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OPSOMHING 

Gevorderde skoolsillabusse, die medta en 'n ekonomtes-polities
sosiaal-georienteerde gemeenskap, lei daartoe dat dte adolessent 
op 'n vroee ouderdom sy potensiaal ten opsigte van sy verstande-
1 ike, emosionele, fisiese, morele en sosiale ontwikkeling opti
maal kan realiseer. Daarvoor is die adolessent aangewese op die 
steun van die ouer. Dit bring mee dat hoer eise ook aan die ouer 
as opvoeder gestel word. 

Die sukses van opvoeding in die ouerhuis word bepaal deur die 
kwaliteit van die gesagsverhouding tussen die ouer en die adoles
sent.' Die ouer se hantering van gesag ts bepalend vtr ·die adoles
sent se belewing van gesag. Die stel van reels en regulastes en 
die wyse waarop dissipline en straf toegepas word, lei tot die 
adolessent se aanvaarding, verwerping of uitoefening van gesag. 

Ten einde 'n toereikende ouer-adolessent-relasie daar te stel, 
moet adolessensie as 'n tydperk van besfnnfng oor nuwe regte en 
verantwoordelikhede in plaas van 'n tydperk van konflik oor norme 
beskou word. 
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SUMMARY 

Advanced school syllabi, the media and co11111unlties that are eco
nomically, politically and socially orientated result In adoles
cents' early realisation of optimal potential regarding intellec
tual, emotional, physical, moral and social development. Such ac
celerated development requires the support of parents which re
sults ln higher expectations being made of parents as educators. 

The success of education In the home ls determined by the quality 
of the relationship of authority between the parent and the 
.adolescent. The parent's style of authority determines the 
adolescent's experience of authority. The formulation of rules 
and regulations and the manner of disciplining and punishing 
leads to the adolescent's rejection or acceptance of a~thorlty 

and own exercising of authority.· 

In order to establish an adequate parent-adolescent relationship, 
adolescence should be regarded as a time to review rights and re
sponslbll I ties rather than a period of conflict over norms. 
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HOOFSTUK 1 

0RI~NTERENDE lNLEIDING, PROBLEEMSTELLING EN 
DOEL VAN DIE NAVORSING 

I.I INLEIDING 

Die Christen glo dat ouerlike gesag in die lig van die belofte 
van die vyfde gebod uitgeoefen moet word: Eksodus 20 vers 12 •Eer 
jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat 
die Here jou God vir jou gee.• 

Van die ouers word verwag dat hulle hul gesag so uitoefen dat die 
kinders in die verbond mag groei. 

Die gesin is die eerste gemeenskapsverband waarvan iemand lid 
word, nie deur keuse nie, maar deur omstandighede, soos geboorte. 
Die gesagsverhoudinge binne die gesin dien as fondament waarop 
alle ander gesagsverhoudinge rus. Gesag bring ongelykheid tussen 
ouer en kind. 

Ouerlike gesag is beperk en voorwaardelik in soverre as wat 
hy aan die kind as gesagonderdaan verantwoordelik is, in so
verre as wat hy aan die norms wat vir gesagsuitoefening geld 
verbonde is, in soverre as wat sy gesag in 'n spesifieke 
kulturele milieu ingebed is en in soverre as wat sy gesag 
naas ander vorme van gesag bestaan 

(ABC-Kongresreferate 1979:13) 

Die gesin is die "kleuterskool" waarin die kind leer om te lewe, 
lief te he, te glo, waarin hy geluk en ongeluk leer ken en waarin 
hy verantwoordelikheid leer. Die ouers is die leermeesters wat 
hierdie kennis in hom vestig. Ouerlike gesag kan nie ge1soleer 
word van ander vorme van gesag nie, maar moet duidelik van ander 
vorme onderskei word. Die ouer wat aanvanklik 'n groat mate van 
politieke gesag, ekonomiese gesag en juridiese gesag oor die kind 
het, moet in toenemende mate hierdie gesag delegeer aan gesagsin
stansies en die kind self. 
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Die ideaal is dat die ouerlike gesag gekenmerk word deur mag, 
liefde, verantwoordelikheid en vryheid. Die mag van die ouer oor 
die kind, dit wil se die feit dat die ouer beheer oor die kind 
het, behoort die kind as sinvol te beleef. Die betekenis wat die 
kind aan die opvoedingshandeling heg, setel in sekuriteit, gebor
genheid en veiligheid. 

Liefdeloosheid verskraal die impak van ouerlike gesag. Wanneer 
die kind ervaar dat die ouer hom aanvaar en besorgd is oor hom, 
sal sy reaksie op gesag positief wees. 

Verantwoordelikheid speel 'n prominente rol in gesagsuitoefening. 
Dit is die ouer se taak om die kind fisies, emosioneel en geeste
lik tot volwassenheid te lei. Die ouer het 'n verantwoordelik
held om die kind bekend te stel aan die behoorlikheidseise wat 
die samelewing stel. 

Gesag en vryheid is onlosmaaklik aan mekaar verbind. Ouerlike 
gesag moe~ aan die kind die ruimte en vryheid bied waarbinne hy 
tot eie verantwoordelikheid kan groei en ontwikkel. Beperkte 
vryheid gee aan die kind geleentheid om hom te distansieer ten 
einde selfaktualisering te bereik. 

Ouerlike gesag behels die verantwoordelikheid van albei ouers om 
figuurlik gesproke aan die kind ankers en seile te gee, so_dat hy 
verantwoordelikheid kan ontwikkel, en gepaardgaande daarmee aan 
hulle ouers "alle eer, liefde en trou bewys" (Die Orie Formuliere 
van Eenheid 1965:31) wat in hul gehoorsaamheid manifesteer. 

Die ideaal is dat die ouers gesag uitoefen en die kinders die ge
sag moet aanvaar en positief op opdragte moet reageer. Soos die 
Here verdraagsaam is, moet die jeug ook verdraagsaam wees teenoor 
hul ouers. Die Christenjeugdige sal nie foute miskyk nie, maar 
in plaas van om af te breek, liefde betoon en aan sy verhoudlng 
met sy ouers bou. 
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1.2 BEWUSWORDING VAN DIE PROBLEEM 

Ongelukkig is daar 'n verskil tussen die ideaal en die realiteit. 
Die kind reageer nie altyd positief op ouerlike gesag nie. Die 
kind is nie altyd verdraagsaam teenoor sy ouers nie, soek na fou
te, betoon min hul liefde en doen nie moeite om aan die verhou
ding met sy ouers te bou nie. 

Die kritiese houding van die kind lei tot verskraalde dialoogvoe
ring tussen ouer en kind. Die halfhartige en onwillige wyse van 
dialoogvoering kom daarop neer dat die opvoedingsverhouding nie 
na behore verwerklik word nie. 

Dit is van wesenlike belang dat die kind telkens self en ook saam 
met die volwassene sal deelneem aan die opvoedingsgebeure (Van 
Niekerk 1976:44). 

In die situasiesketsing wat volg, is dit duidelik dat konflik 
binne die ouerhuis kan ontstaan as gevolg van verwerping van ge
sag. Tydens die navorser se loodsondersoek is onderhoude met 
ouers gevoer. Tipiese voorvalle van konflik is in die situasie
sketsing saamgevat. 

1.2.l Situasiesketsing 

Andre en Linda Nel het twee seuns en 'n dogter. Andreas,.17 jaar 
oud, spog met erekleure vir sport en 1eierskap. Anton, 14 jaar 
oud, is trots op sy akademiese prestasies en bring bate tyd in 
die skoal se biblioteek deur. Leanda is byna 13 jaar oud. Haar 
belangstelling is die sosiale aktiwiteite wat die skoal reel, as
ook haar maats en hul belangstellings. Sy is nie ingestel op 
akademiese prestasie nie en gesels daarom nfe graag oor haar 
skoo1werk nie. 

Andre en sy vrou sit in hul sitkamer en gesels oor die dag se ge
beure. Hu1 gesprek word te1kens onderbreek deur die geskel van 
die kinders. Dit is die kinders se p1ig om na aandete die kom
buis op te ruim. Andreas is daaraan gewoond om vir e1keen afson-
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derlik 'n taak te gee om te verrig. Anton was die eetgerei, An
dreas droog dit af en Leanda pak dit weg en bere die tafellinne. 
Anton stem soos altyd gewilliglik in, maar Leanda reken dat sy 
belangriker sake het om in haar privaatheid af te handel. 
Ma-Linda se hulp word gou deur die twee seuns ingeroep. 

Linda vind haar dogter in haar kamer, gereed om die kleurhaarwas
middel aan te wend. 'n Hewige rusie volg. Linda is ongelukkig 
oor die feit dat Leanda nie na Andreas luister nie, haar hare wil 
kleur en nog nie deur die loop van die middag haar skoolwerk af
gehandel het nie. Linda verwys na die seuns se pligsgetrouheid 
asook hul sport- en akademiese prestasies. Leanda reageer ag
gressief deur haar ma weg te stamp, na buite te storm en in die 
skaduwee van 'n hoe struik te gaan sit. Snikkend gee sy haarself 
oor aan selfbejammering. 

Uit bogenoemde situasiesketsing, is dit duidelik dat die drie 
kinders, Andreas, Anton en Leanda, elk op 'n unieke manier be
tekenis heg aan die ouers se opdragte. 

Dit was die kinders se verantwoordelikheid om na aandete die kom
buis op te ruim. Selfs in sy ouerhuis toon Andreas dat hy oor die 
potensiaal beskik om 'n leier te wees. Hy neem inisiatief en be
pl an die afhandeling van 'n opdrag. Hy verwag dus van sy broer 
en suster om positief op sy beplanning te reageer. Vir horn is 
dit vanselfsprekend om leiding te neem. 

Anton is die navolger. Hy is stil en op die oog af met alles te
vrede. Hy aanvaar ander se idees as reg en sal dus nie ander se 
besluite teengaan nie. Om so gou moontlik met sy skoolwerk te be
gin, sal hy vinnig reageer op 'n ander se opdrag. 

Leanda wil haar eie kop volg. Sy luister nie na haar ouer broer 
nie. Pligsbesef en verantwoordelikheidsin ontbreek by haar. Sy 
heg nie veel waarde aan haar broer se leiding nie. Sy dink nie 
die afhandeling van haar skoolwerk is belangrik nie. Sy is nie 
baie behulpsaam in die kombuis nie en reageer aggressief op haar 
ma se berisping. 
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Dit is duidelik dat dit hier gaan om gesagsbelewing in die ouer
huis. Dit is interessant om op te let na die ·wyse waarop elke 
kind respektiewelik betekenis aan gesag heg, hoe elkeen betrokke 
raak by gesag en dan gesag beleef. Elke kind verteenwoordig hier 
onderskeidelik die adolessent as gesagsuitvoerder, gesagsaanvaar
der en gesagsverwerper. 

1.2.2 Die kind wat gesag uitoefen 

Wanneer Adair {1984:6) die wese van 'n gesagsdraer bespreek, le 
hy klem op die persoonlikheidsbenadering, die situasiebenadering 
en die funksionele benadering. 

Onder die persoonlikheidsbenadering aanvaar Adair (1984:7) dat 
"leaders are born not made". Hieruit kan ons aflei dat ingebore 
eienskappe soos inisiatief, waagmoed, intellek en humor oorgeerf
de persoonstrekke is. Die natuurlike potensiaal waarmee kinders 
gebore word, kan latent bly indien die nodige stimuli en begelei
ding vanaf geboorte ontbreek. Die kind wat dus gebore word met 
leiereienskappe sal dit nie moeilik vind om te organiseer, te de
legeer en kontrole ult te oefen nie (Adair 1984:7). 

Uit die situasiebenadering word afgelei dat leierskap in 'n 
groepsituasie voorkom. Die situasie waarin die groep hom bevind, 
bepaal wie as leier gaan optree. Die ervaringswereld van elke 
individu in die groep speel hier 'n belangrike rol. Wanneer 'n 
groep mense 'n staptog onderneem, sal die persoon wat kennis dra 
van die natuurlewe en wandelroetes die leiding neem. Wanneer 
dieselfde groep 'n paar dae later deur 'n groot stad toer, sal 'n 
ander persoon wat bekend is met die stadslewe die leiding neem. 
Kennis en ervaring speel dus hier 'n belangriker rol as algemene 
intelligensie (Adair 1984:8). 

Die funksionele benadering le klem op die behoeftebevrediging aan 
die groep deur die gesagsdraer. Die gesagsdraer of leier is in 
staat om aan die groep leiding te gee sodat 'n spesifieke taak 
voltooi kan word. Nou word daar van die gesagsdraer verwag om te 
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beplan, te orden, te kontroleer, te steun, nuwe kennis aan die 
groep oor te dra en te evalueer. Vir die bereiking van 'n spesi
fieke doel is die groep op die gesagsdraer aangewese vir verant
woordel ike besluitneming en probleemoplossing. Die take vereis 
sekere vaardighede van 'n gesagsdraer soos kreatiewe denke, ef
fektiewe taalgebruik, spontane dialoogvoering met die lede. van 
die groep, goeie luistervermoe, geskrewe netheid en motivering 
tot probleemoplossing (Adair 1984:9). 

Dus is die geaardheid en optrede van 'n kind wat as leier optree 
van so 'n aard, dat respek en bewondering spontaan afgedwing 
word. 

1.2.3 Die adolessent wat gesag aanvaar 

Dobson (1987) verwys op 'n humoristiese wyse na die kind wat ge
sag maklik aanvaar as "the easygoing child". 

The easygoing child is often a genuine charmer. He smiles 
at least sixteen hours a day and spends most of his time 
trying to figure out what his parents want and how he can 
make them happy. In reality he needs their praise and ap
proval; thus his personality is greatly influenced by his 
desire to gain their affection and recognition. 

(Dobson 1987:59-64) 

Die kind wat gesag maklik aanvaar (die navolger) is die kind wat 
homself bale gou aan 'n groep toevertrou en verbondenheid aan die 
groep openbaar. Downton (1973:58) verwys na die verbondenheid as 
"a consistent line of activity". Hier word die aandag gevestig 
op die sosiale en psigologiese aspekte wat die navolger aanmoedig 
om die leier se inisiatief en gesag maklik te aanvaar. Die tem
perament, geaardheid en vaardighede van die leier maak dit vir 
die volgeling maklik om in te skakel en mee te doen. 
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Die kwaliteit van die kind se gebondenheid aan 'n groep of 'n 
leier word bepaal deur die voldoening aan drie basiese voorwaar
des naamlik, kontinu1teit, kohesie en kontrole. 

1.2.3.1 Kontinuiteft 

Dit behels die orientasie ten opsigte van lidmaatskap binne 
groepsverband, soos byvoorbeeld die gesin. Kennis van die groep 
en die bewus-wees-van die eise van die groep speel 'n groot rol. 

1.2.3.2 Kohesie 

Dit behels die gevoel van samehorigheid wat orientasie binne die 
sosiale groep vergemaklik. Hier is die gevoelsmatige belewing 'n 
deurslaggewende faktor. Beleef die kind die saam-wees met ander 
as aangenaam of onaangenaam? Belewing van aangenaamheid sal aan
leiding gee tot gehegtheid aan die groep of aan sekere groeps
lede. 

1.2.3.3 Kontrole 

Dit behels die orientasie ten opsigte van norme en gesag. Evalu
ering en beslissings van norme, beginsels en gesag gee aanleiding 
tot die aanvaarding van 'n leier se besluite indien die volge-
1 inge en die leier konsensus bereik (Downton 1973:58}. 

'n Kind sal binne die ouerhuis die gesagsdraers se besluite wil 
aanvaar indien hy homself binne die gesin kan orienteer deur sy 
kennis van sy gesinslede, hy die samehorigheid binne die groep as 
aangenaam sal beleef en hy tevrede is met die morele verwagtinge 
binne die huisgesin. Hy sal gereeld opdragte uitvoer omdat hy 
vanwee sy beperkte ervaring afgesluit is van ander alternatiewe 
wat hom lei tot die probeer van 'n nuwe en teenstrydige aktiwi
teit. Inisiatief en kreatiwiteit ontbreek klaarblyklik by die 
kind. Hy is te afhanklik van die leier of die groep se gedagtes 
en idees en is gevolglik 'n navolger van ander se besluite. 
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1.2.4 Die kind wat gesag verwerp 

Na aanleiding van Dobson (1987) is dit duidelik dat die kind wat 
nie gesag aanvaar nie, sowel fisiese as psigiese eise aan die op
voeder stel. 

They came into the world smoking a cigar and yelling about 
the temperature in the delivery room and the incompetence of 
the nursing staff and the way things are run by the adminis
trator of the hospital. They expect meals to be served the 
instant they are ordered, and they demand every moment of 
mother's time 

(Dobson 1987:59-64) 

Die volwassene stel ook eise aan die kind en raak gefrustreerd en 
verward wanneer die kind nie op die eise reageer nie. Daarom 
ontwikkel daar 'n ontoereikende relasie tussen ouer en kind. Die 
kind het 'n behoefte aan begrip en respek vir sy uniekheid. On
gehoorsaamheid en rebelsheid is onder andere maniere waarop die 
kind sy uniekheid wil aksentueer. Daardeur wil hy sy eie wil op 
ander afdwing. 

Gewoonlik •v~l die kind wat in opstand is teen wet en orde dat sy 
individualiteit misken word. Hy wil nie deel van 'n massa wees 
wat Tiet navolg nie. Deur gesag te ontken, toon hy 'n behoefte 
aan individuele aandag. Vernon sluit hierby aan deur te beweer 
dat die kind die "law and order morality" bevraagteken. Die kind 
glo dat geregtigheid gebaseer moet wees op die respek vir 1ndivi
duele regte (Jones 1980:14). 

Vernon beklemtoon ook die kind wat gesag verwerp se persepsie van 
ouerbegeleiding. Die kind sien die ouers as: 

robotte wat nie luister nie 
kontroleerders van adolessent se gedrag 
te eisestellend ten opsigte van nuwe idees, neem van beslu1-
te en gevoelens (Vernon 1980: 14-23) 
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Opsonunend kan beweer word dat daaglikse konflikte tussen die ge
sagsverwerper en sy ouers die gevolg is van: 

druk om te presteer teenoor morele begeleiding ten opsigte 
van eerlikheid 
fisiese, portuur- en psigologiese druk om op seksuele gebied 
te eksperimenteer teenoor die verwagtin~e van familie en die 
portuur asook morele waardes 
behoefte aan selfidentiteit teenoor die behoefte aan veilig
heid en afhanklikheid 
behoefte om ulting te gee aan gevoelens teenoor die verwag
tinge van die portuur wat meer terughoudend van aard is 
(Jones 1980:14-23) 

Dit is dus duidelik dat die kind wat gesag verwerp in werklikheid 
gekonfronteer word met verskeie behoeftes wat bale teenstrydig 
kan wees. Die kind is dus vasgevang in 'n draaikolk van moont
likhede of alternatiewe wat verwardheid en frustrasie meebring. 

1.3 PROBLEEMSTELLING 

Wanneer 'n adolessent as lid van die skoal se leerlingraad aange
wys word, word meer gelukwensing aan die ouer as aan die kind 
oorgedra. Die ouers is dan baie trots op hulself omdat hulle 'n 
ideale kind - 'n presteerder - grootgemaak het. 

Wanneer 'n adolessent delinkwente gedrag openbaar, vra ouers hul
self af: "Wat het ons verkeerd gedoen? Waar het ons in ons opvoe
ding gefaal?" 

Wanneer 'n kind homself beseer, wonder die ouer of hy die ongeluk 
kon voorkom het deur die kind te vergesel of te help met 'n be
paalde aktiwiteit. Die ouer word gedurig gekonfronteer met skuld
gevoelens en onderwerp horn gedurig aan retrospeksie. Die self
ondersoek word gekenmerk aan vertwyfeling ten opsigte van sy eie 
genormeerdheid en onsekerheid oor sy eie waardes. 
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Leierskap by die adolessent is die uitkoms van aanvaarding en 
uitoefening van gesag. Delinkwente gedrag is die gevolg van die 
verwerping van gesag. Die adolessent se aanvaarding of verwerping 
van gesag word bepaal deur die aard van die gesagsverhouding tus
sen ouer en adolessent. 

Deur navorsing wil bepaal word: 

Hoe beleef die adolessent die gesagsverhouding tuis? 

Watter opvoedingshandelinge in die ouerhuis dra by tot die 
aanvaarding, uitoefening en verwerping van gesag deur die 
adolessent? 

Indien die literatuurstudie en die empiriese navorsing antwoorde 
op die vrae kan gee, sal dit duidelik wees of die ouer wel 'n 
aandeel het in leierskapsontwikkeling by die adolessent of in die 
delinkwente gedrag van die kind. 

Empiriese navorsing is nodig om te bepaal of die omstandighede 
waarin die adolessent horn bevind, soos die tipe gesin, sy rang
orde in die gesin en die sosio- ekonomiese milieu, verband hou 
met die adolessent se belewing van gesag. 

Fasette van die opvoedingsituasie tuis, soos kommunikasie, die 
handhawing van dissipline en normatiwiteit is maar enkele moont
likhede wat ondersoek moet word ten einde vas te stel watter fak
tore die aanvaarding of verwerping van gesag teweeg bring. Die 
kwaliteit van die relasie tussen adolessent en ouer sal ook be
vraagteken word. 

1.4 DOEL VAN DIE NAVORSING 

Die doel van die ondersoek is om deur middel van 'n teoretiese en 
empiriese navorsing meer lig te werp op: 
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die volgende terme: adolessent, huisgesin en gesag 
die aandeel van die ouer - ten op sigte van gesaghandha
wing - in die gesagsbelewing van die adolessent 
die verband tussen die opvoedhandelinge in die ouerhuis en 
aanvaarding, verwerping en uitvoering van gesag deur die 
adolessent 

Die afhandeling van die navorsing sal lei tot verdere navorsing 
na gesagsbelewing op meer spesifieke terreine buite die ouerhuis. 

Kennis aangaande die fundamentele aspek van die ouer-kind-relasie 
naamlik gesag, wat deur navorsing ingewin is, is relevant in 
enige kursus van die Opvoedkunde. 

Daarom word geglo dat die navorsing 'n bydrae tot die akademiese 
besinning oor die onderwerp kan lewer. 

1.5 BEGRIPSVERKLARINGE 

Die volgende begrippe wat in die verhandeling gebruik word, word 
nou soos volg verklaar: 

1.5.l Adolessent 

Volgens Dacey (1982:28) is enige kind tussen 11 en 19 jaar 'n 
adolessent wat na 'n persoonlike identiteit soek. Die adolessent 
raak bewus van verskeie identiteite en gedragsverskynsels, be
proef dit en aanvaar of verwerp dit. Adolessensie eindig nie 
voordat hy 'n eie identiteit gevorm het nie. 

Die adolessent bevind horn in 'n periode van volwassewording. Die 
periode is bekend as adolessensie wat letterlik beteken na ;ets 

heen groe; of ontwikkel. "Daarom word aan die adolessent gedink 
as die jongmens wat biologies en kultureel sodanig ontwikkel dat 
hy geleidelik tot die volwasse wereld toetree• (Vrey 1979:175). 
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In sy toetrede tot volwassenheid toon die adolessent dat hy nog 
baie onstabiel in sy optredes is. Hy wil self doen en self dink, 
dit wil se emansipeer maar besef ook sy afhanklikheid van sy 
ouers vir steungewlng. Daarom dat ouer-klnd-konflik toeneem. Die 
gevoel van fisiese en psigologiese onafhanklikheid, hlpersensiti
wltelt en die feit dat hy nou iemand is op wie gereken kan word, 
lei tot 'n houding van op-wag-staan wat rebelsheid tot gevolg kan 
he (Van den Aardweg & Van den Aardweg 1988:13). 

1.5.2. Ouerhuis 

Die term "ouerhuis" du1 op die woonplek waar 'n vader of moeder 
of albei saam met hul kinders woon. Die groep nou verwante per
sone bestaande uit die ouers (ook wel net een ouer) en kinders, 
vorm volgens die HAT die huisgesin. 'n Groep nie-verwante mense 
tussen wie daar 'n innige vertroulike verhouding bestaan, vorm 
ook 'n gesln. Die belangrikste is die feit dat daar 'n innige, 
vertroulike verhouding tussen die geslnslede bestaan. 

Vanaf die agtiende eeu was daar 'n verandering in die geslnsgroot
te In die Westerse gemeenskap. Vroeer is die ultgebrelde gesin 
(extended family) gekenmerk deur die teenwoordlgheid van 'n va
der, moeder, hul kinders, lnwonende famillelede en addisionele 
lede van die hulshouding soos bediendes of 'n loseerder. 

Vanaf ongeveer 1850 het die gesinslede slegs bestaan ult 'n va
der, moeder en hulle kinders wat binne die eg verwek is. Die 
aantal kinders het ook vermlnder. Die verskynsel word 'n nukle
ere gesin genoem (Verwoerd 1988:15). 

Vandag kan minder as 50 persent van die blanke Suid-Afrikaanse· 
gesinne na raming nog as nukleer beskryf word. Die verskynsel 
van enkelouergesinne of hersaamgestelde gesinne neem toe vanwee 
die groot toename in egskeiding en dan ook deur skeiding as ge
volg van dood. Van belang is die vervulling van verskeie funksies 
in die gesin ten einde 'n bevredigende gesinsopset daar te ves
t ig. 
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Die gesin se mees basiese funksie is om fisiese versorging en be
veil iging te bled. Hierdie funksies is tradisioneel tussen die 
vader en moeder verdeel. Die vader verskaf sekuriteit deur die 
nodige lewensmiddele te voorsien en die moeder versorg die kin
ders en voorsien in die nodige fisiese behoeftes soos voeding. 
Die tradisionele rolbesetting van die ouers het egter plek gemaak 
vir 'n baie minder geslagsgedifferensieerde rolvervulling. Aan
gesien die moeder nie meer slegs huisvrou is nie maar ook be
roepsvrou, gebeur dit dikwels dat die vader die tradisionele 
funksies van die moeder vervul. Ook vir die enkelouer is die 
versorgingsdruk geweldig groot omdat die enkelouer twee ouerrolle 
sodanig moet kombineer dat eintlik vereis word dat hy/sy twee 
plekke gelyktydig moet inneem. 

Nog 'n belangrike funksie van die gesin is die emosionele en so
siale versorging van die gesinslede. Kinders se eerste en mees 
fundamentele persepsie van die self word binne en deur die' ge
sinslede gevorm. Wanneer die kind binne die gesin liefde, seku
riteit en aanvaarding beleef, sal dit vir hom maklik wees om ook 
buite die gesin te sosialiseer en relasies te stig. 'n Positiewe 
selfkonsep lei tot die toereikende relasievorming en gepaardgaan
de sosialisering. 

'n Genoegsame inhoudryke en waarderende interaksie tussen ouer en 
kind is noodsaaklik ten einde 'n gesonde "ons"-beeld daar te 
stel. Die "ons"-beeld wat die gesin dra, lei tot die belewing 
van sekuriteit binne die gesinsopset. 

Dissipline en waardeoordrag is 'n derde groep belangrike funksies 
van die gesin. Kinders se belewenisse van hul ouerhuise en ge
sinne van oorsprong bepaal in hul volwasse lewens deurslaggewend 
hul persepsie van die wenslike funksionering van hul eie gesinne. 
Kinders leer in hul eie gesinne hoe kinders grootgemaak "moet• 
word, hoe 'n huwelik "moet• werk en wat die wisselwerking tussen 
gesinslede "moet" wees. Binne die gesinsopset ontwikkel die kind 
'n waardeoordeel. Dit behels 'n gevoel van reg of verkeerd, en 
die vryheid om stap vir stap nuwe uitdagings en ervarings te han
teer en sinvol gegronde keuses te doen (Verwoerd 1988:15-17). 
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Ongelukkig gebeur dit dat 'n gesin nie aan al bogenoemde funksies 
kan voldoen nie. Daarom ontstaan konflik en spanning binne die 
gesin wat 'n ontoereikende relasiestigting tussen die adolessent 
en gesinslede tot gevolg het. 

1.5.3 Gesag 

Gesag dra en beheer die samelewing. Dit is ingebed in die norma
le gesinstruktuur, deel van die sakewereld en die behoud van die 
politieke arena. Vir die doel van die studie word daar meer aan
dag gegee aan gesag as fundamentele aspek in die opvoedingsitu
asie. 

Gesag of die vaslegging van gedragsnorme, is nodig sodat die kind 
nou en ook later so sal optree dat sy inskakeling by ander men
se - eers die mense in sy gesin en die bure, later in die skool 
en breer samelewing - glad en sonder te veel opstand sal verloop. 

1.5.3.1 Verhoudingstrukture volgens Landman 

Om 'n opvoedingsrelasie tussen die volwassene en die kind toerei
kend te laat verloop, is dit nodig dat die verhouding gebou word 
op die volgende verhoudingstrukture soos deur Landman beklew•oon 
word (Landman 1974:72): 

(a) Die begrypfngsverhouding 

Dit behels hoofsaaklik die begryping-van-kindwees en die begry
ping-van-behoorlikheidseise • 

(b) Die vertrouensverhouding 

Dit behels hoofsaaklik die agting-vir-kinderlike-waardigheid en 
aanvaarding. 
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(c) Die gesagsverhoudfng 

Die woord is vertaal uit Frans autotite en Lutyns auctoritas wat 
mag beteken. 'n Sinoniem vir gesag is dus outoriteit. 

Gesag kan setel in die sedewet, blywende geestelike waardes, 
die medemens, tradisies, gemeenskap, norme en wette. Gesag 
is nle vreemd aan dle wese van dle mens nle. Dlt is kenmer
kend van die mens dat hy ter wille van sy ele velligheid en 
geborgenheid soek na gesag wat else aan horn stel, 'n opdrag 
aan horn gee, 'n aanspraak op sy toewyding en dlens maak, ge
hoorsaamheld van horn vra en beslag le op sy lewe 

(Van Rensburg et al 1979:62) 

1.5.3.2 Gesagstrukture volgens De George 

De George onderske1 vyf soorte gesagstrukture naamllk: 

(1) Epistemiese gesag - dit behels die outoriteit op 'n 
sekere terrein of wetenskap as gevolg van gespesialiseerde 

·kennis. Daarom word daar na 'n spesialis verwys as 'n outo
riteit op sy gebied. 

(2) Voorbeeldige gesag - waar die leier deur sy gedrag en kennis 
as 'n voorbeeld vir 'n groep dien. 

(3) Uitvoerende gesag - word uitgeoefen deur d.ie staat en sy 
amptenare deur wette en organisasies. "The legitimacy of 
any government depends on the possibility of its authority 
being grounded and justified" (De George 1985:23). 

(4) Operatiewe gesag - uitgeoefen deur 'n afgevaardigde leier of 
offisier wat in beheer is van 'n groep se doelstellings. 

(5) Duerlike gesag - uitgeoefen deur ouers op mlnderjarige kin
ders. Soos reeds genoem, is gesag 'n fundamentele aspek in 
dle begeleiding deur die volwassenes aan die kind wat n1e 
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onafhanklik is nie en nie selfstandige besluitneming kan be
hartig en verantwoordelikheidsin aan die dag kan le nie. 

Die relasie tussen outoriteit en mag, gehoorsaamheid, wet, vry
heid en respek varieer ten opsigte van die tipe of soort gesag en 
die sisteem waarin dit sy beslag vind. Gesagshandhawing verskil 
van verskillende praktyke onderling wat elk 'n eie gesagsisteem 
behels - elk met sy eie gesagstruktuur (De George 1985:21-25). 

1.5.3.3 Belewing van gesag 

Die mens is 'n gevoelswese. Dit wat die mens waarneem en waaraan 
hy betekenis heg, spreek hom gevoelsmatig aan. Hoe die mens 'n 
situasie gevoelsmatig ervaar dui op die belewing van die situasie 
en bepaal die mate waarin die mens betrokke raak in die situasie. 
Die belewing van aangenaamheid sal die mate van betrokkenheid 
verhoog en so ook die kwaliteit van relasiestigting verhoog. 

Vrey (1979:42-45) stel dit baie duidelik dat gevoelens begelei
dend is vir alle gedrag. Die gevoelsmatige aanspraak van gesag 
op die kind, dit wil se sy belewing van gesag, bepaal dus sy 
gedrag. Belewinge word dus in gedrag gemanifesteer. 

Van Rensburg brei uit op Vrey se definisie en omskryf belewing 
SOOS volg: 

Elke mens belewe die werklikheid op sy eie unieke manier wat 
daarop neerkom dat die kind in opvoedingsituasies gesteun 
word om vir homself 'n eie betekeniswereld as belewings
wereld te moet stig. Belewing word as sentrale kategorie in 
die Psigopedagogiek (Empiriese Opvoedkunde) beskou 

(Van Rensburg e.a. 1979:18) 

1.6 NAVORSINGSMETODE 

'n Literatuurstudie word beoog ten einde meer teoretiese kennis 
in te win oor: 
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die persoonsontplooiing van die adolessent 
die huisgesin 
die realisering van belewing as empiriese kategorie in die 
gesagsverhouding tussen die ouer en die adolessent 

Om die tweeledige navorsingsprobleem op te los, is dit nodig dat 
empiriese navorsing uitgevoer word. Die praktykgerigte navorsing 
sal 'n nomotetiese ondersoek en 'n idiografiese ondersoek behels. 

'n Nomotetiese ondersoek word beplan om tot algemeen-geldende ge
volgtrekkings te kom. Ten einde meer inligting te bekom oor die 
navorsingsprobleem: •Hoe beleef die adolessent die gesagsverhou
ding?", sal 'n vraelys as meetinstrument aan 'n groep proefper
sone uitgedeel word om te beantwoord. Die data wat sodoende ver.
kry word, sal dan statisties verwerk en ge1nterpreteer word. 

Ten einde die tweede deel van die navorsingsprobleem: •watter op
voedingshandelinge in die ouerhuis lei tot die aanvaarding of 
verwerping van gesag deur die adolessent?" te beantwoord, sal 'n 
idiografiese ondersoek onderneem word. Ole ldiografiese ondersoek 
behels groeponderhoude. Ongestruktureerde vrae word aan groeplede 
gestel. Die antwoorde van die groeplede sal kwalitatief geinter
preteer word. 

Die uitslag van die nomotetiese ondersoek en die idiografiese on
derso~k sal die navorsingsprobleem beantwoord. Verdere bevindinge 
ten opsigte van die ouer se aandeel in leierskapsontwikkeling en 
delinkwente gedrag by die adolessent, sal dan ook gemaak kan 
word. 

I. 7 SAMEVATIING 

Teoreties is in die hoofstuk besin oor die kenmerke van die kind 
wat gesag maklik aanvaar, die kind wat gesag maklik uitoefen en 
die kind wat gesag maklik verwerp. Moontlike oorsake soos in die 
literatuur beskryf, is ook aangetoon ten einde die navorsingspro
bleem te motiveer. 
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Die navorsingsprobleem is tweeledig, naamlik: 

(1) Hoe beleef die adolessent die gesagsverhouding tuis? 
(2) Watter opvoedingshandelinge lei tot die aanvaarding of ver

werping van gesag deur die adolessent? 

Ten einde 'n antwoord op die navorsingsprobleem te vind, is 'n 
empiriese ondersoek noodsaaklik. Die nomotetiese en idiografiese 
ondersoekmetodes wat as empiriese navorsingsmetode beplan word, 
is kortliks uiteengesit. 

Die terme "adolessent", "ouerhuls", "gesag" en "belewing van ge
sag" wat in die navorsingsprobleem vervat is, is kortliks gedefi
nieer. Dit is noodsaaklik dat kennis aangaande die terme ingewin 
word alvorens die praktyk betree word. Teoretiese kennis gee rig
ting aan die praktykgerigte ondersoek en daarom sal daar in die 
volgende hoofstukke meer aandag aan die persoonsontplooiing van 
die adolessent, die ouerhuis en die realisering van belewing in 
die gesagsverhouding tussen ouer en adolessent gegee word. 



HOOFSTUK 2 

PERSOONSONTPLOOIING VAN DIE ADOLESSENT 

2.1 INLEIDING 

2.1.1 Doel van die hoofstuk 

Die doel van die hoofstuk is: 

om die begrip "adolessent" te verhelder 
om die adolessent as opvoedeling te omskryf 
om die ontwikkelingstake van die adolessent te omskryf 
om aandag aan die adolessent as totaliteit ten opsigte van 
sy persoonsontplooiing te gee 

Die fisiese, kognitiewe, sosiale, affektiewe, sedelik-religleuse 
en die konatiewe ontwikkeling van die adolessent sal bespreek 
word. 

2.1.2 •wie is ek?" 

Pa, 

Ek wil so graag met Pa praat. Ek is bang want ek weet Pa is nog 
kwaad vir my. Oaarom skryf ek maar eerder. 

Ek belowe ek sal nie weer Pa se kar "leen" om rond te ry nie. ek 
kon die versoeking nie weerstaan nie. A1ma1 by die fliek het my 
"gedare" en Tania was by. Pa, ek het gedink as ek hu11e_kon wys 
dat ek kan, sy my dan ook sal raaksien. Toe vra ek haar boonop 
saam en dit het Koos-hulle meer verras. Terwyl ons so gery het, 
was daar so bale bewondering in haar oe. Oft het my so goed laat 
voel. Sjoe, Pa, toe skuif sy nader aan my en ek was toe geheel 
en al deurmekaar. Pa sal weet hoe dit gevoel het. lets vreemds 
het binne-in my gebeur en dft het so anders gevoel. Oft het vir 
my gevoel asof dit nie genoeg was dat sy net Tangs my sit nie. 
Skielik wou ek haar net soen en soen en nooit ophou nie. Net toe 
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ek daaraan dink hoe Tekker dit is om al 'n baard en borshare en 
spiere te he, toe was die boom net daar. Ek wou nog rem maar toe 
was dit te Taat. Die res weet Pa. Ek wou maar net verduidelik 
het waarom ek so simpel was om 'n ongeluk te maak. 

Pa, ek voel so deurmekaar. Eers is ek trots op myself en dan 
voel ek weer so teleurgesteld. Dan is ek ook nie 1us om met 
ander te praat nie. Ek weet Pa en Ha hou nie van Koos en sy 
maats nie, maar dit is 1ekker by hu11e. Ek weet ook dat Herman 
en sy maats meer deur die onnies •ge1ike• word, maar dit is so 
vervelig by hulle. Al waaraan hu11e dink, is wat hulle na hier
die jaar gaan doen. Hulle droom net oor die geswottery. Hiskien 
moet ek net besluit wie ek wil wees. Dan sal ek seker beter pun
te kry in Wiskunde en Wetenskap. 

Oink Pa dit sal beter met my gaan as ek ook soos Herman elke Son
dag kerk toe gaan en op die ACSV-kampe gaan? Sal ek dan minder 
verkeerde dinge doen en sal meer mense dan van hou hou? Ek is 
net bang ek kan nie meer dinge doen wat ek wi1 doen nfe. Hiskien 
moet ek net besluit wat ek eendag wil doen. Hnr. Brink het gis
ter vir my gevra hoekom ek nog nie vir 'n beurs aansoek gedoen 
het nie. Hy was geskok toe ek vir hom se dat ek nog nie by Pa 
die groen lig gekry het om 'n vlieenier te word nie. Pa, ek wil 
so graag gaan vlieg al weet ek hoe gevaarlik dit ts. Wil Pa nfe 
asseblief weer daaroor dink nie? As Pa 'n goefe bankbestuurder 
fs, beteken dit nfe dat ek ook met ander se geld sal kan werk 
nie. 

Pa, moet asseblief nie vir Ha vertel waarom ek in die boom vasge
jaag het nie. Dalk verstaan sy dit nie. Hoet asseblief nfe met 
my kom praat as Pa nog kwaad is nie, want dan vergeet ek a11es 
wat ek wou gese het van skrik. 

Ek is nog lief vir Julle. 

Frfk 
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Hierdie brief is saamgestel ult verskeie onderhoude wat met ado
lessente gevoer is. Die aspekte van adolessensie wat die alge
meenste voorkom, is hierin vervat. 

Die brief wat Frik aan sy pa geskryf het, is 'n getuigskrif van 
al die konflik en verwardheid wat in horn woed. Die konflik en 
verwardheid is normaal en kom reeds vanaf die preadolessente jare 
by alle kinders voor. 

Om bogenoemde stelling te motiveer verwys Smart & Smart (1973:8) 
na puberteit of preadolessensie as die begin van 'n lang kritieke 
periode. Dit is 'n tyd van hergeboorte of wedergeboorte tot 'n 
nuwe liggaam, 'n helder ontwikkelende verstand sodat die kind as 
'n rasionele wese kan optree. Dit is 'n tyd om dit wat reeds ge
doen en aanvaar is, te beproef en te bevraagteken. 

Soos ult die brief blyk, is die kind voortdurend besig om te be
sin oor 'n eie identiteit ten einde die vraag: "Wie is ek?" .te 
kan beantwoord. Van horn word verwag om reeds toekomsgerig te 
wees en daarom raak hy verward indien hy nog nie sekerheid het 
oor wie en wat hy wil wees nie. Daarom word daar ook van horn 
verwag om op verskeie terreine te presteer. 

Om die vraag: "Wie is ek?" te kan beantwoord, is dit noodsaaklik 
dat die kind in totaliteit by sy persoonsontwikkeling betrokke 
is. Sy intellektuele, fisiese, gevoelsmatige, sosiale, sedelik
religieuse en konatiewe vermoens moet ontwikkel word sodat hy 
akademies en in sy werksituasie kan presteer (Smart & Smart 
1976:9). 

Soos dit ~n die brief na vore kom, is dit duidelik dat Frik ver
wardheid ten opsigte van sy vermoens beleef. Hy verwys self na 
die wisseling van emosies binne horn, na sy onsekerheid oor die 
kwaliteit van sy godsdiensbeoefening, na sy onbevredigende akade
miese prestasies, na die fisiese verandering wat veroorsaak dat 
hy sy liggaam nie meer ken nie en na sy aspirasies wat sy ouers 
nie goedgekeur het nie. 
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As gevolg van al hierdie onsekerhede, is hy afhankl1k van ander 
tydens die vorming van 'n eie identiteit en selfkonsep. Hy w11 
met ander identifiseer sodat hy kan weet wie en wat hy w11 wees. 
Deurdat hy na ander kyk, met ander identifiseer, homself met an
der vergelyk en homself evalueer, word sy selfkonsep gevorm. 
Hense wat na aan hom leef en 'n belangrike rol in sy lewe speel, 
se aanvaarding van hom is vir hom baie belangrik. Die selfevalu
ering kan aanleiding gee tot 'n positiewe of 'n negatiewe self
konsep. Die gevolg is dan konflik en opstand ter Wille vanself
behoud (Sommer 1978:109). 

Z.Z TERMONTLEDING 

Die term adolessent is afgelei uit die Latynse woord "adolescere" 
wat beteken "om groat te word". Dit dui dus op 'n periode van 
transendensie van kind tot volwassene, van afhanklikheld van 'n 
volwassene tot onafhanklikheid, "self direction and self 
determination" (Crow & Crow 1965:3). 

Die tydperk van adolessensie wissel van kultuur tot kultuur. Ho
derne Westerse gemeenskappe stel die ouderdomsperk van die ado
lessent tussen twaalf en negentien jaar of ouer. Puberteitsjare 
gaan die tvrlperk vooraf, waartydens die fisiese ontwlkkeling ver
al beklemtoon word (sien afdeling 2.5). Verstandelike rypheid 
word eers in die adolessente jare bereik. Ook in hierdie tyd 
ontwikkel die emosionele rypheid wat van kind tot kind verskil 
(sien afdeling 2.7). Die kind kan dalk sosiaal en emosloneel ryp 
wees, maar die samelewing van 'n betrokke kultuur beskou die kind 
eers bo 18 tot 20 jaar as ryp genoeg om deel te h~ aan voorregte 
van die volwassenes, soos om aan 'n verkiesing deel te neem (Crow 
& Crow 1965:3). 

Volgens Wattenberg kan drie fases van adolessente onderske1 word: 

Z.Z.l Preadolessensie 

'n Drastiese toename in die fisiese ontwikkel1ng van die kind be
gin gewoonlik in sy negende of tiende jaar. As gevolg van die 
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veranderinge in sy liggaam is die kind baie bewus van sy liggaam 
en die seksuele ontwikkeling daarvan. Daarom is dogters skaam 
vir seuns en seuns wil nie meer met dogters speel nie. 

Pre-adolescence is a distinct period in the life of the boy. 
It is distinguished from the period of childhood which pre
cedes it by rise of the gang spirit, an awakening interest 
in team games and a hostile attitude towards girls. It is 
distinguished from the period of adolescence which follows 
it, because the adolescent develops a newly independent 
spirit, shows less hostility towards girls and breaks sharp
ly with pre-adolescent gangs 

(Wattenberg 1973:2) 

Z.Z.Z Adolessensie 

Hier onderskei Vrey (1979:175) tussen "vroee adolessensie• van 12 
tot 15 jaar en "middel adolessensie" van 15 tot 18 jaar. Die fi
siese ontwikkeling van die kind moet beklemtoon word omdat sy 
liggaamsveranderinge 'n psigiese invloed op hom het (sien afde
ling 2.5). Tydens hierdie fase leer die kind veral om op 'n meer 
volwasse wyse te sosialiseer. Die sosiale ontwikkeling van die 
kind begin nou teen 'n vinnige tempo te realiseer (Wattenberg 
1973:3). 

Z.Z.3 Naskoolse jeug 

Vanaf 18 jaar word die kind wat nou meer aan die else van volwas
senheid voldoen, as 'n jeugdige beskou. Hy is steeds aan gesag 
onderworpe. Daar is ook die jeugd.ige wat vroeg begin om 'n be
roep te beoefen en ook die wat op 'n vroee ouderdom in die huwe
lik tree (Wattenberg 1973:3) •. 

Z.3 DIE ADOLESSENT AS OPVOEDELING 

Die term "opvoedeling" omskryf die kind wat op opvoeding aangewe
se is. Haar wat is opvoeding? Opvoeding impliseer 'n handeling 



24 

wat voltrek word tussen minstens twee persone waarvan een 'n vol
wassene is en die ander 'n kind. Die handeling het 'n bepaalde 
doel voor oe, naamlik dat die volwassene die kind help, lei en 
steun om volwasse te word. Om volwasse te wees beteken dat die 
kind selfstandig, op eie inisiatief en verantwoordelik, keuses en 
beslissinge asook besluite van wat reg of verkeerd is, kan maak 
(Sonnekus 1975:3). 

Opvoeding ls dus 'n eksterne gebeurtenis aangesien die kind gelei 
moet word tot die aanvaarding van norme wat aan horn voorgehou 
word. Die interaksie tussen die volwassene en die kind word deur 
die volwassene geinisieer omdat opvoeding elke volwassene se ver
antwoordel ikheid is, of dit nou die ouer of die onderwyser is 
(Sonnekus 1975:3 en 4). 

Aan die adolessent word gedink as die jongmens wat biologies en 
kultureel sodanig ontwikkel dat hy geleidelik tot die wereld van 
die volwassene toetree (Vrey 1979:175). Om deel van die volwas
senewereld te word, is dit noodsaaklik dat die jongmens homself 
moet emansipeer. 

Die adolessent streef daarna om onafhanklik en selfstandig te 
wees. Tog is hy op die volwassene as opvoeder aangewese vir be
geleiding in sy op-weg-wees na volwassenheid. Dit wat hy wil 
word, kan hy nie self bereik nie. Hy het die steun, versorging 
en hulp van die volwassene nodig om te kan word wat hy behoort te 
word. Namate die kind ouer word, sal die aard van die begelei
ding verander en die hoeveelheid steungewing sal ook verminder 
(Vrey 1979:16). Van die kind word dan meer onafhanklikheid ver
eis wanneer hy sekere take moet verrig sodat hy begelei kan word 
tot selfstandige denke en handelinge. 

Z.4 ONlVIKKELINGSTAKE VAN DIE ADOLESSENT 

Ten einde selfstandig te kan dink en te kan )andel, is dit nodig 
dat die adolessent meer inisiatief moet toon en volgens Watten
berg (1973) die volgende ontwikkelingstake volvoer: 
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(1) Die adolessent moet deur sy gedrag toon dat hy nie meer 'n 
kind is nie. Deur sinvolle konvnunikasie met die volwassene, 
sal die kind bewys dat hy nie meer oor kinderlike persoons
trekke beskik nie. 

(2) Die adolessent moet met sy portuurgroep kan identifiseer. 
Hy moet leer hoe om met ander van sy eie ouderdom oor die 
weg te kom. Daarom gebeur dit dat die adolessent se lojali
teit van die ouers na die maats verskuif. 

(3) Die adolessent moet nou leer om selfdissipline te handhaaf. 
Hy 'moet ontvanklik wees vir die bewusmaking van konsekwen
sies en implikasies vir sy eie dade. Daarom gebeur dit dat 
die gewete en impulse versteurd raak en delinkwensie na vore 
tree. 

(4) Die adolessent moet 'n daadwerklike poging aanwend om te 
emansipeer ten einde selfstandige en verantwoordelike be
sluite te neem. 

(5) Die adolessent moet leer om op 'n volwasse wyse sy bewust
heid van die nuwe liggaamlike gewaarwordinge in homself te 
hanteer. Hy moet bewus word van sy seksuele drange en ook 
besef dat dit die aard van sy sosialisering met die teenoor
gestelde geslag sal bepaal. 

(6) Die adolessent moet leer om take wat volwassenheid verge
stalt, te bemeester. Aktiewe deelname aan volwasse aktiwi
teite is noodsaaklik. Hy moet leer om byvoorbeeld deel te 
neem aan seremonies en die uitoefening van die sakramente 
tydens sy godsdiensbeoefening. 

(7) 'n Belangrike taak is die vorming van 'n eie identiteit en 
selfkonsep. Die adolessent moet bewus wees van sy sterk en 
swak punte. Hy moet homself kan evalueer en dan homself met 
sy beperkinge kan aanvaar. Die beeld van homself kleur sy 
gedagtes, aktiwiteite en sy toekomstige besluitnemings. 
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Dagdrome en fantasiee oor wie hy wil wees en wat hy wil be
reik, begin reeds in sy preadolessente jare. Tydens adoles
sensie word die drome werklikheid wanneer sy aktiwiteite lei 
tot die vorming van 'n eie selfbeeld deur sy identifikasie 
met ander. 

(8) Dit is belangrik dat die adolessent streef om ekonomies on
afhanklik te wees, al is dit 'n langtermyndoelstelling. 
Sommige adolessente studeer verder om later 'n professionele 
beroep te kan beoefen. Vanwee ekonomiese druk word sommige 
adolessente gedwing om van vroeg af 'n beroep te beoefen. 
Wat ook al: Die adolessent moet 'n weg vind om 'n lewen
standaard te handhaaf wat voldoen aan sy behoeftes en die 
eise van die gemeenskap waarin hy horn bevind. 

(9) Die adolessent moet heteroseksuele aanpassings kan uitvoer. 
Elkeen het 'n behoefte om 'n maat te vind. As gevolg van 
studie of ekonomiese druk, word 'n huwelik uitgestel. Daar
om word die verskynsel dat jongmense wat lief is vir mekaar, 
saambly, meer algemeen. As gevolg van die seksrewolusie van 
die sestigerjare, die beskikbaarheid van voorbehoedmiddels 
en die wettiging van aborsies in Amerika in 1970, het seksu
ele eksperimentering voor die huwelik begin toeneem. Die 
adolessent moet verantwoordelikheid aanvaar vir sy keuse van 
die aard van sy heteroseksuele verhoudings (Wattenberg 1973: 
3-8). 

2.5 DIE FISIESE ONTWIKKELING VAN DIE ADOLESSENT 

2.5.1 Fisiese groei 

Beskrywings van die fisiese groei van die adolessent is gebaseer 
op gemiddeldes wat geneem is uit studies van 'n aantal wetenskap-
1 ikes. Tanner (1960:57-61) is daarvan oortuig dat die tempo van 
groei die afgelope honderd jaar geweldig toegeneem het. Voor die 
twintigste eeu het die man sy maksimum groei eers op die ouderdom 
van ses-en-twintig jaar bereik terwyl die seuns van die tagtiger
jare reeds op die ouderdom van agtien jaar fisies maksimaal ont-



27 

wikkel het. Dogters bereik reeds op ongeveer sestien jaar hul 
maksimale fisiese potensiaal. 

Wat veroorsaak die vroee fisiese rypheid van die afgelope deka
des? Volgens Grindler (1978:72) veroorsaak die kultuurverskille 
en die sosio-ekonomiese onderskeidings 'n geweldige toename in 
fisiese rypheid. Dit wil voorkom of kinders van welgestelde 
families meer lineer in lengte, minder geset en gespierd is en 
minder weeg. 

Hoe groter die gesin, hoe stadiger is die tempo van fisiese ont
wikkel ing by die kinders binne die gesin. Tanner (1960:907) wys 
spesifiek daarop dat hoe meer die gesin uitbrei, hoe laer is die 
gesin se sosio-ekonomiese status en word die fisiese rypwording 
ietwat vertraag. Om die stelling te motiveer verwys hy na na
vorsing wat reeds in die Afrikalande voltooi is. In 'n navor
singsprojek waar 47,420 swart dogters betrek is, is daar bevind 
dat daar, ten opsigte van die begin van hul eerste menstruasie, 
'n vier maande verskil is tussen die arm en nie-so-arm gesinne. 
Daar is selfs bepaal dat die hoeveelheid dierlike proteiene in 
hul dieet tussen die twee groepe verskil. 

Hieruit wc-1 bevestig dat wanneer daar meer kinders in 'n minder 
welgestelde gesin is om te voed, minder gesonde voeding en ver
sorging die gevolg is. Toereikende voeding gepaardgaande met ge
reelde maaltye en voldoende slaap en oefeninge is belangrike fak
tore wat bepalend is vir fisiese rypwording. 

Fisiese verandering by die adolessent wissel van kind tot kind. 
Die mees opvallende verandering is die toename in lengte en gewig 
by die kind. 

Groei vind vanaf konsepsie plaas. Groei is tot op die ouderdom 
van twee jaar waarneembaar, waarna die kind 'n plato bereik. 
Vanaf sewe jaar neem die groei by dogters weer 'n aanvang en 
seuns begin eers op tien jaar weer groei. Op die ouderdom van 
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tien jaar is die dogters langer as seuns. Vanaf vyftien jaar Is 
die seuns weer langer. Gewigstoename by beide geslagte Is egalig 
en stabiel. Tydens adolessensie is daar 'n geweldige toename in 
gewig by seuns as gevolg van hulle spierontwikkeling en die groei 
van hul bene. 

In die volgende diagram kan die verskil in groel tussen seuns en 
dogters duidellk waargeneem word {Grinder 1978:57): 
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Met die toename in groei sal die geslagskenmerke ook meer perti
nent waargeneem kan word. Geslagsontwikkeling by dogters vind 
gew0-0nlik twee jaar vroeer plaas as by seuns. 

Dogters se geslagsontwikkeling word gekenmerk aan die ontwikke
ling van borste, groei van die skaamhare en die begin van men
struasie. Die seuns se geslagsontwikkeling word gekenmerk aan 
die groei van skaamhare, geslagsorgane wat vergroot, gesigshare 
wat verskyn en die stemtoon wat verander en gewoonlik growwer 
klink (Rogers 1977:4). 

Tydens die preadolessente fase word die kind veral bewus van di~ 

liggaamlike veranderinge. Alhoewel die kind bale opgewonde is 
oor die mylpaal in sy lewe, kan dit ook aanlelding gee tot ont
trekking en afsydigheid omdat hy skaam is oor die nuwighede. 
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Sonnekus (1976:90) beklemtoon ook dat seuns en dogters juis ty
dens die periode die verste van mekaar af staan wat hul verhou
ding betref. Hulle sien selfs met 'n tikkie •veragting• op me
kaar neer. Die fase word ook beskryf as die "stilte voor die 
storm•. Die belangrikste kenmerk veral by dogters is 'n stille 
teruggetrokkenheid of geheimsinnigheid. 

Ook tydens die preadolessente fase en die middel-adolessente 
fase, raak die kind ook bewus van sy nuutontwikkelde liggaams
funksies. Seksuele gewaarwordinge kom voor en hierdie periode is 
een van eksperimenteer. Die seun wil ook graag sy potensiaal ten 
toon stel. Liggaamlike egosentrisme kry die oorhand. Crow en 
Crow (1965:233) verwys na die middel-adolessente jare as die "boy
crazy and girl-crazy"-periode. Die kind wil die ander geslag be
indruk deur sy wyse van stap, kleredrag en haarstyl en die dogter 
eksperimenteer met grimering. Seuns wil uiting gee aan hulle 
seksuele drifte en daarom vind betasting maklik plaas. Die dog
ter maak kennis met haar seksuele drifte deur die lees van tyd
skrifte. Sy raak verbouereerd wanneer 'n seun seksueel toenade
ring soek. Die seuns identifiseer die "avontuurlustige• dogters 
gou en wend hulle tot die dogters om seksueel te eksperimenteer. 

Verliefdheid op 'n onderwyser lei tot dagdromery en seksuele tde
ale. Wanneer die onderwyser bedag is daarop, behou hy 'n afstand 
tussen horn en die kind. Die distansiering van die onderwyser lei 
tot selfkritiek by die kind. die kind beleef homself dan as on
toereikend en daarom wil hy homself by sy portuurgroep bewys. 

In die brief wat Frik aan sy pa geskryf het, is dit duidelik dat 
hy nog baie bewus is van sy liggaamsveranderinge. Dit is duide
lik dat sy seksuele drifte die oorhand kry. Tania ervaar 'n ge
voel van tevredenheid wanneer sy Frik se begerige oe op haar 
merk. Dit laat haar aanvaarbaar voel. Frik raak bewus van sy 
seksuele drifte maar tog is daar 'n tikkie verwardheid by hom te 
bespeur omdat hy weet dat die onbekende teenwoordig is. 
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2.5.3 Motoriese krag en vaardighede 

Namate die fisiese groei toeneem, is daar ook 'n verandering wat 
die liggaamlike vermoens betref. Die fisiese krag neem toe en 
die motoriese vaardighede en motoriese koordinasie verbeter ge
durende adolessensie. Dogters se vaardighede neem tot ongeveer 
veertien jaar toe terwyl die seuns se vaardighede tot ongeveer 
sewentien jaar toeneem. Aangesien adolessente hul voortdurend 
met ander vergelyk en die selfevaluering tot selfbewustheid lei, 
wend hulle 'n poging aan om hulle vaardighede te verbeter. Daar
om vind inoefening plaas sodat hulle fisies beter kan presteer 
(Josselyn 1952:14), Oink maar aan die kind wat elke middag in 'n 
gimnasium oefen om in spiesgooi te kan verbeter en spiere te ont
wikkel. 

2.6 DIE KOGNITIEWE ONTWIKKELING VAN DIE ADOLESSENT 
~~----·"~---·-•... ,_ 

Die kognitiewe ontwikkeling by die kind en sy intelligensie is 
bepalend vir sy liggaamlike gedrag, emosionele aanpassing en die 
vorming van 'n selfkonsep. Indien die kind verstandelik so ont
wikkel en sy intellektuele potensiaal optimaal verwerklik dat hy 
akademies presteer, sal hy baie selfvertroue verkry. 

Die selfvertroue sal hom aanspoor tot positiewe Hggaamlike ge
drag sodat hy 'n bydrae tot die gemeenskap kan lewer. Hier dink 
ons veral aan 'n adolessent wat tot die leerlingraad verkies 
word. So 'n leerling word dan ook gekenmerk aan emosionele sta
biliteit. Die kind verstaan homself en aanvaar sy beperkinge po
sitief. As gevolg van sy selfversekerdheid openbaar hy toege
neentheid tot sy medemens. Die selfversekerdheid lei ook tot die 
vorming van 'n positiewe selfkonsep. Daardeur word die kind ge
motiveer tot akademiese deelname by die skool of tuis. 

Daarom is dit duidelik dat die omgekeerde ook waar is. Voorbeel
dige gedrag, emosionele stabiliteit gepaardgaande met 'n positie
we selfkonsep en fisiese gesondheid lei tot. die realisering van 
kognitiewe funksies omdat die kind nou gemotiveer word om aktief 
deel te neem aan intellektuele aktiwiteite (McCandless 1970:244). 
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McCandless (1970:246) verwys na Piaget se studie The child's con
ception of the worJd (1951) waar hy kognitiewe gedrag tradisio
neel as konsepvorming, probleemoplossing, denkproses en hoe denk
aktiwiteite beskryf. By die hoer denkaktiwiteite spesifiseer 
Piaget organisasie en manipulasie van kennis. l!.t~.9!tt beklemtoon 
ook vier fases in die kognitiewe ontwikkeling van die kind, naam-
1 ik: 

die sensomotoriese fase (nul tot twee ji'.ar) 
die preoperasionele fase (twee tot ses jaar) 
die konkreet-operasionele fase (ses tot twaalf jaar) 
die formeel-operasionele fase (twaalf jaar en ouer) 

Ter wille van die doel van die studie word daar nou aandag gegee 
aan die formeel-operasionele fase - die fase waarin die denkge
rigtheid van die adolessent tussen elf en agtien jaar tot uiting 
kom. 

Die denkgerigtheid van die adolessent word herke.n aan die spon
tane kennismaking met konsepte waaraan hulle glo, begrip en die 
vertroue in hul eie godsdienstige opvattinge. Die adolessent be
gin hul eie denke en die denke van ander heroorweeg. Die adoles
sent is baie subjektief in sy denke oor homself. Hy glo dat 
ander se beeld oor homself dieselfde as sy eie beeld is. 

In hierdie fase ontwikkel die adolessente ook die vermoe om for
meel te dink in terme van logika. Daarom word daar op skool so 
baie waarde geheg aan vakke soos Wiskunde en Wetenskap. 

Persepsie van abstrakte idees en hul vermoe om krities die reali
teit en die ideale te skei, lei daartoe dat hulle hul denke as 
nuut en uniek beskou (McCandless 1970:246). 

2.6.l Definiering van kognitiewe ontwikkeling 

Ten opsigte van die verstandelike vermoe van die individu, speel 
die kinderjare 'n belangrike rol. Die jare is 'n tydperk waarin 
die nodige ervaring geleidelik opgedoen word om as basis te dien 
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vir meer komplekse denkaktiwiteite. Die kinderjare word beskryf 
as 'n plato waartydens slegs basiese vaardighede aangeleer word. 
Die basiese vaardighede wat die kind bemeester het en die er
varing wat die kind al opgedoen het, dien as motivering vir die 
snelle ontwaking van die verstandelike moontlikhede en gepaard
gaande denkaktiwiteit gedurende die adolessentjare (Cole & Hall 
1970:147). 

Verwerkliking van die verstandelike moontlikhede hang nou saam 
met die ontwikkeling van intelligensie. Intelligensie is 'n 
aparte interne entiteit en die ontwikkeling daarvan hang van emo
sionele, opvoedkundige en omgewingsfaktore af. Emosionele seku
riteit wat die kind tuis en by die skool ervaar, lei tot die wil 
tot gerigte denkhandeling wat noodsaaklik is in die ontwikkeling 
van intelligensie. Opvoedkundige insette wat ouers en onderwy
sers lewer, stimuleer die kind sodat hy geleentheid kry om intel
lektueel te ontwikkel. Die omgewingsfaktore bepaal ook die aard 
van stimulasie. Hoe meer die kind gekonfronteer word met objekte 
in sy leefwereld wat hom intellektueel aanspreek, hoe meer word 
hy gedwing tot gerigte denkaktiwiteit. Ontoereikende voeding, 
siekte, preokkupasie van emosionele probleme ensovoorts lei tot 
remming in die intellektuele ontwikkeling van die kind (Cole & 
Hall 1970:149). 

Alhoewel oorerflikheid wel bepalend is vir intelligensie, sal 
voldoende stimulasie, voldoende voeding, emosionele sekuriteit en 
goeie persoonlike aanpassing by omstandighede denkaktiwiteite 
aanwakker·sodat 'n persoon sy intelligensiemoontlikhede optimaal 
kan verwerklik (Cole & Hall 1970:149). 

Spearman was 'n pionier op die gebied van intelligensie. In sy 
boek The abilities of man verwys hy na die G-faktor en die S-fak
tor wat verband hou met intellektuele ontwikkeling. Hy glo aan 
die ·G-faktor wat vanaf die geboorte van 'n kind altyd teenwoordig 
is. Die G-faktor verwys na intelligensie in die algemeen en die 
waarnemingsvermoe waarmee elke kind gebore word. Dit is in die 
adolessente jare wat die S-faktor na vore tree. Die S-faktor 1s 
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daardie potensiaal wat altyd in die kind teenwoordig was, maar 
deur verstandelike groei ontwikkel word. 'n Kind word gebore met 
die vermoe om te redeneer. Eers in die sekondere skoolopset kry 
hy geleentheid om tydens redenaarskompetisies die intellektuele 
talent te oefen en sodoende sy moontlikheid tot sinvolle redena
sie in te oefen en te verwerklik (McCandless 1970:205). 

2.6.2 Teoriee oor die kognitiewe ontwikkeling van 'n persoon 
soos uiteengesit in die studie van Margaret Lloyd 

2.6.2.1 Jean Piaget (1896-1980) 

Piaget is bekend vir sy vierfaseteorie. Die spoed waarmee van 
die een fase na die ander fase beweeg word, verskil van persoon 
tot persoon. Kognitiewe ontwikkeling is afhanklik van biogene
tiese en volwassewordingsfaktore wat 'n aanduiding gee van die 
persoon se vlak van wordingrypheid. Die belangrikheid van die 
verhoudinge tussen mense en hul fisiese omgewing, word beklemtoon 
in die studie oor die ontwikkeling van die denke. Die aard van 
die kultuur bepaal die inhoud van die denke. 

Hoe ouer die kind word, hoe meer kompleks word die denke. In sy 
kognitiewe ontwikkeling beweeg die kind van fisiese sensacies, 
persepsies en ooreenstemmende motoriese aktiwiteite na abstrakte 
rede~ering op 'n baie hoe vlak. Vanaf elf jaar beweeg die aard 
van die denke vanaf 'n meer elementere vlak wat op die konkrete 
gerig is na 'n meer gesofistikeerde logiese denke wat op die ab
strakte berus (Lloyd 1985:23). 

2.6.2.2 Lawrence Koh1berg (1927-hede) 

Die individu se vlak van redenering is gebaseer op die vlak van 
sy denke en kognitiewe ontwikkeling. Die kronologiese ouderdom 
bepaal die kognitiewe fase waarin die kind verkeer. Horele denk
aktiwiteite speel 'n groat rol en word bepaal deur kulturele en 
sosiale faktore. Teoreties is die adolessent in staat tot 'n 
volwasse vlak van morele denke en redenering (Lloyd 1985:24). 
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2.6.2.3 Robert Havjnghurst (1900-hede} 

Havighurst le veral klem op die "ontwikkelingstake" van die indi
vidu. Die individu moet 'n taak bemeester om die volgende taak 
baas te raak. 

A task which arises at or about a certain period in the life 
of an individual, successful achievement of which leads to 
his happiness and to success with other tasks, while failure 
leads to unhappiness in the individual, disapproval by the 
society and difficulty with later tasks 

(Lloyd 1985:24) 

Deur die aanleer van nuwe vaardighede en die feit dat iemand meer 
take kan bemeester, word na die volgende ontwikkelingsfase be
weeg. 

Piaget se leerteorie dra vir die doeleindes van hierdie studie 
veral klem omdat ouers en onderwysers nie genoeg aandag gee aan 
die ontwikkelingsvlak van die adolessent se denke nie. Daarom 
kan dit gebeur dat die opvoeders die adolessent se vermoens 
onderskat of oorskat wanneer sekere take aan die kind toevertrou 
word. Onnodige spanning en gepaardgaande konflik sal vermy kan 
word indien die opvoeders begrip vir die adolessent se vennoens 
het. 

Die bemeestering van take is op die emosionele en sosiale ontwik
kel ing gemik en benodig 'n hoe vlak van denkaktiwiteite. 

2.6.3 Kenmerke van die adolessent se kognitiewe ontwikkeling 

2.6.3.l o;e vermoe om te konsentreer 

Die klein kind se aandagduur is redelik kort. Hoe ouer die kind 
word, hoe meer brei sy vermoe om langer te konsentreer uit. Die 
kind moet leer om terug te keer na die situasie nadat sy aandag 
tydelik afgelei is. Persoonlike belangstelling is noodsaaklik om 
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aan te hou konsentreer. 'n Probleem wat algemeen by die adoles
sent voorkom, is dat hy so bale belangstellings het dat hy sukkel 
om lank genoeg op een aktiwiteit te konsentreer. 

In die fase waarin hy homself moet herorienteer in 'n veranderde 
leefw~reld en 'n veranderde self, is daar heelwat interpersoon-
1 ike gewaarwordinge wat sy vermoe om te konsentreer benadeel. 
Ongunstige omstandighede tuis sal die kind se aandagduur verkort. 
Wanneer 'n kind nie gemotiveerd is om te studeer nie, sal hy nie 
voldoende ure voor .sY skoolboeke deurbring nie. 

Samevattend kan ongemotiveerdheid, ongunstige omstandighede tuis 
en die identiteitskrisis waarvoor die kind te staan kom, redes 
wees waarom die adolessent nie kan konsentreer nie (Crow & Crow 
1965: 118). 

2.6.3.2 Die vermoe om te memoriseer 

Die lengte en kwaliteit van memorisering verskil van persoon tot 
persoon. Faktore wat bydra tot die lengte van memorisering, is 
die intensiteit en lewendigheid waarmee nuwe leerinhoud aan die 
adolessent oorgedra word, die kwaliteit van die stimuli en per
soonlike belewing van die onderrigsituasie bepaal die duur van 
memorisering. Indien die adolessent die leerinhoud as betekenis
vol belewe, sal hy 'n beter poging aanwend om die inhoud te memo
ri seer. 

'n Negatiewe situasie of belewing van 'n trauma of verleentheid 
affekteer die kind se selfagting in so 'n mate dat hy emosioneel 
betrokke raak en die voorval dan vir 'n lang tyd sal onthou. 

Memorisering by die klein kind is makliker as by die adolessent. 
Die klein kind memoriseer sonder om die inhoud te probeer ver
staan. Die ouer kind wil eerder die inhoud verstaan en daaroor 
redeneer. Hy wil die inhoud logies en met begrip bemeester en 
beskou memorisering as eentonig en 'n mors van tyd. Van die ado
lessent word in die skoolsituasie wel verwag om 1nhoude te memo-
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riseer ten einde nuwe take met insig te bemeester. Daarom word 
die leerlinge gedwing om in Wiskunde meetkundestellings te memo
riseer. Ons dink ook aan die gebruik van 'n rekenaar. Om die 
rekenaar met sukses te gebruik moet die leerling die funksies van 
die sleutelbord verstaan en memoriseer. Die adqlessent sal slegs 
inhoud memoriseer indien dit oor toepassingsmoontlikhede beskik 
(Crow & Crow 1965:119 en 120). 

2.6.3.3 Die vermoe om voor te stel 

Die klein kind vind dit moeilik om tussen fantasie en realiteit 
te onderskei. Die vermoe om te fantaseer verskil van kind tot 
kind. Inherente potensiaal en stimuli uit die omgewing lei tot 
die vermoe om te fantaseer. 

Adolessente is meer gerig op die feitelike maar gun hulself tog 
die geleentheid om vrye teuels aan hul verbeelding te gee. Hul 
fantasiee of voorstellings kom na vore in gedigte en fantasie
stories wat hulle self skryf. Dan kry hulle die geleentheid om 
hul lewensfilosofiee en persoonlike ambisies in ander situasies 
te projekteer. In hul simboliese tekeninge of oorgawe in musiek, 
word hul stemming en emosies openbaar. In die voorstellings word 
veral klem gele op die emosies van die karakters. 

Belangstelling bepaal die aard van die voorstellings. In die 
tema van die voorstelling sal die adolessent se behoeftes ten op
sigte van sy belangstelling geprojekteer word. 'n Kind wat kon
sentreer op die mooiheid in haar dagdrome, se belangstelling le 
waarskynlik in die kunste of musiek. Die adolessent wat baie 
toekomsgerig is en al 'n goeie begrip het wat van horn in 'n 
sekere beroep verwag word, sal homself in so 'n situasie voorstel 
en met oorgawe in sy drome die rol vertolk (Crow & Crow 
1965:120). 

Daar moet beklemtoon word dat die klein kind meer geneig is tot 
die skep van 'n fantasie deur iets onbekends en absurds daar te 
stel. Die fantasie verskil van die voorste handeling van die 
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adolessent deurdat hy tred hou met die werklikheid. Dit wat 
reeds bestaan en bekend is, word voorgestel. Die seun kan hom
self voorstel as 'n mediese praktisyn omdat hy alreeds redelike 
kennis van die beroep het. Fantasie kom by die adolessent ter 
sprake wanneer die kind kreatiwiteit aan die dag l~ en 'n skep
ping daarstel wat onbekend is. 

Z.6.3.4 Die vermoe om te redeneer en prob1eme op te 1os 

Die kontinue verstandelike groei en toename in ervaringe is ba
siese faktore van die adolessent se verhoging van sy vermoe om 
betrokke te raak in die manipulasie van konsepte, idees en ver
houdinge. Adolessente verskil van mekaar in hul vermoens om ob
jektief te dink, korrek te oordeel en die toereikende insig te 
verkry in mense en objekte in hul omgewing. 

Om oplossings vir sosiale, politieke, ekonomiese probleme of an
der groot probleme te vind, verg genoegsame ondervinding en op
leiding. Daarom is daar groei in die nuwe bestel waardeur onder
wysers, sielkundiges en sosioloe meer aandag gee aan die motive
ring van adolessente om meer objektief belang te stel in aktuele 
sake. Adolessente word meer aangemoedig om objektiewe insig te 
verkry om so tot konstruktiewe redenering en tot probleemoplos
sing te kom (Crow & Crow 1965:123-126). 

Z.7 DIE SOSIALE ONTWIKKELING VAN DIE ADOLESSENT 

Die 1ndividu strewe na positiewe kontak met ander, om deur hulle 
aanvaar te word. Veral die adolessent is op soek na konformiteit 
by die portuurgroep. Die problematiese interpersoonlike interak
sies van die adolessent met ander lei tot die verwerping en dis
tansiering van horn. 'n Vrees dat hy nie aanvaarbaar is nie ont
staan by die adolessent en die verwydering of teenwerking van die 
vrees is die basiese interne motivering vir sosialisering. In
dien sy ouers nie aan horn konformiteit verskaf nie, wend hy horn 
tot die portuurgroep. 
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2.7.1 lnteraksie 

Hoe ouer die persoon word, hoe meer kompleks en selektief raak 
die interaksies. Ter wille van die studie word drie fases bestu
deer, naamlik: 

{I) Die preadolessent wat 10 tot 12 jaar oud is, sosialiseer 
verkieslik met dieselfde geslag. Die kind identiftseer nou 
met ander van dieselfde geslag. Gevoelens en fantasiee word 
gedeel. Die terapeutiese waarde in die vriendskap is gelee 
in die kontak wat die kind met ander het wat dieselfde pyn, 
eensaamheid en vreugde ervaar. 

(2) Die vroee of middel-adolessensie is die tydperk van veertien 
tot sestien jaar wanneer die kind bewus word van seksuele 
drange en bevrediging. Die gevoelens van die preadolessent 
wat hy met sy maat van dieselfde geslag gedeel het, word nou 
oorgedra op 'n maat van die teenoorgestelde geslag. Die 
terapeutiese waarde van so 'n verhouding is gelee in die 
daarstelling en behoud van 'n emosionele en seksuele verhou
ding met iemand van die teenoorgestelde geslag. 

(3) Die adolessent tussen 16 en 20 jaar oud handhaaf 'n verskei
denheid van meer gesofistikeerde interpersoonlike verhou
dinge. Die gevolg is die keuse van 'n spesifieke persoon om 
'n intieme emosionele en seksuele verhouding tot stand te 
bring. 

2.7.2 Vriendskappe 

2.7.2.1 Individuele vriendskappe 

Alhoewel daar gewoonlik na 'n persoon as 'n ekstrovert of 'n in
trovert verwys word, ts dit waar dat elkeen tog iemand nodig het 
om sy diepste wense en geheime mee te deel. 'n Maat verskaf on-



39 

dersteuning en sekuriteit. 'n Hegte vriendskap word gekenmerk 
aan sterk emosionele bande. Persoonskwaliteite kom nie altyd 
ooreen nie. Een besit kwaliteite wat ander nodig het. Daarom is 
so 'n vriendskap baie verreikend. 

2.7.2.2 Dogtersvriendskappe 

Dogters van 11 tot 13 jaar het vanwee hul gesamentlike aktiwitei
te nie veel belangstelling in die teenoorgestelde geslag nie. 

Dogters van 14 tot 16 jaar maak staat op die ander se lojaliteit 
en ondersteuning. Hulle vrees verwerping en is afhanklik van 
dieselfde geslag vir sekuriteit. Daarom is daar 'n gesamentlike 
belangstelling in die teenoorgestelde geslag. 

Dogters van 17 tot 18 jaar toon meer selfvertroue met die teen
oorgestelde geslag. Die vriendskappe is minder gespanne. Sy ken 
haarself en voel veilig en gemaklik by die teenoorgestelde ge
slag. Daarom fs dit waarskynlik dat haar beste maat nie meer van 
dieselfde geslag is nie maar dalk van die teenoorgestelde geslag 
(Lloyd 1985:20). 

2.7.2.3 Seunsvriendskappe 

Seuns is nie so intiem met vriende van dieselfde geslag nie. 
Seuns van 14 tot 16 jaar sosialiseer met dieselfde geslag maar 
begin tog ook in die teenoorgestelde geslag belangstel. Met 
hegte vriendskappe wat daar wel is, verwag die individu dat die 
ander hom sal bystaan in die geval van nood. Die adolessente 
seun verkies eerder 'n groep vriende as slegs een. Dit gee die 
seun meer moed om die volwassene se outoriteit teen te gaan. 
Daarom verkies die seun maats met dieselfde gesindhede en waar
des. Dus word vriendskappe gesluit op grond van persoonlikhede 
en karaktereienskappe, eerder as op grond van gemeenskaplike ak
tiwiteite (Lloyd 1985:21). 
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Daar kan tot die gevolgtrekking gekom word dat die fondament vir 
dogters se vriendskappe die openbaarmaking van gevoelens en hul 
gemeenskaplike belangstelling is. Seuns se vriendskap is gebou 
op gemeenskaplike kenmerke en gesindhede sonder om noodwendig hul 
gevoelens te openbaar. 

2.7.2.4 Heteroseksuele vriendskappe 

Die vriendskap met die teenoorgestelde geslag kan 'n positiewe of 
'n negatiewe effek op die kind h~. Die positiewe effek is daarin 
gelee dat die kind leer om met beide geslagte te kommunikeer wat 
noodsaaklik is vir sukses in die kind se latere beroepslewe. 
Seuns sal tydens laat-adolessensie eerder teenoor 'n dogter sy 
gevoelens openbaar indlen die vrlendskap redelik ernstig is. 
Deurdat 'n kind met verskeie vriende van die teenoorgestelde ge
sl ag sosiaal kan verkeer, kry die kind ook geleentheid om mense
kennis op te doen en sodoende as volwassene 'n beter keuse vir 'n 
huweliksmaat te maak. 

Die gevaar bestaan dat die adolessent wat in 'n redelik ernstige 
vriendskap betrokke is, nie slegs geestelik intimiteit wil deel 
nie, maar ook fisies. As gevolg van die seun en dogter se bewus
wording van die liggaamlike bevrediging is die moontlikheid ook 
sterk dat die kind die vriendskap met die teenoorgestelde geslag 
wil gebruik om te eksperimenteer. 

Nog 'n negatiewe uitwerking van die vriendskap met die teenoorge
stelde geslag is die feit dat 'n dogter maklik haar aspirasies 
sal prysgee sodat sy 'n seun wat nie oor dieselfde potensiaal be
skik nie, kan beindruk. Sy wil hom nie minderwaardig laat voel 
nie en sal daarom daarop konsentreer om gemiddeld te presteer 
(Lloyd 1985:21). 

2.7.3. Kenmerke van die adolessent se relasies met die portuur 

Lloyd ls dit eens dat portuur 'n subkultuur vorm ten opsigte van 
die fisiese voorkoms. Dit 1s belangrik vir die adolessent om tred 
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te hou met die mode, dus word haarstyle en kleredrag streng nage
volg. 

Taal is ook 'n medium waaraan 'n spesifieke portuurgroep ge~ien 

kan word. Die vlak van taalgebruik word bepaal deur die sosio
ekonomiese status, geografiese ligging en die norme van die 
groep. Seuns gebruik "slang"-taal wanneer, onder andere, motors, 
motorfietse en geld bespreek word. Dogters gebruik "slang"-taal 
om, onder andere, klere, voorkoms en seuns te beskryf. 

Musiek is ook kenmerkend van die sosialisering van die portuur
groep. Deur musiek kan die kind uitdrukking gee aan sy gevoelens 
en ambisies. 

'n Algemene tydverdryf van die portuurgroep, is die "hang-outs•. 
Maats kom op straat, in videosentrums of in winkelsentrums byeen. 
As gevolg van hul strewe na onafhanklikheid wil die adolessent 
juis nie by die ouerhuis kuier waar ouers hul kan dophou nie. 

Portuurgroepe wat byeenkom, wissel in grootte. Wanneer die groep 
klein is, is die doel van die kuier om net te gesels. Wanneer 
die groep groot ls, val die klem op georganiseerde heteroseksuele 
gebeure soos partytjles en danse. 

Veral tydens die preadolessente fase is die neiglng onder adoles
sente om bendes te vorm. Die aantal lede is gewoonllk beperk en 
van dieselfde geslag. Soms maak lede hul skuldig aan georgani
seerde, onwettlge en antisosiale gedrag (Lloyd 1985:22). 

2.7.4 Die wisselvalligheid van die adolessent se relasies met 
ander 

Die adolessent se relasies met sy ouers wissel van dag tot dag. 
Wanneer dle ouer erkenning gee aan die kind se besluite en ge
drag, sal hy 'n meer posltiewe gesindheid teenoor die ouer open
baar. Wanneer dle ouer hom wel teengaan, is sy reaksie die teen
oorgestelde en lei dit tot impulsiewe optrede. Die adolessent 
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stry v1r onafhankl1kheid en ouerlike oorheers1ng laat hom be
dreigd en beangs voel (Josselyn 1952:38). 

Met die oog op die navorsingstema wil daar beklemtoon word dat 
die kind wil emansipeer sodat hy medevolwassene kan word. Die 
kind wil 'n eie leefwereld stig waarin hy verantwoordelikheid vir 
sy eie besluite kan neem. Wanneer die ouer hom nie die geleent
heid gun om onafhanklik te funksioneer nie, ontstaan konflik. 

Die portuurgroep domineer die adolessent se denke en gedrag. Die 
groep bestaan uit lede met dieselfde vlak van emosionele ontwik
kel ing. Die adolessent is geneig om met sonvnige lede te identi
fiseer ter wille van status. Lidmaatskap is nie permanent nie. 
'n Lid kan gou uitgeskakel word wanneer sy gesindheid verander of 
hy nie waardig genoeg geag word om mee te identifiseer nie. 'n 
Adolessent kan aan meer as een groep behoort afhangende van sy 
behoeftes en watter behoeftes in 'n spesifieke groep bevredig 
word. 

Die adolessent se seksuele voorkeur is ook wisselvallig. Sy lo
jaliteit is verdeel tussen sy eie geslag en die teenoorgestelde 
geslag. Hy kan vir 'n ruk geinteresseerd wees in sy eie geslag 
en wanneer sy behoeftes verander, weer geinteresseerd wees in die 
teenoorgestelde geslag. Hy geniet die aktiwiteite tussen sy 
maats van dieselfde geslag maar is tog bewus van sy seksuele be
hoeftes. Dan wend hy hom weer tot die teenoorgestelde geslag. 

As gevolg van sy selfgesentreerdheid, is sy interpersoonlike ver
houdings ook baie wisselvallig. Een oomblik kan hy 'n onderwyser 
se gesag aanvaar om net die volgende oomblik 'n wrok teen die on
derwyser te ontwikkel omdat hy teengegaan is (Erikson 1963:11). 

Die kommunikasiewyse en gedrag verander ook gedurlg. Sy flloso
fie ten opsigte van wat reg en wat verkeerd ls, verander gedurig 
afhangend van sy gemoedstoestand. Eendag sal hy gedragsreels van 
'n lewenswyse stiptelik voorleef en dan wil hy weer wegbreek van 
die normale roetine. Die onsekerheid en inkonsekwente gedrag van 
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die adolessent gee aanleiding tot delinkwente neigings (Josselyn 
1952:40). 

Soms het die adolessent 'n behoefte om sy diepste gevoelens te, 
onthul. Dan openbaar hy sy ambisies, skuldgevoelens en ook die 
konflikte in homself. Net daarna sal hy weer terugtrek in 'n 
waas van geheimsinnigheid. Die geheimsinnigheid kan die gevolg 
wees van verwardheid of 'n gevoel van minderwaardigheid. Dit is 
juis dan wat die relasies met sy ouers en maats gekwes word 
(Josselyn 1951:43). Wanneer ons aan die brief dink wat Frik aan, 
sy pa geskryf het, is dit duidelik dat 'n tydperk van geheimsin
nigheid die brief vooraf gegaan het. In die brief onthul Frik 
dan ook sy onsekerhede en die nuwe liggaamlike gewaarwordinge. 

Wat veroorsaak die wisselvalligheid in die sosialisering van die 
adolessent? 

Volgens Josselyn het die biologiese veranderinge by die adoles
sent 'n grater impak op die psigiese ekwilibrium as wat ons be
sef. Die nuwe liggaamlike gewaarwordinge as gevolg van die fisie
se veranderinge het 'n invloed op die kind se interaksie met sy 
maats. Soos reeds genoem, is selfbewustheid 'n groat rede vir 
spontane interaksie. Ook neem aggressie tussen individue gewel
dig toe. Die media lewer 'n groat bydrae om die aggressie aan te 
wakker. 

Emosionele verwarring en konflikte lei tot 'n behoefte om aan
vaarding deur die portuurgroep. Tog het die kind ook 'n behoefte 
na onafhanklikheid. Die kind het ook 'n stryd om aan die eise 
van die gemeenskap te voldoen maar wil ook aan sy eie verwagtinge 
voldoen. 

2.7.5 Die doel van sosialisering 

Deurdat die adolessent meestal met die portuurgroep identifiseer 
en dus sosialiseer, begin die adolessent homself losmaak van sy 
ouers. Die portuur dien dus as toeskouers en evalueerders in die 
adolessent se eksperimentering met onafhanklikheid. 
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Wanneer die kind met ander adolessente sosialiseer, bekom hy 'n 
mate van onafhanklikheid. Hy leer om eie verantwoordelikheid te 
neem vir sy besluite. Saam met sy maats kan hy nou op sy eie ge
leenthede bywoon, projekte aanpak en 'n eie lewensopvatting wat 
aan die vereistes van die samelewing voldoen, vorm. 

'n Portuurgroep het altyd leiers en volgelinge. In die situasie 
leer die kind 'n eie ego-identiteit aan. Deur met ander te iden
tifiseer en die ander met hom te laat identifiseer, vind die ado
lessent meer selfvertroue in ander en in homself. Die kind word 
dan bygestaan in sy keuse oor wie en wat hy wil wees. Verhelde
ring van geslagsrolidentiteit en geslagsvoorkeure vind plaas. 
Soos reeds bespreek, is daar positiewe en negatiewe effekte op 
die sosialisering met beide geslagte (Josselyn 1952:44). 

Samevattend kan gese word dat verwerping en afskeping deur die 
portuurgroep lei tot ongelukkigheid en die onthouding van ge
leenthede om volwasse vaardighede aan te leer. Die gevolge word 
eers in die volwasse lewe geeien. Negatiewe gevolge kan werk
loosheid wees asook die onvermoe om te sosialiseer en om roman
tiese vriendskappe te sluit. Die persoon met min selfvertroue 
sal aan die groep onttrek. Soms sal adolessente iemand met min 
selfvertroue en wat min inisiatief toon, verwerp omdat hullP 'n 
maat wil he op wie hulle kan vertrou en by wie hulle veilig voel 
(Lloyd 1985:21). 

2.8 DIE AFFEKTIEWE ONTWIKKELING VAN DIE ADOLESSENT 

2.8.l Die gevoelslewe van die adolessent 

Gevoelsdeelname aan 'n situasie vind spontaan en gewoonlik on
deurdag plaas. Gevoel is 'n intensionele handeling, want die ge
voel wat in 'n situasie ervaar word, is die wyse waarop die we
reld op 'n persoonlike wyse gesien, benader en gestruktureer 
word. 

Die gevoelslewe is die basis of kern van die persoonsontplooiing 
van die kind in totaliteit. Sonnekus onderskei tussen stenvninge 
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en emosies as wyse waarop gevoel manifesteer. Stemming is die 
langdurige gelykmatige gevoelstoon terwyl emosie dui op 'n kort 
en kragtige manifestasie van wat die kind beleef (Sonnekus et al 
1975:335). 

In die brief wat Frik aan sy pa geskryf het, kom die emosie en 
stemming wat Frik beleef duidelik na vore. Frik voel depressief 
en terneergedruk omdat hy besef dat hy sy ouers teleurgestel het. 
Hy voel ook verward omdat hy nie seker is wie en wat hy is en wil 
word nie. Die gevoelens manifesteer in angs. Hy vrees sy pa se 
reaksie. Indien sy pa hom vergewe, sal die angs verminder maar 
sy depressie en verwardheid sal nog nie opgeklaar wees nie. Angs 
is dus die waarneembare emosie terwyl depressie en verwardheid op 
sy stemming of gemoedstoestand dui en langdurig is. 

Die grade van bogenoemde belewings verskil van persoon tot per
soon. Die situasie wat 'n persoon aanspreek en vir hom betekenis 
het, bepaal die graad van sy belewing. 'n Persoon moet homself 
oopstel vir so 'n situasie. Die gevoelslewe van die mens gee hom 
dus die moontlikheid om deelgenoot te wees van 'n situasie deur 
hom oop te stel vir die waarde en betekenis van 'n sltuasie (Son
nekus et al 1975:335). 

Z.B.Z Kenmerke van gevoel 

Gevoelens is universeel en begeleidend vir alle gedrag. Gevoe
lens spreek 'n persoon se gesindheid aan wat aanlelding gee tot 
intensionele aktiwiteit. 

Gevoelens kom oak in 'n aantal skakerings voor. 

Die liggaamlike of sensoriese gevoelens staan in noue ver
band met sintuiglike indrukke en gaan gepaard met reuk, 
smaak, ensovoorts. 
Die sosiale gevoel bepaal die interaksie wat tussen die mens 
en sy medemens bestaan. Tipiese sosiale gevoelens is, onder 
andere, liefde, haat en simpatie. 
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Oie intellektuele gevoel word ervaar wanneer tets begryp of 
ontdek word. Die gevoel om meer te weet en nuuskiertg te 
wees is die gevolg van die intellektuele gevoel. 
Die estetiese gevoel gaan hand aan hand met skeppende hande-
1 inge soos teken, dans en klavierspel. 'n Gevoel van skoon
heid word ervaar wanneer iets wat mooi is die persoon . aan
spreek. Daarom sal 'n bepaalde smaak ontwikkel. 
Die etiese of 11<>rele gevoel word beleef wanneer iets as goed 
of as sleg beleef word. Dit stel die mens in staat om 
keuses te doen en voorkeure en afkeure te ontwikkel. 

Een van die belangrikste gevoelens is die religieuse gevoel. 
Hierdie gevoelens hang saam met die verhouding van die mens 
tot God en die goddelike, tot alverbondenheid, tot sin of 
sinloosheid van die bestaan (Sonnekus et al 1975:346). 

Volgens Crow en Crow (1965:129) is gevoelens subjektief en intro
spektief. Die mens sal aktiwiteite wat vir horn aangenaam ts, 
herhaal en dit wat nie vir horn aangenaam is nie, vermy. Deur ge
voelens te ervaar leer die persoon homself ook ken. 

Gevoelens ts ook veranderlik. Namate 'n persoon ouer word, ·ver
ander sy belangstelling en gesindhede (Crow & Crow 1965:130). 
Die mens wat as kind gereeld toneelgespeel het, se belangstelling 
mag dalk so verander dat sport nou vir horn meer sattsfakste hied. 

2.8.3 Kenmerke van die adolessent se emosies 

Cole en Hall (1970:251) wys daarop dat emosie nie dieselfde as 'n 
drif of dryfkrag is nie, "it is the reaction that accompanies 
either the satisfaction or the frustration of a basic need". 
Emoste is dus die reaksie op die bevredigtng van 'n behoefte. 
Ott kan ook negatief wees wanneer daar nie aan die behoefte vol
doen is nie. 

Utttnge van die emosies is gewoonlik universeel. Ftsiese reak
sies op woede, vrees, kommer, jaloeste en liefde is dieselfde by 
alle mense. Wat wel verskil, is die intensiteit van die emosto-
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nele uitinge. Mense se brein en senuweestelsel is dieselfde en. 
daarom sal emosionele reaksies fisies dieselfde wees. Die inten
siteit van die mens se psigiese respons op emosionele opwelling 
hang af van die lewensfase waarin die persoon hom bevind en die 
vlak van sy volwassenheid (Cole & Hall 1970:252). 

Die adolessent se emosionele uitinge is meer gekontroleerd en 
minder demonstratfef as die klein kind s'n. · Hy sal nie in die 
klassituasie op en af spring van vreugde as hy goeie nuus ontvang 
het nie. 

Die adolessent se belangstelling en begeertes is hoofkomponente 
in die bepaling van die intensiteit, duur en manifestering van 
emosie. Indien 'n seun baie belangstel in die rufmte sal die be
soek van 'n rufmtevaarder so 'n groot indruk op hom maak dat hy 
moeflik sy emosie sal kan beheer as gevolg van opgewondenheid. 

Oft gebeur wel dat 'n adolessent kontrole oor homself verloor 
wanneer hy angstfg raak om homself uit te druk. Ons kry dit ver
al wanneer daar 'n antfklimaks voorkom. Crow en Crow (1965:136) 
verwys daarna as die polarisasieverskynsel. As gevolg van die 
antiklimaks sal sy toegeneentheid vfnnfg kan verander in jaloe
sfe, liefde in haat, goedkeuring in afkeuring ensovoorts. 

Wanneer die adolessent in 'n situasfe is wat emosie by hom opwek, 
kan dit vir die kind 'n geweldige verleentheid wees. Tussen sy 
vriende wil die kind meer beheers voorkom, maar by sy ouers sal 
hy meer spontaan optree. Omdat die kind voortdurend in konflik 
is met homself, sy portuurgroep of sy ouers, raak hy soms verward 
omdat hy aan almal se verwagtinge moet voldoen. Dan is hy onse
ker oor hoe hy behoort op te tree om almal se goedkeuring te ver
kry. 

Die adolessent begin ook om gevoelens vanj 'n volwassene te be
leef, veral die estetiese en morele gevo lens en selfs dit is 
soms vir hom verwarrend. In die brief wat Frik aan sy pa geskryf 
het, kom die verwardheid duidelik na vor . Frik begin moreel 
dieselfde gevoelens as sy ouers ervaar maar wil steeds die goed-
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keuring van sy vriende verkry. Hy glo dat daar minder struikel
blokke op sy lewenspad sal wees indien hy meer gereeld kerk toe 
gaan omdat sy ouers dit so aan hom voorgehou het, maar bly bang 
dat sy vriende hom sal verwerp omdat hulle nog nie dieselfde ge
voelens ervaar nie (Crow & Crow 1965:136-138). 

Die wyse waarop seuns emosioneel reageer, verskil van dogters se 
emosionele reaksie. Wanneer seuns 'n emosiebelaaide oomblik be
leef, sal sy gesigspiere beweeg, sy voete sal heen en weer swaai 
en ander lomp bewegings uitvoer of hy sal begin kriewel. Seuns 
wil nie altyd erken dat 'n situasie hul emosioneel aanspreek nie. 
Hulle raak verbouereerd en selfbewus. Dogters kan hul emosie 
makliker vertoon. Dit is vir hulle geen probleem om uiting aan 
hul gevoelens te gee nie. Volgens wetenskapl1ke bevind1nge wat 
deur Crow en Crow aangehaal is, wil dit voorkom of vrouens om di~ 
rede oor die algemeen langer as mans leef (Crow & Crow 1965:138). 

2.8.4 Manifestasies van emosies by die adolessent 

Die emosionele reaksie op 'n sekere gebeure van 'n adolessent 
wissel daagl1ks. Elke adolessent reageer ook verskillend omdat 
elke kind uniek is. Gesindhede en gedragspatrone wat as kind by 
'n persoon gevoer is, speel 'n groot rol. Die volgende faktore 
veroorsaak die verskil in reaksies by die adolessente: 

gesondheid 
geslag 
skoolprestasie 
sosiale aanvaarding 
belangstelling 
posisie in die gesin 
stimuli vanaf die media 
seksbewuste literatuur 
musiek 

(Crow & Crow 1965:139) 

Spesifieke emosionele ervaringe by die adolessent is vrees, kom
mer, woede, affek of liefde, jaloesie en nuuskierigheid. 
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2.8.4.l Vrees 

'n Gevoel van vrees word gewoonllk deur verskeie vorme van st1mu
las1e aangewakker. Kinders sal byvoorbeeld slegs 'n slang, vuur, 
die danker vrees 1nd1en hulle vooraf ingellg ls omtrent die ge
vaar daaraan verbonde. Ole natuurllke reaksle op die aanskou1ng 
van die vreesobjek ls om te vlug en die objek te vermy. F1s1ese 
response sluit persplrering, floute en bewerasies in. 

Vrese wat reeds as klein kind ervaar is, bly iemand gewoonlik by 
totdat adolessensie bereik word. Soms behou 'n persoon die vrees 
selfs as 'n volwassene. Namate die kind ouer word, sal hy die 
vreesobjek rasioneel benader en ontdek dat sekere klanke of ob
jekte veilig of skadeloos is. Daarom sal vrees by die adolessent 
afneem. 

lndien die adolessent homself nie ken nie en onseker is oor sy 
ele sosiale en interpersoonlike relasies, sal hy 'n meer psigolo
giese vrees ontwikkel vir byvoorbeeld siekte, armoede, huweliks
probleme by die ouers en onsuksesvolle soslalisering met die por
tuurgroep. Vrees by die adolessent word gekenmerk aan interne 
angstlgheid en die kind reageer deur situasles wat die vrees aan
wakker te vermy. Die vermydlngsrespons is nle altyd merkbaa1 nie 
maar dit kan aanleiding tee tot onnatuurllke gedrag. Die gevolg 
is dat sy vriende of ouers hom nie verstaan nie en sy gedrag af
keur (Crow & Crow 1965:141 en 142). 

In die brief wat Frik aan sy pa geskryf het, is d1t du1del1k dat 
vrees vir sy pa verhoed dat hy met hom die rede waarom hy die on
geluk gemaak het, bespreek. Dit is ook duidelik dat Frik sosiale 
verwerping vrees en daarom oorreageer hy deur die uitdaging te 
aanvaar en boonop 'n dogter saam te laat ry. 

2.8.4.2 Kommer 

Konvner is ook 'n vorm van vrees. Die oorsprong van konvner by die 
adolessent 1~ in sy verbeelding. Konvner is gebaseer op gebeure 
uit die verlede wat nie vir die persoon bevredigend was nie. 'n 
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Persoon antisipeer wat kan gebeur en hoe die situasie hom emosio
neel gaan beinvloed. Dan bekommer die persoon hom oor hoe hy die 
onbevredigende situasie gaan vermy. Adolessente is veral bekom
merd oor die sukses van hul relasies met albel geslagte van die 
portuurgroep. 

Crow en Crow (1965:144) bevestig dat daar 'n verskil ls in die 
kommer wat mans en melsles op kollege beleef. Die resultaat van 
hul ondersoek word in die volgende tabel uiteengesit: 

Male worries: 

Arguments with friends 
Friends may not like me 
To be worthy of good friends 
How to make friends 

Friends continue good opinion 
of me 

Female worries: 

Are friends true friends 
Not to let friend down 
To be popular 
How to be a leader in a 
group 
How to overcome inferior
ity feeling 

Navorsing op laat adolessente het bevestig dat vrouens hul meer 
as mans bekommer oor die sukses van hul werk en moontllke onbe
voegdheld om werk te doen. Mans blyk hul meer te bekommer oor 
aspekte soos dat hulle nle hard genoeg werk nie, hul ouderdom en 
hul onvoldoende lewenstandaard (Crow & Crow 1965:144). 

Cole en Hall verwys na ses kategorleA waar kommer tot uitlng kom. 

(1) Die kind bekommer hom oor sy sukses in sy emanslpasle van 
die ouerhuis. Sal ek werklik op my ele kan funksloneer? Is 
ek al selfstandlg genoeg om op my eie beslulte te neem? 

(2) Kinders bekommer hulle oor hul soslale status. Sal my 

vriende my as leler kan aanvaar? Wll die kinders van my ou
derdom werklik met my gesels? 

(3) Hulle bekommer hulle oor hul akademiese prestasie. Sal ek 
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verder kan studeer as my punte nie verbeter nie? Hoe moet 
ek studeer? 

(4) Die kommer oor die keuse van hul beroep kom voor. Sal ek na 
tien jaar nog my werk geniet? Watter finansiele voordele 
hou my keuse van 'n beroep vir my in? 

(5) Hulle is bekommerd oor hul sosiale verhoudinge met die teen
oorgestelde geslag. Is my voorkoms vir haar aanvaarbaar? 
Sal sy graag my hand wil vashou? Sal sy saam met my na die 
dans gaan? 

(6) Die konvner oor dit wat hul bestaan bedreig, is aanwestg. 
Vrae wat in die verband gestel word, kan polities, ekonomies 
of religteus van aard wees (Cole & Hall 1970:260). 

Wanneer Frik die brief aan sy pa skryf, is dtt duidelik dat Frtk 
bekommerd ts oor sy skoolprestasie en sy keuse van 'n beroep. 
Deurdat hy wonder of hy as persoon meer aanvaarbaar vtr die ge
meenskap sal wees indien hy meer gereeld kerk toe sal gaan, dut 
ook op konvner oor onbevredigende situastes wat weer herhaal kan 
word. Frtk besef dat hy op 'n ander wyse goedkeurtng van sy me
demens sal moet kry sodat hy nie weer deur 'n motor te "leen•, 
wat onaanvaarbaar is en getuig van onvolwassenhetd, goedkeurtng 
van sy maats hoef te verwerf nie. 

2.8.4.3 Woede 

Wanneer 'n adolessent baie kwaad ts, probeer hy direkte kontak 
met die persoon wat hom kwaad maak, vermy. Daarom gooi hy die 
persoon eerder met 'n voorwerp wat byderhand is. 'n Ander mani
festasie van woede is deur te mompel en te vloek. 

Die adolessent se uiting van woede is meer gekontroleerd as die 
van die klein kind. Die klein kind sal op die vloer neerval en 
skop en skree van woede as hy nie sy sin kry nie. Die adolessent 
sal ook die persoon wat hom kwaad maak, vermy en in selfbejamme-
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ring verval. Hy sal slegs fisies sy woede teenoor ander kinders 
toon deur te slaan of te stoei. 

Die redes vir die adolessent se woede kan die volgende wees: 

Die kind glo dat sy ouers horn nie verstaan nie en daarom horn 
altyd teengaan. 
Die kind se sosiale planne word in die wiele gery of hy word 
gedwing om sy roetine te verander. 
Hy hou nie daarvan as daar met sy besittings gelol word nie. 
Die adolessent hou nie daarvan dat ander oor horn baasspeel 
nie omdat hy 'n geweldige begeerte tot onafhanklikheid het. 
Wanneer die adolessent se sosiale relasies verskraald is, 
word hy woedend aangesien hy tog 'n begeerte vir samesyn 
het. Dan voel die adolessent teleurgesteld in homself en sy 
woede is dan teen homself gerig. 
Die adolessent sal ook kwaad word wanneer hy bewus word van 
sy beperkinge en hy besef hoe die beperkinge sy aspirasies 
kan benadeel. 

In die adolessent se stryd tot onafhanklikheid en selfvertroue, 
is daar verskeie elemente wat frustrasie en irritasie~ daarstel 
wat by die adolessent 'n gevoel van woede aanwakker. Die woede 
wat by die adolessent aangewakker word, laat die adolessent in sy 
eie optrede twyfel. Hy voel onseker oor hoe hy moet optree. 
Om die woede te vermy sal die adolessent 6f vlug 6f veg. 

Die adolessent se optrede teenoor persone wat horn. kwaad maak, 
word reeds as kind bepaal. lndien die ouer, wanneer die kind ag
gressief opgetree het as gevolg van 'n woedebui, toegegee het en 
die kind daardeur bevredig is, sal hy ook as adolessent en as 
volwassene glo dat almal aan sy eise moet voldoen. Daarom sal hy 
dan ook as adolessent en as volwassene met aggressie op woede 
reageer (Crow & Crow 1965:147). 
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2.8.4.4 Affek 

Die adolessent sal emosioneel positief op aangename ervaringe 
reageer. Die emosionele ervaringe kan geklassifiseer word as 
toegeneentheid, liefde of innigheid. As kind ontvang hy liefde 
en toegeneentheid van ouers of huisdiere. As adolessent toon hy 
liefde en toegeneentheid aan veral mense en beleef 'n innigheid 
vir huisdiere. 

Die adolessent toon affek teenoor di~ wat dit ook na hom uit
straal. Die adolessent is wel kieskeurig m~t betrekking tot sy 
vriende. Dogters paar gewoonlik twee-twee af en seuns verbind 
hulle gou tot 'n bende. 'n Gevoel van lojalitett is hier die ma
nifestaste van sy affek teenoor sy uitverkose maats. 

Die adolessent ervaar sekuriteit by sy vriende as hy besef dat hy 
aanvaar word en sy vriende van hom hou. Dit is ook vir hom nood
saakl ik dat hy in ander se wel en wee belangstel. 

Affek is die dominante emosie wat 'n adolessent kan ervaar in 'n 
gesin wat 'n gesonde lewensuitkyk handhaaf. Hoe meer liefde en 
belangstelling die kind van sy gesinslede, veral sy ouers, er
vaar, hoe meer liefde en belangstelling sal hy teenoor ander kan 
uitstraal. 

Die adolessent se uiting van sy affek is baie gekontroleerd. Hy 
het 'n geweldige behoefte om by die een te wees by wie hy liefde 
en geluk ontvang sodat hy ook aan daardie persoon toegeneentheid 
en liefde kan toon. Die kind het 'n behoefte om ook ander geluk
kig te maak. Die kind voel onseker as hy nie by die spesiale 
persoon is nie en daarom sal hy baie maniere gebruik om daardie 
persoon te kontak. Daarom kuier hy gereeld, bel hy die persoon 
of skryf hy briewe aan daardie persoon. 

Die adolessent van veertien jaar begin bewus raak van 'n gevoel 
van liefde vir iemand van die teenoorgestelde geslag. In die 
liefdesuitinge probeer hulle in sekere mate tog die norme van die 
samelewing handhaaf. Hulle sal byvoorbeeld mekaar nie voor ander 
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soen as dit 'n verleentheid vir die ander sal wees nie (Crow & 
Crow 1965:149). 

Daar woed baie onsekerhede by die adolessent oor hoe hy sy liefde 
moet toon terwyl selfrespek behou word. Liefde tot die teenoor
gestelde geslag kan die beste in die adolessente se eie terme be
skryf word: 

Love is a mutual affection that grows until you can't see 
any other person. 
Love is putting your heart and life into someone else's 
hand. 
Love is a gradual process that fuses two hearts, making them 
one. 

(Crow & Crow 1965:150) 

As gevolg van die adolessent se sterk gevoel van liefde gebeur 
dit dat hy teen die lewensopvatting wat die gemeenskap aan hom 
voorhou, optree. Die gevolg is dat hy seksueel verkeer met die 
persoon vir wie hy lief is of tot wie hy aangetrokke voel. Die 
intensiteit van die seksuele verkeer wissel van kind tot kind. 
Heteroseksuele gedrag se intensiteit kan wissel van slegs soen en 
vertroeteling, ligte betasting, ernstige betasting tot seksuele 
gemeenskap (Rogers 1977:236). (Sien afdeling 2.7.2.4.) 

2.8.4.5 Jaloesfe 

Die gevolg van jaloesie is 'n kombinasie van woede, vrees en 
moontlik oak die vermindering van toegeneentheid en affek teenoor 
'n ander. Jaloesie is die gevolg van 'n emosioneelbelaaide sti
muli in 'n sosiale situasie. Wanneer die kind nie die aandag van 
ander ontvang waarop hy glo hy geregtig is nie of volgens sy eie 
verwagtinge presteer nie, raak die kind jaloers op di~ wat wel 
die aandag ontvang en wat wel presteer. Crow en Crow bevestig 
dat "Jealous reactions inevitably result when a young person is 
denied a privilege that is granted to another" (Crow & Crow 1965: 
150). 
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Jaloesie tree by die adolessent veral in wanneer die kind begin 
om vanaf· 'n groot groep sy sosiale fokus op die enkeling te 
plaas. Die gesindheid van die adolessent verander na gelang van 
die grootte van die groep. Wanneer die kind in 'n beste-vrien
din- of beste-vriend-verhouding met die teenoorgestelde geslag 
verkeer, ontstaan jaloesie uit alle oorde. 

Veral dogters is geneig tot jaloesie. Die dogter sal tot kinder-
1 ike gedrag regresseer en deur trane uiting gee aan haar jaloe
sie. Om meer verleentheid te vermy sal sy haar aan vriendskap 
met 'n spesiale seun onttrek en weier om meer met horn utt te 
gaan. Die seun se reaksie op jaloesie grens aan verbale aggres
sie. Hy sal sarkastiese aanmerkings maak en verkleinerende aan
tuigings maak teenoor diegene wat horn bedreig. Die emosioneel. 
onvolwasse seun sal sy opponent fisies aanval soos die klein kind 
sou optree (Crow & Crow 1965:150). 

Cole en Hall verwys ook na jaloesie as een van die oorsake van 
aggresstewe mantfestaste van emoste by die adolessent. Hoe ouer 
die kind word, hoe minder direkte reakste ts daar op jaloeste. 
Dus ts die adolessent genelg om emostonele spanning weg te steek 
en 'n,·front van opgewektheid en vriendellkhetd voor te hou. Die 
weerhouding van emostonele uttinge ts op enige ouderdom nadeltg 
vir die individu (Cole & Hall 1970:259). 

2.8.4.6 Nuuskferfghefd 

Leer deur ervaring word gestimuleer deur nuusktertghetd. Die be
hoefte om die onbekende te verken is reeds by die kletn kind aan
westg. Die resultaat is soms negatief omdat die kind dan reels 
oortree in sy eksplorasietog. 

Die adolessent se nuuskierigheid word aangewakker deur die fiste
se veranderinge wat hy in sy preadolessente fase beleef. As ge
volg van die kind se selfbewustheid in die fase sal die kind se 
nuuskterigheid gemik wees op homself sodat hy homself en gepaard
gaande ltggaamlike veranderinge kan verstaan en leer ken. Namate 
hy ouer word, sal sy nuuskierigheid gemik wees op die teenoorge-
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stelde geslag. Die media en literatuur prikkel juis die nuuskie
righeid. 

Ook die uitbreiding en ontwikkeling van die omgewing waarin die 
adolessent horn bevind, wakker sy nuuskierigheid aan. Die drang 
om nuwe omgewings te verken bring horn in opstand teen sy ouers. 
Die ouers wil die adolessent help in sy verkenningstog deur be
pl ande aktiwiteit terwyl hy 'n behoefte het om op sy eie die nuwe 
omgewings te verken (Crow & Crow 1965:152). 

Die gevolg van die adolessent se onbevredigde nuuskierigheid is 
rebelsheid. Die adolessent verlaat die huis, maak horn skuldig 
aan delinkwente gedrag en verbind horn tot sosiaal onaanvaarbare 
seksuele wangedrag. Minder aggressiewe adolessente beplan sosia
le byeenkomste en uitstappies om uiting aan hul avontuur te gee 
en hul nuuskierigheid te bevredig (Crow & Crow 1965:152). 

Die navorser glo dat nuuskierigheid in die leersituasie wel voor
dele het. Indien die adolessent se nuuskierigheid nie aangewak
ker word deur die onderrigmetodes nie, sal hy nie die wil he om 
meer te weet nie. Die kreatief begaafde adolessent se leersukses 
is juis gelee in die behoefte om self 'n taak te bemeester. Die 
adolessent wonder of hy wel in staat is tot so 'n taak. Die 
vraag wat die adolessent homself afvra: "Kan ek?" lei horn gewil
lig in in die nuwe eksplorasietog. 

2.8.5 Die adolessent wat emosioneel stabiel is 

Die adolessent wat emosioneel stabiel is, openbaar sekere gesind
hede en karaktertrekke wat duidelik word in die wyse waarop hy 
homself, ander mense en situasies respekteer en kan hanteer. Hy 
het 'n positiewe beeld van homself en sal nie sy eie moontlikhede 
onderskat of oorskat nie. Hy besef dat daar nog baie moontlikhe
de is vir selfverbetering en beskou juis dit as 'n uitdaging. Sy 
humorsin dra daartoe by dat hy objektief homself kan beoordeel en 
ook sy eie foute geamuseerd kan waardeer. 
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So 'n persoon geniet ander se geselskap en toon selfs respek vir 
di4 van wie hy nie so baie hou nie. Hy sal nie ongevraagd 'n 
persoon beoordeel of veroordeel nie. Soms sal hy van sy medemens 
verskil maar sal hul nie aanspreek as dit nie van hom verwag word 
nie. 

Al geniet die adolessent ander se samesyn, voel hy nie eensaam 
wanneer hy alleen is nie. Hy wend die tye wat hy alleen is nut
tig aan deur aandag aan sy stokperdjies te wy. 

Ander se opfnfe oor hom fs vfr hom bafe belangrfk. Indfen daar 
negattewe kritiek f s, sal hy nfe panfekbevange raak nte omdat hy 
steeds in homself glo. Daarom sal so 'n persoon wat emosioneel 
gebalanseerd ts, 'n lewensfilosofie huldig dat hy te alle tye sy 
beste lewer. Die lewensfilosoffe help die adolessent om sy leef
wereld te aanskou, homself te midde van die leefwereld te evalu
eer en vir hom 'n eie toekoms met die beste moontlikhede te be
plan (Crow & Crow 1965:155). 

2.9 SAMEVATTING 

Ten einde gesagshandhawing toeref kend toe te pas is dit nodig dat 
die ouer die moont1ikhede van die adolessent begryp. Sy potensi
aal kan optimaal verwerklik word indien die ouer die adolessent 
genoegsame stimulasie bied. Verwagtinge wat die ouer aan die 
adolessent stel behoort tred te hou met sy ontwikkelingsvlak. 
Daarom ts dit noodsaakltk dat kennts aangaande die adolessent se 
emo.sionele ontwtkkeling, kognttiewe vermoens, fisiese ontwtkke
ling en sosialiseringsvaardighede ingewtn word. 

Te hoe else wat aan die adolessent gestel word, lei tot konflik 
binne die ouerhuis. Die adolessent beleef die konflik as onaan
genaam. Daarom sal die adolessent interaksie met die ouer wtl 
vermy. Die ouer-adolessent-relasie verskraal en knel die gesags
verhouding tussen adolessent en ouer. Ontoereikende ouer-adoles
sent-interaksie gaan gepaard met ontoereikende gesagshandhawing 
en daarom kan die adolessent gesag verwerp. 
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Die adolessent is as persoon deel van die ouerhuis. Omstandig
hede binne die ouerhuis bepaal die optimale persoonsontplooiing 
van die adolessent. 

In die volgende hoofstuk word meer aandag aan die ouerhuis ge
skenk. Inligting aangaande die aard en funksies van die ouer
huis, ouer-adolessent-relasie en konflik binne die ouerhuis word 
uiteengesit. 



HOOFSTUK 3 

DIE 0UERHUIS 

3.1 INLEIDING: DOEL VAN DIE HOOFSTUK 

Kennis oor die, gesin binne die ouerhuis is noodsaaklik ten einde 
die adolessent se gesindheid teenoor gesag te begryp. Hierdie 
hoofstuk ontslu1t kennis aangaande die gesin se aard, struktuur 
en funksie. Daar is verskeie tipes gesinne, elk met sy e1e 
siening van die funksie van die gesin en die opvoedingstaak van 
die ouer wat daarmee saamhang. Daarom sal di,e intensite1t en die 
kwaliteit van die relasievorming tussen ouer en adolessent ook 
van gesin tot gesin verskil. 

Negatiewe aspekte soos spanning as gevolg van huweliksprobleme in 
die gesin of siekte en dood van 'n lid van die gesin, kan 'n ef
fek op die ouer-adolessent-relasie he. Die aspekte kan veral die 
verhouding tussen die adolessent wat in sy oorbruggingsfase van 
kind na volwassene is, en die ouer skaad. Die verhouding wat ge
skaad is, sal dan ook 'n negatiewe effek op die adolessent se ge
sindheid teenoor gesag he. Kennis aangaande die relasie tussen 
ouer en ad~ 1 2ssent asook aspekte wat so 'n verhoud1ng kan skaad, 
is dus noodsaaklik ten einde begrip te toon vir die adolessent se 
gesindheid teenoor gesag. 

3.2 DIE AARD VAN DIE GESIN 

3.2.l Die oorsprong van die gesin 

Die oorsprong van die gesin is gelee in die huwelik. Die oor
sprong van die huwelik is die geslagsverwantskap tussen man en 
vrou met die doel om 'n nageslag daar te stel. Die ideaal is die 
vorming van 'n permanente geslagsverhouding sodat die gesin wat 
daaruit voortvloei bestendigheid beleef. Die gesin is dus saam
gestel uit 'n groep persone wat deur bande van bloed en\of die 
huwelik aan mekaar verbonde is (Cilliers 1960:12). 
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Simpson definieer die gesin as 'n sosiale groep wat voortspruit 
uit seksuele gebondenheid met gepaardgaande voortplanting. Die 
sosiale groep deel 'n woonplek en die lede is aan mekaar verwant 
(Simpson 1960:7). 

Tog is die gesin moeilik definieerbaar as gevolg van die verskil
lende tipes gesinne wat daar is. Die teenwoordigheid van kinders 
is nie noodsaaklik om 'n gesin te vorm nie. Die gesin kan slegs 
uit volwassenes wat deur die huwelik of deur bloed verwant is, 
bestaan. 

Die teenwoordigheid van beide geslagte binne die gesin is nie 'n 
noodsaaklikheid nie. 'n Gesin kan byvoorbeeld slegs uit 'n vader 
en seuns bestaan. In so 'n geval is daar nie sprake van 'n ge
troude paar met die gepaardgaande seksuele verhouding nie. 

Ook 'n groep persone wat nie noodwendig bloedverwant is of wetlik 
verbind is nie, kwalifiseer as 'n gesin. Lede van die gesin deel 
dan 'n woning, inkomste en belange. Emosionele bande, interaf
hankl ikheid en lojaliteit teenoor mekaar is kenmerkend van die 
gesin (Saxton 1986:366). 

3.2.2 Die struktuur van die gesin 

Die gesin se struktuur dui op die patroon van die lede en die 
rolle wat persone in die onderskeie posisies blnne die gesinsop
set vervul. Die struktuur van die gesin is nie universeel die
selfde nie, maar verskil van kultuur tot kultuur (Smart & Smart 
1973:8). 

Die gesin kan op verskeie maniere saamgestel wees. 

3.Z.2.1 Nuk1eere gesin 

Die nukleere gesin word gekenmerk aan die teenwoordigheid van 'n 
man en vrou wat in die huwelik bevestig is met hul afhanklike 
kinders (Cilliers 1960:12). 
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The family is a social group characterized by co11111on resi
dence, economic cooperation and reproduction. It includes 
adults of both sexes, at least two of whom maintain a so
cially approved sexual relation, and one or more children, 
own or adopted, of the sexually cohabiting adults 

(Saxton 1986:366) 

Die nukleere gesin is die basis vir 'n nageslag. Beide ouers is 
verantwoordelik vir die sorg en sosialisering van kinders. Van 
die ouers word verwag om by mekaar te bly en 'n gevoel van sta
bil iteit aan kinders te gee (Saxton 1986:367). 

Die nukleere gesin waar die man-vrou-verhouding van primAre be
lang is - "the conjugal family" - is die algemeenste (Smart & 
Smart 1976:9). Tog is daar ook 'n variasie van die nukleere ge
sin deurdat ander familielede ook die woning en inkomste met die 
gesin kan deel. Daarom vind ons dit algemeen dat beide groot
ouers of slegs een party, 'n niggie of 'n oom ook deel van die 
huishouding kan wees. Die nukleere gesin bestaan steeds deurdat 
die twee kernlede naamlik die man en die vrou vanaf hul huweliks
verbintenis saamgesnoer is en die groep wat uit die verbintenis 
ontstaan, bymekaar hou (Smart & Smart 1976:11). 

Cilliers gee die volgende skematiese voorstelling van die nukle
ere gesin: 

vrou 

0 0 
kindecs 
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Die man en die vrou vorm die kern van die gesin en uit die kern
verhouding vergroot die groep deurdat seuns en dogters gebore 
word en in die gesin opgroei (Cilliers 1960:12). 

3.2.2.2 Saamgeste1de gesin 

Twee nukleere gesinne word saamgesnoer deurdat die man die mid
delpunt vorm. Daar is dus een man, twee vrouens en kinders wat 
uit elke gesin gebore word. Die kinders van beide gesinne is dus 
bloedverwant as gevolg van die gemeenskaplike vader. Die gesin
struktuur word ook 'n meervoudige huwelik genoem en is die basis 
van 'n poligame gesin (Cilliers 1960:12). 

-----------

kinders kinders 

3.2.2.3 Uftgebreide gesin 

Die fondament vir die uit~ebreide gesin is die nukleere gesin. 
Die gesin bestaan uit 'n man en 'n vrou wat deur die huwelik saam
gesnoer is en die kinders wat uit die huwelik gebore is. Elke 
kind tree in die huwelik wanneer hy volwassenheid bereik het en 
uit die huwelik word nog kinders gebore. Ook hul kinders vorm 
deel van die uitgebreide gesin (Cilliers 1960:12}. 
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vrou 

"~rf aangetroude dogter 
seun 

kleinkinders 

3.2.2.4 Hersaamgestelde gesfn 

Die huwelik bestaan uit 'n man en 'n vrou wat deur 'n tweede 
huweliksverbintenis vir beide of vir een van die twee partye 
saamgesnoer is tot 'n gesin. Die man en die vrou wat in die hu
wel ik tree is enkellopend omdat elke party 6f geskei is van die 
vorige huweliksmaat 6f nooit getroud was nie. Een of albei die 
partye kan ook 'n weduwee of 'n wewenaar wees. Die kinders binne 
die gesin is 'n kombinasie van die man se kinders uit 'n vorige 
huwelik en die vrou se kinders uit haar vorige huwelik. Dit mag 
wees dat slegs een party kinders uit 'n vorige huwelik het. Ult 
di~ verbintenis kan ook kinders yebore word (Saxton 1986:371). 

3.2.2.5 Enkelouergesfn 

Die gesin bestaan uit slegs een volwassene, die man of die vrou 
en kinders. Die ouer is alleen as gevolg van egskeiding, die 
dood van sy/haar huweliksmaat of as gevolg van die buite-egtelike 
verwekking van kinders (Saxton 1986:372). 
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man vrou 

? of 

l J 
kinders kinders 

3.2.3 Teoriee oor die aard van die gesin 

Die gesin word beskou as die oudste menslike sosiale instelling. 
Alhoewel daar baie besin word oor die aard en funksie van die ge
sin, is daar drie benaderings wat die klem dra, naamlik die so
siologiese teorie, die sosiaal-psigologiese teorie en die ontwik
kelingsbenadering. 

3.2.3.l Die sosio1ogiese teorie 

Die gesin word as 'n sosiale sisteem beskryf. Die gesin best"an 
uit 'n sosiale groep wat saamgestel is uit inter-aktiewe indivi
due (Savels & Cross 1978:3). Volgens die sosiologiese teorie is 
die gesin gestruktureer deur lede wat in gedifferensieerde posi
sies in verwantskap met mekaar is. So is die man dan die vader 
en die vrou is die moeder. Die kinders is die seuns of die dog
ters en beklee ook elk 'n bepaalde posisie in die gesin. Elke 
lid van die gesin het ook 'n bepaalde rol om te vervul. Die oud
ste dogter is byvoorbeeld mede-verantwoordelik vir die versorging 
van die jonger kinders. Die aktiwiteite waarmee lede gemoeid is, 
is aktiwiteite waaraan 'n gesin gekenmerk word. Die aktiwiteite 
is onder andere seksuele bevrediging, voortplanting en die opvoe
ding van die kinders (Savels & Cross 1978:3). 
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3.2.3.2 Die sosiaa7-psigo7ogiese teorie 

Die gesin word beskryf as 'n stel van interaktiewe individue. 
Die teorie is geinteresseerd in: 

Redes vir deelname in die gesin: die redes waarom die indi
vidu deel wil he aan die gesinsaktiwiteite. 
Rede vir die huwelik: waarom tree die man en vrou in die hu
welik? 
Waarom bly 'n man en vrou getroud? 
Waarom bly ouers by kinders? 
Waarom bly kinders by ouers? 

Die vrae word beantwoord wanneer daar na die bevrediging wat elke 
deelnemer van die gesin verwag en dalk binne die gesin geniet ge
kyk word (Savels & Cross 1978:11). 

3.2.3.3 Die ontwikkelingsbenadering 

'n Verdere benadering van die aard van die gesin is die ontwikke-
1 ingsbenadering. Hier val die klem op veranderinge wat in die 
nukleere gesin voorkom. Veranderinge kan voorkom as gevolg van 
egskeiding of die dood van die man of vrou. Dan verander die 
tipe gesin. Wanneer die oorgeblewe huweliksmaat weer in die 
huwelik tree, word 'n hersaamgestelde gesin gevorm. Wanneer die 
oorgeblewe persoon nie weer in die huwelik tree nie, ontstaan 'n 
enkelouergesin. 

Die ontwikkelingsbenadering verwys ook na die verskillende stadia 
waardeur 'n gesin gaan. Die stadia hang af van die kinders se 
ouderdom. Twee hoofstadia wat beklemtoon word, is: 

Die ontwikkelingsstadium (the expanding stage) wat duur van
af die huweliksbevestiging tot wanneer die kinders volwasse 
is en die ouerhuis verlaat. 
Die kontraktuele stadium (the contracting stage) wat duur 
vandat die kinders die huis verlaat het tot en met die dood 
van een of albei huweliksgenote (Smart & Smart 1973:17). 
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Jean Erwin le klem op vier stadia naamlik: 

Die vestigingstadium (the establishing phase) wat duur vanaf 
die huweliksbevestiging tot die geboorte van die eerste 
kind. Die jong paartjie se hooftaak is om 'n tuiste en plek 
in die samelewing te skep. In die stadium word aandag gegee 
aan die akademiese of professionele kwalifisering vir 'n be
roep van beide huweliksgenote. Die stadium duur tot en met 
die geboorte van die eerste kind (Erwin 1967:16). 
Dan volg die ontwikkelingstadium (expanding phase) wat duur 
vanaf die geboorte van die eerste kind tot wanneer die kind 
die huis verlaat. Intussen word meer kinders gebore en met 
die geboorte van elke kind word die gesinsituasie en ge
paardgaande interaksie tussen gesinslede meer kompleks. Die 
hooftaak van die ouers is in die stadium die opvoeding van 
die kinders en hul vestiging in hul onderskeie beroepe 
(Erwin 1967:16). 
Oie volgende stadium is die tontrattuele stadium (the con
tracting phase) wat weer in twee stadia verdeel. Die eerste 
stadium begin wanneer die eerste kind die huis verlaat en 
die tweede stadium begin wanneer al die kinders die huis ver-
1 aat het en die ouers weer alleen gelaat is (Erwin 1967:17). 
Oie finale stadium word die ontbindingstadium (dissolution 
phase) genoem. Die stadium dui die end van die gesin binne 
die familiekringloop aan. Die stadium begin met die dood 
vah 'n huweliksgenoot en duur tot met die dood van die oor
blywende huweliksgenoot (Erwin 1967:17). 

Die verskillende stadiums kan mekaar oorvleuel. Tydens die ves
tigingstadium kan een van die huweliksgenote sterf of die huweltk 
kan verbrokkel as gevolg van egskeiding. Dan is die gestn onmid
dell i k in die "dissolution phase" waar een van die partye alleen 
gelaat is (Erwin 1976:17). 

Wanneer die adolessent as lid van die gesin bestudeer word, ts 
dit belangrik dat die stadium waarin die gesin verkeer wanneer 
die kind tussen 12 en 18 jaar oud is, in aanmerking geneem moet 
word. 
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Ook benadruk die ontwikkelingsbenadering die "lifetime family" en 
die "lineage family" (Smart & Smart 1973:17). Lifetime family 
dui op die lidmaatskap van 'n persoon aan 'n familie. Vanaf ge
boorte is die persoon deel van die familie. Binne die familie 
word gesinne gevorm. 'n Gesinslid vervul tydens sy lewensduur 
verskeie funksies. Die funksies wissel van kind-wees, broer
of suster-wees, eggenoot- of eggenote-wees tot grootvader- of 
grootmoeder-wees. 

"Lineage-family" is gerig op die stamboom van 'n familie. Die 
bestaan van die familie duur voort deur tyd, van generasie na ge
nerasie. Mense beweeg in en uit die familie, word gebore en 
sterf (Smart & Smart 1973:17). 

3.2.3.4 Samevatting 

Vir elke ouer is dit belangrik dat die familie deur die genera
sies heen behoue bly. Daarom is dit noodsaaklik dat die adoles
sent se deelname aan die gesin waardevol is. Die verhouding tus
sen die adolessent en die ouer moet van so 'n aard wees dat die 
adolessent deel van die gesin wil bly en so ook lid van die fami
lie wil bly. 

Wanneer die sosiologiese teorie en die sosiaal-psigologiese teo
rie met mekaar vergelyk word, is dit duidelik dat die sosiologie
se teorie op die gesin as sisteem konsentreer. Die geslaagdheid 
van die sisteem is hier van belang. Die vrae word gevra: Slaag 
die gesin in sy doelstellings? Word die funksies van die gesin 
suksesvol uitgevoer? Die sosiologiese teorie word as sisteem
dienend (system-serving) (Savels & Cross 1978:12) gedefinieer. 

In teenstelling met die sosiologiese teorie, word die sosiaal
psigologiese teorie as "individual-serving" (Savels & Cross 
1978:12) gedefinieer omdat die teorie klem le op die bevrediging 
wat elke lid van die gesin binne die gesinsopset ervaar. Die 
teorie probeer vrae wat verband hou met die individu se motive
ring om deel van die gesin te wees, beantwoord. 
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Wanneer die adolessent as lid van die gesinsopset bestudeer word, 
sal dus vrae random die adolessent se deelname aan gesinsaktiwi
teite vanuit die sosiaal-psigologiese perspektief beantwoord 
word. As voorbeeld volg enkele vrae wat die navorser gedurende 
die empiriese navorsing wil beantwoord: 

Ora die adolessent as lid van die gesin by tot geslaagde 
funksionering van die gesin? 
Hoe reageer die adolessent op die sosiale funksie van die 
gesin? Kommunikeer hy met gesindhede en raak hy betrokke by 
gesinsaktiwiteite? 
Aanvaar die adolessent medeverantwoordelikheid vir tnstand
houding van woonplek en sorg aan medegesinslede? 
Hoe reageer die adolessent op fisiese kontak tussen lede van 
die gesin? Aanvaar hy die voortbring van nuwe lede? 
Hoe reageer die adolessent op die begeleidtng deur die ouer 
ten einde die handhawing van toereikende steun tot volwas
senwording? 

Om bogenoemde vrae te beantwoord, ts 'n studie van die funkstes 
van die gesin gepaardgaande die opvoedingstaak van die ouer nood
saakl ik. 

3.3 FUNKSIES VAN DIE GESIN 

Die funksies van die gesin kan nie rigied gedefinteer word nie. 
Die funkstes waaraan 'n gesin moet voldoen hang van die aard of 
karakter van die betrokke gesin af. 

Die mees algemene funksies is die handhawing van ltefde en affek, 
geslagtelike bevrediging, reproduksie, opvoeding van die kinders 
wat uit die huwelik gebore word, geloofsoordragtng aan die jonger 
geslag, ontspanning en vermaak en die handhawtng van produktiwi
teit. Die funksies van die nukle~re gesin kan ook deur ander in
stansies soos die skool, kerk en werkgewer - tndten die adoles
sent vroeg tot die arbeidsmark toetree - oorgeneem word (Smart & 
Smart 1973:15, 16). 
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Ouers raak ook al hoe meer bewus van hul regte as ouers en wil 
daarom hul kinders self leer werk, godsdiens aan hul kinders on
derrig en self moontlike leer- en gedragsprobleme probeer oplos. 
Die basiese funksies van die huisgesin word na aanleiding van die 
bestudering van verskeie bronne verdeel in drie hooftake, naaml1k 
die sosiale funksie, die biologies-instandhoudingsfunksie en die 
biologies-reproduksiefunksie. 

3.3.1 Die sosiale funksie 

Gesinslede is op mekaar aangewese vir die beskerming en hulp om 
stres te bowe te kom. Daarom is voldoende kommunikasie tussen 
lede uiters belangrik sodat daar in mekaar se vreugdes en leed 
gedeel kan word {Erwin 1967:1). Opregte belangstelling en be-. 
trokkenheid by lede se aktiwiteite is belangrik, met inagneming 
van die handhawing van elke lid se privaatheid. Respek vir ander 
se privaatheid verseker 'n positiewe verhouding tussen gesinslede 
{Erwin 1967:1). 

Tydens sosiale interaksie tussen gesinslede, word geleentheid ge
skep vir, die oordrag van waardes en norme. Deurdat die ouer be
heer oor die kind se gedrag uitoefen, toon die gesin sy verant
woordel ikheid teenoor die samelewing. Indien die kind binne die 
gesin positief sosialiseer, sal sy sosialisering buite die gesin 
ook positief wees indien die gesin die norme en die waardes soos 
deur die samelewing voorgehou word, nastreef. 

Toereikende sosialisering binne die gesin vorm die basis vir so
sialisering in die samelewing, dit wil se by die skool, kerk en 
binne die beroepswereld {Cilliers 1960:50). 

Ouers is die modelle waardeur die kinders die lewensopvatlike 
leer. In die komplekse gemeenskap speel die ouers die primere 
rol in waardeoordrag. Maatskaplike werkers, gemeenskapsleiers, 
die polisie en verantwoordelike ouers is bekommerd oor die afname 
in morele standaarde waar die gemeenskap groot en kompleks is. 
Dit is die ouers se taak om ter wille van hul geloofsdoel die 
kinders in hul godsdiensbeoefening te onderrig en hul op te lei 
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om volwasse rolle te vervul ooreenstemmend met hul ouderdom 
(Savels & Cross 1978:7). 

3.3.2 Die biologies-instandhoudingsfunksie 

Hierdie is sekerlik die mees basiese funksie van die gesin en is 
tradisioneel tussen die vader en die moeder verdeel. Die vader 
verskaf die nodige lewensmiddele en beveilig die gesin fisies 
terwyl die moeder 'n tuiste skep, kinders versorg en voedsel 
voorberei. 'n ldilliese prentjie wat gereeld aan ons voorgehou 
word, is die oer grotbewonergesin. Die vader het gaan jag, kos 
huis toe gebring en die gesin teen wilde diere beskerm. Die 
moeder het die kinders opgepas tot die seuns groot genoeg was om 
saam met die vader te gaan jag. Sy moes ook voedsel voorberei en 
die dogters leer om huishoudelike take te bemeester. 

lntussen het die tradisionele rolbesetting van ouers egter plek 
gemaak vir 'n baie minder geslagsgedifferensieerde rolvervulling. 
Die feit bly staan dat versorging en beveiliging steeds die ouer 
se verantwoordelikheid is. Druk neem toe wanneer die ouer enkel
lopend is omdat die ouer twee rolle moet vertolk. Fisiese ver
sorging en beveiliging verg die ouer se teenwoordigheid terwyl 
verskaffing van die nodige lewensmiddele tegelykertyd sy/haar 
teenwoordigheid elders vereis. Daarom wend die enkellopende ouer 
haar/hom soms noodgedwonge tot 'n tweede huwelik en word 'n her
saamgestelde gesin dan gevorm (Verwoerd 1988:4). 

Steeds bly dit die verantwoordelikheid van die ouer om toe te 
sien dat daar voldoende voeding en blyplek aan hul kinders ver
skaf word. Die kwaliteit van opvoeding en kleding word weer
spieel in die affektiewe en kognitiewe ontwikkeling van die kind. 
Gepaste kleding lei tot toename in selfvertroue by die kind. 'n 
Goeie gebalanseerde dieet strek tot voordeel van die kind se me
tabolisme asook sy intellektuele ontwikkeling. Wanvoeding lei 
tot die onvermoe om te konsentreer en abnormale vermoeidheid (Cil-
1 iers 1960:50). 
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Voldoende voeding, kleding en 'n aanvaarbare blyplek, dra by tot 
'n gevoel van sekuriteit by die kind (Erwin 1967:15). 

3.3.3 Die biologies-reproduksiefunksie 

Binne die gesin speel geslagtelikheid 'n groot rol. Sonder ge
slagtelikheid sal daar geen biologiese reproduksie wees nie. In
dividuele lede moet na die dood vervang word (Cilliers 1960:50). 

Die doel van geslagtelikheid is nie slegs die bevrediging van 
lede se seksuele behoeftes nie, maar ook die voortbring van nuwe 
lewe. Daarom is dit verkieslik dat geslagtelike verkeer binne 
die huwelik plaasvind sodat die nuwe lewe wat daaruit voortspruit 
die sekuriteit van die gesinsopset sal ervaar (Savels & Cross 
1978:8). Geslagtelikheid tussen ouers is 'n intieme ervaring en 
dien as 'n sterk bindende faktor. 

3.3.4 Samevatting 

Die behoud van die gesin en die gemeenskap-hang af van die suk
sesvolle verwerkliking van die gesin se funksies. Die instand
houding en voortsetting van die gesin is uiters belangrik. Die 
tendens is dat die funksies en doelwitte verander word deur di
verse sosiale druk van 'n toenemende grootte gemeenskap. Namate 
die kompleksiteit van die leefwyse toeneem, neem nuwe uitdagings 
en interaktiewe patrone toe (Savels & Cross 1978:3). 

Tydens die empiriese navorsing na die gesagsbelewing van die ado
lessent in die ouerhuis, sal vrae ten opsigte van die realisering 
van die sosiale funksie en die biologies-instandhoudingsfunksie 
beantwoord moet word. 

3.4 DIE OUER SE OPVOEDINGSTAAK 

Binne die huwelik is dit die man en die vrou se voorreg om nuwe 
lewe te produseer. Die ontwikkeling van die nuwe fetus, die ge
boorte van die nuweling en die ontwikkeling van die baba tot 'n 
spelende kind, is 'n aangename, onvergeetlike ervaring vir elke 
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ouer. Die ouer kan nie net verwag om die vreugde van ouerskap te 
ervaar nie maar moet ook besef dat daar sekere opofferinge gemaak 
moet word om die kind tot selfstandigheid te lei. 

Die ouer moet besef dat die kind tot 'n volwaardige volwassene 
opgevoed moet word. Die opvoedel ing is van sy opvoeder afhankl ik 
om tot volwassenheid begelei te word. Sy volwassenheid word ge
kenmerk aan die aanvaarding en naleef van die lewensopvatlike wat 
die geloof en kultuur binne 'n bepaalde gemeenskap skep. 

Dit is noodsaaklik dat die opvoedeling bewus moet wees van sy af
hanklikheid van die opvoeder. Daarom moet die opvoedeling die 
wyse waarop die opvoeder hom wil begelei, aanvaar. Die opvoede
ling moet hom onderwerp aan die opvoeder se gesag. 

3.4.l Die doel van opvoeding 

Die kind wil graag volwasse word. Hy het 'n behoefte aan self
standige besluitneming en onafhanklikheid. Die kind strewe na 
erkenning as verantwoordelike deelnemer aan aktiwiteite. Om 
volwasse te word, word van hom verwag om oor te gaan in 'n ander 
toestand. Die wording is doelgerig. Die toestand van volwas
senheid is die e: .. j;;unt van die oorgang. Wording is die dryfkrag 
agter wil self eet, wil self loop, wil self besluite neem wat vtr 
die belewing van volwassenheid gee (Vrey 1979:11). Om die doel 
te bereik het die kind die begeletding en steun van die ouer 
nodig sodat hy 'n doeltreffende weg na volwassenheid kan be
wandel. 'n Spesifieke norm van volwassenheid word deur die ouer 
voorgehou, naamlik 'n lewensopvatlike norm. 

Die begeleiding en steun van die opvoeder sluit ook die gemoeid
heid met die kind se ontwikkeling in. Die ontwikkeling word be
skryf as die tot volle groei bring of geleidelik groei, vona 
aanneem, ontvou (Vrey 1979:10). 

Die ontwikkeling sluit onder ander die taalontwikkeling, ontwik
keling van die denke, spierkoordinasie en fisiese vaardighede in. 
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Daarom sal die fisiese versorging van die kind asook betrokken
heid by die affektiewe en die kognitiewe ontwikkeling van die 
kind onmisbaar wees ter bereiking van die opvoedingsdoel. Die 
volwassewording van die kind manifesteer deur sy ontwikkeling, 
dit wil se in die verbetering van fisiese en psigiese vermoens. 

3.4.Z Wyses van ouerbeheer 

Die sosiale klas waarin die ouer hom bevind, is bepalend vir 
onder ander die wyse waarop die ouers opvoed, die persepsie van 
politieke en ekonomiese ontwikkeling en bepalende aspirasies. 

Die ouer van 'n laer ekonomiese klas straf sy kind direk wanneer 
hy bewus word van wangedrag by die kind. Die middelklas ouer sal 
eers besin oor die rede vir die kind se optrede voordat hy die 
kind fisies straf. Die ouer verkies om eerder verbaal as fisies 
op te tree teen die kind wat hom aan wangedrag skuldig maak 
(Grinder 1978:226). 

3.4.2.1 Die outokratiese wyse van ouerbeheer 

Ouers uit die laer sosio-ekonomiese groep se beroepe behels dik
wels burokratiese praktyk, roetinewerk en werk onder toesig. Hul 
gesindheid en aanvaarding van toesig wil hul ook aan hul kind 
oordra en daarom is die ouers dikwels bale streng en tree outori
ter op. Die outoritere wyse van ouerbeheer is meer tradisioneel. 
Die ouer wil die kind beheer, vorm en die gesindhede van die kind 
evalueer volgens vooropgestelde standaarde oor die lewensopvat-
1 ike. Van die kind word verwag om die ouer se woord as reg te 
aanvaar. Die kind word nog as kind beskou, in sy outonomie be
perk en geleer om vir sekere huishoudelike take verantwoordelik 
te wees (Grinder 1978:230). 

Die ouers is baie streng maar tog liefdevol. Die strengheid neem 
af namate die kind ouer word en adolessensie bereik word. Die 
adolessent wat as kind aan outoritere gedrag onderwerp is, ont
wikkel 'n geloofsisteem wat sterk genoeg is om hul te beskerm van 
idees van buite wat verwarring kan veroorsaak. Outoritere ouers 
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lei hul kind ferm, konsekwent en rasioneel. Die ideaal is dat 
daar 'n balans tussen die kind se gehoorsaamheid aan die ouers se 
verwagtinge en onafhanklikheid of selfstandigheid by die kind is 
(Grinder 1978:231). 

Die nadeel van die outokratiese wyse van ouerbeheer, is dat die 
kind nie 'n kans tot selfrealisering gegun word nie. Die kind 
van so 'n ouer is baie geinhibeerd, bevrees en konformeer sander 
intrinsieke motivering (Schaefer 1978:52). 

Indien daar nie 'n gesonde balans tussen steungewing en selfreali
sering gehandhaaf word nie, lei dit tot probleme in sy wording. 
Onvoldoende steungewing gee aanleiding tot gebrekkige sukseserva
ringe wat die selfvertroue negatief beinvloed. Te veel steun
gewing werk onsekerheid in die hand en lei tot ontsporing en 
antler persoonlikheidsprobleme. Ouers moet dus voortdurend besin 
oor die balans tussen steungewing en selfrealisering. Dit be
teken dat hulle nie moet huiwer om steungewing te weerhou wanneer 
hulle dit noodsaaklik ag ter wille van selfstandige selfrealise
ring nie (Pretorius 1979:52). 

3.4:2.2 Die demokratiese wyse van ouerbeheer 

Ten opsigte van sy beroep verrig die ouer van die middelklas 
sosio-ekonomiese groep komplekse arbeid. Buigsaamheid, intense 
denke en oordeel en min toesig is kenmerkend van die aard van sy 
arbeid. Die kenmerk van min toesig en buigsaamheid deur die 
ouer word vergestalt in die wyse waarop hy sy kind opvoed. Die 
ouer interpreteer sy opvoedingstaak as steungewend en wil sy kind 
lei tot selfstandige besluitneming (Pretorius 1980:54). 

Die kind kry die geleentheid om gedagtes en idees uit te spreek. 
Daarom kan die kinders op 'n vroee ouderdom sedelik-selfstandig 
besluite neem en toon genoegsame selfvertroue en leiereienskappe 
(Van den Aardweg & Van den Aardweg 1988:26). 
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3.4.2.3 Die permissiewe wyse van ouerbeheer 

Die permissiewe ouer streef na min straf, aanvaarding deur die 
kind en die erkenning van die kind se impulse, strewinge en op
tredes. Die kind word min aangespreek oor wangedrag en min ge
kontroleer. Hy word in teendeel aangemoedig om sy eie aktiwitei
te te beplan en te reguleer. Die kind het deel aan besluitneming 
binne die gesin. Sy opinie oor huishoudelike sake of gesinsake 
word oorweeg. 

Die nadeel verbonde aan die permissiewe wyse van opvoeding, is 
dat die kind min waardesisteme van die vader of moeder aanleer 
omdat hul oordeel ten opsigte van die nie-lewensopvatlike nie op 
hul kind afgedwing word nie. 'n Kind uit 'n permissiewe huishou
ding lei as volwassene 'n onvolwasse leefstyl en betree volwas
senheid met die verwagting dat daar altyd aan sy eise voldoen sal 
word en dat almal sy besluite en impulse sal moet aanvaar (Schae
fer 1978:53). 

Die kind het onbeperkte vryheid om self te besluit wat vir horn 
aanvaarbaar is. Daarom kan die kind baie ontvanklik wees vir 
idees en waardesisteme van ander volwassenes of die portuurgroep 
(Grinder 1978:230). By die permissiewe gesin gaan dit om die be
vrediging van natuurlike begeertes om vry te wees van familie
bande en om individualisties te wees. Die nodige hoeveelheid 
vryheid en mobiliteit word toegelaat. 

3.4.2.4 Die atomistiese wyse van ouerbeheer 

Opvoeding figureer baie min by die atomistiese gesin. Totale 
vryheid van gesinsbande geld hier. Elke individu is verantwoor
del ik vir sy eie dade. Die wyse van opvoeding is Christelik on
aaovaarbaar aangesien dit aanleiding gee tot rebelsheid onder die 
jeugdiges. Die kind is nie onderworpe aan die gesag van sy ouers 
nie. Daarom wil hy nie gesag van sy ouers, onderwysers, predi
kant of werkgewers aanvaar nie. Die gesin is die fondament vir 
kultuur en daarom is die behoud van kultuur in gevaar (Ginder 
1978: 231). 
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3.4.3 Samevatting 

Omdat adolessensie 'n periode van spanning, inspanning en groot 
onsekerheid is, is opvoedingshulp in hierdie stadium onontbeer
lik. Die onstabiliteit wat die adolessent beleef, word in sy ge
voelslewe openbaar. Die klem val dus op gevoelsmatige steun deur 
die opvoeders. 

Hulp aan die adolessent om waardes en norme te persipieer en te 
integreer, is noodsaaklik. Ten einde die adolessent tot volwaar
dige volwassenheid te lei, moet die volwassene die regte voor
beeld stel. Diestel van die regte voorbeeld geskied deur woord 
en daad (Grobbelaar 1980:45). 

Die begeleiding deur ouers om die kind te orienteer ten opsigte 
van die fisiese veranderinge wat in sy liggaam plaasvind en be
hoorlike persipiering van die self, is noodsaaklik. Deur middel 
van sy liggaam is die adolessent op soek na homself ten einde 'n 
eie identiteit te bepaal (Grobbelaar 1980:45). 

Die kwaliteit van die adolessent se selfidentiteitsvorming, hang 
af van die sukses van die relasie tussen ouer en adolessent. ln
dien beide ouers aanvaarbare voorbeelde stel vir identifikasie, 
deur aanvaarbare rolmodelle voor te hou, sal self-1dentite1tsvor
ming en geslagsidentiteitsvorming positief by die adolessent ver
werkl ik word (Conger & Peterson 1984:251). 

Wan.neer die adolessent met die steun van sy ouers sy selfidentl
teit evalueer, sal sy selfkonsep 6f positief 6f negatief beleef 
word afhangende van die belewing van aanvaarding of verwerping 
deur sy ouers of deur homself. 

Die belewing van aanvaarding en 'n positiewe selfkonsep, sal die 
sukses van die ouer-adolessent-relasie verhoog en lei tot die 
adolessent se positiewe aanvaarding van die ouer se gesag. 
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3.5 DIE OUER-ADOLESSENT-RELl\SIE 

Die belangrikheid van 'n aangename, positiewe relasie tussen ge
sinslede kan nie genoeg beklemtoon word nie. Dit vorm die basis 
vir relasiestigting met ander volwassenes buite die ouerhuis en 
met die portuurgroep. Eenheid binne die gesin met 'n vrolike, 
aangename atmosfeer, dien as aansporing vir die kind om vanuit 
die gesinsituasie met selfvertroue en entoesiasme na ander situ
asies te beweeg (Shipman 1982:188). 

3.5.1 Intensiteit van die ouer-adolessent-relasie 

Vanaf die kind se geboorte is daar 'n noue kontak tussen ouer en 
kind. As baba is oogkontak noodsaaklik om eenheid te verseker. 
'n Weekoue baba sal op vreugdevolle wyse uiting gee wanneer hy sy 
moeder se stem hoor. In die baba- en peuterstadium speel sintuie 
'n belangrike rol om kontak tussen ouer en kind te bewerkstellig 
(Stinnett et al 1980:34). 

Namate die kind ouer word, speel oogkontak steeds ·•n groot rol om 
eenheid tussen ouer en kind te bewerkstellig. Die wete dat die 
ouers lief is vir die kind en die kind bewus word van sy ouers se 
belangstelling e~ ~etrokkenheid by sy aktiwlteite, is kognitiewe 
belewinge. Ouer en kind kan ook ervaringe deur voldoende kommu
nikasie deel. Deur kognitiewe handeling sal die kind nou sy re
lasie met sy ouers kan evalueer en kan eenheid tussen ouer en 
kind dus deur kognitiewe vaardighede bewerkstellig word. 

Wanneer die kind adolessensie betree, neem die intensiteit van 
di~ relasie tussen die ouer en adolessent af. Die emosionele re
lasie tussen ouer en kind neem af omdat die klem nou verskuif na 
die beste-maat-relasie asook die nooi- (g;rl friend) en kerel
(boy friend) verhoudings wat op die tydstip gevorm word. Die 
verhoudings word aangemoedig aangesien die adolessent se seksuele 
en sosiale volwassewording daarby baat (Conger 1984:231). 

'n Verdere oorsaak in die afname van die intensiteit van die re
lasie, is die toenemende drang by die adolessent om selfstandig 
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te word. Die adolessent emansipeer deurdat hy as volwasseworden
de juis gesteun word tot selfstandige selfverwerkliking. 

Die beklemtoning van emansipasie tydens adolessensie, sien 
in die besonder op die selfstandige sedelike oordeel en be
sluitneming wat op eie verantwoordelikheid geskied 

(Vrey 1979:187) 

Tydens sy eksplorasie na dit wat vir hom onbekend is, verlaat hy 
die bekende ruimte van sy tuiste. Hy beweeg in 'n onbekende ter
rein en moet hom deeglik vergewis van die weg wat hy moet in
slaan. Hy wil homself dus buite sy ervaringsraamwerk orienteer 
en sodoende sy ervaringsruimte verbreed (Van Rensburg, et a1 
1979:39). 

Suksesvolle emansipasie is afhanklik van die adolessent se be
reidheid om selfstandig te besluit en verantwoordelikheid vir sy 
besluitnemings te aanvaar. Ook die ouer se bereidheid om die 
adolessent toe te laat om self besluite te neem en verantwoorde-
1 ikheid vir sy besluite te aanvaar, waarborg suksesvolle emansi
pasie. 

Die optrede van die ouer kan wel emansipasie strem deurdat die 
ouer steeds vir die adolessent besluite wil neem. Ouers toon 
geen vertroue in die adolessent se oordeel nie en onts@ die ado
lessent enige vryheid. Voortdurende teregwysing, straf en 'n 
toon van vertwyfeling in die adolessent se vermoens, sal motive
ring vir emansipering by die adolessent skaad. 

Die adolessent kan ook deur sy optrede sy emansipasie laat mis
luk. Wanneer die adolessent aandring op vryhede waarvan hy nog 
geen verantwoordelikheid kan dra nie, sal sy ouers genoodsaak 
wees om hom in sy emansipasie te beperk. 

Wanneer die adolessent alles wat die ouer s~ veroordeel, sal die 
ouer meer beheer oor die adolessent wil uitoefen. Vooroordeel 
deur die adolessent kan die gevolg wees van portuurinvloed. Dus 
sal die ontoereikende verwerkliking van wedersydse respek, ver-
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Ten spyte van emansipasie kan daar steeds 'n bevredigende relasie 
tussen ouer en adolessent wees. Wanneer die relasie positief is, 
sal emansipasie ook positief geskied. 

3.5.2 Kenmerke van 'n toereikende ouer-adolessent-relasie 

Die dinamiese en grondrelasie is egter die ouer-kind-relasie. 
Vanwee 'n konsekwente en bestendige wyse van versorging en ver
troetel ing, word die kind in staat gestel om die algemene en spe
sifieke wyse van hulp en steun te verwag en te antisipeer (Bester 
1989:24). Die relasie tussen ouer en kind kan beskryf word as 'n 
band. Die stewigheid van die band verskil van relasie tot rela
sie. Die band word verstewig deur die kognitiewe en die affek
tiewe wording van die kind. Die kind is dus kognitief en affek
tief by die relasie betrokke. 

Die kind leer die ouer ken. Vanaf sy geboorte raak die kind be
wus van die moeder se stem, glimlag en handelinge. Deur kommuni
kasie sal die kind namate hy ouer word sy ouers beter leer ken. 
Verbaal kan die ouer sy gevoel en verwagtinge aan die kind open
baar. Die ouer leer ook die kind ken. Deur sy unieke stem, lag 
en wyse van konvnunikeer kan die ouer hom op 'n vroee ouderdom al 
identifiseer. Sy liggaamlike ontwikkeling word ook met trots 
deur die ouer dopgehou. Die ouer leer ook die kind as persoon 
ken en dit help hom om sy kind met al sy moontlikhede te begryp. 
Die verstandsmoontlikhede van die ouer en kind dra by tot die 
verstewiging van die relasie (Vrey 1979:23). 

Gevoel speel ook 'n groot rol in die relasie tussen ouer en kind. 
Die kind wil graag aanvaarding, liefde en versorging ervaar. Die 
klein kind sal deur fisiese kontak sy gevoelens te kenne gee. 
Deur 'n drukkie en 'n soentjie sal die kind sy liefde openbaar en 
met die stamp van voetjies en vuisies sal hy uiting gee aan sy 
woede. Deur 'n drukkie of 'n streling sal ouers ook hulle liefde 
toon. Namate die kind ouer word sal die kind en die ouer hul ge
voel verbaliseer. Wanneer die moeder ongelukkigheid by die ado
lessent bespeur, sal sy daaroor uitvra en ouer en adolessent kan 
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daaroor gesels ten einde die oorsake te bepaal en oplossings te 
Vind. 

Die affektiewe en die kognitiewe is onskeibaar. Die kognitiewe 
ondersteun die affektiewe en ook andersom. As die adolessent 
weet en kennis dra van die ouer se gevoel, sal sy liefde vir die 
ouer toeneem. Kennis gee kwaliteit aan gevoel. Wanneer daar ge
noegsame kennis van mekaar is en dit gepaard gaan met 'n aangena
me belewing, sal die band tussen ouer en kind ook verstewig (Vrey 
1979:24). 

Volgens Landman et al (1982) is daar drie hoofkomponente wat 'n 
suksesvolle relasie sal verseker. Die begrypingsverhouding, ver
trouensverhouding en die gesagsverhouding moet saam in die rela
sie tussen die ouer en die kind manifesteer •. 

3.5.2.1 Die begrypfngsverhoudfng 

Ten opsigte van die begrypingsverhouding moet die ouer die ado-
1 essent se potensiaal ken en sy aanleg en talente in ag neem, ten 
einde begrip vir sy prestasie, sy kommunikasie en wyse van sosia-
1 i sering te he. Die ouer moet ook begrip van adolessent-wees 
toon asook sy adolessent se andersheid besef en horn so aanvaar. 
Begrip is noodsaaklik ten einde te voorkom dat te hoe verwagt;.1ge 
aan die adolessent gestel word (Landman et al 1982:49). 

Vir die konstituering van die opvoedingsverhouding behoort die 
opvoeder kennis te dra van die wese van die adolessent en van sy 
bestet1111ing. Hy moet seker wees van die uiteindeltke doel van die 
begeleiding en weet wat die adolessent moet bereik. As geworpene 
in die wereld is die adolessent onseker en hunker hy na vastig
heid. Hy poog om 'n greep op die werkltkheid te bekom deur eks
plorerende verkennlng van die onbekende opsoek na 'n eie staan
plek, vastigheid. In die weg van verkenning is hy aangewese op 
die opvoederlike steungewing. Nou sal die wereld, nuwe situasies 
en die opvoedingsituasie vir horn kenbaar en begrypbaar word. 



81 

Die ouers moet ook hul verantwoordelikhede begryp. Ouers moet 
insig in hulle taak as opvoeder he. Die implikasies van die ouer 
se besluite en handelinge moet vir die ouer duidelik wees. 

Dit is noodsaaklik dat die adolessent ook begrip vir die ouer 
moet toon. Hy moet die rede vir die navolging van sekere lewens
opvatl ike waarhede deur die ouers begryp en ook die doel van be
hoorlikheidseise verstaan. Dan sal die adolessent bepaalde voor
skrifte van die ouer begryp en aanvaar. Begrip van die ouers se 
denke en gevoel is nodig om die gesag van die ouer te erken (Land
man et al 1982:50}. 

3.5.2.2 Die vertrouensverhouding 

Die adolessent het nood aan 'n volwassene op wie hy kan vertrou 
en met wie hy 'n vertrouensverhouding kan stig. Gemoedsekerheid 
en geborgenheid is noodsaaklik vir toereikende relasievorming. 
Opvoeding vereis 'n sfeer van vertroue, die teenwoordigheid van 
'n volwassene wat hom kan beskerm teen gevare en kan ondersteun 
wanneer daar 'n verskuiwing van grense van die veilige ruimte is. 

Landman et al (1982:52) le klem op twee voorwaardes vir die stig 
van 'n vertrouensverhouding naamlik: 

(1) Aanvaarding van die adolessent soos hy is, wat hy kan, wil, 
moet en behoort te word. Die aanvaarding behoort onvoor
waardel ik en onbevooroordeeld te wees. 

(2} Eerbied vir menswaardigheid. Die ouer behoort die adoles
sent met agting en respek te behandel. 

Die realisering van bogenoemde voorwaardes lei tot die 'n pedago
giese handel-in-liefde-verhouding. Die adolessent beleef ver
troue wanneer die ouer 'n ruimte skep waar die adolessent tuis 
voel; die nabyheid van die ouer beteken dat die adolessent opge
neem word in die "ons ruimte• (Landman 1982:46}. Die ouer toon 
ook deur middel van liefde aan die adolessent sy voorneme om te 
versorg, deel te neem aan die opvoedingshandelinge en sy besorgd-
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heid. Die kind ervaar dat daar met horn bemoeienis gemaak word 
uit welwillendheid teenoor horn en nie met bybedoelings nie. 

Die ouer moet ook vertroue in die adolessent toon. Dit is slegs 
moontlik wanneer die adolessent bewys lewer dat hy bereid is tot 
'n verhouding deur "medeganger" en "medestaander" in die opvoe
dingsituasie te wees (Landman et a1 1982:47). Die adolessent 
moet ook medemenslikheid en respek vir die ouer toon. Wanneer 
die ouer die adolessent kan vertrou en in horn glo, sal gesags
handhawing soveel makliker realiseer. 

Die adolessent sal vertroue in homself en in die steun van die 
opvoeder he voordat hy genoeg waagmoed aan die dag sal le om dit 
in die onbekende te waag. Binne die veilige ruimte waar die 
pedagogiese ontmoeting tussen ouer en adolessent plaasvind, staan 
die volwassene en die volwassewordende in 'n besondere vertrouens
verhouding. Die verhouding word gekenmerk aan vertroue, aanvaar
ding, verwagting en toevertrouing. 

(a) Vertroue 

Vanaf die huweliksverbintenis h vertroue teenwoordig. Die man 
en vrou beloof trou aan mekaar. Op grond van die trou verwek 
hulle kinders. Deur die lyflike teenwoordigheid van die moeder 
en vader wat die adolessent aanvaar, word hy in 'n menslik ge
konstitueerde wereld ingedra. 

(b) Aanvaarding 

Aanvaarding word gemotiveer deur geloof, hoop en liefde. Die 
ouer aanvaar sy taak as opvoeder, om die adolessent te begelei 
tot behoorlike volwassenheid. Die adolessent aanvaar die leiding 
van die volwasse opvoeder vanwee sy natuurlike hulpbehoewenheid. 
Wedersydse aanvaarding is noodsaaklik. 
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(c) Verwagting 

Die adolessent verwag van die ouer om hom te ontmoet, bemoeienis 
te maak en te vergesel in sy opweg-wees-na volwassenheid. As die 
adolessent voel dat die ouer hom aanvaar, raak hy ook bewus van 
die ouer se verwagtinge. 

Die ouers se verwagtinge sal realisties wees wanneer die ouer die 
adolessent ken en begryp. 

Dit is belangrik dat die adolessent met die ouer kan kommunikeer 
oor sy verwagtinge. Indien verwagtinge van die adolessent nie 
strook met die behoorlikheidseise van die samelewing nie, sal 
konflik tussen hom en sy ouer opduik. Daarom is dit belangrik 
dat die adolessent die denke en gevoelens van die ouer sal ken en 
begryp sodat hy hom aan die behoorlikheidseise wat deur sy ouers 
voorgehou word sal onderwerp. 

(d) Toevertrouing 

Die adolessent is daarvan bewus dat die ouer by sy belange be
trokke wil raak met die voorneme om te versorg. Sekerheid by die 
adolessent dat hy iets beteken en sy waardigheid raakgesien word, 
bestendig sy vertroue om met meer waagmoed die onbekende te ver
ken. Die adolessent gee homself oor aan die volwassene. Sy toe
koms en sy ganse eksistensie vertrou hy aan die opvoeder toe. 

Die volwassene moet hom ook aan die adolessent toevertrou. Sy 
lewe word 'n voorbeeld wat die adolessent navolg en sy ganse lewe 
word aan die adolessent opgedra. Die ouer gee die adolessent die 
geleentheid om besluite te neem. Meer verantwoordelikhede wat 
aan die adolessent toevertrou word, toon dat die ouer belangrike 
sake aan die adolessent oorlaat (Van Vuuren 1976:86). 

3.5.2.3 Die gesagsverhouding 

Opvoeding sander gesag is ondenkbaar. In die gesagsverhouding 
word die adolessent aangespreek en tot verantwoordelikheid opge-
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roep. Omdat opvoedingsgesag aan 'n persoon gekoppel word, wend 
die adolessent horn eers tot sy gesagsdraer as voorbeeld en al
gaande tot die norme self en die gesag wat daaruit voortvloei. 

Gehoorsaamheid is gesagsaanvaarding en deur gesagsgehoorsaamheid 
word geborgenheid moontlik gemaak. Dit is die ouer se verant
woordelikheid om as voorbeeld van volwaardige en waardige volwas
sene die lewensopvattinge en norme soos deur die gemeenskap en 
kerk daargestel is, na te volg en voor te leef (Landman 1982:51). 

Dit is die adolessent se verantwoordelikheid om as gevolg van sy 
begrip van behoorlikheidseise en vertroue in die goeie bedoelinge 
van die ouer, die ouer se gesag te erken. Die ouer se besluite 
moet eerbiedig word. By die adolessent is daar wel 'n hunkering 
na gesag en simpatieke gesagsleiding. Dit verleen aan horn rtg
ting in sy opweg-wees-na volwassenheid (Landman 1982:52). 

Pedagogiese gesag moet nie met dwang, straf en onderdrukking ge
lykgestel word nie. Die vernaamste komponent van dte gesagsver
houding kan as hulpverlening tot behoorlike volwassewording om
skryf word. Die hulpverlening behels aanmoediging, voorligting, 
inskerping en beveiliging (Van Vuuren 1976:81). 

3.5.2.4 Samevatting 

Samevattend kan ges~ word dat die toereikende gesagsverhoudtng 
afhanklik is van 'n toereikende begrypingsverhouding. Sonder 
kennis van die wese en moontlikhede van die adolessent kan die 
volwassene nie aan die adolessent eise stel en verwag dat hy po
sitief daarop sal reageer nie. 

Vertroue is ook noodsaaklik om gesag in die opvoedingsttuaste te 
manifesteer. Die adolessent sal hom nie aan die ouer in wie hy 
geen vertroue het, onderwerp nie. 

Sonder kennis en begryping van die volwassene kan die adolessent 
nie die volwassene vertrou en aan die eise van die ouer voldoen 
nie. 
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Begryping, vertroue en gesag is onlosmaaklik deel van die ouer
adolessent-relasie. Nie een van die essensies van die relasie 
kan weggelaat word nie. Die kognitiewe en affektiewe wording van 
die adolessent vergestalt in die essensies. Dus is dit bevestig 
dat die ouer-adolessent-relasie affektief en kognitief gestimu
leer word (Van Vuuren 1976:88). 

3.6 KDNFLIK TUSSEN ADOLESSENT EN OUER 

Konflik kom voor wanneer 'n persoon in 'n stryd gewikkel is met 
homself, ander mense en die idees wat hulle verteenwoordig. Som
mige konflikte word gou opgelos terwyl ander nooit opgelos word 
nie. Daar is sekere faktore wat konflik be1nvloed, naamlik: 

die persoonseienskappe van persone betrokke by konflik 
relasie tussen persone betrokke by konflik ten opsigte van 
hul geloof, waardes, verwagtinge, ensovoorts 
die aard van die saak waaroor konflik handel 
die wyse waarop konflik hanteer word 
die implikasies van konflik op betrokkenes 

By die meeste opvoedkundig-georienteerde konflikte is adolessen
te, vroulike volwassenes en manlike studente betrokke. Dit kom 
voor wanneer die aktiwiteite en gedrag van verskeie partye onver
enigbaar is of wanneer dit onaanvaarbaar vir 'n party is. Binne 
die ouerhuis ontstaan konflik as gevolg van onaanvaarbare gedrag 
van die adolessent of van die ouer (Van den Aardweg & Van den 
Aardweg 1988:49-50). 

3.6.l Die intensiteit van konflik 

Die intensiteit van konflik binne die gesin verskil van gesin tot 
gesin. By sonvnige gesinne is konflik deel van elke dag se roe
tine en wek dit nie 'n gevoel van afkeur of haat by 'n persoon 
nie. By ander gesinne kom konflik in 'n mindere mate voor maar 
wanneer 'n uitbarsting vanwee konflik uitbreek, is die gevoelens 
wat ontstaan so intens dat die skade in verhoudinge dieper lA as 
wat besef word. Dan is daar gesinne waar konflik nooit voorkom 
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nie omdat daar min kontak tussen gesinslede is of al die lede van 
die gesin vredemakers is (Scanzoni & Szinovacz 1980:190). 

Konflik tussen ouer en seuns is meer intens as konflik tussen 
ouers en dogters. Ouers is geneig om meer liefde en warmte aan 
dogters te gee terwyl seuns meer vryheid tot eksplorasie gegun 
word. Die gevolg is dat dogters 'n grater afhanklikheid aan 
ouers as seuns beleef. Die vroulike geslag is meer op die mens
tot-mens-verhouding gerig. Seuns is meer op vriende, sport, aka
demie en stokperdjies gerig. As volwassene is 'n man meer gerig 
op sy beroep en werksbevrediging terwyl die vrou eerder wil kon
tak maak met mense (Scanzoni & Szinovacz 1980:190). 

3.6.2 Oorsake van konflik binne die gesin 

Konflik tussen ouer en adolessent word veroorsaak deur stressors. 
Ouers beskou finansies as sestig persent van die stressors en al
gemene gesinspanninge as dertig persent (Olson 1983:228). 

Onder algemene verskille tussen die ouer en die adolessent spesi
fiseer Olson (1983) verskille wat betref die gebruik van die 
motor, tyd wat die adolessent toegelaat word om uit te bly, die 
keuse van vriende en die sosiale aktiwiteite wat daarmee saam
hang, die voltooiing van huishoudelike take ensovoorts. Boge
noemde is tipiese voorbeelde waar die adolessent druk op die ouer 
uitoefen met die verwagting dat die ouers soos hy sal redeneer en 
sal besluit. Die ouer kan ook druk op die adolessent uitgeoefen. 
Die ouer verwag dat die adolessent ten spyte van sy gebrek aan 
potensiaal, akademies moet presteer (Olson 1983:228). 

Spanning vermeerder wanneer die adolessent alkohol of dwelmmid
del s gebruik of ook wanneer hy skuldig is aan seksuele wangedrag. 
Die ouers is dus bewus van hul kind se wangedrag, spreek hom aan 
maar die adolessent reageer negatief op vermaninge. Die gevolg 
is konflik en rusies. 

Verdere stressors wat die relasie tussen ouer en adolessent be1n
vloed is byvoorbeeld die inwoning van 'n familielid of bejaarde 
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ouer, werkverandering by die ouers, siekte en dood in die familie 
(Olson 1983:229). 

3.6.2.1 Generasiegaping tussen ouer en ado1essent as oorsaak 
van konf1ik 

Die adolessent glo dat sekere gedragspatrone van ouers nie meer 
toepaslik is nie. Wanneer ouers gedragspatrone wat in hul kin
derdae aangeleer is, aan hul kinders wil oordra, lei dit tot kon
fl ik. Die adolessent rebelleer teen die stoere gewoontes en 
gebruike van die ouer. Die rebelsheid is onmiskenbaar nodig en 
deel van normale adolessensie. Oit is nodig sodat die adolessent 
ook leer om sy opinie te lug, 'n saak te beredeneer en op 'n ge
sonde wyse tot 'n oplossing te kom. Of hy die stryd verloor of 
wen, die adolessent baat steeds. Hy leer om die opinie van ander 
te respekteer, gesag te aanvaar en toegewings te maak waar nodlg: 

Indien die geskil onbevredigend opgelos word, sal die adolessent 
horn wend tot sy portuurgroep wat die nuwe, moderne idees en ge
drag verteenwoordig. Die portuur is die hoofbron van motivering 
om die gesag van die ouers te beveg (Scanzoni & Szinovacz 1980: 
189). 

Ouers en die portuurgroep verteenwoordig kontrasterende sosiale 
werelde. Die tyd wat saam met ouers spandeer word, draai om die 
uitdeel van opdragte en die voltooiing van huishoudelike take en 
sosiale verpligtinge. Tyd saam met die portuur word spandeer 
deur deelname aan vermaak, spel en gesels • 

••• the type of quality of time spent with parents and 
peers may explain why adolescents prefer to be with peers 
rather with parents. Peers form egalitarian relationships 
that center around age-specific interests which make associ
ation with peers considerably more attractive than the hier
archical, task-oriented relationships that adolescents have 
with their middle-aged parents 

(Montemayor 1982:1517) 
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3.6.2.2 Besluitneming as oorsaak vir konflik 

Geslagsrolle speel hier 'n deurslaggewende rol. Tradfsfonele ge
slagsrolidentifikasie vergemaklfk die aanvaarding van 'n besluit 
deur die ouer. Ofe hedendaagse opset waar geslagsrolle aangepas 
is, is verwarrend vfr dfe adolessent en daarom aanvaar hy nie die 
besluite van sy ouers te gewilliglik nie. Oink maar aan die 
moeder wat vanwee ekonomiese druk 'n beroep moet beoefen. So 'n 
moeder het min kontak met die kinders, gevolglik is die kinders 
bafe selfstandig en wfl daarom self besluite neem. 

Oaar fs vier wyses waarop besluitneming kan realiseer, naamlfk: 

Outokratiese besluftneming: die ouer besluit vir die adoles
sent, hy het geen reg om 'n opinie te lug nie. 

Oemokratiese besluitnemfng: ouer en adolessent neem saam be
sluite, sy opinie word in ag geneem. 

Permfssfewe besluftnemfng: die adolessent het 'n groot fn
vloed op die ouer se besluitneming, die ouer dink eerder aan 
die behoeftes van die kind as aan sy eie behoeftes. 

"erratic decision making": ouerlike beheer is inkonsekwent, 
soms te outoriter, dan te demokraties of dan weer te permis
sief (Scanzonf & Szinovacz 1980:191). 

Die adolessent kan rebelleer omdat die ouer horn, asof hy nog 'n 
jong kind is, fisies en psigies wil benader. Die ouer slaag nie 
daarin nie omdat dit vir horn onmoontlik is om dieselfde mate van 
kontrole oor die adolessent uit te oefen as in die kleuter- en 
primere skoolfase. 

Te veel kontrole lei tot onderworpenheid en skugterheid of tot 
die teenoorgestelde, naamlik rebelsheid. Te min kontrole lei tot 
onvolwassenheid en onverantwoordelikheid (Grinder 1978:233). 



89 

Wanneer die adolessent met meer outonomie gelaat word en aan 
ouers se verwagtinge deur strenge toepassing van die lewensopvat-
1 ike voldoen, is die potensiaal vir konflik beperk. 

3.6.2.3 Die fisiese ontwikkeling van die adolessent as 
oorsaak van konflik 

Adolessente is vol seksuele nuuskierigheid wat soms gepaard kan 
gaan met dierlike aggressie wat nodig is om 'n maat te soek ter 
wille van sosiale oorlewing. Die adolessent raak bewus van sy 
fisiese veranderinge en seksuele drange. Omdat die ouer die in
druk skep dat die seksuele behoeftes van die mens onaanvaarbaar 
is, mag hy dalk nie die vrymoedigheid he om sy gewaarwordinge met 
sy ouers te bespreek nie. Die gewaarwordinge wil hy met ander 
deel en daarom ontbreek openheid tussen ham en sy ouers. 

Die adolessent verkeer dus nou in 'n tweestryd tussen die normale 
liggaamlike ontwikkeling en die gedrag wat die samelewing, kul
tuur en geloof vooropstel. Die tweestryd veroorsaak verwardheid 
by die adolessent en die verwardheid manifesteer in aggressiewe 
optrede van die adolessent teenoor die ouer (Meyerson 1975:59). 

3.6.2.4 Selfkonsepvorming en identiffsering met die 
portuur van die adolessent as oorsaak van konflik 

Die algemene probleem met adolessensie is die verwerwing van 'n 
selfidentiteit. Die adolessent raak bewus van sy eie identiteit, 
evalueer sy eie moontlikhede en vorm so sy selfkonsep. Die re
sultaat van die selfkonsepvorming kan 6f positief 6f negatief 
wees afhangende van die belewing van selfaanvaarding of selfver
werping by die adolessent (Bester et al 1989:32). 

'n Kind identifiseer met 'n persoon ten einde 'n eie identiteit 
te vorm. Hy sal soos daardie persoon optree om sodoende die ka
rakter van so iemand aan te neem. Deur selfevaluering en evalue
ring deur ander, kom hy tot introspeksie en evalueer dan die 
beeld wat hy van homself gevorm het deur die identifikasie met 
die ander. 



90 

Ouers verwag van die adolessent om met hul te identifiseer, maar 
die adolessent verkies dit om met sy portuur te identifiseer. By 
die portuur voel hul meer tuis omdat baie belange gedeel word. 
Die identifikasie met die portuur lei tot konflik tussen ouer en 
adolessent omdat die ouer nie altyd die identiteit van die por
tuur goedkeur nie (Simpson 1960:265). 

Die adolessent het 'n groot behoefte aan konformiteit en dit kan 
tot 6f prososiale 6f antisosiale gedrag lei afhangende van die 
groep met wie die adolessent omgaan. Delinkwente gedrag of wan
gedrag kan by maats aangeleer word en nie by die ouers nie. Ado
lessente wat nie erkenning van die ouers ontvang nie, kan sterk 
deur bendes beinvloed word. 

Bendes kan die adolessent oorreed tot die misbruik van alkohol, 
dwelmmiddels, seksuele wangedrag, vandalisme, diefstal en stok
kiesdraaiery. Ouers is bewus van die negatiewe invloede en daar
om ontstaan konflik wanneer ouers nie hul kind se vriendskap met 
die portuur wat hul aan delinkwente gedrag skuldig maak, goedkeur 
nie (Bester et al 1989:102-105). 

3.7 SAHEVATTING 

Die skepping van die mens deur God, bevestig Sy wil dat 'n man en 
vrou in die huwelik tree, kinders verwek en in harmonie saamleef. 
Die gesinstruktuur is nie so belangrik nie maar wek die realise
ring van die doel van die daarstelling van 'n gesin. Dit is 'n 
goddelike opdrag dat gesinslede in liefde saamleef, vir mekaar 
sorg en ouers die kinders moet opvoed. 

Uit die literatuur is dit duidelik dat die opvoeding van kinders 
'n geweldige komplekse taak is. Die begeleiding van die kind 
deur die ouer tot 'n volwaardige volwassene verg nie net die ver
skaffing van die nodige lewensmiddele nie, maar ook die psigiese 
leiding ten opsigte van die lewensopvatlike norme en waardes. 

Die sukses van begeleiding hang af van die kwaliteit van die re
lasie tussen ouer en kind. Die kwaliteit van die relasie neem 
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toe wanneer die lede van die gesin begrip toon vir mekaar se in
dividual itei t, op mekaar vertrou en gesag van gesagsdraers aan
vaar. 

Die wyse waarop die ouer die adolessent lei is bepalend vir die 
harmonie binne die gesin. Konflik binne die gesin is 'n normale 
verskynsel omdat elke lid van die gesin 'n eie persoonlikheid het 
wat 'n unieke idee of beginsel verteenwoordig. Dit is belangrik 
dat gesinslede weet hoe om 'n geskil te hanteer. In die hante
ring van die geskil is opvoederlike gesag ter sprake. Gesag kan 
s1egs erken word indien daar begrip vir die opvoeder se besluit 
is en die opvoedeling vertroue in die opvoeder se oordeel en be
sluite het. 

Meer aandag word aan die oorsprong van gesag, die uitoefening van 
gesag deur die ouer en die aanvaarding van die opvoederlike gesag 
deur die adolessent in die volgende hoofstuk van die verhandeling 
gegee. 





HOOFSTUK 4 

DIE REALISERING VAN BELEWING AS 
5IELKUNDIG-0PVOEDKUNDIGE KATEGORIE 
IN DIE GESAGSVERHOUDING TUSSEN DIE 

0UER EN DIE ADOLESSENT 

4.1 INLEIDING 

4.1.l Doel van die hoofstuk 

Die doel van die hoofstuk is om meer lig te werp op die term "ge
sag• en die oorsprong van gesag. Die ontoereikende toepassing 
van gesag hang af van die toereikendheid van die pedagogiese ge
sagsverhouding. Daarom word aandag gegee aan die komponente van 
gesag en die normatiewe ontwikkeling van die kind. 

Die ouer se rol word uiteengesit. Die ouer se taak is nie net 
beperk tot die toepassing van reels en straf nie. Die sukses van 
die ouer se gesagsuitoefening bepaal die adolessent se belewing 
van gesag. Daarom word die betekenis wat die adolessent aan ge
sag heg, sy betrokkenheid by gesag in die ouerhuis en sy belewing 
van gesag in die hoofstuk ge1dealiseer. Hoe dit werklik daar uit
sien, kan slegs deur 'n empiriese ondersoek beantwoord word. 

4.1.Z Wat is gesag? 

Die Engelse ekwivalent vir gesag is authority, in Frans autorfte 
en in Latyn auctoritas. Die ekwivalente beteken mag of outori
teit. Gesag kan gesetel wees in die sedewet, blywende geestelike 
waardes, die medemens, tradisies, norme en wette (Van Rensburg et 
al 1979:62). 

Wanneer 'n persoon beklee word met gesag beteken dit dat die per
soon die wettige reg het om te beveel en hy besit mag. Oit kan 
'n persoon, liggaam of instelling wees wat die reg het om te re
geer. So 'n persoon se handelinge en uitsprake word gekenmerk 



aan 'n oortuigende krag, outoriteit en invloedrykheid (Odendal 
1988:273). 

Gesag dui op die mag waaroor 'n persoon beskik om gehoorsaamheid 
af te dwing, opdragte te gee en besluite te neem. Omdat opvoe
ders oor meer lewenservaring en kennis beskik, is hulle in ge
sagsposisies geplaas wat die kind gewilliglik as opvoedeling aan
vaar. Die wyse waarop ouers hul gesag uitvoer, wissel van gesin 
tot gesin en speel ook 'n rol in die aanvaarding van ouerlike ge
sag by die adolessent (Van den Aardweg & Van den Aardweg 1988:26). 

Die ouer wat as outokraat optree, gee die kind geen kans om 'n 
inspraak in besluitneming te he nie. Besluitneming en kontrole 
berus by slegs een persoon (Shaefer 1978:52). 

Die permissiewe ouer neem 'n passiewe rol in, stel min verwag
tinge aan die kind en pas min straf toe. Die kind word met al sy 
impulse, behoeftes, drange, gedraginge en onvolwasse gedrag aan
vaar. Min verantwoordelikhede word aan die kind toegese (Van den 
Aardweg & Van den Aardweg 1988:26). Die ouer vrees konfrontasie 
met die kind omdat dit tot onaangenaamheid kan lei. Ouers is 
bang die kind draai sy rug op hulle. 

In die gesin waar gesag demokraties toegepas word, word reels en 
beginsels in samewerking met die kind gevestig. Die motivering 
vir dissipline word met die kind uitgeklaar en alternatiewe word 
bespreek en waar moontlik toegelaat (Van den Aardweg & Van den 
Aardweg 1988:26). 

Gesag is inherent deel van elke opvoeder-kind-relasie. Pedago
giese gesag is nie sinoniem met outokratiese mag nie. Binne die 
relasie moet wedersydse gesag geeien word. Die opvoeder behoort 
die gesag van die norm en die kind te erken en die kind behoort 
die gesag van die norm en die opvoeder te respekteer (Reeler 
1983:13). 

Wat is die oorsprong van gesag? Wie gee die ouer die reg om met 
mag en outoriteit oor die kind te regeer? Dit is vrae wat die 
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adolessent homself afvra veral wanneer 'n ouer sy besluit teen
staan. Die vrae sal in die volgende paragraaf beantwoord word. 

4.1.3 'n Bybelse perspektief op gesag 

Eer jou_vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die 
land wat die Here jou God jou gee 

(Eksodus 20:12; nuwe vertaling) 

Die Skrifgedeelte is een van die Tien Gebooie wat God aan Hoses 
gegee het om aan Sy volk en sy nageslagte oor te dra. Die vraag 
ontstaan waarom God nie aan die kinders opdrag gegee het om hul 
ouers lief te he nie. Om te moet liefhe, is die omvattende op
drag wat God aan sy volk gegee het. Indien die volk elke gebod 
sou nakom, sou dit getuig van liefde vir God en vir hul naaste. 
In die opdrag dat kinders hulle ouers moet eer, dui die woord 
"eer" op 'n verhouding tussen 'n meerdere en 'n mindere. Om die 
verhouding te laat slaag, is eerbied noodsaaklik. Eerbied kan 
slegs in die verhouding realiseer indfen een die gesag van die 
ander erken. Eerbied binne so 'n verhouding figureer dus op 
grond van gesag. Ouerlike gesag is dus reeds vanaf die Verbond
stigting 'n opdrag van God (Wurth sa:299). 

"Gesag• is afgelei van die werkwoord "se". In 'n verhouding van 
'n meerdere en 'n mindere wil die meerdere aan die mindere sA: 
hy besit seggenskap oor die mindere. Deur die woord te spreek 
oefen die meerdere mag uit. Gesag is meer as mag. Dit impliseer 
ontsag, eerbied, die bereidheid om te luister en te gehoorsaam en 
te laat-gese. Sukses van gesagsbeoefening berus op die kwalitei
te van die meerdere en die posisie wat hy beklee. In die Bybel 
is dit deurgaans duidelik dat God mense in posisies geplaas het 
om gesagsdraers te wees (Wurth sa.:302). 

Die grootste gesagsdraer is God self. Hy beskik oor die volmaak
te kwaliteite om te regeer, onderdane aan te spreek en mag oor 
mense uit te oefen. Tog plaas Hy mense in posisies en dra Hy sy 
gesag op mense oor. So het Hy regeringsleiers, gemeenskapleiers, 
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predikante en ouers daargestel en met gesag beklee om op verskeie 
terreine op aarde God se wil aan die volk en nageslagte oor te 
dra. Op so 'n wyse maak Hy sy ondergeskiktes aan sy goddelike 
gesag onderworpe. Dus is dit noodsaaklik dat gesagsdraers voort
durend bewus moet wees dat hul mag op goddelike gesag en nie op 
eie gesag berus nie (Wurth sa:304). 

Tans het min ouers seggenskap oor hul kinders omdat hulle self 
nie meer weet of verstaan hoe om na God te luister en deur Hom 
laat-gese te word nie. Om werklik suksesvolle gesagsdraers te 
wees, is dit noodsaaklik dat die ouer horn ook aan die gesag van 
God moet onderwerp. Die ouer ook moet luister en gehoorsaam 
wees. Wanneer die kind merk dat ook sy ouers hulle aan die gesag 
van God onderwerp, sal dit ook vir die kind makliker wees om ge
sag te aanvaar. 

Onvoorwaardelike geloof in God lei tot onvoorwaardelike geloof in 
ouers. Die Christelike gesagsverhouding word gedra deur Christe
like waardes. Toegewyde oorgawe aan God, naasteliefde, respek 
vir gesag, gehoorsaamheid aan die wil van God deur die navolging 
van Sy gebooie, self-dissipline en self-beheer en nederigheid is 
basiese waardes waarop die Christelike verhouding gegrond is. 
Met die toepassing van die waardes word die kind aangemoedig om 
uitdagings in sy leefwereld te soek eerder as om homself te iso
leer. 

They lead not to neurotic and despair, as do man's values 
but to emotional and physical health. The healthy self-con
cept which Christ taught, involves neither haughtiness and 
pride nor inferiority and worthlessness. It is one of hum
ble reverence for God and every member of His human family. 
We are to our fellowman neither better nor worse than our
selves, and that prescription puts the entire matter of 
self-worth in its proper perspective 

(Dobson 1987:88) 

Volgens Genesis 1:26 en 28 het Adam en Eva reeds die opdrag van 
God ontvang om oor die aarde te heers. 
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Toe het God gese: Kom ons maak die mens as ons verteenwoor
diger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, 
die voels in die lug, die mak diere, die wilde diere en al 
die diere wat op dle aarde kruip. 

Toe het God hulle geseen en vir hulle gese: 'Wees vrugbaar, 
word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die 
vis in die see, oor die voels in die lug, oor al die diere 
van die aarde, ook oor die diere wat op aarde kruip.' 

Die vrou is gemaak om haar man as hulp by te staan en te onder
steun as heerser. Dit beteken nie dat die kind eerder na die 
vader as na die moeder meet luister nie. Dit is in so11111ige huis
gesinne opvallend dat die kind meer respek vir die vader se woord 
toon as vir die moeder en daarom gebeur dit dat die kind maklik 
teepraat en nie luister nie. Terugpraat is volgens die Woord 'n 
ernstige oortreding. Eksodus 21:15 en 17 bevestig die oortreding 
"Wie aan sy pa· of ma slaan, meet doodgemaak word" en "Wie sy pa 
of ma vloek, meet doodgemaak word". 

Gesag deur God beteken dat die ouer God se wil ten opsigte van 
reg en verkeerd, waar en vals moet oordra. Die ouer het mag oor 
die kind slegs omdat God hom met gesag beklee het: "Kinders, 
wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam want dit is wat die 
wet van God vereis" (Ef. 6:1). Die kind moet beleef dat sy ouer 
nie Goddelike gesag deur fisiese straf of onthouding van voorreg
te uitvoer nie, maar alleen deur die Woord van God wat dien as 'n 
noodsaaklike riglyn. Tog is tug en vermaning tesame met straf 
noodsaaklik: "En vaders, moenie julle kinders so behandel dat 
hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en ver
maning socs die Here dit wil" (Ef. 6:4) (Ray 1978:61). 

lndien dissipline deur middel van 'n strafmaatreel toegepas word, 
is dit belangrik dat die kind sal verstaan waarom hy gestraf 
word. Die kind moet beleef dat die rede vir straf nie gegrond is 
op die ouer se oordeel nie, maar op God se wil: "'n Pakslae en 
'n teregwysing bring wysheid; 'n kind wat sender dissipline 
groot word, steek sy moeder in die skande" (Spreuke 29:15). As 
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'n ouer horn aan die gesag van God onderwerp, het hy geen keuse as 
om sy kind te straf nie (Ray 1978:87-89). 

Ten spyte van die feit dat gesaghandhawing 'n opdrag van God is, 
het die mens nood aan gesag wat aan horn eise stel. In sy soeke 
na sy eie veiligheid en gebondenheid maak die mens staat op 'n 
gesaghebbende persoon wat aan horn opdragte gee, 'n aanspraak maak 
op sy toewyding en diens, gehoorsaamheid van horn vra en beslag le 
op sy lewe (Van Rensburg et al 1979:62). 

Sonder gesag ontbreek die moontlikheid tot gewetensvorming by die 
jeugdige. Die kind wil graag self iemand wees en beleef duide
like nood aan 'n volwassene om horn in sy onkundigheid op die weg 
na behoorlike volwassenheid te steun. Die volwassene beantwoord 
die noodroep van die kind op die pad deur horn hard aan te spreek 
wanneer hy in gevaar verkeer om in die verkeerde rigting te be
weeg (Van Vuuren 1976:125, 126). 

4.2 DIE PEDAGOGIESE GESAGSVERHOUDING 

4.2.1 Die verantwoordelikheid van die ouer as opvoeder 

Opvoedingsgesag is aan ouers, onderwysers, predikante en gemeen
skapsleiers toegese. Ter wille van hierdie studie konsentreer 
die deel op die opvoedingsgesag van die ouer binne die huisgesin. 

Opvoedingsgesag ontstaan in die teenwoordigheid van twee indivi
due waar die een steunbehoewend is en die ander oor die middele 
beskik om horn te steun. Hieruit ontvou 'n pedagogiese gesagsver
houding. Opvoeding sonder gesag is ondenkbaar. In die opvoe
dingsituasie word die kind as opvoedeling deur die ouer as op
voeder aangespreek en opgeroep tot verantwoordelikheid. 

Die opvoeder dien as die verteenwoordiger van behoorlikheidseise 
en die opvoedingsgesag is aanvanklik aan sy persoon gekoppel. 
Die kind kyk eers na die handelinge van die ouer waar die hande
linge as voorbeeld van die behoorlike dien, maar wend horn algaan
de na die norme en die gesag wat daaruit spreek (Landman et al 
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1971:16). In die pedagogiese situasie as geborgenheidsituasie 
gee die opvoeder simpatieke gesagsletdtng en slegs dan kan hy die 
opvoedingshandelinge voltrek en vertroue by die kind wek. 

Die verantwoordelikheidaanvaarding deur die ouer is een van die 
belangrikste yoorwaardes vir die konstituering van 'n opvoeding
situasie. Dit is sy verantwoordelikheid om die opvoedeling te 
begelei tot sedelike selfstandigheid deur norme en morele waardes 
aan die opvoedeling voor te hou. Die gesagsverhouding binne die 
opvoedingsituasie bestaan dus uit drie pole, naamlik die kind as 
gesagsvraer, die ouer as gesagsdraer en die norm (Burgers et al 
1987:99). 

Die triadiese struktuur van pedagoglese opvoedlngsgesag belig die 
drie-polige verhoudingstruktuur: 

~~ 
""''"'' 4 \'\ .......... ""''"'' biodiog~ ~ ~ '''"'"'"'' ~ru!iog I "'""''''""'"' '''"'"'"'' "j ''''""']' 

~::~:;~::~'doliko g~GESAGSVRAER 

.--G~ES_A_G-SD~RA-ER--.1 b 1 nd i ng 

.___ ____ _. ---gehoorsame gesagserkennlng 

(Burgers et al 1987:100) 

Elke pool word nou soos volg verklaar: 

4.2.2 Die norm 

Die norm kan beskryf word as 'n maatstaf of outentieke standaard 
wat 'n bepaalde gemeenskap as korrek aanvaar. Hierdie maatstaf 
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rig individue binne 'n bepaalde gemeenskap se lewenswyse. Die 
gemeenskap vereis dat 'n norm menswaardig, behoorlik en sinvol 
moet wees (Burgers 1987:100). 

4.Z.3 Die gesagsdraer 

Ouers verbeeld die behoorlikheidswaardes wat hulle aan die kind 
wil bekend stel. Hulle leef voor, se voor en bemoei hul met die 
lewe van die kind. Die ouer as opvoeder is self aan die gesag 
wat hom aanspreek, onderworpe en verantwoordelik; staan self 
onder die gesag van reels en beginsels. Sy opvoedingsdoel is om 
die kind te begelei om ook die normgesag te aanvaar (Burgers 
1987:100). 

4.Z.4 Die gesagsvraer 

Tydens sy sosiale omgang binne 'n bepaalde gemeenskap raak die 
kind bewus van verskeie verwagtinge van die lede van die gemeen
skap. Omdat hy binne die gemeenskap aanvaar wil word, het hy 'n 
behoefte aan steun en geborgenheid en maak hy aanspraak op peda
gogies-verantwoordbare begeleiding van sy ouer. So 'n aanspraak 
sal slaag indien hy die gesag van die ouer in die opvoedingsitu
asie erken en onvoorwaardelik aanvaar. Hy aanvaar ook sy morele 
verantwoordelikheid ten opsigte van die naleef van bepaalde nor
me. As gevolg van toenemende normerkenning sal gesagserkenning 
deur die ouer aangemoedig word. 

Die kind kan nie volwassenheid bereik sonder die gesagsingryping 
deur die ouer nie. Die ouer maak 'n verantwoordelike gesagsaan
spraak op die kind waarop die kind positief reageer deur gehoor
same gesagserkenning te toon. 'n Besondere band tussen die ge
sagsdraer en die gesagsvraer is 'n voorwaarde vir gesagstoeken
ning aan die ouer en gesagserkenning deur die kind. Die verhou
ding word veral in die ouerhuis deur ouerliefde gestig. Inner
like binding vloei uit die verhouding (Burgers 1987:101). 
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Faktore wat tot die verwerkliking van die pedagogiese 
gesagsverhouding lei 

4.Z.5.1 Kommunikasfe 

Die kind leer dissipline vrywilliglik wanneer hy beleef dat ·die 
ouer hom lief het, respekteer en verstaan. Slegs deur kommunika
sie kan di~ fasette in die verhouding tussen 'n ouer en kind ma
nifesteer. 

Om kommunikasie te verbeter, is dit nodig dat die ouer moet weet 
hoe om na die kind te luister en hoe om met hom te gesels. Om 
beskikbaar te wees, belangstelling te toon, onverdeelde aandag te 
gee, geduld te beoefen en die kind kans te gee om sy gevoelens 
verbaal te reflekteer, sal konvnunikasie deur die kind aangemoedig 
word (Schaefer 1978:135). 

Kommunikasie dui op die deel van ervaring en gevoelens, idees, 
gedagtes en kennis met ander. Gesprekvoering is kognitief maar 
veral affektief gekleurd. Deur verbale kommunikasie kan kennis 
en gedagtes oorgedra word, hoewel gevoelens deur sowel verbale as 
nieverbale kommunikasie oorgedra kan word (Van den Aardweg & Van 
den Aardweg 1988:45). 

Die liefdevolle aanraking deur die ouer, toon van simpatie en 
respektering van die ander se gevoelens, sal die adolessent die 
vrymoedigheid gee om positief te reageer op die ouer se inisia
tief om 'n relasie daar te stel en in te gryp in die opvoeding
situasie. Die nieverbale uiting van aanvaarding deur die ouer is 
baie waardevol in die relasie tussen adolessent en ouer. 

'n Ouer wat gedurig vermaan, preek en kritiek op 'n adolessent se 
gedrag of voorkoms lewer, sal nie met die adolessent 'n openlike 
gesprek kan voer nie. Die adolessent sal so 'n ouer wil vermy 
ter wille van die opbou van sy selfkonsep. Soms het die adoles
sent 'n behoefte om bepaalde vreugdes of vrese met die ouer te 
deel. Indien die ouer nie beskikbaar is vir spontane gesels nie, 
sal die adolessent hom tot die portuur wend. 
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Vanaf sy geboorte wil die kind met die ouer kommunikeer. 'n Blik 
of aanraking is die eerste kontak wat tussen ouer en kind ont
staan. Namate die kind verstandelik ontwikkel, verander kommuni
kasie van die nieverbale na die verbale. Ouers is dan geneig om 
te faal in hul wyse van gesprekvoering. Om 'n gesprek met die 
adolessent aan te moedig en te bevorder, behels nie net 'n daar
wees nie, maar die opregte behoefte om met horn te gesels. Die 
opregte behoefte behoort die adolessent te herken indien die ouer 
werklik inisiatief toon in die gesprekvoering. Die ouer behoort 
na die kind uit te gaan en die kind uit te lok tot gesprekvoe
ring. 

Die adolessent sal onvoorwaardelik horn onderwerp aan die gesag 
van die ouer indien die ouer in sy gesprekvoering die adolessent 
in sy besluitneming en keuses ken. Dan sal die adolessent ook 
die vrymoedigheid he om sy keuses en besluitncmings met die ouer 
te deel. 

Die ouer moet bou aan 'n vriendskapsverhouding met die adoles
sent. Deur verbale kommunikasie word so 'n verhouding versterk. 

Rando.lph S. Bourne se die volgende oor vriendskap: 

Friendships are fragile thinks, and require as much care in 
handling as any other fragile and precious thing 

(Schaefer 1978:133) 

4.2.5.2 Pedagogiese ingryping 

In die relasie tussen ouer en adolessent is dit noodsaaklik dat 
die ouer sy bemoeienis met horn duidelik toon. Die bemoeienis be
hels ingryping indien die adolessent nie volgens die lewensopvat-
1 ike optree nie. Indien die adolessent wel die goedkeurenswaar
dige doen, vind pedagogiese instemming plaas wanneer die ouer er
kenning gee vir sy dade. 

Die aard en wese van die adolessent se steunbehoewendheid moet 
geken word ten einde genoeg steun te kan gee. Pedagogiese ingry-
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ping moet op die regte oomblik plaasvind anders sal die impak van 
die teregwysing verflou. 

Omdat die kind nie as 'n volwassene gebore word nie wat nog 
selfstandig kan uitdrukking gee aan die eise van behoorlik
heid nie,- dwing dit die opvoeder om as verteenwoordiger · van 
die normatiewe, om in te gryp in die pedagogiese gebeure om 
daaraan 'n bepaalde verloop te gee sodat die kind gehelp kan 
word om sy menswording te verwesenlik 

(Landman 1971:70) 

Die adolesserit beskik oor die moontlikheid om te word. In die 
realisering van sy wording, het hy nood aan sekuriteit ten opsig
te van sy gesitueerdheid en sy emosies. Daarom het hy die be
hoefte om deur 'n simpatieke ouer begelei en gesteun te word. 
Die belangrikheid van sfmpatieke gesagdraende begeleiding word 
bevestig wanneer die ouer met respek en liefde ingryp in die op
voedingsituasie ten einde 'n besondere relasie te vorm waarin 
hulle op mekaar aangewese is. 

Die wyse waarop pedagogiese ingryping plaasvind, reflekteer die 
ouer se karakter. Ingryping kan liefdevol of aggressief wees. 
Die adolessent se reaksie op die ingryping manifesteer in sy aan
vaarding van die ouer se gesag. 

Die adolessent is gereed om begeleiding te aanvaar, is afhanklik 
van beskenning,· benodig orientasie en verdien herstelling van 
respek en integriteit, benodig die hulp om te verander en aan te 
pas ten einde die realisering van sy ideaal, naamlik volwasse
wording (Reeler 1985:89, 90). 

4.3 KOHPONENTE VAN GESAG 

4.3.1 Vryheid as komponent van gesag 

Vryheid behels die persoonlike vrymoedigheid om te handel. Die 
felt dat die mens die wil het om te handel of nie te handel nie, 
kom neer op die vryheid waaroor die mens beskik. Almal streef 
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vryheid na. Veral die adolessent streef na vryheid van die gesag 
van sy ouers. Die vryheid waaroor die adolessent beskik, is 
gesetel in sy vermoe om keuses te doen. Dit is belangrik dat die 
adolessent sy eie verantwoordelikheid vir sy keuses in ag neem. 
Hy moet bewus wees van die implikasies van sy besluitneming (Van 
den Aardweg & Van den Aardweg 1988:96). 

4.3.1.1 Vryheid en gesag 

Vryheid en gesag kan nie van mekaar geskei word nie. Die adoles
sent besit beperkte vryheid omdat hy as mens situasiegebonde is. 
Hy kan nie die grense van sy gesitueerdheid na willekeur deur
breek nie. Tog het hy vryheid om te kles tussen al die moontllk
hede wat elke faktlese situasie horn hied. 

Die adolessent besit die verantwoordelike voorreg tot selfstan
dige keuse wat reallseer onder simpatleke gesagsbegele1d1ng. Die 
doel van opvoeding is dus onder andere die verwerwlng van vryheld 
as selfstandigwording. Die vryheld is nle 'n vryheid van iets 
nie, maar 'n vryheid tot iets, 'n vryheid tot verantwoordelikheid 
(Van Vuuren 1976:125). 

Freedom ls not only freedom from something, it is also free
dom towards something else. Man being free from his neces
sity is free to give meaning to his own personal Dasein" 

(Reeler 1985:83). 

Die adolessent is dus vry om sy potensialiteit tot selfaktualise
ring te realiseer. 

Vryheid is van onskatbare waarde indien die voorreg egter nie 
misbruik word nie. Dit is belangrik dat die adolessent reeds 
vanaf sy kinderjare opgevoed word tot sedelik-selfstandige be
sluitneming. Die adolessent wat die regte keuses kan doen wan
neer hy eendag die huis verlaat, sal beskerm wees teen die ver
slawing wat algehele losbandigheid meebring. 
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The freedom of the educant lies in his privilege of being 
able to choose his obligations and responsibilities, and so 
freedom embraces obedience as voluntary commitment 

(Van Rensburg et a7 1979:272) 

Vryheid in sy diepere sin verwys na innerlike gesag. Verantwoor
delike vryheid kan slegs bemeester word deur die gehoorsame aan
vaarding van gesag van die gewete. Vryheid behels persoonl1ke 
vryheid, onafhanklikheid, die reg om te doen, die mag van self
handhawing, en die belangrikste: verantwoordelikheid (Reeler 
1985:80). 

Vryheid vereis die identifisering met norme en morele waardes 
wat die samelewing daarstel. Onkunde ten opsigte van .die behoor
likheidseise, is die teenoorgestelde van vryheid. Onvoldoende 
kennis en ervaring by die onkundige mens bemoeilik rasionele be
sluitneming en die gee van rekenskap vir sy dade. Onafhanklike 
sedelik-selfstandige ultoefening van keuse tussen alternatiewe 
gebaseer op kennis en ervaring, kan beskryf word as die basis van 
vryheid (Reeler 1985:81). 

4.3.1.·2 Bybelse perspektfef op vryheid 

·Eers as die Seun julle vry maak, sal ju~le werklik vry wees 
(Johannes 8:32) 

Vryheid beteken nie om volgens eie wil te handel nie maar om vol
gens·die Wil van God te handel. Die mens kan alleen vry wees as 
hy gewillig is om die verantwoordelikhede wat God hom opgel@ het, 
te aanvaar. Die hoogste vryheid word bewerk wanneer ons ons aan 
God se Wil onderwerp. Die vryheid wat Satan hied, eindig altyd 
in slawerny. God verwag dat die mens sy vryheid tot Sy eer sal 
gebruik. 

4.3.J.3 Ouerlike gesag en vryheid 

Vryheid kan nie oorgeerf word nie. Elke mens behoort die toerei
kende benutting van vryheid te bemeester. Die vryheid wat een 
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generasie beleef, word nie noodwendig vir 'n volgende geslag ge
waarborg nie. Die ouer generasie kan slegs vryheid aanmoedlg 
deur omstandighede te skep waarin die kind geskool word in die 
toereikende benutting van vryheid. Hier speel die opvoeding van 
kinders 'n primere rol. Die ouer aanvaar die verantwoordelikheid 
om die kind deur pedagogiese bemoeienis te lei. 

Geen adolessent is vry om volgens natuurlike impulse keuses te 
doen nie. Sy vermoA tot behoorlike beslu1tneming is gebaseer op 
keuses wat v1r hom gedoen is. Die adolessent is slegs vry om te 
kies indien hy bewus is van die implikasies wat sy keuse inhou en 
daarvolgens selfdissipline kan toepas (Reeler 1985:82). 

Die doel van ouerlike gesag is nie om die vryheid van die adoles
sent te beperk nie maar om hom vryheid te gee tot verantwoordbare 
keuse-uitoefening. Van die adolessent word verwag om binne be
paalde genormeerde riglyne soos deur die samelewing en gemeenskap 
daargestel, oor te gaan tot besluitneming en handeling. Die ouer 
streef na 'n balans tussen permissiwiteit en strengheid, streng
heid as gevolg van die gesag van morele waardes waaraan hulle on
derwerp is. Die probleem is dat ouers na 'n meer permissiewe ge
sagsverhouding neig as gevolg van 'n permissiewe samelewing wat 
die media aanwakker. 

Adolessente het nood aan riglyne ten opsigte van wat sosiaal aan
vaarbaar is en wat nie is nie. 

They need to learn that freedom does not mean a license to 
do whatever you please; that individual freedom is limited 
by the responsibility to respect the rights of others 

(Schaefer 1978:52) 

4.3.2 Dissipline as komponent van gesag 

4.3.2.1 Jnleiding 

Dissipline dui volgens die HAT (Verklarende Handwoordeboek van 
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die Afrikaanse Taal) op gehoorsaamheid aan gesag gepaardgaande 
met ordelike gedrag. 

Die woord "dissipline" is afgelei van die kernwoord uit Latyn 
disco wat beteken "om te leer". Die Latynse woord dfscip1fna 
verwys na die lering of geleerdheid waaroor die mens beskik,· ken
nis wat aan dissipels.of leerlinge meegedeel word. 

Pedagogies imp1iseer dissipline wesenlik die vrywillige gehoor
saamheid van die kind aan die invloed en leiding van die behoor
like volwasse opvoeder en sy persoonlike toe-eiening van die op
voeder se kennis, gesindhede en ideale. Dissipline het dus nie 
net op die uiterlike gedrag van 'n individu betrekking nie, maar 
ook op die innerlike gedragshoudinge en die geestelike gesteld
heid van die leerlinge {Van Rensburg et al 1979:31). 

Die toepassing van dissipline moet weldeurdag en regverdig wees 
met fnagneming van die individualiteit van die kind en die erns 
van die oortreding. Dissipline is nodig om 'n sekere standaard 
van sosiale konformering te handhaaf sodat die gemeenskap op 'n 
ordelike en vreedsame manier kan funksloneer. Oissipline maak 
die kind daarvan bewus dat daar orde ln die wereld is en dat 
sekere gedragsvorme bestraf en ander weer aangeprys word ten ein
de orde te handhaaf. Dissipline is 'n middel om 'n kind selfbe
heerslng en selfleiding aan te leer. Sodoende word by hom 'n ge
wete ten opsigte van reg en verkeerd ontwikkel. Die kind moet 
ge1nterna1iseerde selfdissipline aanleer (Kokot et al 1988:235-
237). 

Om die adolessent te dissiplfneer is dit nodig dat die ouer sy 
gesag handhaaf. Die ouer beskik oor mag oor die adolessent wat 
gekoppel moet word aan liefde, verantwoordelikheid, respek en 
menswaardigheid. 

'n Misopvatting wat algemeen aanvaar word, is dat dissipline aan
gehaal word as straf wat uitgevoer word wanneer oortree is met 
die doel om verdere oorskrydlng van reels en norme deur daadwerk-
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like aksie te voorkom. Deur straf as vorm van dissipline word 
die kind gedwing tot ordelikheid en welvoeglikheid. 

As daar na die begripsverklaringe soos reeds genoem, gekyk word, 
behels dissipline meer as net straf. Dissipline behels verstan
delike en morele leiding. Dit impliseer dat die adolessent se 
aktiwiteite gekontroleer word. Dit lei die adolessent tot ge
hoorsaamheid totdat hy bewys van sy selfkontrole en selfd1ss1-
pline kan lewer. Die essensie van dissipline is nie straf om mag 
ten toon te stel nie maar leiding om te getuig van toereikende 
bemoeiing van die ouer met die adolessent (Reeler 1983:9). 

4.3.2.2 Reels en regu1asies 

Die gedrag van die adolessent word deur reels en regulasies ge
kontroleer. Sodoende word struktuur in die adolessent se lewe 
geskep en dit lei tot selfkontrole en selfdissipline. 

Deur pligte en verwagtinge aan die adolessent te stel word onaan
vaarbare selfsugtigheid by 'n veeleisende volwassene in 'n ge
meenskap, skoal en ouerhuis voorkom. So 'n volwassene verwag in 
sy huwelik en werksituasie dat hy begunstig en uitgesonder moet 
word (Spock 1978:49). 

In elke huishouding kan tussen twee soorte reels onderskei word. 
Die langtermynreel word gereeld by die kind ingedril omdat die 
reel blywend is vir sy latere lewe. 'n Voorbeeld van so 'n reel 
word weerspieel in: "Haak jou bed op voordat jy gaan kuierl" 
Die korttermynreel word spontaan en direk in 'n bepaalde situasie 
gegee. 'n Voorbeeld van so 'n reel vind uiting in: "Stop die 
geraas terwyl ons rus!" 

(a) Gefdea1iseerde toepassing 

Die volgende ideaal ten opsigte van die toepassing van reels en 
regulasies word nagestreef: 
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(I) Die aantal reels binne die gesin behoort oordeelkundig inge
stel te word. Te veel beperkinge wat nie konsekwent opge
volg word nie, lei tot rebelsheid by die adolessent. 

(2) Ondubbelsinnigheid en duidelikheid moet nagestreef word. 'n 
Voorbeeld van so 'n reel vind weerklank in: "Die klere 
waarmee jy uitgaan, moet netjies wees.• Netjies wees is 'n 
relatiewe begrip wat op verskillende kwaliteite kan dui. 

(3) 'n Opdrag wat die adolessent moet uitvoer, behoort aan te 
pas by die vlak van fisiese en verstandelfke ontwikkeling. 
Die ouer moet ingestel wees op die emosionele en fisiese in
gesteldheid van die adolessent. 

(4) 'n Reel behoort konsekwent nagevolg te word. Ferme optrede 
deur die ouer lei tot die besef dat die ouer konsekwent kon
trole ka~ toepas. 

(5) 'n Opdrag moet positief geverbaliseer word. "Praat sagterl" 
in plaas van "Hoenie so skree niel" Wanneer die ouer die 
kinders se spel wil beeindig, behoort sy die kinders 'n 
tydjie vooraf te waarsku: "Speel klaar want ons eet oor 
tien minute.• 

(6) Die ouer en die adolessent behoort hul .behoeftes wedersyds 
te erken. Die begrip vir 'n ander se behoeftes maak dit vir 
die adolessent makliker om positief op reels te reageer. 

(7) Die adolessent behoort beperkte keuses te he sodat hy ook 
kan deel In die opstel van reels en regulasies. Wanneer hy 
die rede vir 'n regulasie verstaan, sal hy makliker konfor
meer. 

(8) Inspirasie, positiewe terugvoering, aanprysing en die toon 
van vertroue in die adolessent lei tot gehoorsame uitvoering 
van pligte. 
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(9) Indien die adolessent ten opsigte van tugtiging gewaarsku 
word, is dit wenslik dat 'n kort oorsig van die oortreding 
gedoen word en die konsekwensies van sy gedrag aan die ado
lessent uitgespel word. Die kwaliteit van die ouer se stem 
moet aanmatigend en afkeurend wees om aan te pas by die 
boodskap wat die ouer by die adolessent wil tuisbring (Schae
fer 1978:46-49). 

4.3.2.3 Tugtfging en straf 

Straf beteken om te tug wanneer verkeerd opgetree is en behoort 
onaangenaam te wees. Die korttermyndoelwit is om verkeerde ge
drag stop te sit terwyl die langtermyndoelwit is om die kind te 
leer om vrywilliglik wangedrag te laat vaar. 

Tugtiging en straf behoort billik en regverdig ter wees. Die 
adolessent behoort die rede vir die straf te verstaan ten einde 
die strafmaatreel te aanvaar (Schaefer 1978:55). 

Indien die adolessent na die bestraffing reageer met 'n skuldge
voel, S·kuldbelydenis en bieg en ook konstruktiewe pogings aanwend 
om dit wat hy verbrou het reg te stel, weet die ouer dat die wyse 
waarop hy besluit het om te straf, korrek is. Wanneer 'n adoles
sent negatief op bestraffing reageer deur byvoorbeeld ontkenning 
van skuld, projektering van skuld op ander of vermyding van die 
ouer wat die straf uitgedeel het, weet die ouer die wyse van 
straf en tug moet gewysig of net aangepas word. Die adolessent 
wat voortgaan met antisosiale gedrag afgesien van onbewuste psi
gologiese probleme of waardeverskille, is aangewese op professio
nele sielkundige terapie of op herhaalde, sinvolle straf deur die 
ouer. 

(a) Wyses van straf 

Straf kan op drie maniere geskied: 

(1) Die onaangename daad: Die ouer kan die adolessent dwing tot 
'n onaangename daad. Wanneer 'n adolessent onaangenaam 
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teenoor 'n ander persoon opgetree het, kan van die adoles
sent verwag word ~m die persoon om verskoning te vra. So 'n 
daad is vir 'n selfsugtige en arrogante adolessent baie on
aangenaam vanwee sy trots. Die adolessent leer hierdeur dat 
wanneer hy iemand seergemaak het, hy iets moet doen om die 
saak reg te stel. 

(2) Ontneming: Bepaalde voorregte kan van 'n adolessent ontneem 
word. Die adolessente seun kan belet word om vir 'n maand 
met sy moeder se motor te ry of om televisie te kyk. 'n 
Ander vorm van ontneming is ook die "silent treatment to a 
rebellious child" (Schaefer 1978:57). Die metode impliseer 
dat geen gesinslid met die adolessent kommunikeer totdat hy 
konformeer nie. 

Die adolessent kan ook na sy wangedrag na 'n plek van afson
dering gestuur word. Daardeur kry hy geleentheid om sy 
selfbeheersing te herwin en om sy humeur te laat afkoel. 
Dit is belangrik dat die kind die omgewing waarin die wan
daad plaasgevind het, moet verlaat en na 'n oninteressante 
plek gaan waar sy gedagtes slegs tot die daad, homself en 
ander betrokkenes beperk word. 

(3) Direkte toepassing van pyn: Verbale afkeuring en tereg
wysing kan emosionele pyn veroorsaak •. Fisiese toediening 
van pyn geskied deur die adolessent te slaan of te skud. 

(b) Gefdea1iseerde toepassing van straf 

"Breek die wil maar bewaar die gees• 
(Hol 1984:75) 

'n Sterk wil wat met die wil van die ouers bots, behoort afge
breek te word sonder dat die kind se selfagting, sy gevoel vir 
aanvaarding, eiewaarde en bevoegdheid skade ly. Arnold Mol ver
wys na 'n paar begrippe wat gehandhaaf behoort te word wanneer 
die ouer die adolessent straf: 
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(1) Die adolessent behoort nie vir foute, ongelukke of misluk
kings bestraf te word nie. Die straf sal nie herhaling van 
foutiewe gedrag verhoed nie aangesien die daad nie opsetlik 
verrig is nie. Bestraffing kan die kind se selfvertroue 
skend. 

(2) Die liefdesband behoort nie verbreek te word nie. Tydens 
straf behoort die adolessent steeds bemind en aanvaar te 
voel. Uitgerekte periodes van kwaad-wees behoort vermy te 
word. Die kind moet nie gedreig word met weerhouding van 
liefde nie. 

(3) Die adolessent se selfagting moet nie vernietig word nie. 
Berisping, kritiek, veroordeling of verkleinering van die 
adolessent verhoog die kind se minderwaardigheidsgevoel en 
daarom sal hy dienooreenkomstig optree. Die adolessent leer 
om skellery en skreeuery wat wrywing tussen ouer en adoles
sent verhoog, te ignoreer. 

(4) Vermy 'n wilstryd. Dit is natuurlik dat 'n adolessent sy 
ouer uittoets om te sien "hoe ver hy kan gaan". Gedurige 
waarskuwings help nie. Die adolessent moet weet dat daar 
opgetree kan word. 

(5) Vermy diktatoriale optrede. Te veel reels lei tot verontag
saming van die helfte van die reels en knou die motivering 
om reels te gehoorsaam. Om te veel "nee" te se verhoog die 
adolessent se rebelsheid. 

(6) Dissipline behoort konsekwent toegepas te word. Die geloof
waardigheid van straf verskraal wanneer die ouer gedurig 
dreig sonder om werklik op te tree. Optrede, dit wil se 
straf, moet bestendig toegepas word. 

(7) Ouers moet mekaar se outoriteit steun. Albei ouers behoort 
ewe streng en ewe toegeeflik te wees. Ouers moet saamstaan 
deur saam te stem. Om so 'n eenheid te vorm vereis kommuni-
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kasie tussen ouers. Guers behoort mekaar nie voor die kin
ders teen te gaan nie (Mol 1984:84). 

(c) Hoont1fke negatiewe effekte van straf 

Children_ who are severely punished and are not allowed to 
express their aggressive feelings will eventually have so 
much hostility in them that it will be forced to express it
self in some way 

(Walters & Grusec 1977:144) 

Straf kan lei tot 'n toename in aggressie by die adolessent. Die 
adolessent raak gefrustreerd wanneer hy teengegaan word. Frus
trasie lok aggressie uit. Aggressiewe gedrag lei tot die bese
ring van iemand of die beskadiging van 'n objek. 

Daar ontwikkel 'n behoefte by die adolessent om psigologies en 
fisies van die ouers weg te vlug. Die doel van straf kan nie 
realiseer indien die adolessent die omgewing waarin hy en die 
ouer hulle bevind, verlaat nie. lndien die ouer wat straf altyd 
negatief teenoor die adolessent optree, sal hy sosialisering met 
die ouer vermy. Gereelde aanprysing en goedkeuring van behoorli
ke gedrag sorg vir 'n balans in die adolessent-ouer-relasie. 'n 
Konsekwente balans behoort negatief nagestreef te word. 

Emosionele stoornisse kan by die adolessent'wat gereeld gestraf 
word, voorkom. Die emosionele stoornisse manifesteer in sosiale 
afwykings en ontoereikende aanpassing by die portuur veral wan
neer die strafmaatreel die adolessent in die verleentheid voor 
die portuur gestel het. Omdat portuurgoedkeuring by die adoles
sent van belang is, kan so 'n verleentheidsituasie afkeuring van 
vriendskap veroorsaak en dit lei tot onder andere regressie, de
pressie en woede by die adolessent. 

Skuldgevoel mag ook 'n manifestasie wees van straf. Die adoles
sent se skuldgevoel is so sterk dat hy vrees dat ouerliefde af
neem as gevolg van sy oortreding. Die gevolg kan wees dat hy hom 
aan die ouer-adolessent-relasie onttrek omdat hy voel dat hy sy 
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ouers teleurgestel het. Dit is dus belangrik dat die ouer ook 
tydens straf sy llefde aan die kind openbaar (Walters & Grusec 
1977:166). 

Dlkwels projekteer die adolessent die uitkoms van straf op 'n si
tuas1e wat nie relevant is nie. Indien die ouer die adolessent 
bestraf omdat hy met gesinslede stry, sal die kind stryery of de
battering met sy maats vermy as gevolg van sy gebrekklge selfver
troue. Oordrewe straf kan lei tot onvoldoende selfvertroue en 'n 
wanbegrip van voorveronderstellinge. 

Die teenoorgestelde is ook waar. Indien die adolessent gereeld 
tuis deur bestraffing onderdruk word, sal hy wil kompenseer deur 
ander buite die gesin te onderdruk. Indien die adolessent tuis 
lyfstraf ontvang, kan hy fisies aggressief teenoor maats optree. 
Verbale straf deur sarkastiese aanmerkings en 'n negatiewe hou
ding deur die ouer teenoor die adolessent sal daartoe lei dat die 
adolessent buite die gesin verbaal ook negatief teenoor ander op
tree (Walters & Grusec 1977:168). 

Oordeelkundige toepassing van straf kan effektief wees in die on
derdrukking van ongewenste gedrag sonder 'n nadelige effek op ge
wenste gedrag. Wat noodsaakl 1K is, ls straf deur 'n verantwoor
del ike en besorgde persoon op 'n opvoedkundig aanvaarbare wyse. 

4.3.3 · Nonnatiwiteit as komponent van gesag 

Gesag betrek die hele aangeleentheid van nonne. Nonne dul op 
grondvorme van menswees. Opvoedingsgebeure word deur waardes en 
norme onderle, beheer en gerig. Bepaalde orde- en waardevoorkeur 
beheer en rig die lewe van die kind as 'n lewe van vrywillige ge
hoorsaamheid aan bepaalde norme wat waar of vals, goed of sleg, 
behoorllk of onbehoorlik is. Die opvoedingsgebeure is daarop ge
rig om die kind so te begelei dat hy op grond van 'n persoonlike 
gewetensbeslissing waardes as waardes-vir-hom aanvaar. Opvoeding 
is dus gewetensvorming (Van Rensburg et aT 1979:99). 
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Die kind moet sin en betekenis aan hierdie wAreld gee; hy moet 
sy wAreld betekenisgewend konstitueer aan die hand van waardes en 
norme. Opvoeding word beskou as 'n aangeleentheid wat te make 
het met die aanlA van norme wanneer die ouer die kind aanspreek 
oar of teregwys op die onbehoorlike. Daarom word uitdrukkfngs 
soos die volgende dikwels in die opvoedings1tuasie gehoor: · •so 
maak mens mos niel" en "Ja, dit is hoe 'n veertienjarige moet 
praatl" (Van Vuuren 1976:126). 

4.3.4 Samevatting 

Vryheid, dissipline en normatiwiteit is aspekte van gesag wat nie 
van mekaar geskei kan word nie. Die aspekte dra wisselwerkend 
daartoe by dat 'n gesagsverhouding positief realiseer. 

In sy selfaktualisering as mens behorende tot 'n bepaalde gemeen
skap en wat aan die sosiale verwagtinge van die gemeenskap vol
doen, is die .adolessent vry om waardes en norme wat in die kul
tuur en geloof van 'n bepaalde gemeenskap vervat is, uit te leef. 
Die adolessent kan slegs die waardes en norme u1tleef indien hy 
begrip van die sin van die norme het. Daarom word die normatiewe 
deur middel van morele waardes reeds by die klein kind aangeleer. 

Die verantwoordelikheid vir die aanleer van waardes en norme be· 
rus by die ouers, onderwysers en kerkleiers. Binne die ouerhuis 
is die handhawing van dissipline uiters no~dsaaklik. Die stel 
van reAls en regulasies verleen sekuriteit aan die kind. Hy weet 
waar hy staan met sy ouers ten opsigte van die verwagte verant
woorde 1 i~hede wat aan ham gestel word. 

Alle adolessente is nie gehoorsame navolgers van reils en regula
sies nie en moet daarop gewys word dat sy besluftneming foutfef 
is en hy die konsekwensies vir sy besluitneming - om 'n reAl te 
verontagsaam - moet kan dra. 

Die opdra van bepaalde pligte en verantwoordelikhede aan 'n ado
lessent, lok of 'n positiewe of 'n negatiewe reaksfe by horn uit. 
Die verpligting en verantwoordelikhede hang ten nouste saam met 
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die begryping en aanvaarding van norme en waardes. Die vraag wat 
nou gestel word, is: Waarom is 'n adolessent geneig om dit wat 
van hom verwag word, eers te bedink voordat hy daarop reageer? 
Om die vraag te beantwoord, moet die normatiewe ontwikkeling van 
die kind eers in oenskou geneem word. 

4.4 DIE NORMATIEWE ONTWIKKELING VAN DIE ADOLESSENT 

4.4.l Die ouer se verantwoordelikheid 

Good moral character cannot simply be taught in the schools, 
it must be learnt and lived in the home. The prime respon
sibility for its development rests not on teachers or 
friends, but with parents 

(Schaefer 1978:198) 

Die adolessent benodig die ouer se steun in sy relasievorming, 
gegrond op morele en geestelike waardes. Die waardes verteen
woordig die lewensopvatt1ng wat volgens die bepaalde kultuur en 
geloof deur 'n gemeenskap geskep is. Dit behels die idee van die 
lewenswaardevolle waaraan die mens hom nooit kan onttrek nie. 

Religieuse waardes speel 'n groot rol in die totstandkoming van 
die lewensopvatlike. Die adolessent se positiewe relasie met die 
rel1g1euse en sedelike waardes sal meebring dat hy u1te1ndelik 
die religieuse en sedelike norm soos "jy mag nie steel nie" uit 
vrye wil gehoorsaam (Vrey 1979:193, 194). 

Morele gedrag is gebaseer op innerlike oortuiging en geloof in 
basiese etiese beginsels. Om die normatiewe ontwikkeling van die 
kind ten volle te realiseer, behoort die ouers nie net as modelle 
vir hulle lewenswaardes op te tree nie, maar is dit nodig dat die 
noodsaakl ikh'eid van wet en orde en die onderl iggende rasionele 
soos universele etiese beginsels met die kinds bespreek word. 
Ouers behoort die kind bewus te maak van respek as die basis vir 
moraliteit - respek vir die self, vir ander, vir gesag en vir ge
sagsfigure. 
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Op die ouerdom van tien jaar is die kind se morele karakter reeds 
gevorm. Die kind leer normatlef deur sy interaksle met sy ouers. 
Faktore soos aanvaardlng teenoor verwerplng, goedkeuring teenoor 
afkeuring, toegeneentheid teenoor koudheid en vriendelikheid 
teenoor onvriendelikheid speel 'n kardinale rol wat vormend is 
vir die kind se normatiewe karakter. Die wyse waarop die · ouer 
teenoor die kind optree, bepaal die wyse waarop die kind teenoor 
sy ouers optree en hulle gesag aanvaar. "The child learns to 
love by being loved" (Schaefer 1978:197). 

'n Duidelike kognitiewe komponent is in die normatiewe ontwikke
ling van die adolessent aanwesig. Die adolessent is voornemend 
in staat om die morele norme te konseptualiseer en te veralge
meen. Hy wil begryp voordat hy sal aanvaar en uitleef. Die jong 
kind se aanvaarding van norme berus op heteronome oordeel, dit 
wil se hy handhaaf 'n moraliteit wat berus op wette wat op hom 
afgedwing word. Die adolessent se aanvaardlng van norme berus op 
outonome morele oordeel. Hy maak staat op sy eie oortuiging en 
oordeel. 

Daar is sekere faktore wat die adolessent se morele oordeel be1n
vloed wanneer hy in 'n bepaalde situasie kom waar hy besluite 
moet neem. Die adolessent se selfkonsep, die status van ander 
betrokkenes by die situasie, sy relasie met persone en kennis van 
die omstandighede van die situasie speel 'n rol by die besluit
neming. Die kompleksiteit van die situasie kan daartoe lei dat 
die adolessent nie optree volgens die morele·beginsel wat hy on
derskryf nie. Daar kan 'n diskrepansie tussen die morele begin
sel en sy gemanifesteerde gedrag wees as gevolg van bogenoemde 
faktore (Vrey 1979:195). 

4.4.Z Die adolessent en sy religieuse oordeel 

Godsdiens is eie aan 'n kultuur of 'n bepaalde groep mense wat 
dieselfde godsdiensoortuigings deel. Die adolessent moet gesteun 
word in sy religieuse wording sodat hy op sy godsdiens kan leun 
en uit die oord krag put. Die oordrag van outentieke kennis en 
voorlewing van godsdienstige norme deur die ouer is belangrik. 
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As gevolg van die formeel-operasionele kognitiewe fase waarin die 
adolessent hom bevind en sy outonome oordeel oor waardes en nor
me, ontstaan daar by die adolessent twyfel of hy dit wat aan hom 
voorgehou word onvoorwaardelik moet aanvaar of nie. Die adoles
sent twyfel aan die bestaan van God en oor uitsprake in die Bybel 
wat medebepalend is in die daarstel van morele waardes. Die twy
fel kan beskou word as 'n paging om tot eie geloof te kom. 

Die adolessent raak ook emosioneel by godsdiens betrokke. Daarom 
vind bekering tydens adolessensie gereeld plaas. Tydens sy beke
ring raak die adolessent bewus van die behoorlike en streef om 
dit na te leef. Dit kan gebeur dat die volwassene se voorlewing 
van die behoorlike verskil van dit wat hy voorse en dan ontstaan 
onsekerheid by die adolessent. Die adolessent neem by sy ouers 
gedrag waar wat die Bybel teenstaan en dan skep dit frustrasie by 
hom (Vrey 1979:196). 

As gevolg van die twyfel en frustrasie neem die bywoon van ere
dienste en kerklike jeugbyeenkomste gedurende adolessensie toe. 
Die adolessent ervaar 'n soeke na die waarheid en daarom dors hy 
na meer kennis. Indien die insig waartoe die adolessent kom, 
verskil·van dit wat deur die ouers aan hom voorgehou word, sal hy 
negatief reageer op ouergesag omdat hy nie sal glo in dit wat die 
ouer aan hom voorhou nie. Konflik tussen ouer en adolessent kan 
as gevolg van eie morele oordeel toeneem (Conger & Peterson 
1984:580). 

In sy omgang met godsdiens konsentreer die adolessent op die ab
strakte begrippe om sodoende 'n beter begrip van die betekenis 
van sy godsdiens te verkry. Konkrete gebeure soos die wonder
werke· van Jesus verklaar hy aan die hand van simboliese konsepte. 
Die swaartepunt van sy godsdienstige belewing berus toenemend op 
die kennis, gevoel en geloof waarin hy as afhanklike, eindige, 
temporele persoon in die gemeenskap is met die ewige, selfgenoeg
same bo-tydelike God. 
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4.4.3 Die adolessent en sy gewete 

Nonnatiewe ontwikkeling is 'n reaksie op iemand se gewete, 'n 
kombinasie van aangeleerde waardes en die aangebore vermoe om 
tussen reg en verkeerd te onderskei. lndien religieuse onderrig 
as deel van opvoeding toereikend geskied, sal die adolessent se 
gedrag as goed bestempel kan word. Indien religieuse onderrig as 
deel van opvoeding ontoereike11d geskied, sal die adolessent se 
gedrag as onaanvaarbaar bestempel word. Hy bly steeds verant
woordel ik vir sy dade as gevolg van die aangebore vermoe om aan 
die hand van sy gewete tussen reg en verkeerd te onderskei (Dacey 
1982:165). 

Die "principle of justice• wat Dacey aksentueer, verwys na die 
inherente potenstaal van 'n kind om regverdigheid en onregverdig
heid teenoor die medemens te erken. Alle mense is basies gelyk 
in waarde en daarom is regverdigheid in mens-tot-mens-relasies 
noodsaaklik. ~eels en regulasies soos verkeersreels wissel van 
kultuur tot kultuur. Die beginsel van geregtigheid geld in elke 
kultuur. Hier speel die genetiese faktor 'n rol. So 'n sin vir 
geregverdigheid kan oorgeerf word (Dacey 1982:165). 

4.4.4 Die adolessent en sy morele waardes 

Morele waardes wat die ouer navolg, lei tot die toereikende nor
matiewe ontwikkeling by die adolessent. Horaal verwys na die 
weerstand teen versoekinge of vermyding van onbehoorlike gedrag. 
Die adolessent vermy sosiaal onaanvaarbare sedrag uit vrees vir 
die konsekwensies daarvan. 

Die ideaal is die aanvaarding van eksterne voorgeskrewe dissipli
ne wanneer die kind nog jonk is. Die morele waardes moet reeds 
aan die jong kind oorgedra word. Indien die basis van morele ge
drag geskep is, sal die ouer adolessent in sy formeel-operasione
le denke makliker die morele verwagtinge kan verstaan en aanvaar 
(Graham 1972:10). 
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Die adolessent se morele gedrag is die gevolg van rasionele aan
vaarding van reels en beglnsels en behels die begryping van wet
matighede. Morele gedrag is gebaseer op morele besluitneming ge
paardgaande met die morele oordeel oor wat reg en wat verkeerd 
is. 

Volgens Graham (1972:10) dien die volgende voorgeskrewe reels as 
motivering vir die navolging van morele waardes: 

(1) Die motoriese reel (The motor ru1e): Hier word verwys na 
die navolging van morele waardes as gevolg van gewoontes en 
waardes wat deur tradisie oorgedra is sonder om te bevraag
teken te word. 

(2) Die dwangreel (The coercive rule); Hier word verwys na die 
dwangmaatreel waar eensydige respek en weerhouding van affek 
as gevolg van egosentrisme kenmerkend is. Die adolessent se 
onvermoe om te onderskei tussen sy eie bepaalde behoefte en 
die van sy sosiale omgewing veroorsaak 'n eensydige inter
pretasie van morele waardes. 

(3) Die rasionele reel (The rational rule): Hier geld wedersyd
se respek en outonomie wat dui op die adolessent se bewust
heid van grense tussen ham en ander. Hy toon begrip vir 
ander en besit die vermoe om homself verstaanbaar vir ander 
te maak. 

Dacey verwys na vyf redes vir die navolging van morele waardes 
(Dacey 1982:160, 161): 

(1) Die amorele tipe (The amoral type): Die adolessent ls ego
sentries en wil net sy eie behoeftes bevredig, is ongeorga
niseerd en ongelukkig. Hy het min kontrole oar sy impulse. 
In sy onderbewuste beleef hy skuldgevoelens en tree hy dus 
met aggressie op. 

(2) Die dienstige tipe (The expedient type): In sy kunsmatige 
optrede wil dit voorkom asof die adolessent ander wil help 
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maar in werklikheid tree hy slegs in eie belang op. Hy toon 
eienskappe van gierigheid en korruptheid en het dus 'n swak 
gewetevorming. 

(3) Die konformerende tipe (The conforming type): Die adoles
sent se gedrag word bepaal deur die verwagtinge van die · ge
meenskap: Hy tree op met die doel om met die groep te kon
formeer en vermy afkeur aan ander mense. Hy is onvoorwaar
delik onderdanig aan gesag. 

(4) Die frrasioneel-pligsgetroue tipe (The irrational-conscien
tious type): Die adolessent konformeer hier aan eie stan
daarde van wat reg en wat verkeerd is. Hy is bereid om vol
gens die lewensopvatlike ongewens op te tree in die navol
ging van eie norme. Die adolessent interpreteer die alge
meen-geldende morele waardes om hom te pas sodat hy 'n onge
dwonge lewe kan voer. So 'n persoon is moeilik om mee saam 
te leef •. 

(5) Die rasioneel-altrufstiese tipe (The rational-altruistic 
type): Hierdie adolessent toon ko11111er en besorgdheid oor 
die welstand van ander. Hulle kyk realisties .en sonder 
selfsug na die behoeftes van ander mense. Daarom word hulle 
as weldoeners en sterk leiers geklassifiseer. 

4.4.5 Samevatting 

Dit is duidelik dat die adolessent bewus is van sy normatiewe 
ontwikkeling. Hy besef sy verantwoordelikheid teenoor die morele 
verwagtinge wat deur tradisie voorgeleef behoort te word en wat 
deur die gemeenskap daargestel is. Sy reaksie op die verwagtinge 
kan of positief of negatief wees. 

Die adolessent interpreteer die morele verwagtinge om hom te pas 
indien hy nie die motivering daaragter begryp nie. Hy sal dus as 
'n rebel geklassifiseer kan word wat sy eie verwagtinge voorop
stel. 
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Die adolessent kan ook 'n passiewe navolger van die verwagtinge 
wees sonder om enige norm te bevraagteken. Die gevolg is die 
voortbestaan van lewensopvatlike norme as gevolg van trad1sie. 

Die ideaal vir 'n vooruitstrewende gemeenskap is die adolessent 
wat eie insette lewer ten einde die standaard van die gemeenskap 
se morele waardes te bevorder. Die leierfigure is onmisbaar in 
elke gemeenskap aangesien die samelewing staatmaak op diegene wat 
elke norm rasioneel wil ontleed en wil aanpas om die lewensopvat
like uit te brei na die wat vermy moet word. 

Die rol van die ouer in die uiteindelike klassifisering van die 
adolessent as rebel, passiewe navolger of leier binne die bepaal
de gemeenskap kan nie genoeg beklemtoon word nie. Die vrae wat 
in hierdie studie beantwoord wil word, is: Watter rol speel ge
sag in die hedendaagse ouerhuis? Hoe beleef die adolessent ouer
gesag en ouernorme? 

Om bogenoemde vrae te beantwoord sal eers duidelikheid gekry moet 
word oor belewing as empiries-pedagogiese kategorie. 'n Empirie
se ondersoek sal meer lig kan werp op die adolessent se belewing 
van gesag in die ouerhuis en watter faktore in die ouerhuis 'n 
rol speel in die aanvaardins, verwerping of uitvoering van gesag. 

4.5 BELEWING AS EHPIRIES-PEDAGOGIESE KATEGORIE 

4.5.1 Inleiding 

Die doel van die studie is om te bepaal hoe die adolessent gesag 
in die ouerhuis beleef. Die navorser het reeds inligting oor die 
adolessent self, die huisgesin, die rol van die ouers en gesag 
met behulp van die literatuur wat bestudeer is, weergegee. Die 
addlessent bevind hom midde in 'n situasie waar sy ouers binne 
die ouerhuis gesag oor hom uitoefen. Hoe hy die situasie beleef, 
word bepaal deur hoe hy sy situasie evalueer. Sy spesifieke eva
luering kan in die bree kategoriee van aangenaam tot onaangenaam 
ingedeel word. 
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Hoe die adolessent die gesagsverhouding tussen hom en sy ouers 
ervaar, kan nie vooraf besluit word nie. Die gevoelens wat by 1n 
die gesagsverhouding beleef, word deur die sttuaste bepaal. Hoe 
by by die situaste betrokke raak en betekents daaraan gee, bepaal 
die kwaliteit van sy belewing. Die adolessent kan nie 'n situ
asie beleef sander om daarby betrokke te raak en dan betekents 
aan die situas1e te gee n1e. Betrokkenheid en betekenisgewtng as 
emp1ries-pedagogiese kategoriee is dus moontlikheidsvoorwaardes 
vir intense belewing (Vrey 1979:43-45). 

Voordat verder ingegaan word op die adolessent se belewing van 
gesag, is dit noodsaaklik om te kyk na hoe die adolessent betrok
ke kan raak by die gesagsverhouding en watter betekenis by aan 
die gesagsverhouding kan beg. 

4.5.2 Betrokkenheid in die gesagsverhouding 

Die kern van 9ie term "betrokkenheid" is •trek". Die adolessent 
bevind hom in 'n sttuasie waar hy nader getrek word deur die ouer 
of waar by die ouer nader aan hom trek. Wanneer ouer en kind ft
sies en psigies nader aan mekaar getrek word, raak hulle tntens 
met·mekaar gemoeid (Vrey 1979:37). 

Die gemoeidraak met mekaar ts nie doelloos nie. Die ouer wtl hom 
met die adolessent bemoei om hom te steun op sy weg na volwassen
heid. Die bemoeienis met die adolessent kan tweerlet van aard 
wees: 

Eerstens ervaar die ouer 'n afkeuring van dit wat in stryd ts met 
die gehuldigde rangorde van waardes. Hy wys die adolessent op sy 
onaanvaarbare gedrag. Die adolessent belewe dat wat hy verkeerd 
gedoen het, 'n skending is van die behoorlikheidseise. Kennis 
van goed en kwaad, van die behoorlike en die afkeurenswaardige 
ontstaan aansluitend met die besef en die wil om anders te moet 
kies en te moet handel. Die adolessent moet in die afkeuring van 
sy handelinge ook gewys word op die alternatiewe keuse wat dan 
die behoorlike verteenwoordig. 
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Alles dui dus op 'n pedagogtese ingryping deur die ouer. Dit is 
die verantwoordelikheid van die ouer om, wanneer hy bewus word 
van onbehoorlike gedrag by die adolessent, in te gryp deur verma
ning en, indien nodig, tugtiging. Die kind moet dan op die be
hoorl 1ke gewys word (Landman et al 1971:22). 

Tweedens, die ouer behoort nie net in te gryp wanneer hy moet 
vermaan en tug nie, maar behoort ook positiewe gedrag te keur. 
Hy betuig dus sy instemming wanneer die adolessent posit1ef han
del. Die pedagogiese instemming kan beskou word as 'n pedagogie
se eis waar ouer en adolessent in 'n opvoedingsituasie by mekaar 
betrokke is (Landman et al 1971:23). 

Waar ouer en adolessent met mekaar gemoeid raak, dui dit op 'n 
handeling wat intensioneel gerig is. Die adolessent raak bewus 
van die teenwoordigheid van die ouer en van die eise wat aan hom 
deur die ouer en die samelewing gestel word. Hy moet hom voort
durend orienteer ten opsigte van mense, dinge, idees en homself. 
Die intensiteit van die adolessent se betrokkenheid by die gesags
verhouding word waargeneem in die mate waarin hy aandag gee, hom 
oorgee, belangstel, volhard, hom toewy, verwag en oefen in die 
doelgerigte omgang tussen ouer en kind. 

4.5.3 

Betrokkenheid is die naam wat aan die intensionele, sin
gewende handeling waaraan die persoon in totaliteit deel
neem, gegee word 

(Vrey 1979:42) 

Betekenisgewing in die gesagsverhouding 

Wanneer die adolessent in 'n relasie tot mense, dinge of homself 
staan, behoort so 'n relasie vir die adolessent sinvol te wees. 
Die adolessent moet dus begrip toon vir die doel van die relasie 
of vir die persone wat by so 'n relasie betrokke is. 

In die gesagsverhouding by die huis, is die adolessent in relasie 
met homself en met sy ouers. Die relasies wat hy vorm is oorwe
gend affektief gekleurd as gevolg van wedersydse liefde. DH is 
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belangrik om te onthou dat die band ook kognitief is. Die ouer 
en kind moet mekaar ken. Vanaf geboorte leer ouer en kind mekaar 
ken, verstaan mekaar se behoeftes en begryp mekaar se optredes. 

Omdat die adolessent kognitief in die formeel-operasionele fase 
is, is dit vir hom belangrik om die sin en betekenis van opvoe
dingshandel inge deur die ouer te identifiseer en te begryp. 
Daarom is dit vir die adolessent moeilik om hom aan gesag te on
derwerp indien hy nie verstaan waarom sy ouers sekere besluite 
neem nie. Sy ouers se betrokkenheid by sy doen en late kan vir 
die adolessent oorbodig wees omdat hy nie bewus is van die feit 
dat hy van sy ouers afhanklik is vir rigtinggewende leiding op sy 
weg na behoorlike volwassenheid nie. Hierm~e saam hang ook die 
kwessie van sedelik-selfstandige besluitvorming. Dit is vir die 
adolessent moeilik om ouers se inspraak in sy morele ontwikkeling 
te aanvaar indien ouers hom nie attent maak op die gevare wat 
verkeerde besluitneming kan inhou nie. Die ouers behoort die 
adolessent wel geleentheid te gee tot besluitneming en keuse-uit
oefening maar dan moet die adolessent bewus gemaak word van die 
implikasies of konsekwensies van sy besluitneming. 

Die adolessent moet besef dat ouers sy handelinge aan bande lA en 
hom dus dissiplineer om by hom die basis vir selfdissipline te 
skep. 

Betekenis het altyd 'n normatiewe komponent. Veral die 
logiese betekenismoment vereis kongruensie met objektiewe 
norme 

(Vrey 1979:36) 

Norme en behoorlikheidseise wat deur die gemeenskap gestel is, 
word in ado1essensie bevraagteken. Betekenis is idiosinkraties. 
Die adolessent wil as persoon die sin van e1ke behoorlikheidseis 
verstaan voordat hy dit as die behoorlike en aanvaarbare sy eie 
maak. 

lndien die adolessent die verwagtinge van sy ouers begryp, hul 
handelinge wat hul bemoeienis met horn imp1iseer, verstaan en die 
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doel van elke reel en regulasie, vermaning en tugtiging begryp, 
sal hy homself sonder teenstand onderwerp aan die gesag van sy 
ouers. Die gesagsverhouding sal dan positief realiseer en die 
kind word dan gelei tot 'n selfstandige volwassene wat self kan 
oordeel wat,aanvaarbaar en wat onaanvaarbaar is. lndien die ado
lessent kennis en begrip het van dit wat behoorlik is, kan hy 
homself aktualiseer as 'n gesagsdraer of die gesagsdraer in 'n 
gesagsverhouding word. 

Die volwassewordende kind kan slegs tot selfaktualisering 
kom as hy weet en ken en kan en verstaan, met ander woorde 
as hy betekenis gegee het 

(Vrey 1979:35) 

leadership represents an elite which acts as a value carrier 
to be emulated by the other member of the organization, and 
functions to conserve whatever values prevail. The leader 
in effect performs the function of crystallizing the values 
of his organization and also of interpreting, conserving, 
and changing these values 

(Knowles & Saxberg 1971:145, 147) 

'n Gesagsverhouding impliseer nie net die verhouding tussen vol
wassene en kind nie maar ook die verhouding tussen kind en por
tuur. Die adolessent kan dus wanneer hy aan die behoorlike be
tekenis heg, ook die behoorlike aan sy portuur oordra. Die 
adolessent tree dan as leier op wat gesag wil uitvoer om die 
lewensopvatlike in stand te hou. 

In die situasie waar die adolessent as gesagsvraer of as gesags
draer optree, speel die gevoelsmatige ook 'n groot rol. Geen 
kind wil in 'n gesagsituasie wees indien hy dit nie as aangenaam 
en vreugdevol ervaar nie. Die belewing van die adolessent in die 
gesagsverhouding kom dus nou ter sprake. 
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4.5.4 Belewing van die gesagsverhouding 

In die voorafgaande gedeeltes is aan die hand van literatuur meer 
duidelikheid verkry oor: 

(1) die aard en wese van die adolessent; 
(2) die huisgesin; 
(3) gesag van die ouer, die normatiewe ontwikkeling van die ado

lessent en wedersydse betrokkenheid by gesagshandhawing en 
betekenisgewing aan die gesagsverhouding. 

Die geidealiseerde selfaktualisering van die adolessent op ver
skeie terreine is bestudeer en aangetoon. Die moontlike uitson
derings is uitgewys. 

Die navorser wil nou op die realiteit konsentreer. Die werklike 
belewing van gesag binne die ouerhuis en die gesagsverhouding kan 
slegs duidelik word wanneer daar na die praktyk gegaan word. 
Daarom sal die navorser poog om 'n verantwoordbare empiriese on
dersoek te loods. 

Dit is egter nodig om 'n teoretiese verklaring van die term bele
wing weer te gee ten einde enige onduidelikheid oor die doel van 
die ondersoek uit te skakel. 

In die.gesagsverhouding word 'n bepaalde gevoel beleef. Belewing 
is affektief gekleurd. Belewing gaan gepaard met 'n gevoel van 
vreugde, hartseer, blydskap, teleurstelling ensovoorts. 

Die belewing van 'n situasie waaraan 'n bepaalde belewing 
met die betekenis geintegreer word waardeur die betekenis 
dan 'n individueel persoonlike dimensie bykry 

(Vrey 1979:43) 

Die gevoelens wat die adolessent beleef, word deur die situasie 
bepaal of dan wel soos hy aan die situasie betekenis gee. Voor
dat die adolessent die situasie kan beleef, moet hy eers daarby 
betrokke raak ten einde betekenis daaraan te heg. Die betekenis 
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wat hy aan die situasie heg, bepaal of hy die situasie as aange
naam of onaangenaam, sinvol of sinloos, ensovoorts beleef. Die 
adolessent behoort dus eers by 'n gesagsverhouding betrokke te 
raak en betekenis daaraan heg voordat hy as gevolg van sy be
lewing van die gesagsverhouding besluit of hy die verhouding aan
vaarbaar of onaanvaarbaar vind. 

Die adolessent se belewing van gesag bepaal die kwaliteit van die 
gesagsverhouding. Die belewinge Is ook die toonaangewer vir re
lasiestigting met die ouer. Indien die belewing positief is, sal 
die intensiteit van die relasie tussen die adolessent en sy ouer 
toeneem. 

4.6 SAMEVATTING 

Die adolessent se belewing van gesag binne die ouerhuis bepaal 
die kwaliteit van sy relasies tuis. Die kwaliteit van die rela
sies manifesteer buite die huis. Hoe die adolessent in die skool 
of tussen sy maats optree, word dus vooraf bewerk deur die inten
siteit van toereikende relasievorming met gesinslede. Die ado
lessent wat gesag van sy ouers verwerp, verwerp ook die gesag van 
sy onderwysers en portuur. Die adolessent wat saam met die ouer 
deel in gesagshandhawing tuis, het die vrymoedigheid en selfver
troue om buite die gesin ook gesag ult te oefen. Die adolessent 
wat tuis gesag sonder bevraging aanvaar en gehoorsaam, sal ook in 
die skool en tussen sy portuur maklik konformeer. 

Binne die gesagsverhouding is daar bepaalde faktore of gebeure 
wat aanleiding gee tot die verwerplng van gesag, onvoorwaardelike 
konformering aan gesag en spontane uitoefening van gesag by die 
adolessent. Die empiriese ondersoek wat volg sal die bevindinge 
uit die literatuur bevestig en meer lig op die bepaalde faktore 
of gebeure werp. 



HOOFSTUK 5 

DIE NAVORSINGSONTWERP 

5.1 INLEIDING: DOEL VAN HOOFSTUK 

In die voorafgaande hoofstukke, is 'n teoretiese uiteensetting 
gegee van die adolessent, die gesin waarin hy hom bev1nd en die 
mate van gesagsaanvaarding en gesagsuitoefening binne die gesins
opset. Om die gegewens te bevestig beplan die navorser 'n empi
riese ondersoek. In die ondersoek sal klem gel~ word op die fei
tel ike, kontroleerbare inligting omtrent die tema van die verhan
deling. 

Die gevaar dat te veel klem op die feitelike objektiewe gegewens 
geplaas word ~n 'n skewe beeld van die adolessent in die gesag
situasie weergegee word, word grotendeels uitgeskakel deur die 
voorafgaande literatuurstudie. 'n Heer teoretiese idealistiese 
persepsie van die adolessent se gesagsbelewing binne die ouer
huis, soos uit die literatuur bekom is, 1s in die vorige hoof
stukke weergegee. Die ondersoek sal bestaan uit die volgende: 

'n Nomotetiese ondersoek. 

'n Groot groep adolessente word betrek. Die doelstelling met 
die nomotetiese ondersoek is om te poog om wetmatighede vas 
te stel. 

'n Idiografiese ondersoek. 

Na afloop van die nomotetiese ondersoek sal 'n groep geiden
ti fi seerde adolessente by 'n idiograf1ese ondersoek betrek 
word. Die doel hiermee is om die gegewens meer kwalitatief 
te interpreteer. Sodoende word gepoog om 'n beter begrip van 
die adolessent se gesagsbelewing daar te stel. 
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Die doel van die hoofstuk is om bepaalde ontwerp van die beplande 
empiriese ondersoek uiteen te sit. Die probleem wat die navorser 
aanspreek, moontlike tentatiewe oplossing en verklarings van die 
probleem en die metode van ondersoek sal belig word. 

5.2 ALGEHENE PROBLEEHSTELLING 

Die persoonsontplooiing van die adolessent wat 'n rol in sy be
lewing van gesag speel, die aard en wese van die huisgesin met 
die klem op die ouer en die verskynsel van gesag binne die ouer
huis, is reeds in voorafgaande hoofstukke teoreties belig. In die 
algemene probleemformulering wat nou volg, is dit duidelik dat 
daar 'n verband tussen die drie aspekte van die tema van die ver
handel ing is. 

Die belewing van gesag kan bepaal word deur die relasie tussen 
adolessent, die ouer wat die ouerhuis verteenwoordig en die mate 
van gesagshandhawing tuis. Die aard van die relasie is opnuut 
weer bepalend vir die kwaliteit van die gesagsverhouding tussen 
ouer en adolessent. 

Die navorser is van voorneme om deur 'n empiriese ondersoek te 
bepaal hoe die gesagsverhouding deur die adolessent beleef word. 
Die gesagsverhouding word of positief of negatief deur die ado
lessent beleef. In beide gevalle wil die navorser ook bepaal wat
ter aspekte in die opvoedingsituasie tuis lei tot die positiewe 
of negatiewe belewing van die gesagsverhouding deur die adoles
sent. 

Die algemene navorsingsprobleem is dus tweeledig naamlik: 

Hoe beleef die adolessent die gesagsverhouding? 
Watter opvoedingshandelinge in die ouerhuis lei tot die aan
vaarding of verwerping van gesag deur die adolessent? 
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5.3 AFBAKEHING VAN DIE HAVORSINGSPROBLEEM 

Om die eerste probleemstelling naamlik: Hoe beleef die adolessent 
gesag tuis? op te los, sal dit vir die navorser nodig wees om die 
volgende inligting deur middel van 'n nomotetiese ondersoek in te 
win: 

Die rol wat betekenisgewing aan gesag en betrokkenheid by 
gesag in die adolessent se belewing van gesag speel. 
Die korrelasie tussen belewing van gesag en 
ouer-adolessentrelasie. 
Die effek van geslag, sosio-ekonomiese status, tipe gesin, 
aantal kinders in die gesin en rangorde in die gesin op die 
ouer-adolessentrelasie. 
Die korrelasie tussen ouer-adolessentrelasie en belewing van 
gesag. 

Om die tweede probleemstelling naamlik: Watter aspekte in die op
voedingsituasie tuis lei tot positiewe of negatiewe belewing van 
die gesagverhouding tuis? na te vors, wil die navorser deur mid
del van 'n idiografiese ondersoek vasstel: 

of die toepassing van reels en regulasies toereikend geskied 
en 
op watter wyse dissipline en straf toegepas word. 

5.4 HIPOTESES 

Die probleem waarmee die navorser worstel, dien slegs as basis of 
oorsprong waaruit die hipoteses afgelei word. Die hipotese kan 
beskou word as 'n voorgestelde oplossing van die probleem en word 
in 'n verklarende vorm gestel en moet toetsbaar of verifieerbaar 
wees (Bester et al 1989:178). 

Die hipoteses wat die navorser nou stel, voorspel die verhouding 
tussen sekere veranderlikes. 
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5.4.1 Nomotetiese ondersoek 

5.4.1.1 Hipotese 1: 

Daar is 'n beduidende verskil in die aard van die relasie tussen 
'n vader en seun en vader en dogter. 

5.4.1.2 Hipotese 2: 

Daar is 'n beduidende verskil in die aard van die relasie tussen 
'n moeder en seun en 'n moeder en dogter. 

5.4.1.3 Hipotese 3: 

Daar is 'n beduidende verskil in die mate wat die seun gesag 
aanvaar of verwerp en die mate wat die dogter gesag aanvaar of 
verwerp. 

5.4.1.4 Hipotese 4: 

Daar is 'n beduidende verskil in die aard van die ouer-adolessent 
relasie in die nukleere gesin en die aard van die ouer-adolessent
relasie in die enkelouer-gesin. 

5.4.1.5 Hipotese 5: 

Daar is 'n beduidende verskil in die intensiteit van die relasie 
tussen die biologiese ouer en die adolessent en die relasie tus
sen die stiefouer en die adolessent. 

5.4.1.6 Hipotese 6: 

Oaar is 'n beduidende verskil in die adolessent van 'n gesin met 
'n gemiddeld-tot-hoe sosio-ekonomiese status se betekenisgewing 
aan gesag en die adolessent van 'n gesin met 'n gemiddeld-tot-lae 
sosio-ekonomiese status se betekenisgewing aan gesag. 
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5.4.1.7 Hipotese 7: 

Daar is 'n beduidende verskil in die adolessent van 'n nukleAre 
gesin se gesagsaanvaarding en die adolessent van die hersaamge
stelde gesin se gesagsaanvaarding. 

5.4.1.8 Hipotese 8: 

Daar is 'n beduidende verskil in die belewing van gesag by die 
adolessent van die enkelouer-gesin en die belewing van gesag van 
die adolessent van die die gesin waar 'n vader en moeder aanwesig 
is. 

5.4.1.9 Hipotese 9: 

Daar is 'n beduidende verband tussen die wyse van gesagshandha
wing deur ouers en die aantal kinders in die gesin. 

5.4.1.10 Hipotese 10: 

Daar is 'n beduidende verband in die mate van gesagsuitoefening 
deur die adolessent en die rangorde van die adolessent in die ge
sin. 

5.4.1.11 Hipotese 11: 

Daar is 'n beduidende verband tussen die adolessent se belewing 
van gesag en die betekenis wat hy aan gesag heg, sy aanvaarding 
van gesag en sy relasie met sy ouers. 

5.4.1.12 Hipotese 12: 

Daar is 'n beduidende verband tussen die betekenis wat die ado
lessent aan gesag heg en sy relasie met sy ouers, sy gesagsaan
vaarding en die mate wat hy betrokke raak by gesag. 
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5.4.1.13 Hipotese 13: 

Daar is 'n beduidende verband tussen die mate waarin die adoles
sent betrokke raak by gesag en die aard van die ouer-adolessent 
relasie en die adolessent se aanvaarding of verwerping van gesag. 

5.4.1.14 Hipotese 14: 

Daar is 'n beduidende verband tussen die gesagsaanvaarding van 
die adolessent tuis en sy gesagsaanvaarding binne die gemeenskap, 
tussen die gesagsaanvaarding en ouer-adolessent relasie en tussen 
die gesagsuitoefening tuis en gesagsuitoefening binne die gemeen
skap deur die adolessent. 

5.4.2 Idiografiese ondersoek 

5.4.2.1 Hipotese 1 

Die adolessent aanvaar gesag omdat hy beperk word deur die instel 
van baie reels. 

5.4.2.2 Hfpotese 2 

Die adolessent aanvaar reels en straf omdat dit konsekwent toege
pas word. 

5.4.2.3 Hipotese 3 

As gevolg van sinvolle konvnunikasie aanvaar die adolessent gesag 
omdat die ouer die adolessent se beperkinge begryp en die adoles
sent die ouer se behoeftes begryp. 

5.4.2.4 Hipotese 4 

Die adolessent aanvaar gesag omdat hy ook geleentheid kry tot be
sluitneming en keuse-uitoefening. 



135 

5.4.Z.5 Hfpotese 5 

Die adolessent verwerp gesag as gevolg van sy ouers se kritiese 
ingesteldheid. 

5.4.Z.6 Hfp~tese 6 

Die adolessent aanvaar die beginsels en waardes wat die ouer aan 
horn oordra omdat die sinvolheid daarvan aan hom verduidelik word 
en dit so deur die ouer voorgeleef word. 

5.4.2.7 Hipotese 7 

Die adolessent aanvaar gesag as gevolg van 'n aangename relasie 
met sy ouers. 

5.5 METODE VAN ONDERSOEK 

5.5.l . Nomotetiese ondersoek 

Die woord nomothete is afgelei van twee Griekse woorde naamlik: 
nomos wat dui op die wetmatighede en tithenaf wat dui op die 
daarstelling. Die algemene term kan dus dui op die wetenskap van 
die algemene of universele wette. In die navorsingsopset kan no
motetiese navorsing dus beskryf word as volgens algemene of unf
versele wette of wetmatfghede om sekere geldende reels te vfnd 
(Bester 1989:164). 

Om tot die algemene geldende reels te kom moet die navorser nood
wendig haar tot groepe wend. Die ondersoek behels dus groepnavor
sing om daardeur tot algemeen geldende gevolgtrekkings te kom. 

Die doel van die navorsing is om te demonstreer dat daar 'n 1nter
afhanklike verband tussen onafhanklike veranderlikes en afhank
like veranderlikes bestaan. In die ondersoek sal die belewing van 
gesag deur die adolessent die onafhanklike veranderlike wees ter
wyl die kwaliteit van die gesagsverhouding tuis en die kwaliteit 
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van die relasie tussen ouer en adolessent sal dien as afhanklike 
veranderlikes. 

5.5.1.1 Oie steekproef 

Die ondersoek handel oor die gesagsbelewing van die adolessent in 
die ouerhuis. Omdat daar 'n groot aantal adolessente in 'n be
paalde gebied is wat vir die navorser toeganklik is, moet die 
navorser aan die hand van bepaalde veranderlikes 'n steekproef 
trek. Die steekproef moet verteenwoordigend van die universum 
wees. 

Die steekproef is soos volg saamgestel: 

(1) Geslag: 124 seuns en 110 dogters is vir die ondersoek ge
neem. Sien tabel 5.1 vir meer detail ten opsigte van die 
hoeveelheid seuns en dogters. 

(2) Ouderdom: 11 veertienjarige leerlinge, 81 vyftienjarige 
leerlinge, 72 sestienjarige leerlinge, 65 sewentienjarige 
leerlinge en 5 agtienjarige leerlinge is as proefpersone 
gekies. Sien tabel 5.1. 

label 5.1 

Ouderdom teenoor geslag 

Ouderdom Seuns Dogters Totaal 

14 jaar 8 3 11 

15 jaar 36 45 81 

16 jaar 44 28 72 

17 jaar 32 33 65 

18 jaar 4 1 5 

Totaal 124 110 234 
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(3) Tipe gesin: Adolessente wat deel is van 'n nukleere gesin, 
'n hersaamgestelde gesin of 'n uitgebreide gesin, word by 
die ondersoek betrek. Adolessente wat tuisgaan by voogde 
word ook by die ondersoek betrek. 

In die onderstaande tabel 5.2 is die aantal kinders in · 
die huis asook die tipe gesin uiteengesit. 

Hieruit blyk dit dat 73.5% adolessente wat as proefpersone 
gekies is by hul biologiese ouers tuisgaan. Die meeste ge
sinne het 2 of 3 kinders. Die gesinne is dus nie baie groot 
nie. 

label 5.2 
Tipe gesin teenoor aantal kinders 

in die ouerhuis 

Aantal kinders in die huis 
Tipe gesin 

1 2 3 4 5 

Biologiese 
pa en ma 8 56 63 33 12 

Biologiese 
ma en 
stiefpa 0 3 5 8 1 

Biologiese 
pa en 
stiefma 1 6 5 1 2 

Slegs ma 3 13 1 3 2 

Slegs pa 0 1 0 2 1 

Voogde 0 0 0 2 2 

Totaal 12 79 74 49 20 

Totaal 

172 

17 

15 

22 

4 

4 

234 

(4) Sosio-ekonomiese status: Leerlinge van drie verskillende 
skole is geneem vir die steekproef. 
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Een van die skole verteenwoordig 'n gemiddeld-tot-hoe sosio
ekonomiese groep gesinne terwyl die ander twee skole 'n ge
middeld-tot- lae sosio-ekonomiese groep gesinne verteenwoor
dig. 

Daar is 50% van die proefpersone uit 'n gemiddeld-tot-hoe 
sosio-ekonomiese groep en 50% van die proefpersone uit 'n 
gemiddeld-tot-lae sosio-ekonomiese groep gekies. 

(5) Rangorde binne die gesin: Volgens tabel 5.3 is dit duidelik 
dat 42.7% van die proefpersone die oudste kind in die gesin 
is, 21.3% van die proefpersone een van die middelste van die 
kinders is en 35.8% van die proefpersone die jongste van die 
kinders in die gesin is. 

label 5.3 
Geslag teenoor rangorde binne die 

gesin 

Geslag Oudste Een van middelste 

Seuns 58 23 

Dogters 42 27 

Totaal 100 50 

5.5.1.2 Ontwikkeling van die meetinstrument 

Jongste 

43 

41 

110 

Die meetinstrument wat deur die navorser gebruik word, is 'n ge
struktureerde vraelys. Deur die gebruikmaking van die vraelys 
word die navorser in staat gestel om 'n groot aantal persone op 
'n vinnige manier by die ondersoek te betrek. Inligting verkry 
van die respondente se antwoorde kan dan op 'n wetenskaplike, 
sistematiese wyse verwerk word. 

Die vraelys is verdeel in twee hoof afdelings naamlik: 
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A. Algemene inligting ten opsigte van die persoonlike besonder
hede wat dien as gekontroleerde veranderlikes. 

B.l Identifisering van die adolessent wat gesag nie aanvaar nie 
(rebel), wat gesag maklik uitvoer (leier) en die adolessent 
wat maklik met gesag konformeer. In die kategorie sal gekyk 
word na "die adolessent se gesagsaanvaarding van die ouers, 
die skool en die kerk. 

B.2 Die relasie van die adolessent met sy ouers. 

B.3 Die adolessent se betekenisgewing aan gesag, sy betrokken
heid by gesag en sy belewing van gesag. 

Afdeling A: 

Op die antwoordblad word van die respondent verwag om inligting 
ten opsigte van persoonlike besonderhede weer te gee. Die volgen
de vrae word gevra: 

1.1 Yul Jou skool se naam op die lyn in 

n 
1.2 Ouderdom 14 jaar • 111 

15 jaar • 121 
16 jaar • Ill 
17 jaar . 141 
18 jaar • Isl 

u 
n 

1.3 Geslag seun • 111 
dogter - 121 

u 
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1.4 Woonagtig by: biologiese ma en biologiese pa • [1J 
biologiese ma en stiefpa • m 
biologiese pa en biologiese ma • m 
slegs ma • m 
slegs pa • III 
voogde • I!] 
ander • ill 

1.5 Aantal kinders in die huis: • [I 
2 • m 
3 • Ill 
4 • m 

5 of meer • []] 

1.6 Rangorder in gesin: oudste kind • [] 

AFDELING B 

een van die middelste kinders • m 
jongste kind • m 

Die volgende stellings word deur die respondent op die vierpunt

skaal geevalueer en die betrokke syfer word op die antwoordblad 

ingevul. 

nooit selde dikwels altyd 

I 2 3 4 

Ter wille van die verwerking van data op die rekenaar, is die 

vrae in verskeie kategoriee ingedeel. 
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Kategorie l: 

(Vrae ten opsigte van aanvaard1ng van gesag, verwerping van gesag 
en u1toefening van gesag) 

1.1 Gesag uitoefening: 

1.1.1 Tuis: 

7. Ek voel verantwoordelik vir my broer en suster se wel$tand. 
11. Ek help my broer/suster wanneer hy/sy 'n probleem het. 
16. Ek wys my broer/suster reg op sy/haar foute. 
20. Ek neem saam met my ouers besluite ten opsigte van reels in 

die huis. 
24. My broer/suster gehoorsaam wanneer ek hulle stuur. 
31. Ek maak seker dat elkeen sy deel 1n die huis doen. 

1.1.2 Buite die huis: 

13. My vriende aanvaar my as reg. 
8. Ek reel uitstappies met my vriende. 
43. Ek .word as klasleier gekies. 
17. Ek help my vriende met hul skoolwerk. 
21. Onderwysers vra my hulp in die klas. 
25. Ek sorg dat my skoolwerk gedoen is. 
28. Ek help my maats om belangrike besluite te neem. 
36. Ek sorg dat my span betyds by 'n oefening is. 
38. Ek maak seker dat elke spanlid gelukkig is. 

1.2 Gesagsaanvaarding (konformering) en gesagsverwerpfng af
hangende van die respondent se antwoord: 

1.2.l Tuis: 

9. Ek verkies dat iemand my wys op my foute. 
14. Ek gehoorsaam my ouers se besluite. 
18. Tugtiging deur my ouers is reg wanneer ek verkeerd optree. 
22. Ek leer by my ouers wat is reg en wat is verkeerd. 



142 

26. Ek vra my ouers raad. 
29. Ek aanvaar my ouers se besluite. 
34. Ek neem self besluite ten opsigte van my sosiale lewe. 
39. Ek is altyd op tyd by die huis soos my ouers van my verwag. 
32. Ek voer my pa se opdragte dadelik uit. 
42. Ek help my ma in die kombuis wanneer sy dit van my verwag. 

1.2.2 Buite die huis: 

10. Wat my vriende doen is reg. 
15. Ek vra raad by my vriende. 
19. Ek kuier by my vriende. 
23. Ek verkies my vriende se geselskap bo die geselskap van my 

ouers. 
27. Ek hou van my vriende se gewoontes. 
30. Ek neem deel aan my vriende se aktiwiteite. 
33. Ek vertel my onderwyser watter klasmaats het verkeerd opge

tree. 
40. Ek is nie seker van my besluite wanneer ek tussen my vriende 

is nie. 
12. Wanneer ek by my vri ende is vergeet ek van my gewete. 
41. As ek by my vriende is vergeet ek van tyd. 
35. Ek en my vriende vang kwaad aan. 
37. Ek bring vakansies baie tyd saam met my vriende deur. 

Kategorie 2: 

Relasie tussen ouer en adolessent. 

2.1 Relasie met ma: 

59. Ek en my ma gesels saam. 
44. Ek en my ma werk saam in die huis. 
67. Ek en my ma lag saam. 
58. Ek geniet dit om saam met my ma na die Winkels te gaan. 
46. My ma vertrou my oordeel. 
55. My ma toon dat sy tevrede is met my skoolpunte. 
61. My ma vra uit oor my buitemuurse aktiwiteite. 
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51. Hy ma deel haar ideale met my. 
65. As ek in die moeilikheid by die skool of by my maats is, 

vertel ek my ma. 
63. Hy ma toon haar liefde vir my. 

2.2 Relasie met pa: 

66. Ek en my pa gesels saam. 
57. Ek en my pa werk saam buite die huis. 
47. Ek en my pa lag saam. 
45. Ek geniet dit om saam met my pa na sport te kyk. 
64. My pa vertrou my oordeel. 
62. My pa toon dat hy tevrede is met my prestasie. 
49. My pa vra uit oor my buitemuurse aktiwiteite. 
53. My pa vertel my van sy vrese. 
60. Ek vertel my pa van my probleme. 
56. My pa wys my dat hy my aanvaar soos ek is. 

2.3 Relasie met ouers: 

50. Ek gaan saam met my ouers op uitstappies. 
52. Ons gesin hou saam vakansie. 
54. Ek wil my ouers tevrede stel. 
48. Ek verstaan my ouers se behoeftes. 

Kategorie 3 

3.1 Die betekenisgewing van die adolessent aan die gesagsverhou
ding binne die ouerhuis 

68. My ouers verduidelik aan my waarom hulle my tugtig. 
100. My ouers verstaan waarom ek nie met sekere van hul besluite 

saamstem nie. 
83. Ek besef my eie verantwoordelikheid ten opsigte van my eie 

besluite.· 
93. Ek verstaan die nut van dissipline en gepaardgaande re~ls. 
105. Ek verstaan elke opdrag wat my ouers vir my gee. 
77. My pa/ma straf my omdat dit nodig is. 



144 

99. Ek weet waarom pa/ma sekere eise soos om my skoolwerk te 
verbeter, aan my stel. 

94. Wanneer my ouers my gedrag afkeur, wys hulle my op ander 
moontlike gedrag wat meer aanvaarbaar is. 

78. Ek weet waarom my ouers my kom en gaan kontroleer. 
82. Ek begryp al die norme wat aan my oorgedra word. 
71. As ek moeg is, verwag my ma/pa van my om eers te rus voordat 

ek aangaan met my werk. 

3.2 Die adolessent se betrokkenheid by die gesagsverhouding bin
ne die ouerhuis 

69. Ek help met sekere huishoudelike take wanneer my ouers dit 
van my verwag. 

90. Indien my pa se tyd beperk is, moet ek horn met iets help. 
85. Ek gehoorsaam my ouers se besluite. 
76. Ek pas my broer/suster op wanneer my ouers dit van my ver

wag. 
81. Wanneer my broer/suster ongehoorsaam is teenoor my ouers, 

. spreek ek hom/haar aan. 
87. Ek voer opdragte wat my ouers aan my gee stiptelik uit. 
72. Wanneer my ouers my werk kritiseer, probeer ek beter doen. 

3.3 Die adolessent se belewing van die gesagsverhouding binne 
die ouerhuis. 

3.3.1 ·cesag vanaf die ma: 

98. As my ma my straf, word ek kwaad. 
84. Ek voel verneder wanneer my ma my betig. 
96. Ek voel verontreg wanneer my ma my straf. 
101. Ek hou nie van my ma se belangstelling in my vriende nie. 
80. Ek raak vies wanneer my ma my 'n opdrag gee. 
97. Ek word vies wanneer my ma my wys op onaanvaarbare gedrag. 

3.3.2 Gesag vanaf die pa: 

95. As my pa/ma met my raas, lag ek dit af. 
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70. Ek ervaar my ouers as te streng. 
92. As my pa my straf, word ek kwaad. 
79. Ek voel verneder wanneer my pa met my raas. 
75. Hy pa straf my onregverdig. 
74. Ek voel ge1rriteerd wanneer my pa my u1tvra oor my eksamen

voorbereidlng. 
104. Ek is nie lus om na my pa te luister nie. 
88. Wanneer ek verkeerd is, 1s ek kwaad as my pa my reghelp. 

3.3.3 Vanaf albei ouers: 

103. Ek vcel bly wanneer my ouers hul goedkeuring van my gedrag 
toon. 

86. Ek voel hartseer wanneer ek nie saam met my vriende iets mag 
doen nie. 

106. Oft pla my as my ouers my vrlende afkeur. 
102. Wanneer my ma/pa my hok, verag ek haar/hom. 
89. Dit pla my as ek my broer/suster moet oppas. 
73. Ek is nie lus om my broer/suster te help nie. 
91. Wanneer my ouers my straf, voel ek verwerp. 

5.5.1.3 Prosedure 

Die vraelys word saamgestel en aan persone wat volgens 'n steek
proef die universum verteenwoordig, ultgegee. Nadat die vraelyste 
terug ontvang Is, sal die navorser al die antwoordblaaie kontro
leer om moontlike dubbelsinnlgheld vanwee swak skrif ult te ska
ke1. 

Inllgtlng verkry vanuit die vraelys word deur die rekenaar ver
werk. 'n Itemont.leding sal gedoen word om al die Items wat bedui
dend negatlef tot die totale telling van 'n betrokke kategorle 
bydra uit te skakel. Die geldigheid en betroubaarheld van die 
vraelys as meetlnstrument sal ook deur die rekenaar bepaal word 
en deur die navorser beskryf word. 

Die verwerkte inligting word dan deur die navorser geinterpreteer 



146 

ten einde bevindinge saam te stel en aanbevelings vir verdere na
vorsing daar te stel. 

5.5.J.4 Verwerking van data 

Die data wat deur middel van die vraelys ingewin word, sal deur 
middel van die SAS (System Analysis Statistics)-rekenaarpakk.et 
verwerk word. Statistiese data wat deur die rekenaar verskaf 
word, sal gebruik word om 'n itemontleding te doen en die hipote
ses te toets. 

Die betroubaarheidskoeffisient van die meetinstrument sal deur 
die rekenaar volgens die Cronbach Coefficient Alpha bepaal word. 

5.5.2 Idiografiese ondersoek 

Om die tweede probleemstelling op te los, is dit nodig dat die 
navorser haar tot 'n idiografiese navorsingswyse wend. Op die 
probleem: Watter aspekte in die opvoedingsituasie tuis lei tot 
die positiewe of negatiewe belewing van die gesagsverhouding deur 
die adolessent? kan slegs meer lig gewerp word indien daar met 
indiyiduele adolessente onderhoude gevoer word. 

Elke opvoedingsituasie binne die gesin is uniek. Die wyse waarop 
die ouer gesag handhaaf is eie aan horn. Wanneer meer inligting 
omtrent so 'n situasie ingewin word, word die navorsingswyse die 
idiografiese navorsingswyse genoem. Idios is 'n Griekse woord wat 
letterlik dui op die unieke beskrywing van verskynsels wat net 
een maal voorkom en nie herhaal kan word nie (Bester 1989:152). 

Die doel van die idiografiese ondersoek is die inwin van inlig
ting wat persoonlik van aard is ten einde 'n akkurate beskrywing 
van die adolessent as persoon te verkry. Die adolessent is 'n 
liggaamlik-psigies-geestelike totaliteit in 'n bepaalde situasie 
en moet daarvolgens hanteer word. 
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5.5.Z.l Oie steekproef 

Vanuit inligting bekom uit die nomotetiese ondersoek, word ado
lessente volgens gemeenskaplike omstandighede en wat die gesags
verhouding dieselfde beleef, saam gegroepeer. 

Die vier groepe word soos volg saamgestel: 

Groep I: Orie adolessente wat die gesagsverhouding positief 
beleef en 'n gemiddeld-tot-hoe sosio-ekonomiese status 
handhaaf. 

Groep 2: Orie adolessente wat die gesagsverhouding positief 
beleef en 'n gemiddeld-tot-lae sosio-ekonomfese status 
handhaaf. 

Groep 3: Orie adolessente wat die gesagsverhouding negatief 
beleef en 'n gemiddeld-tot-hoe sosio-ekonomiese status 
handhaaf. 

Groep 4: Orie adolessente wat die gesagsverhouding negatief 
beleef en 'n gemiddeld-tot-lae sosio-ekonomiese status 
handhaaf. 

5.5.Z.Z Hetode van ondersoek 

'n Gestruktureerde onderhoud word met die adolessente beplan. Die 
navorser beoog 'n in-diepte-gesprek met verskeie ge1dentifiseerde 
adolessente. Sekere vrae word vooraf beplan maar volgens die oor
deel van die navorser mag 'n geringe wysiging van die volgorde 
van vrae voorkom afhangende van die bepaalde situasie. 

'n Gebrek aan selfvertroue of onsekerheid, 'n gevoel van minder
waardigheid en angs is faktore wat die verloop van die onderhoud 
kan kortwiek. Daarom word vier groeponderhoude beplan waar drie 
adolessente by elke groep betrek word. Wanneer adolessente in 'n 
groepsituasie verkeer en beleef dat ander ook soos hulle voel, 
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sal die individue meer selfvertroue openbaar om spontaan te ge
sels. 

Die spontane interaksie sal afhang van die samestelling van die 
groep. Daarom sal adolessente wat gesag op dieselfde wyse ervaar 
en wat hul in dieselfde omstandighede bevind, saam gegroepeer 
word. 'n Nie-klaskamersituasie waar elke adolessent op 'n stoel 
in 'n kring sit, word beplan sodat die adolessent nog meer vry 
voel om spontaan deel te neem aan die gesprek. 

Ten einde die hipoteses te toets, sal die volgende vrae tydens 
die groeponderhoude aan die groeplede gevra word: 

Rasionaal: Hipotese I - Die adolessent aanvaar gesag omdat hy be
perk word deur die instel van baie reels. 

Oink jy dat al die reels binne jul ouerhuis noodsaaklik is? 
Waaroor handel die reels? 
Hoeveel reels is in jou huis? 

Rasionaal: Hipotese 2 - Die adolessent aanvaar straf en dissipli
ne omdat dit konsekwent toegepas word. 

Verander jou ouers die reels baie of vergeet hulle van die 
reels? 
Indien jy reels oortree, tree jou ouers altyd dieselfde op? 
Hoe straf jou ouers jou? Word jy altyd op dieselfde wyse ge
straf? 

Rasionaal: Hipotese 3 - As gevolg van sinvolle konununikasie aan
vaar die adolessent gesag omdat die ouer die adolessent se beper
kinge begryp en die adolessent die ouer se behoeftes begryp. 

Is die opdragte wat jou ouers jou gee realisties ten opsigte 
van jou moontlikhede? 
Oink jy die opdragte is te moeilik? 
Weet jy wat jou ouers van jou verwag? 
Weet jy wat jou ouers se behoeftes is? 
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Het jy al jou behoeftes aan hulle u1tgespel? 
Verduldelik hulle aan jou waarom hulle sekere besluite neem? 

Rasionaal: Hfpotese 4 - Ole adolessent aanvaar gesag omdat hy ook 
geleentheld kry tot beslu1tneming en keuse-uitoefen1ng. 

Laat jou·ouers jou enige vryhe1d toe? 
Indlen wel, voel jy dat jy v~rantwoording vfr die keuses wat 
jy maak, kan doen? 
Indien jy verkeerd gekfes het, voel jy vry om jou ouers se 
hulp in te roep? 
Indlen nie, waarom nie? 
Neem jy ook besluite in dle huis? 

Rasionaal: Hipotese 5 - Die adolessent verwerp gesag as gevolg 
van sy ouer se kritiese ingesteldheid. 

Indien jQu ouers jou 'n opdrag gee, hou hulle jou dop om te 
sien of jy werklik die opdrag uitvoer of nie? 
Hoe voel jy as hulle jou so dophou? 
Klink dit of hulle nooit tevrede is met dit wat jy doen nie? 
As jy verkeerd is, help jou ouers jou reg of bettg hulle jou 

·net? 
Is hulle altyd bereid om jou te help? 

Rasionaal: Hipotese 6 - Die adolessent aanvaar die beginsels en 
waardes wat die ouer aan hom oordra omdat die doel daarvan aan 
hom verduidelik word en die ouer dit voorleef. 

Verstaan jy elke reel? Of ls daar reels Wat dubbelsinnig is? 
Gesels jy en jou ouers oor wat reg ls en wat verkeerd ls? 

· Antwoord hulle jou op vrae wat jy vrae? 
Hoe voel jy oor die beginsels wat jou godsdiens voorstaan? 
Optredes wat jou ouers van jou verwag, tree hulle ooreen
komstlg op? 

Rasionaal: Hlpotese 7 - Die adolessent aanvaar gesag as gevolg 
van 'n aangename relasie met sy ouers. 
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Hoe gereeld kuier jy en jou ouers gemaklik tuis? 
Vertel jy hulle van dit wat jou pla? 
Kan jou ouers spontaan met jou gesels? 
Voel jy soms lus om net weg te loop en jou eie ding te gaan 
doen? 

5.5.2.3 Prosedure en verwerkfng van data 

Nadat die groeponderhoud beplan is en geskikte proefpersone ge
identifiseer is, word die ouers van die proefpersone genader om 
toestemming te verkry tot die voer van die onderhoud. 

Die onderhoud word dan met die groepe adolessente gevoer. Data 
wat deur die groeponderhoude ingewin word, word dan deur die na
vorser kwalitatief geinterpreteer. Sekere bevindinge en aanbeve
lings sal dan daargestel word. 

5.6 SJIMEVATTING 

In die hoofstuk is daar 'n uiteensetting gegee van die navorsings
ontwerp. Die hipoteses is so gestel dat inligting ingewin kan 
word sodat die navorsingsprobleem beantwoord kan word. 

Die nomotetiese ondersoek en die idiografiese ondersoek se hipo
teses, metode van ondersoek en die wyse van verwerking van data, 
is respektiewelik genoem. So sal die resultate van die ondersoek 
ook in die volgende hoofstukke respektiewelik bespreek word. 



HOOFSTUK 6 

RESULTATE VAN DIE NOMOTETIESE 0NDERSOEK 

6.1 INLEIDING: DOEL VAN DIE HOOFSTUK 

Die doel van die hoofstuk is om die antwoorde van proefpersone 
· deur middel van statisties-verwerkte data uiteen te sit en te fn

terpreteer. 

Die doel van die ondersoek is om 'n oplossing te vind vfr die 
probleemstelling soos uiteengesit is in afdeling 5.2. Die na
vorser wil ondersoek instel na die adolessent se belewfng van ge
sag binne die ouerhuis en die aspekte binne die ouerhuis wat kan 
lei tot die aanvaarding of verwerping van gesag asook die wyse 
waarop die adolessent self gesag handhaaf. Om dft te bepaal fs 
dit nodig om n~ die adolessent se betekenisgewing aan gesag en 
betrokkenheid by gesag te kyk. Die gesagsverhouding tuis fs 
die primere bron van gesag. Die kwaliteit van die gesagsverhou
ding tussen die ouer en adolessent vloei uit dfe relasie tussen 
die ouer en die adolessent. Daarom word ook tydens die ondersoek 
aandag aan die relasie tussen adolessent en ouer gegee. 

Die adolessent se belewing van gesag tuis vergestalt in die rol 
wat hy speel ten opsigte van gesag. Voer hy as leier gesag uit? 
Is hy '~ blote navolger van gesag? Verwerp hy as rebel gesag? 

Om vas te stel of die adolessent 'n uitvoerder, navolger of ver
werper van gesag is, watter betekenis hy aan gesag heg en hoe hy 
gesag beleef, is 'n nomotetiese ondersoek geloods. Vraelyste is 
aan 234 leerlinge uitgedeel. Die vrae in die vraelyste is in 
twee afdelings verdeel. Afdeling 1 word persoonlike gegewens van 
die proefpersone ingewin. Afdeling 2 se vrae fs gerig op die 
verkryging van inligting wat kan help met die oplos van die na
vorsingprobleem. 

Die data wat deur middel van die vraelys ingewin is, is deur mid-
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del van die System Analysis Statistics-rekenaarpakket (SAS) ver
werk. 

6.Z ITEHONTLEDING 

'n ltemontleding is gedoen om vas te stel of die ontwikkelde 
items geskik is vir insluiting in die finale toets. 'n ltemont
leding is per kategorie gedoen. Die meetinstrument bestaan ult 
ses kategoriee naamlik gesagsaanvaarding, gesagsuitoefening, 
ouer-adolessent-relasie, betekenisgewing, betrokkenheid en bele
wing. 

Telkens is 'n item geevalueer ten einde te bepaal of dit 'n by
drae tot die totale telling van die betrokke kategorie lewer. 
Indien 'n item nie beduidend nie of beduidend negatief tot die 
totaal bydra, is dit weggelaat. 

Die betroubaarheidskoeffisient vir elke kategorie is bereken wan
neer die bestaande items behou word en ook wanneer 'n item wegge-
1 aat sou word. Uit die onderskeie itemanalises het dit geblyk 
dat die volgende items beduidend negatief tot die totaal van die 
betrokke afdeling korreleer: 

Kategorie 1: 4, 11, 28 en 30. 
Kategorie 2: 10, 15, 18, 27, 29, en 37. 
Kategorie 3: 67. 
Kategorie 4: 68, 77 en 78. 
Kategorie 5: 69 en 76. 
Kategorie 6: 75, 79 en 80. 

'n Kritiese ontleding van die items is gemaak en daar is leemtes 
by elke item geidentifiseer wat moontlik daartoe kon bydra dat 
die items swak of selfs negatief met die totaal van die betrokke 
kategorie korreleer. Daar is gevolglik besluit om die negentien 
items uit te laat. 

'n ltemontleding van die oorblywende 87 items is gedoen. Al die 
items van 'n betrokke kategorie het beduidend positief tot die 
totaal bygedra. Hierdie gegewens verskyn in tabelle 6.1 tot 6.6. 
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TABEL 6.1 

ITEHANALISE VAN DIE KATEGORIE: GESAGSUITOEFENING 

Getal proefpersone 

Getal items 

Betroubaarheid 

ITEM ITEM TOTAAL-KORRELASIE 

7 0,162 
16 0,284 
20 0,350 
24 O, 182 
31 0,126 
13 0,279 
8 0,145 

21 0,160 
25 0,321 
28 0,060 
36 0,321 
38 0,257 

234 

12 

0,5521 

ALPHA as item 
weggelaat word 

0,542 
0,516 
0,499 
0,539 
0,555 
0,517 
0,545 
0,543 
0,503 
0,565 
0,502 
0,522 
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TABEL 6.2 

ITEMANALISE VAN DIE KATEGORIE: GESAGSAANVAARDING 

Getal proefpersone 

Getal items 

Betroubaarheid 

ITEM ITEM TOTAAL-KORRELASIE 

9 0,195 
14 0,123 
22 0, 191 
26 0,535 
34 0,056 
39 0,324 
32 0,296 
42 0,337 
19 0, 128 
23 0,299 
30 0,125 
33 0,255 
40 0, 133 
12 0,192 
41 0,474 
35 0, 113 

234 

16 

0,62 

ALPHA as item 
weggelaat word 

0,616 
0,629 
0,617 
0,546 
0,639 
0,597 
0,601 
0,598 
0,623 
0,608 
0,623 
0,608 
0,624 
0,617 
0,562 
0,624 
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TABEL 6.3 

ITEMANALISE VAN DIE KATEGORIE: RELASIE 

Getal proefpersone 

Getal items 

Betroubaarheid 

ITEM ITEM TOTAAL-KORRELASIE 

59 0,413 
44 0,537 
58 0,517 
46 0,340 
55 0,468 
61 0,524 
51 0,453 
65 0,240 
63 0,244 
66 0,428 
57 0,352 
47 0,544 
45 0,475 
44 0,537 
62 0,416 
49 0,436 
53 0,477 
60 0,598 
56 0,575 
50 0,599 
52 0,445 
54 0,576 
48 0,422 

234 

23 

0,88 

ALPHA as item 
weggelaat word 

0,880 
0,876 
0,875 
0,881 
0,878 
0,877 
0,879 
0,884 
0,883 
0,879 
0,881 
0,876 
0,878 
0,876 
0,879 
0,879 
0,878 
0,874 
0,875 
0,874 
0,879 
0,875 
0,879 
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TABEL 6.4 

ITEMANALISE VAN DIE ICATEGORIE: BETEKENISGEWING 

Getal proefpersone 

Getal items 

Betroubaarheid 

234 

8 

0,70 

ITEMS ITEM TOTAAL·KORRELASIE 

100 0,340 
83 0,290 
93 0,530 

105 0,449 
99 0,557 
94 0,263 
82 0,525 
71 0,335 

TABEL 6.5 

ALPHA as item 
weggelaat word 

0,693 
0,699 
0,651 
0,670 
0,646 
0,716 
0,657 
0,698 

ITEMANALISE VAN DIE ICATEGORIE: BETROKKENHEID 

Getal proefpersone 

Getal items 

Betroubaarheid 

234 

5 

0,57 

ITEMS ITEM TOTAAL-KORRELASIE 

90 0,349 
85 0,465 
81 0,223 
87 0,421 
72 0,304 

ALPHA as item 
weggelaat word 

0,503 
0,461 
0,599 
0,488 
0,528 
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TABEL 6.6 

ITEMAHALISE VAN DIE KATEGORIE: BELEWING 

Getal proefpersone 

Getal items 

Betroubaarheid 

ITEM ITEM TOTAAL-KORRELASIE 

98 0,360 
84 0,256 
96 0,330 

101 0,370 
97 0,419 
95 0,630 
70 0,262 
92 0,645 

104 0,685 
88 0,684 

103 0, 164 
86 0, 106 

106 0,178 
102 0, 179 
89 0,186 
73 0,590 
91 0,205 

234 

17 

0,801 

ALPHA as item 
weggelaat word 

0,794 
0,799 
0,795 
0,793 
0,790 
0,771 
0,799 
0,770 
0,765 
0,766 
0,805 
0,805 
0,802 
0,802 
0,804 
0,775 
0,801 

6.3 BETROUBAARHEID VAN DIE HEETINSTRUMENT 

Om te bepaal of die toets betroubaar is, is dit nodig dat die
selfde toets by twee verskillende geleenthede afgeneem word. Die 
mate van ooreenstemming van d1e punte, bepaal d1e toetsbetrou
baarheid. 

'n Verskil in punte du1 op die metingsfout wat toegeskryf kan 
word aan toevallige, nietersaaklike faktore wat die meting van 
die konstruk beinvloed (Bester 1985:200). Hoe kleiner die me
tingsfouttelling, hoe hoer 1s die betroubaarheidstelling. Hoe 
nader die betroubaarheid van 'n meetinstrument aan 1 is, hoe 
kleiner is die metingsfout. 
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Die vraelys as meetinstrument is slegs een keer toegepas omdat 
die aard van die items nie geskik is om herhaal te word nie. Die 
navorser is oortuig dat besinning oor die vrae en bespreking van 
vrae tussen proefpersone die betroubaarheid van die antwoorde in 
die tweede toets kan be1nvloed. Daarom ls die toets-hertoetsme
tode nle toegepas nie. Die ekwivalente-toetsmetode is ook nle 
toegepas nle omdat 'n soortgelyke toets as die een wat ln hierdie 
ondersoek gebruik is, nie bestaan nie. 

Om die betroubaarheid te bereken is 'n Cronbach Alpha-koeffisient 
vir elke kategorie bereken. Hierdle koefflslente word in tabel 
6.7 verskaf. 

TABEL 6.7 

CRONBACH ALPHA-KOeFFISieNT 

Kategorie Alpha-koeffislent 

Gesagsuitoefening 0,5521 

Gesagsaanvaarding 0,6256 

Ouer-adolessentrelasie 0,88313 

Betekenisgewing 0,7081 

Betrokkenheid 0,5701 

Belewing 0,8018 

Die betroubaarheidkoeffisiente van die kategoriee ouer-adoles
sent-relasie en belewing is baie hoog terwyl die betroubaarheid
koeffisiente van die kategoriee betekenisgewing en gesagsaanvaar
ding aanvaarbaar is. Die kategoriee betrokkenheid en gesagsuit
oefening se lae betroubaarheidkoeffislente kan toegeskryf word 
aan die feit dat daar min items in hierdie kategoriee is. Meer 
items sou gevind kon word maar dit sou veroorsaak dat die afneem 
van die vraelys te veel tyd in beslag sou neem. 
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6.4 GELDIGHEID VAN DIE MEETINSTRUMENT 

Wanneer daar oor die geldigheid van die toets besin word, wil die 
navorser vasstel of die toets meet wat dit voorgee om te meet. 

Die doel van die ondersoek is om 'n oplossing vir die eerste·deel 
van dte navorsingsprobleem (sien afdeling 5.2) te vind. Die na
vorser wil dus antwoorde vind op die volgende vraag: 

Hoe beleef die adolessent die gesagsverhoudtng tuts? 

Om inligting ten opsigte van die eerste vraag in te win, is ty
dens die nomotetiese ondersoek vrae aan proefpersone in 'n vrae
lys as meetinstrument gestel. Die antwoorde op die vrae gee 'n 
aanduiding van die mate wat die adolessent gesag aanvaar, navolg 
of verwerp. Die kwaliteit van die relasie tussen adolessent en 
ouer word ook bevra. Die wyse waarop die adolessent betekenis 
heg aan gesagy betrokke raak by gesag en gesag beleef, word ook 
deur die vraelys bevrae. 

Die vrae in die vraelys hou verband met die doel van die onder
soek •. Die toets slaag dus om die veld waaroor die ondersoek 
gaan, te dek. Die navorser het items in die vraelys so opgestel 
dat elke antwoord op 'n item inligting verskaf wat nodig ts om 
die navorsingsprobleem te beantwoord. 

Om oar.die tnhoudsgeldigheid van die toets te besin, ts die me
nings van bevoegde persone geraadpleeg. Elke kategorte se items 
ts deur medekundiges nagegaan. Daar ts bevind dat die items in 
'n kategorie verband hou met die veld waaroor die ondersoek gaan. 
Ook die rol van beide die adolessent en die ouer in die gesags
verhouding tuts, word deur die vrae uitgelig. 

Ten slatte: Die navorser ts oortuig dat al die items in die vrae
lys toets wat verband hou met die navorsingsprobleem. Die vrae
lys as meetinstument dek die veld waaroor die ondersoek gaan. 
Daarom word die vraelys as inhoudsgeldig beskou. 
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6.5 TOETSING VAN DIE HIPOTESES 

'n Aantal nulhipoteses is geformuleer ten einde die hipoteses wat 
in afdeling 5.4.l gestel is, te toets. 

6.5.1 Hipotese 1 

As nulhipoteses kan gestel word dat daar nie 'n beduidende ver
skil tussen seuns en dogters se relasie met die vader bestaan 
nie. 

Om die nulhipotese te toets, is die gemiddeldes van die subkate
gorie relasie met pa (sien afdeling 5.5.1.2, kategorie 2.2) by 
seuns en by dogters afsonderlik bereken. 

Om vas te stel of die twee gemiddeldes beduidend verskil, is 'n 
t-waarde bereken. Die gegewens verskyn in tabel 6.8. 

Sub-
kate-
gorie 

Relasie 
met pa 

TABEL 6.8 

VERSKIL TUSSEN SEUNS EN DOGTERS MET 
BETREKKING TOT RELASIE MET VADER 

Geslag N x s T OF 

seun 124 26,49 4,99 
4,20 231 

teenoor 
dogter 109 29,23 4,94 

p 

p < 0,01 

Die t-waarde is 4,20 met p < 0,01. Die nul-hipotese kan op 
grond van die gegewens verwerp word. Daar is dus 'n beduidende 
verskil tussen die gemiddeldes van seuns en van dogters. Die ge
middeld van seuns (26,49) is beduidend laer as die gemiddeld van 
dogters (29,23) wat aandui dat die verhouding tussen 'n vader en 
dogter moontlik hegter is as die verhouding tussen vader en seun. 



161 

6.5.Z Hipotese Z 

As nulhtpotese kan gestel word dat daar nfe 'n bedufdende verskfl 
tussen seuns en dogters se relasie met die moeder bestaan nie. 

Die gemiddeld_van seuns en dogters vir die subkategorie relaste 
met ma (afdeling 5.5.1.2, kategorie 2.1) ts ondersketdeltk be
reken. Om te bepaal of die gemtddeldes beduidend versktl, ts 'n 
t-waarde bereken. Die gegewens verskyn tn tabel 6.9. 

Met t(321) • 3,82; p < 0,01 kan die nulhipotese verwerp word. 

Daar bestaan dus 'n beduidende verskil tussen die gemiddeldes. 
Die gemiddelde van die relasie tussen die adolessentedogter met 
haar moeder (27,62) is beduidend hoer as die gemiddelde relasie 
van die adolessenteseun met sy moeder (25,42). Dit impltseer dat 
die verhouding tussen 'n dogter en haar moeder moontlik hegter is 
as die verhouding van die seun met sy moeder. 

Kate-
gorie 

Relasie 
met ma 

TABEL 6.9 

VERSKIL TUSSEN SEUNS EN DOGTERS MET 
BETREKKING TOT RELASIE MET MOEDER 

Geslag N x s T 

seun 124 25,42 4,61 
3,82 

teenoor 
dogter 109 27,62 4,07 

6.5.3 Hipotese 3 

DF p 

321 p < 0,01 

As nulhipotese kan gestel word dat daar nie 'n beduidende verskil 
is in 'n seun se gesagsaanvaarding en 'n dogter se gesagsaanvaar
ding nie. 

Die gemiddeld by seuns en dogters ten opsigte van die kategorie 
gesagsaanvaarding (sien afdeltng 5.5.1.2, kategorte 1.2) ts be
reken. Die gemiddeld van die dogters se gesagsaanvaarding en die 
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gemiddeld van die seuns se gesagsaanvaarding is vergelyk. Die 
gegewens word in tabel 6.10 uiteengesit. 

Met t (231) = 5,30 en p < 0,01 kan die nulhipotese verwerp word 
wat impliseer dat seuns en dogters se gesagsaanvaarding beduidend 
versk11. Aangesien dogters se gemiddeld hoer (50,50) is as die 
van seuns (47,23) kan beweer word dat dogters gesag vanaf ouers 
makliker blyk te aanvaar as seuns. Dogters konformeer skynbaar 
beter met gesag binne die ouerhuis as seuns wat ook tot 'n beter 
verhouding met die ouer aanleiding gee (sien hipoteses 1 en 2). 

Kate-
gorie 

Aanvaar-
ding van 
gesag 

TABEL 6.10 

VERSKIL TUSSEN SEUNS EN DOGTERS MET 
BETREKKING TOT GESAGSAANVAARDING 

Geslag N x s T OF 

seun 124 47,23 5,14 
5,30 231 

dogter 109 50,50 4,12 

6.5.4 Hipotese 4 

p 

p < 0,01 

As nulhipoteses kan gestel word dat daar nie 'n beduidende ver
skil bestaan in die toereikendheid van die ouer-adolessent-rela
sie in 'n nukleere gesin en die toereikendheid van die ouer
adolessent-rel asie in 'n enkelouergesin nie. 

Om die nul-hipotese te toets is die gemiddeld van die ouer-ado
lessent-relasie in die nukleere gesin en die gemiddeld van die 
ouer-adolessent-relasie in die enkelouergesin bereken en verge
lyk. Om vas te stel of die twee gemiddeldes beduidend verskil, 
is 'n t-waarde bereken. Die gegewens verskyn in tabel 6.11. Met 
t(231) = 13,11; p < 0,01 dui dit daarop dat die nulhipotese ver
werp kan word. 

Die gemiddeld van die ouer-adolessent-relasie in die nukleere ge
sin is 68,89 en die gemiddeld van die ouer-adolessent-relasie in 
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die enkelouergesin is 45,50. Omdat die gemiddeld van die ouer
adolessent-relasie in die nukle!re gesin hoer is, dui dit daarop 
dat die verhouding tussen die adolessent en sy ouer in die nukle
!re gesin meer toereikend is as die verhouding tussen dte adoles
sent en sy ouer in die enkelouergesin. 

Katego-
rie 

Relasie 
met ouer 

TABEL 6.11 

VERSKIL TUSSEN DIE NUKLE!RE GESIN 
EN DIE ENKELOUERGESIN MET BETREKKING TOT 

RELASIE MET DIE OUER 

Tipe N x s T OF 
gesin 

Nu- 172 68,89 8,65 
kleer 

13, ll 196,00 
teenoor 

Enkel- 26 45,50 7,10 
ouer 

6.5.5 Hipotese S 

p 

p < 0,01 

As nulhipotese kan gestel word dat daar nie 'n bedutdende verskil 
in die toereikendheid van die relasie tussen 'n adolessent en sy 
biologiese ouer en 'n adolessent en sy stiefouer is nie. 

Die gemiddeld van die relasie tussen die adolessent en sy biolo
giese ouer en die gemiddeld van die relasie tussen die adolessent 
en sy stiefouer is bereken. 

Om te bepaal of daar 'n beduidende verskil in die gemiddelde re
lasies is, is 'n t-waarde bereken. Volgens die resultate wat in 
tabel 6.12 saamgev~t is, is t(202) • 1,66 met p > 0,05. Die nul
hipotese kan hiervolgens nie verwerp word nie. 

Dit blyk dus duidelik dat die gemiddelde van die adolessent se 
relasie met sy biologiese ouer (x·68,89) nie beduidend verskil 
van die gemiddeld van die adolessent se relaste met die stiefouer 
(x=66,00) nie. Die resultate impliseer dat die toereikendheid 
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van die verhouding tussen die adolessent en sy biologiese ouer 
nie verskil van die toereikenheid van die verhouding tussen die 
adolessent en sy stiefouer nie. 

Kate-
gorie 

Relasie 
met ouer 

6.5.6 

TABEL 6.12 

VERSKIL TUSSEN DIE NUKLEeRE GESIN EN DIE 
HERSAAMGESTELDE GESIN MET BETREKKING TOT 

RELASIE MET DIE OUER 

Tipe N x s T DF 
gesin 

Nu- 172 68,89 8,65 
kleer 

teenoor 1,66 202 

Hersaam- 32 66,00 10,97 
gesteld 

Hipoteses 6 

p 

p > 0,05 

As nulhipoteses kan gestel word dat daar nie 'n beduidende ver
skil is tussen die adolessent van 'n gesin met 'n gemiddeld-tot
hoe sosio-ekonomiese status se betekenisgewing aan gesag en die 
adolessent van 'n gesin met 'n gemiddeld-tot-lae sosio-ekonomiese 
status se betekenisgewing aan gesag nie. 

Die gemiddeld van die adolessent se betekenisgewing in die gemid
deld-tot-hoe sosio-ekonomiese status en die gemiddeld van die 
adolessent se betekenisgewing in die gemiddeld-tot-lae sosio-eko
nomiese status is bereken. 

'n t-waarde is bereken om te bepaal of die verskil tussen boge
noemde gemiddeldes beduidend is. Met t (232) • 0,65; p > 0,01 
kan die nulhipotese nie verwerp word nie. Daar is dus nie 'n be
duidende verskil in die betekenisgewing aan gesag tussen die ado
lessent van 'n gesin met 'n gemiddeld-tot-hoe sosio-ekonomiese 
status (x-22,51) en die adolessent van 'n gesin met 'n gemid
deld-tot-lae sosio-ekonomiese status (x-22,76) nie. 
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Volgens afdeling 3.4.2 Vyses van ouerbeheer: word gesag op 'n ou
tokratiese, demokratiese of permissiewe wyse binne die gesin toe
gepas. Of die ouer gesteld is op streng reels, of hy baie vry
hetd aan die adolessent bied en of hy die adolessent laat deel in 
die gesagsbeoefentng tuts, maak nte 'n verskil in die betekenis
gewtng aan gesag in die algemeen nie. Gesag ts in elke situaste 
teenwoordig maar word op verskillende wyses verwerklik. Die ado
lessent in 'n welvarende gesinsituaste heg nie minder betekents 
aan gesag as die adolessent in 'n minder welvarende gesinsituasie 
nie, slegs die wyse van ouerbeheer verskil. Al is die reels en 
regulastes minder, sal hy steeds die veretstes wat aan hom gestel 
word begryp en moet verantwoord. 

Kate-
gorte 

Beteke-
nisge-
wing 

TABEL 6.13 

VERSKIL TUSSEN DIE GEMIDDELD-TOT-HOe SOSIO
EKOHOMIESE MILIEU EH GEMIDDELD-TOT-LAE SOSIO

EKONOMIESE MILIEU MET BETREKKING TOT 
BETEKENISGEWING 

Sosio- N x s T OF 
ekon. 
status 

gem id- 117 22,51 3,15 
deld 
tot 

p 

hoe 0,65 323 p > 0,01 
teenoor 
gemtd- 117 22,76 2,85 
deld 
tot 
lae 

6.5.7 Htpotese 7 

As nulhipotese kan gestel word dat daar nie 'n beduidende verskil 
in die gesagsaanvaarding by die adolessent in 'n nukleere gestn 
en die gesagsaanvaardtng by die adolessent in 'n hersaamgestelde 
gestn ts nie. 

Die kategorie gesagsaanvaarding is gebrutk om die nulhipotese te 
toets. Die gemiddeld van die gesagsaanvaarding by die adolessent 
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in die nukleere gesin en gemiddeld van gesagsaanvaarding by die 
adolessent in die hersaamgestelde gesin is bereken. 

'n t-waarde is bereken om te bepaal of daar 'n beduidende verskil 
in die gemiddelde gesagsaanvaarding by die nukleere gesin en die 
gemiddelde gesagsaanvaarding by die hersaamgestelde gesin 'is. 
Volgens die gegewens in tabel 6.14 kan die nulhipotese nie ver
werp word nie (t{202) • 0,26; p > 0,01). 

Die gemiddeld van die adolessent in die nukleere gesin se gesags
aanvaarding is as 49,71 bereken en die gemiddeld van die adoles
sent in die hersaamgestelde gesin se gesagsaanvaarding is as 
49,50 bereken. Die gemiddeldes verskil nie beduidend nie. 

Die resultate van die toets impliseer dat gesag van die biologie
se ouer en die stiefouer in dieselfde mate aanvaar behoort te 
word. 

Kate-
gorie 

Gesags-
aanvaar-
ding 

TABEL 6.14 

VERSKIL TUSSEN DIE NUKLEeRE GESIN EN DIE 
HERSAAHGESTELDE GESIN MET BETREKKlNG TOT 

GESAGSAANVAARDING 

Tipe N x s T DF 
gesin 

Nu- 172 49,71 4,22 
kleer 

teenoor 0,26 202 
Hers a am- 32 49,50 4,50 
gesteld 

6.5.8 Hipotese 8 

p 

p > 0,01 

As nulhipotese kan gestel word dat daar nie 'n beduidende verskil 
bestaan in die gesagsbelewing by adolessent van die enkelouer
gesin en die gesagsbelewing by die adolessent van 'n gesin waar 
'n vader of moeder teenwoordig is nie. 
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Om die nulhipotese te toets is die gemiddelde telling van dte ka
tegorie belewing vir die twee gesinstipes bereken. Die gemiddeld 
van die adolessent in die enkelouergesin se belewing van gesag en 
die gemiddeld van die adolessent in 'n gesin waar 'n vader en 
moeder teenwoordig is, se belewing van gesag is bereken. 

'n t-waarde is bereken om te bepaal of daar 'n beduidende verskil 
tussen bogenoemde gemiddeldes is. Met t(232) • 19,06; p < 0,01 
kan die nulhipotese verwerp word. 

Kate-
gorie 

Be le-
wing 

TABEL 6.15 

YERSKIL TUSSEN DIE NUKLEeRE GESIN EN DIE 
ENKELOUERGESIN MET BETREKKING TOT BELEllING 

Tipe N x s T DF 
gesin 

Nukleer 208 57,37 4,06 

teenoor 19,06 232 

Enkelouer 26 41,30 3,92 

p 

p < 0,01 

As gevolg van die feit dat die gemiddeld van die gesagsbelewtng 
van die adolessent in die gesin waar 'n vader en moeder teenwoor
dig is :(x•57,37) beduidend hoer is as die gemiddeld van die ge
sagsbelewing by die adolessent in die enkelouergesin (x-41,30), 
blyk dit dat die adolessent in 'n gesin waar 'n vader en moeder 
teenwoordig is gesag meer positief beleef. 

Die resultaat van die toets word bevestig deur die verwerping van 
die nulhipotese 4 en die nulhipotese 11. Dus, omdat die aard van 
die relasies verskil en die aard van die relasies verband hou met 
die belewing van gesag, sal belewing van gesag deur die adoles
sente in die verskillende gesinsituasies ook verskil. 

6.5.9 Hipotese 9 

As nulhipotese kan gestel word dat ouers van gesinne met een, 
twee of meer kinders se gesagshandhawing nie beduidend verskil 
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nie. Om die gemiddelde gesagshandhawing te bereken, is die kate
gorie betekenisgewing gebruik. Die betekenis wat die adolessent 
aan gesagshandhawing heg, word bepaal deur die toereikende lei
ding deur die ouer. Die ouer behoort aan die kind leiding te gee 
ten opsigte van.die doel en voordeel van elke reel tuis en die 
morele waardes wat die ouer voortleef (sien afdeling 4.4.3). 

Met F (4;229) • 0,43; p > 0,01 is dit duidelik dat die nulhipo
tese nie verwerp kan word nie. Volgens tabel 6.16 is dit duide
lik dat daar nie 'n beduidende verskil tussen die gemiddeldes van 
die verskillende gesinsgrotes bestaan nie. Daar kan aanvaar word 
dat die belewing van gesag deur adolessente uit die verskillende 
grote gesinne nie beduidend verskil nie. 

Die wyse van gesaghandhawing hang van die ouer en adolessent se 
betekenisgewing aan gesag af. Of 'n ouer twee of vier kinders 
het sal hulle steeds dieselfde morele beginsels voortleef en dis
sipline op dieselfde wyse - outokraties, demokraties of permis
sief - toepas. 

Kate-
gorie 

Betekeni s-
gewing 

TABEL 6.16 

VERSKIL IN BETEKENISGEWING VIR VERSKILLENDE 
GESINSGROOTTES 

Aantal 
kinders N x s F 
in gesin 

1 12 22,25 3,69 

2 79 22,25 3,69 

p 

3 74 22,89 3,09 0,43 p > 0,01 

4 49 22,83 3,42 

5 20 22,15 3,58 
of meer 

6.5.10 Hipotese 10 

As nulhipotese kan gestel word dat adolessente in verskillende 
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rangordes nie beduidend verskil wat hulle gesagsuitoefening be
tref nie. 

Die gemiddelde gesagsuitoefening vir die oudste, jongste en een 
van middelste kinders is bereken. 'n Variansie-analise is uitge
voer om te bepaal of die gemiddeldes beduidend verskil. Die ·ge
gewens verskyn -in tabel 6.17: 

Kate-
gorie 

Gesags-
uitoe-
fening 

TABEL 6.17 

YERBAND TUSSEN GESAGSUITOEFENIHG EN RAHGORDE 
BINNE DIE GESIN 

Rang- N x s F 
orde 

oudste 100 36.12 3.44 

middel- 50 36.66 3.17 2.36 
ste 

Jong- 84 35.34 3.80 
ste 

p 

p > 0.05 

Met F {2;231) • 2,36 en p > 0,05 kan die nulhipotese nie verwerp 
word nie". Daar kan nie 'n beduidende verskil in die mate van ge
sagsuitoefening by 'n oudste, 'n jongste of een van die middelste 
kinders in die gesin aangetoon word nie. 

Indien die rekenkundige gemiddeld in ag geneem word, verdwyn alle 
spekulasies dat die oudste kind binne die gesin die meeste leiers
eienskappe besit. Dit is wel moontlik dat die oudste kind wel 'n 
sterker leierfiguur is omdat dit van die oudste kind verwag word 
om na d_ie jonger kinders om te sien. Leierseienskappe word dus 
aangekweek of op die oudste kind afgedwing. 

Of die ouers aan elke kind 'n gelyke kans bied om sy potensiaal 
om as leier te figureer optimaal te verwerklik, is 'n vraag wat 
slegs deur verdere navorsing beantwoord kan word. 
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6.5.11 Hipotese 11 

Ten opsigte van die kategorie belewing kan die volgende nulhipo
teses gestel word: 

Daar is nie 'n beduidende positiewe korrelasie tussen die 
adolessent se belewing van gesag en die betekenis wat die 
adolessent aan gesag heg nie. 

Daar is nie 'n beduidende positiewe korrelasie tussen die 
adolessent wat gesag tuis negatief ervaar en die adolessent 
wat gesag tuis verwerp nie. 

Daar is nie 'n beduidende positiewe korrelasie tussen die 
adolessent se belewing van gesag en die aard van die adoles
sent se relasie met sy ouer(s) nie. 

Ten einde die nulhipotese te toets, is die Pearson-produkmoment
korrelasie tussen belewing en gesagsaanvaarding, betekenisgewing 
en rela$ie met ouers bereken. 

Uit die gegewens soos saamgevat in tabel 6.18 word die nulhipo
tese in al drie die gevalle v,-rwerp (p < 0,01 in al drie die ge
valle). 

Die korrelasie tussen belewing en gesagsaanvaarding tuis is 
0,4063 wat dui op 'n matige korrelasie. Die korrelasie tussen 
belewing en betekenisgewing is 0,3210 - 'n lae korrelasie en die 
korrelasie tussen belewing en ouer-adolessent-relasie is 0,5889 
wat 'n matige korrelasie is. 

Die meetinstrument het dus in sy doel geslaag deurdat dit wat in 
die literatuur aan die lig gekom het, bevestig is deur die onder
soek. Die aard van die ouer-adolessent-relasie en die betekenis 
wat die· adolessent aan gesag heg, hou verband met die wyse waarop 
die adolessent gesag beleef. Die adolessent wat gesag positief 
beleef, blyk ook makliker gesag van die ouers te aanvaar. Ook 
hierin speel die aard van die relasie tussen adolessent en ouers 
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'n belangrike rol. Die drie kategoriee naamlik betekenisgewing, 
belewing en ouer-adolessent-relasie, is dus onlosmaaklik deel van 
die gesagsverhouding tuis. 

TABEL 6.18 

VERB{\ND TUSSEN BELEWING EN GESAGSAANVAARDING, 
BETEKENISGEWING EN RELASIE MET OUER 

Gesagsaan- Betekenis- Relasie met 
Veranderlikes vaarding gewing ouer 

tuis 

Belewing 0,4063 0,3210 0,5889 
p < 0,01 p < 0,01 p < 0,01 

6.5.12 Hipotese 12 

Ten opsigte van die kategorie betekenisgewing kan die volgende 
nulhipoteses gestel word: 

Daar is nie 'n beduidende positiewe korrelasie tussen die 
ouer-adolessentrelasie en die betekenis wat die adolessent 
aan gesag heg nie. 

Daar is nie 'n beduidende positiewe korrelasie tussen die 
mate waarin die adolessent gesag aanvaar en betekenis wat 
die adolessent aan gesag heg nie. 

Daar is nie 'n beduidende positiewe korrelasie tussen die 
mate waarin die adolessent betrokke raak by gesag en die 
aard van die adolessent se betekenisgewing aan gesag nie. 

Ten einde die nulhipoteses te toets, is die Pearson-produkmoment
korrel asie tussen betekenisgewing en ouer-adolessent-relasie, ge
sagsaanvaarding en betrokkenheid bereken. Soos saamgevat in 
tabel 6.19 is matige tot hoe korrelasies gevind tussen die ado
lessent se betekenisgewing aan gesag en sy relasie met sy ouers, 
sy gesagsaanvaarding en sy betrokkenheid by gesag. 
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Die korrelasie tussen die adolessent se betekenisgewing aan gesag 
en sy relasie met sy ouers is 0,4901 (p < 0,01) wat dui op 'n 
matige korrelasie. 

Die korrelasie tussen die adolessent se betekenisgewing en die 
mate waarin hy gesag aanvaar is 0,4579 (p < 0,01} - 'n lae kor
relasie. 

Die korrelasie tussen die adolessent se betekenisgewing en die 
mate waarin die adolessent betrokke raak by gesag is 0,6219 
(p < 0,01) - 'n hoe korrelasie. 

Die nulhipoteses word verwerp aangesien beduidende positiewe kor
relasies aangedui kon word. 'n Positiewe en sinvolle ouer
adolessent-relasie hou verband met toereikende kommunikasie tus
sen ouer en adolessent gepaardgaande met begrip vir morele waar
des wat deur die ouer voorgehou word. (Sien afdeling 4.3.2 en 
4.3.3.) Die mate waarin die adolessent gesag aanvaar en betrokke 
raak by gesag, blyk bepaal te word deur die mate waarin die 
adolessent gesag as sinvol beskou, sy gemotiveerdheid om betrokke 
te raak by gesag hetsy deur gesagsuitoefening of deel in besluit
nemings, 'en in oorlegpleging met die ouer, die daarstel van 
reels. 

TABEL 6.19 

VERBAND TUSSEN BETEKENISGEWING EN RELASIE MET 
OUER, GESAGSAANVAARDING EN BETROKKENHEID 

Veranderlikes Relasie met Gesagsaan- Betrokkenheid 
ouer vaarding 

Betekenis- 0,4901 0,4579 0,6219 
gewing p < 0,01 p < 0,01 p < 0,01 

6.5.13 Hipotese 13 

Ten opsigte van kategorie betrokkenheid kan die volgende nulhipo
teses gestel word: 
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Daar is nie 'n bedufdende positiewe korrelasie tussen die 
aard van die ouer-adolessent-relasfe en die mate waarin die 
adolessent tuis betrokke raak by gesag nfe. 

Daar is nie 'n beduidende positiewe korrelasie tussen die 
mate waartn die adolessent gesag aanvaar of verwerp en · die 
mate waarfn die adolessent tuis by gesag betrokke raak nfe. 

Ten einde die htpoteses te toets, fs die Pearson-produkmomentkor
relaste tussen betrokkenheid en ouer-adolessent-relasie en ge
sagsaanvaarding bereken. 

Die nulhipoteses word verwerp aangesien beduidende posttiewe kor
relasies aangetoon kon word. Volgens die gegewens in tabel 6.21 
is die korrelaste tussen betrokkenhefd en ouer-adolessent-relasie 
is 0,4965 (p < 0,01) - 'n matfge korrelasfe. Die korrelasie tus
sen .betrokkenheid en gesagsaanvaarding 0,5089 (p < 0,01) - ook 
'n matige korr~lasie. 

Dit blyk dat 'n stnvolle ouer-adolessent-relasie verband hou met 
die adolessent se motivering om deel te neem aan gesagsuitoefe
nf ng tuis of besluitneming en kontrole tuis. Dit is ook nodig 
dat die adolessent steeds die gesag van die ouer moet aanvaar en 
hul as gesagsffgure respekteer ten einde self as 'n gesagsffguur 
- al hoewel in 'n mfndere mate - op te tree. (Sien afdelfng 
4.5.2.) 

TABEL 6.20 

VERBAND TUSSEN BETROKKENHEID EN 
RELASIE MET OUER EN GESAGSAANVAAROING 

Veranderlikes Relasie met Gesagsaan-
ouer vaarding 

Betrokkenheid 0,4965 0,5089 
p < 0,01 p < 0,01 
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6.5.14 Hipotese 14 

Ten opsigte van kategorie gesagsaanvaarding kan die volgende nul
hipoteses gestel word: 

Daar is nie 'n beduidende positiewe korrelasie tussen die 
adolessent wat gesag tuis verwerp en die adolessent wat ge
sag buite die gesin verwerp, nie. 

Daar is nie 'n beduidende positiewe korrelasle tussen die 
mate waarin die adolessent gesag aanvaar en die adolessent 
se relasie met sy ouers nie. 

Daar is nie 'n beduidende positiewe korrelasie tussen die 
mate waarin die adolessent wat gesag tuis uitoefen en die 
mate waarin die adolessent gesag binne die gemeenskap uitoe
fen nie. 

Ten einde die nulhipoteses te toets, is die volgende Pearson-pro
dukmomentkorrelasies bereken: 

Die korrelasie tussen gesagsaanvaarding tuis en gesagsaanvaarding 
binne die gemeenskap is 0,4759 met p < 0,01 - 'n matige korrela
sie. 

Die korrelasie tussen gesagsaanvaarding en ouer-adolessent-rela
sie is 0,7241 met p < 0,01 - 'n hoe korrelasie. 

Die korrelasie tussen gesagsuitoefening tuis en gesagsuitoefening 
binne die gemeenskap is 0,3644 met p < 0,01 - 'n lae korrelasie. 

Volgens die resultate soos uiteengesit in tabel 6.21 word die 
nulhipoteses in al drie die gevalle verwerp. 

Die aard van die ouer-adolessent-relasie hou verband met die aard 
van die adolessent se relasie met sy gemeenskap. Die gesin vorm 
die basis vir die kind om sy sosiale vermoens te ontwikkel en ook 
sy morele waardes te beoefen en voort te leef. 
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Dit blyk dat: 

indien die ouer-adolessent-relasie gekenmerk word aan 'n 
toereikende gesagsdraer-gesagsvraerverhouding sal die adoles
sent ook binne die gemeenskap so 'n verhouding met gesags
draers wi~ geniet. Die adolessent wat binne die gesin gesag 
aanvaar, aanvaar gesag binne die gemeenskap ook maklik. Die 
omgekeerde is ook waar. 

indien daar binne die gesin geen erkenning vir die gesag van 
gesagsfigure is nie, is daar binne die gemeen.skap ook geen 
erkenning van gesag nie. Die adolessent wat binne die gesin 
gesag verwerp, verwerp gesag binne die gemeenskap ook. 

Die wyse waarop die adolessent binne die gesin gesag uitoefen, 
stem ooreen met die wyse waarop hy gesag binne die gemeenskap 
uitoefen. Ole gesin gee die adolessent die geleentheid om sy 
moontlikhede as leier te oefen en te ontwikkel. Die adolessent 
wat van jongsaf geleer het om verantwoordelikhede te dra sal ook 
binne die gemeenskap nie skroom om verantwoordelikhede te dra 
nie. 

TABEL 6.21 

VERBAND TUSSEN GESAGSAANVAARDING TUIS, GESAGSAANVAARDING 
BINNE DIE GEMEENSKAP, GESAGSUITOEFENING TUIS, 

GESAGSUITOEFENING BINNE DIE GEMEEHSKAP EN RELASIE MET OUERS 

Veranderlikes: Gesagsaan- Gesagsuit- Relasie 
vaarding oefening met ouers 
tu is gemeenskap 

Ge sags a an- 0,4759 
vaarding p < 0,01 
gemeenskap 

Gesagsaan- 0,7241 
vaarding p < 0,01 

Gesagsuit- 0,3644 
oefening p < 0,01 
tuis 
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6.6 SAHEVATTING 

Antwoorde van proefpersone op die vraelys ls stat1st1es verwerk. 
Die data wat 1ngew1n ls, is geinterpreteer. Die nulhlpoteses wat 
gestel is, ls na verwerking van 1nl1gt1ng 6f verwerp 6f nle ver
werp nle. 

Teoretiese inligting aangaande die adolessent se belewlng van die 
gesagsverhouding in die ouerhuis wat deur literatuurstudle aan 
die llg gekom het, is deur middel van die nomotetiese ondersoek 
bevestig. 



HOOFSTUK 7 

RESULTATE VAN DIE IDIOGRAFIESE 0NDERSOEK 

7.1 INLEIDINGi OOEL VAN DIE HOOFSTUK 

Die doe1 van die hoofstuk is om die resultate van die idiografie
se ondersoek uiteen te sit. Die antwoorde op die vrae wat aan 
groeplede geste1 is, gee meer inligting oor die faktore wat tot 
die negatiewe of positiewe be1ewing van die gesagsverhouding 
binne die gesin bydra. 

Die feit dat die adolessent gesag aanvaar of verwerp is 'n aan
duiding van die adolessent se belewing van gesag. Omstandighede 
tuis bepaa1 die aard van die adolessent se belewing. Die omstan
dighede kan gunstig of ongunstig wees. Faktore soos ontoereikende 
komrnunikasie tussen ouer en adolessent, inkonsekwente toepassing 
van d1ssip1ine en straf, houding van ouers en ander dra by tot 
gunstige omstandighede tuis. 

Die antwoorde op die vrae sa1 soos uiteengesit in afdeling 
5.5.2.2 volgens die volgorde van die hipoteses uiteengesit word. 
Die antwoorde van die lede van elke groep word onder elke 
hipotese saamgevat. Antwoorde van lede binne 'n groep het baie 
ooreengestem. 

7.Z DIE STEEKPROEF 

Volgens afdeling 5.5.2.1 het die navorser beplan om vier groep
onderhoude te voer. Proefpersone word ingedeel in vier groepe vol
gens gemeenskaplike omstandighede - sosio-ekonomiese status - en 
hul belewing (positief of negatief) van gesag. 

Omdat die nomotetiese ondersoek bevind het dat die sosio-ekono
miese status nie 'n effek op die adolessent se aanvaarding of 
verwerping van gesag gepaardgaande met sy belewing van gesag het 
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nie, is slegs twee groeponderhoude gevoer. Proefpersone wat ge
identifiseer is, is in twee groepe volgens die aard van hul be
lewing van gesag ingedeel. Die sosio-ekonomiese status van groep
lede het dus glad nie as 'n kriterium vir groepering gedien nie. 

Die veranderlikes wat wel vir die groepering in ag geneem is; is 
ouderdom en die aard van die adolessent se belewing van gesag. 
Adolessente tussen 16 en 19 jaar is in aanmerking geneem. Tien 
adolessente wat gesag verwerp en tien adolessente wat gesag aan
vaar en uitoefen, is afsonderlik ge1dentifiseer. Elke adolessent 
het sy of haar naam op 'n papiertjie geskryf. 

Die tien adolessente wat gesag verwerp se papiertjies is in 'n 
houer geplaas. Die vier name wat getrek is, is ingesluit by groep 
A. Vier adolessente wat gesag aanvaar en uitoefen vir groep B is 
op dieselfde wyse gekies. Die groeplede is dus volgens die gestra
tifiseerde ewekansige steekproef ingedeel, met die aard van hul 
belewing van gesag en ouderdom as veranderlikes. 

Die antwoorde op die vrae wat onderskeidelik aan die groepe gevra 
is, is volgens die groepe in afdeling 7.3.l uiteengesit. 

7.3 DIE RESULTAAT VAN DIE ONC~rtSOEK 

7.3.1 Hipotese 1 

Die adolessent verwerp gesag omdat hy beperk word deur die instel 
van baie reels tuis. 

Die adolessent beskou reels en regulasies binne die ouerhuis nie 
as noodsaaklik nie. Volgens hulle is hulle te oud om in hul dade 
beperk te word. Vanaf 17 jaar is dit nie nodig om deur reels ge
bind te word nie, want hulle weet teen die ouderdom wat reg en 
wat verkeerd is. 
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Volgens die groep let reels net tot konfrontaste aangesten al dte 
reels nte vtr almal binne die gestn geld nte of al die ktnders 
nie dieselfde behandel word wanneer 'n reel oortree word nte. 
Reels word as onnodig beskou omdat die adolessente mtn tuts is. 

Dte reels wat wel tngestel ts, word saamgevat tn die woorde ·moet 
net nie die p1ek afbreek nie. Daar ts min reels tuts. Die enig
ste opvallende reel wat by al die proefpersone se tutstes geld, 
handel oor die tyd wat die adolessent tuis meet wees wanneer hy . . 
uitgaan. 

Groeo B 

Volgens die proefpersone is reels noodsaaklik anders sa1 ons hand 
uit ruk en a1ma1 kan nie doen wat hu11e wiT nie. Die adolessent 
besef dat hy nog onderwerp moet word aan reels en regulasies om
dat hulle vermoe tot selfdisstpltnering nog verskraald is. 

Die proefpersone voel dat hul ouers omgee en voel veilig wanneer 
hulle beperk word in hul kom en gaan. Daarom het hulle nie 'n 
behoefte om gedurig uithutsig te wees nie. Hulle hou daarvan as 
hulle weet wat hulle mag en nie mag doen nie. 

Bevindtng: Die htpotese word verwerp. 

Mottvertng: Die adolessente in groep A word aan die minimum 
reels onderwerp. Enkele reels wat wel tngestel ts, let ook tot 
konflik aangesien die adolessente van mening is dat hulle al te 
selfstandtg ts. Die ouers beoefen min kontrole oor·hulle kin
ders. 

Die adolessente in groep B word onderwerp aan meer reels omdat 
hulle die sin van reels begryp. Hul ouers se kontrole oor hulle 
ervaar die lede as hul ouers se uiting van hul liefde en besorgd
heid. 

Dus, die adolessent verwerp nie gesag omdat hy deur te veel reels 
beperk word nte, maar eerder omdat hy aan te min reels onderwerp 
word. 
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7.3.Z Hipotese Z 

Die adolessent aanvaar straf en dissipline omdat dit konsekwent 
toegepas word. 

Reels word baie verander afhangende van die omstandighede. As 111.Y 

ouers bale besig is en nie tyd het om met ons te wees nie, kom 
hu11e nie agter as ons 'n ree1 oortree of verander nie. 

Sams is 111.Y pa in 'n goeie bui en dan gee hy mak1ik toe aan 111.Y 

wense of ek wag tot ek sien 111.Y pa kom by die huts nadat hy en sy 
vriende gekuier het en dan vra ek hom gunste. Dit werk e1ke 
keer/ Ouers pas reels nie streng toe nie omdat hulle nie konse
kwent oortuig is van wat reg of verkeerd is en wat nodig is nie. 

Adolessente voel dat hulle moeders eerder toegee as hulle vaders. 
Pa en ma stem nie altyd ooreen nie en dit lei tot wrywing tussen 
pa en ma. Reels word ook gou "vergeet" wanneer ma brood by die 
Winkel nodig het. Eers mag ek nie met haar kar ry nie, maar as 
sy dringend brood nodig het, sa1 sy 111.Y met haar kar stuur. Dan 
moet ek be1owe om nie vir pa te se nie. Inkonsekwentheid en 
oneerlikheid speel hier 'n groot rol in die respektering van 
gesag en gesagsdraers. 

Indien ek verkeerd is, skree 111.Y pa a1tyd op my dui op die feit 
dat die pa altyd dieselfde optree wanneer 'n reel oortree word. 
Soms sa1 111.Y ma op 111.Y skree en ander kere sa1 sy dit ignoreer, 
vera1 wanneer mense by ons kufer dui op inkonsekwentheid by die 
ouer in sy reaksie op onaanvaarbare gedrag. 

Ek is te min by die huis om reels te oortree. Hy ouers is min 
tuis en weet dus nie a1tyd dat ek iets verkeerd gedoen het nie, 
daarom word ek omtrent nooit gestraf nie. As gevolg van die ge
reelde afwesigheid van die ouer, weet die ouer nie van die ado
lessent se handel en wandel nie. Daarom sal hy by sy werk spog 
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met hul adolessent wat min probleme gee en nie straf nodig het 
nie. 

Die proefpersone stem saam dat wanneer hulle wel deur die ouers 
"uitgevang• word, hulle nie meer deur lyfstraf reggehelp word 
nie. Wanneer hulle gestraf word, word hulle "gehok". Ontneming 
van voorregte vind dus hier plaas. 

Groep B 

By hierdie groep wil dit voorkom of die ouers 'n metode uitgewerk 
het om te verseker dat die adolessent weet wat op hom wag indien 
hy oortree het. Die ma tree op as die spreekbuis tussen die pa 
en adolessent wanneer daar om gunste gevra word. Omdat die ma 
meer tuis is, is die kontrole ten opsigte van navolging van 
reels, meer doeltreffend. 

Indien die adolessent oortree, word die probleem eers met die ma 
bespreek en dan sal sy besluit of dit nodig is om met pa daaroor 
te gesels. Hy pa slaan ons nie maar sal lank met my gesels. Die 
straf ts erg want dan moet ek hom lank in die 06 kyk. ·Ek wens hy 
wil my slaan en klaarkry, dan sa1 ek nfe so skuldfg voel daarna 
nie. As dit gebeur, verwens ek myself omdat ek nie gehoorsaam 
was nfe. 

Elke keer wanneer ek lets verkeerd doen, is Jiy pa woedend. Ge
lukkig gee hy my kans om te verduide1ik of om verskonfng te vra. 
Nadat my pa vf r my gepreek het, weet ek dat ek nie weer so lets 
sa1 aanvang nie. Die adolessent se pa tree altyd dieselfde op 
deur die saak te bespreek en die adolessent kans te gee om die 
rede vir sy optrede te verduidelik. 

Die groep stem saara dat hulle van sekere voorregte soos uitgaan 
en televisie kyk, ontneem word. Lyfstraf is vir hulle onbekend. 

Bevinding: Die hipotese word hier aanvaar. 
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Motivering: Waar dissipline en straf nie konsekwent toegepas word 
nie, voel die adolessente onseker. Die wil om aanvaarbaar op te 
tree is verskraald en daarom sal die lede van groep A teen dissi
pl ine en straf rebelleer. Lede van groep B verstaan die doel van 
dissipline. Hulle beleef hul ouers se toepassing van straf en 
dissipline as regverdig en konsekwent. 

Dit kom voor asof die adolessent straf en dissipline aanvaar in
dien dit konsekwent toegepas word. 

7.3.3 Hipotese 3 

As gevolg van sinvolle kOD1Dunikasie aanvaar die adolessent gesag 
omdat die ouer die adolessent se beperkinge begryp en die adoles
sent die ouer se behoeftes begryp. 

Die groep voel dat die opdragte nie altyd realisties is nie. Die 
ouer neem nie die adolessent se potensiaal en ouderdom in ag nie. 

Dit wil voorkom of ouers aan die adolessente verwagtinge stel 
waaraan die ouer as kind nie kon voldoen nie. Hy ma verwag dat ek 
in 'n koor moet sing omdat sy nie kon nie. Sy sing vals. Nou moet 
ek elke Woensdag gaan oefen en ek hou nie daarvan nie. 

Geld is 'n tema waaroor die adolessent en die ouer gereeld debat
teer. Die adolessente kla dat die ouer nie besef hoe duur dit is 
om met vriende ult te gaan nie. Net om by 'n k1ub te kom is pe
trol nodig en die toegang daar is ook bale. Gewoon1ik moet ek vir 
ll!Y meisie ook betaal. My ma verwag dat ek my eie skryfbehoeftes 
uit ll!Y sakge1d moet koop. Sy se daar is nie geld vir luukshede 
nie, maar intussen het sy 'n laai vol grimering en ll!Y pa 'n kas 
vol bier. 

Skoolprestasie word gereeld bespreek. My ma het na standerd agt 
die skoal verlaat en nou verwag sy van my om matriek te maak. Ek 
wil gaan werk maar sy wil niks weet nie. Die adolessent verstaan 
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nie die noodsaaklikheid van ooderwys nie omdat die ouer dit nie 
aan hom uitspel nie. Die adolessent beleef sy ouer se akademiese 
verwagt1ng van hom as 'n kompensering vir sy eie tekortkoming of 
lllY ma wil net met lllY spog/ 

Die direkte opdragte aan die ouer is nie moeilik nie maar volgens 
die adolessent net tydmors. fk moet al die vuilwerk doen dui op 
onredelike eise wat gestel word sonder dat die adolessent daar
deur verryk word. Sams moet ek vir lllY pa se vriende . drankies 
skfnk wanneer hu77e braaf, dis lekkerl Wanneer ek moet skotte7-. 
goed was, sorg ek dat ek gaan kuier. Die adolesseot voel saam dat 
die enigste oplossiog om •vuilwerk" te ontduik, is om te gaan 
rondloop of kuier. Die adolessente weet nie waarom hulle al die 
werk moet doen nie. Hulle voel die enigste tyd wanneer hulle met 
hul ouers gesels, is wanneer hul ouers hul werk gee, hulle weier 
en 'n stryery volg. 

Die enigste behoefte wat lllY pa het, is om by die hufs te rus en 
ons moet al die werk doen. Die adolessente weet nie wat hul ouers 
se behoeftes is nie. 

Hy ouers gee aan lllY opdragte wat ek weet noodsaaklik is. As elk
een ~ie sy deel doen nie, kan ons nie lekker bly nie. Die adoles
sente voel dat hulle iets leer in dit wat hulle moet doen. Wan
neer hulle die gras moet sny, leer hulle hoe om na 'n tuin om te 
sien. 

Hy ouers help lllY baie wanneer dit nodfg is, daarom wi7 ek hulle 
ook gelukkfg maak. Die groep voel dat hulle ook vir hul ouers om
gee en behulpsaam wil wees. 

Wanneer opdragte baie moeilik is, is hul ouers bereid om te help. 
Hulle besef dat hul ouers hul hulp nodig het. So sal hul ouers 
ook nie else aan die adolessent stel wat horn in ander aktiwiteite 
beperk nie. Hul ouers weet wat nodlg is en waaraan die adolessent 
behoefte het. Hy pa sal verduidelik wat hy van my verwag byvoor-
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beeld om die dag gras te sny en kar te was, maar ny sal verstaan 
as ek eers 'n rugbywedstryd by die skool gaan speel. Oaarom pla 
dft ntY nie as ek moet werk nie want ntY pa gee vfr ntY geleentheid 
om dit fn-ntY efe tyd te doen. 

Bevinding: Die hipotese word aanvaar. 

Hotivering: 'n Ouer-adolessent-relasie wat aan gebrekkige kommu
nikasie gekenmerk word, gee aanleiding tot die verwerping van ge
sag deur die adolessent. As gevolg van gebrekkige kommunikasie 
soos by groep A uitgewys is, is die begrypingsverhouding ontoe
reikend wat die moontlikheid van konflik verhoog. 

Wanneer die adolessent bewus is van die ouer se behoeftes (soos 
groep B), sal die verwagtinge wat die ouer aan hom stel aanvaar
baarder wees. Wanneer die ouer ook die behoeftes en moontlikhede 
van die adolessent in ag neem by die stel van sekere else, sal 
die adolessent eerder aan die eise wil voldoen. 

Dus sal die adolessent gesag aanvaar omdat die ouer die adoles
sent se beperkinge begryp en die adolessent die ouer se behoeftes 
begryp. 'n Toereikende, wedersydse begrypingsverhouding wat deur 
kommunikasie geskep kan word, is 'n voo'"\~aarde vir gesagsaanvaar
ding deur die adolessent. 

7.3.4 Hipotese 4 

Die adolessent aanvaar gesag omdat hy ook geleentheid kry tot be
sluitneming en keuse-uitoefening. 

Die groep stem saam dat hulle baie vryheid het. Ouers beoefen min 
kontrole. Die adolessent sal ouers laat weet waar hulle kuier 
maar word nie voorgeskryf waar hulle mag gaan nie. Waar hulle 
kuier is hul eie keuse en as daar probleme kom, moet hulle dit 
self oplos. Indien die probleme baie ernstig is, sal hul ouers 
behulpsaam wees. 
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Ek kry nfe die geleenthefd om te help met besluftnemfngs nfe, 
want ons doen nooft iets saam nie. Die adolessent kry wel ge
leentheid tot eie besluitnemtng maar net ten opsigte van sy eie 
belange. Ten opsigte van huishoudelike aangeleenthede stel hy nie 
belang in besluttneming en die uftrufl van fdees nfe. 

Groep B 

Ouers van dfe adolessent laat hul kfnders redelf k bafe vryheid 
toe. Dfe groep erken dat hul ouers altyd weet waar hulle is en 
wat hulle doen. Die ouer belet nfe sy kfnd om te gaan kuier nfe 
maar is tog voorskriftelik ten opsigte van hul keuse van vriende. 
l'(y ma ste1 belang in my vrfende en sal aan 111.Y verdufdelik waarom 
sy van een maat nie hou nfe. Soms kan ek haar punt fnsfen. 

Van die groeplede noem dat hul gesf n elke Sondagaand vergaderf ng 
hou. Elke kind kry geleentheid om saam met die ouers te besin oor 
keuses en besJuite. Probleme word ook bespreek en raad word vry-
1 fk gegee. Tydens die vergadering word die week wat volg se pro
gram bespreek en elke kind noem sy beplannfng. Hy het geleentheid 
om self sy week te beplan maar die beplanning word wel deur die 
ouers gekontroleer. 

Die adolessente het wel vryhefd van spraak, keuse en besluitne
ming maar dit word deur die ouer gekontroleer. 

Bevtndfng: Die hfpotese word aanvaar. 

Motivering: Volgens die respons van groep B sal die adolessent 
wat mag deel in besluitneming tuis en geleentheid tot weeklikse 
beplanntng kry, ervaar dat die ouer hom in sy oordeel en ke9ses 
vertrou. Die adolessent vertrou ook sy ouer se oordeel ten opsig
te van wat reg en verkeerd is. Die toereikende, wedersydse ver
trouensverhouding gee aan die adolessent beperkte vryheid en 
daarom openbaar dte adolessent nie net die wil om gesag uit te 
oefen nie maar ook gesag te aanvaar. 
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lede van groep A deel min in besluitneming tuis omdat daar min 
besluite tuis geneem word. Gesamentlike gesprekke oor reg en ver
keerd ontbreek. Die adolessent het absolute vryheid ten opsigte 
van sy eie belange. 

Dus sal die adolessent gesag aanvaar omdat hy ook geleentheid tot 
besluitneming en keuse-uitoefening kry. 

7.3.5 Hipotese 5 

Die adolessent verwerp gesag as gevolg van sy ouer se kritiese 
ingesteldheid. 

Wanneer ek ll!Y pa met die kar help, is hy nooit tevrede nie. Oft 
voe1 asof ek nie iets kan reg doen nie. Ek onthou ll!Y ma het van
dat ek vyf was a1tyd gek1a omdat ek nie ll!Y bed ordent1ik kan op
maak nie. Die adolessent wil nie spontaan hulp aanbied nie want 
hy word gereeld gekritiseer. 

Die ouer is geneig om die kind ook as persoon aan te val wanneer 
hy 'n taak nie reg uitvoer nie. Ek voe1 a1tyd sku1dig want ll!Y pa 
sa1 nie se: was die kar want dit is vui1' nie, maar : 'was die 
kar want jy ry die kar tot hy vui1 is'. Hy k1ink a1tyd so onte
vrede met /llY, asof ek die sku1dige is. 

Wanneer die adolessent wel opdragte in die huis uitvoer, word 
hy nie dopgehou nie maar die ouer wil weet of dit gedoen is. 
Ha sa1 ll!Y nie prys en se die mat is moot skoon nadat ek dit gewas 
het nie, in teendee1, sy sa1 eerder wi1 weet of ek die mat gewas 
het - so asof sy ll!Y nie vertrou nie. 

Die adolessente se ouers hou hulle nie dop om te sien of hulle 
die opdragte uitvoer of nie. Hulle sal wel die werk wat die ado
lessent gedoen het evalueer en die adolessent reghelp waar nodig. 
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Ek het ntr pa laat verstaan dat as hy wfl h~ dat ek die 111uur verf, 
1110et hy tevrede wees hoe ek dft doen, anders doen h.Y dft self. 
Hy lyk tevrede 111aar wys ntr wel op 'n paar blertse. Tog gee ek 
nfe om nfe want nou weet ek volgende keer om nfe weer dfeselfde 
fout te maak nfe. Ek besef dat as ek die werk nfe ordentlfk doen 
nfe, die muur oor 'n jaar weer geverf moet word. Hy ma weet dat 
sy nfe nodfg net om ntr te kontro1eer of ek weT vfr die eksamen 
leer nfe. Die uitslae sal we1 toon of ek ntr deeT gedoen het of 
nfe. 

Die adolessente besef dat hulle self verantwoordelik is vir die 
korrekte uitvoering van opdragte en wat die implikasie van laks
heid kan wees. Hul ouers is bewus van hul verantwoordelik
heidsln en daarom is dit nie vir hulle nodig om te kontroleer of 
die werk gedoen is nie. lndien nodig sal hulle help en raadgee. 

Bevinding: Die hipotese word aanvaar. 

Motivering: As gevolg van hul ouers se kritiese ingesteldheid, 
word die adolessente van groep A se menswaardigheid aangetas. 
Daarom kom hul in opstand teen gesag om hulself te laat geld. 
Hulle .het nie behoefte om hul ouers tevrede te stel nie omdat hul 
ouers tog nooit tevrede is nie. 

Lede van groep B ervaar hul ouers se goedkeuring wel al word hul 
ook op hul foute gewys. As gevolg van hul ouers se aanmoediging, 
ontwikkel hul verantwoordelikheidsin toereikend. 

Dus sal die adolessent gesag verwerp indlen sy ouers 'n kritiese 
houding openbaar. 

7.3.6 Hipotese 6 

Die adolessent aanvaar die beginsels en waardes wat die ouer aan 
hom oordra omdat die doel daarvan aan hom verduidelik word en die 
ouer dit voorleef. 
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Volgens die groep word daar min tyd afgestaan aan intieme ge
sprekke. Die adolessent se ma werk voldag en sy pa is baie uit
huisig. Die ouer is te veel afwesig en daarom wend die adolessent 
hom tot vriende. Sams is dit so eensaam by die huis en dan gaan 
ek maar kuier. 

Ek gesels eerder met 111.Y vriende oar wat reg en wat verkeerd is 
want hulle dink soos ek. Hy pa is soms dae lank nfe by die huis 
nie. Ek doen maar my eie ding, of dit nou reg of verkeerd is. As 

gevolg van die afwesigheid van die ouer, kan die ouer nie sy be
ginsels met die kind bespreek nie. Die adolessent weet wel dat hy 
nie mag vloek of rook nie, maar hy weet nie waarom nie. 

l(y pa s§ nie vir 111.Y dat ek nfe mag drink nie, want hy drink self. 
Oaarom bfed hy eerder vir 111.Y 'n bier of twee aan. Die groep kla 
dat .hul ouers van hulle verwag om gereeld die kategese by te woon 
maar hulle gaan self nooit kerk toe nie. Dit wil voorkom of die 
adolessente nie vertroue in hulle ouers se waardes en beginsels 
het nie omdat die nut daarvan nie vir hulle duidelik is nie. 

Soos vroeer genoem, word huisvergaderings gereeld gehou. Selfs in 
spontane geselsies beleef die adolessent bemoeienis van die ouer 
om aan die kind die waarde van die lewensopvatlike te laat besef. 
lntieme gesprekke tussen ouer en adolessent vind gereeld plaas. 

Slegs een van die groeplede het erken dat hy nie gereeld die kerk 
besoek nle maar dit pla hom nle want sy ouers gaan ook min na die 
kerk. Hy is wel seker van die morele verwagtlnge wat sy ouers aan 
hom stel en kan in sy ouers se handel en wandel die nut van die 
verwagtlnge besef. 

Dit ls opmerklik dat die groeplede se pa's of ma's altyd besklk
baar is indlen die adolessent hulp en raad nodlg het. Vrae word 
gereeld gevra en indlen die ouer nie 'n antwoord op 'n vraag het 
nle, sal die ouer self hulp by kenners vra. 
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Bev1nding: Dte htpotese word aanvaar. 

Motivering: As gevolg van die adolessente in groep A se ouers se 
afwesigheid, ontbreek ko11111unikasie tussen adolessent en ouer. 
Daarom 1s daar onbevredigende gesprekvoering ten opsigte van dte 
lewensopvatltke. Dte ouer leef ook nie die waardes soos deur 'dfe 
gemeenskap aan die kind voorgehou na nte. Die adolessent raak 
verward en leef sy eie waardes na wat minder eise aan hom stel. 

Adolessente in groep B ervaar opregte belangstelling en bemoefe
nis deur hul ouers wat hul waardes aan die ktnd wil oordra. Dte 
lewensopvatlike soos deur die gemeenskap voorgehou, word versterk 
deur dfe ouer se naleef van wat behoorlik is. 

Dus sal dte adolessent die begtnsels en waardes wat die ouer aan 
hom oordra aanvaar omdat die doel daarvan aan hom verduidelik 
word en dte ouer dit voorleef. 

7.3.7 Hipotese 7 

Die adolessent aanvaar gesag as gevolg van 'n aangename relas1e 
met sy ouers. 

Ek en l1fY ma kufer 1ekker saam. Ons kyk saam te1evfste, lees tyd
skrifte en 1uister plate. Tyd wat ouers en adolessent saana span
deer, word in beslag geneem deur dte media. Werklike tweerig
tfng-ko11111unikaste ontbreek. 

Probleme wat die adolessent met hul ouers bespreek, handel ge
woonl tk oor sakgeld, die afskaffing van reels en skoolaktiwitet
te. Die gesprekke word oorheers deur debattering. Probleme wat 
verband hou met meisies en aktiwiteite met maats, word met vrien
de bespreek. Oft is beter dat my pa nie van al l1fY probleme by die 
skoal weet nie. As 11fY ma van my probleme weet, sal sy l1fY altyd 
kwalik neem vir haar grys hare. As gevolg van skuldgevoelens ver
my die adolessent gesprekke met ouers. 
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Omdat die adolessente se ouers voldag werk en baie ulthuisig is, 
is daar min tyd vir kuier. Geselsies wat wel plaasvind, is ge
woonlik toevallig. 

Die groeplede het geen behoefte om weg te loop nie want ek doen 
buftendfen 111.Y efe ding. Soms loop soek ek wel geselskap. As ek 
kan wegloop, loop ek eerder van die skool af weg want daar f s te 
veel reels. 

Twee van die groeplede se ouers is vanwee werksverpligtinge vol
dag uithuisig en daarom word seker gemaak dat daar naweke inter
aksie tussen ouer en adolessent is. Ons mag nfe die hele naweek 
by vrfende kuier nie en Sondae gaan ons saam kerk toe en eet mfd
dae saam. 

Die groeplede wie se ma nle 'n beroep beoefen nie, word by die 
skool afgelaai en middae weer opgelaai. Slegs een is verantwoor
delik vir sy ele vervoer na die skool en buitemuurse bedrywig
hede. Wat wel vlr hulle aangenaam is, is die gesels na skool en 
'n ete ¥at wag. Hulle voel tuis en welkom, daarom is daar 'n be
hoefte aan spontane gesels met ma. 

Die adolessent geniet dit om saam met sy pa golf of tennis te 
speel. Ons werk nie net saam nie maar kompeteer ook saam. 

As gevolg van openheid voel die adolessent vrymoedig om met hul 
ouers oor hul probleme te gesels. Daar is ook geen behoefte om 
weg te loop en hul eie ding te doen nie. 

Bevinding: Die hipotese word aanvaar. 

Hotivering: Die tyd wat die ouer en adolessente in groep A saam 
spandeer, word in beslag geneem deur die media. Ander aktiwiteite 
wat saam gedoen word, ontbreek. Werklik aangename tye saam is 
min. Daarom soek die adolessent eerder die geselskap van sy por
tuur op. 
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Lede van groep B ervaar die tyd saam met hul ouers as s1nvol. 
Hulle gaan saam met ouers op uitstapptes en tyd word 1ngeru1m vir 
geselsies. 

Dus aanvaar die adolessent gesag deur sy ouer weens die aangename 
relasie met sy ouer. 

7.4 SAMEVATTING 

Die antwoorde van groep A en groep B verskil opmerklik by elke 
vraag. Volgens die antwoorde is dit duidelik dat die adolessente 
in die twee groepe se omstandighede verskil. Die hoeveelheid 
reels tuis, die toereikende toepassing van dissipline en straf, 
die aard van ko11111unikasie en die interaksie tussen adolessent en 
ouer, hoeveelheid geleenthede vir besluitneming, die houding van 
ouers en die voorlewtng van beginsels en waardes deur die ouers 
verskil by die adolessente van die twee groepe. 

Die verskil in omstandlghede tuts let tot die verskil in die be
lewing van gesag. Die adolessent sal 'n behoefte aan leiding van 
die ouer en om leiding aan ander te verskaf ervaar indien hy tuis 
gelukkig voel. 





HOOFSTUK 8 

BEVINDINGE EN AANBEVELINGS 

8.1 INLEIDING: DOEl VAN DIE HOOFSTUK 

Die hoofstuk het ten doel 'n oorsig van die navorsing wat aan die 
hand van 'n literatuurstudie en 'n empiriese navorsing afgehandel 
is. Deur die literatuur is tot teoretiese bevindings gekom. Die 
empiriese navorsing het dft wat deur die literatuur bevind is, 
bevestig. 

Die empiriese navorsing het bestaan uit 'n nomotetiese en 'n 
idiografiese ondersoek. Die resultate van die ondersoeke sal in 
die hoofstuk vervat word. 

Nadat die resultate van die ondersoeke beskryf is, sal die navor
ser leemtes in die navorstng uitwys. Na aanleiding van die leem
tes beoog die navorser om sekere aanbevelings vir verdere navor
sing te niaak. 

8.Z DOELSTELLINGS VAN DIE NAVORSING 

Dit is duidelik dat die opvoedingsituasie tuis die basis vonn vir 
die kind se persoonsontplooiing en wording. Die kind beskik oor 
die potensiaal om, namate hy ouer word, nader te beweeg aan vol
wassenheid. Tussen twaalf jaar en negentien jaar is 'n tyd van 
onsekerhede, •storm en drang• wat die brug tussen kind-wees en 
volwasse-wees vorm. Die tydperk word adolessensie genoem. 

Die navorser verwys na die situasiesketsing in hoofstuk 1, afde
ling l.Z.l. Andre en Linda Nel bevind hul in 'n ingewikkelde 
situasie waar hul drie kinders Andreas, Anton en Leanda adoles
sente is en gesag verskillend beleef. Dte vraag wat onwillekeu
rig opduik, is: Waarom sal die een kind gesag maklik uttoefen, 
'n ander gesag net aanvaar en 'n ander gesag verwerp? Om die 
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vraag te beantwoord is 'n studie gemaak van die adolessent se be
lewing van gesag en watter faktore tot die aanvaarding of verwer
ping van gesag bydra. 

8.2.1 Verheldering van terme: adolessent, ouerhuls en gesag 

Die kind bevind hom midde in 'n situasie waarby hy as persoon be
trokke is. Die opvoedingsituasie tuis bestaan uit drie pole, 
naaml1k die ouer as gesagsdraer, die kind as gesagsvraer en die 
norm. Die drie pole dra gesamentlik by tot die belewing van on
sekerhede. Deur die literatuurstudie, het die navorser meer in
ligting omtrent die rol van die adolessent, die ouer en die norm 
in die gesagsverhouding ingewin. 

Die kind word in die opvoedingsituasie ook met homself as adoles
sent gekonfronteer. As adolessent raak hy bewus van sy fisiese, 
psigiese, emosionele, sosiale en verstandelike ontplooiing. As 
gevolg van sy bewustheid van homself as persoon, stel hy nou ook 
aan homself en aan ander eise. Die doel van die navorsing was 
ook om meer te wete te kom van die adolessent se persoonsont
plooi ing, 

Die kind word in die situasie s-~onfronteer met sy ouers wat die 
steunpilare van die ouerhuis is. Sy ouers stel aan hom eise en 
hy moet hulle gehoorsaam. 'n Studie van die aard en funksie van 
die ouerhuis was nodig om die rol van die ouer te verhelder. 

Die norm wat deur gesag in stand gehou word, is die derde pool. 
Die navorser het inligting oor die toereikende gesagsverhouding 
tussen adolessent en ouer, die komponente van gesag en die norma
tiewe ontwikkeling van die adolessent, ingewin. Die norm ver
teenwoordig die lewensopvatlike wat die adolessent ook aanspreek. 

8.2.2 Die adolessent se belewing van gesag in die ouerhuis 

Deur die nomotetiese ondersoek het die navorser in die doel ge
slaag om meer te wete te kom van die adolessent se belewing van 
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gesag. Watter adolessent die ouer se gesag aanvaar of verwerp, 
het duidelik aan die lig gekom. 

8.Z.3 Faktore ~at tot die aanvaarding en verwerping van 
gesag bydra 

-
Die navorser het gepoog om te bepaal of daar 'n verband tussen 
die adolessent se aanvaarding of verwerping van gesag en die op
voedingshandel inge van die ouers is. Deur die idiografiese on
dersoek het opvoedingshandelinge wat wel tot aanvaarding of ver
werping aanleiding gee aan die lig gekom. 

Samevattend kan gestel word dat die navorser daarin geslaag het 
om die tweeledige navorsingsprobleem te beantwoord. Aan die hand 
van 'n literatuurstudle is die gesagsverhouding tussen adolessent 
en ouer teoreties bellg. Deur middel van 'n nomotetiese onder
soek is vasgestel of die adolessent gesag aanvaar of verwerp. 
Die idiograflese ondersoek was noodsaakllk om te bepaal watter 
faktore tot die aanvaarding of verwerping van gesag binne die 
ouerhuis aanleiding gee. 

8.3 BEYINDINGS UIT DIE LITERATUUR 

Ten eln~e die empiriese navorslng te doen, was die bestudering 
van die teorle noodsaakllk. Die drie pole van die gesagsverhou
ding tuls, naamllk die adolessent, die ouerhuis en gesag, is teo
reties begrond. 

Die volgende bevindinge ten opsigte van die gesagsverhouding het 
aan die lig gekom: 

8.3.l Die adolessent 

Adolessensie is 'n tydperk wat gekenmerk word aan identiteits
vormfng en selfkonsepvorming. Die vorming van die adolessent 
word voorafgegaan deur die bewuswording van 'n ele verstandellke 
vermoe, die emosionele, die liggaamsveranderinge wat gepaard gaan 
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met emosionele belewinge, sosiale vermoens en religieuse aspira
sies. 

Te midde van hierdie gewaarwordinge bly die adolessent bewus van 
sy afhanklikheid aan opvoedingshulp of hy kom in opstand teen op
voedingshulp. In sy strewe na onafhanklikheid en selfstandig
heid ervaar hy steeds 'n behoefte aan steun en bemoediging van sy 
ouer. 

Die adolessent se vermoe om volwasse op te tree word bevestig 
wanneer hy: 

sinvol met 'n volwassene kan kommunikeer 
met sy portuur sosiaal kan verkeer 
selfdissipline kan handhaaf 
selfstandig besluite kan neem en self verantwoordelikheid 
kan dra 
op 'n volwasse wyse die nuwe liggaamlike gewaarwordinge van 
sy liggaam kan hanteer 
aktief deelneem aan volwasse aktiwiteite 
eie identiteit en selfkonsep vorm en sy swak en sterkpunte 
kan aanvaar 
toekomsgerigtheid toon 
streef om ekonomies onafhanklik te wees 
heteroseksuele aanpassings kan uitvoer 

Die adolessent word bewus van sy fisiese ontwikkeling omdat lig
gaamsveranderinge pertinent plaasvind. Seksuele gewaarwordinge 
kom voor.wat lei tot 'n behoefte om meer te weet en te eksperi
menteer. By die seun neem motorlese krag toe en die motoriese 
vaardighede verbeter. 

Die adolessent se denkgerigtheid verhoog. Hy openbaar verstande-
1 ik sy vermoe om formeel te dlnk in terme van logika. Daarom ge
niet die adolessent enige geleentheid waar hy kan redeneer. On
gemotiveerde en ongunstige omstandighede tuls verskraal die ado
lessent se vermoe om te konsentreer en te memoriseer. As gevolg 
van die formeel-operasionele denkfase waarin die adolessent hom 
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bevind, is hy in staat om betrokke te raak in die man1pulasie van 
idees, konsepte en verhoudinge. 

Die adolessent se sosiale lewe word gekenmerk aan meer gesof1st1· 
keerde 1nterpersoonlike verhoudinge. Die adolessent 1s nou meer 
kieskeur1g in sy keuse van 'n spesifieke persoon om 'n intieme 
emosionele verhouding op te bou. Die portuur plaas druk op die 
adolessent. Hy wil met die portuur konformeer deur taal, musiek 
en gemeenskaplike tydverdryf. Die portuur is 'n toevlugsoord vir 
die adolessent wat gedurig met sy ouers in konflik verkeer. 

Die adolessent se emosionele stabiliteit is bepalend vir sy ver
mo~ om verstandelik, fisies en genormeerd homself optimaal te 
aktualiseer. Emosionele reaksies op gebeure wissel daagliks. 
Vrees, kommer, woede, nuuskierigheid, affek en jaloesie kom ge
reeld by die adolessent voor omdat hy nog in konflik is met hom
self, sy ouers en die portuur. Tog is sy emosionele uitinge meer 
gekontroleerd as di~ van 'n klein kind. Spontane uitinge van ge
voelens sal eerder by die ouerhuis voorkom as by die portuur. Die 
adolessent wat emosioneel stabiel is, het 'n positiewe beeld van 
homself en sal sy moontlikhede nie onderskat of oorskat nie. Hy 
toon respek vir ander. Sy gesprekvoering is vol humor. Hy kan 
selfs vir sy eie foute lag. 

8.3.2 Die ouerhu1s 

Die adolessent bevtnd hom in 'n opvoedingsituasie binne 'n nukle
~re gesin, 'n hersaamgestelde gesin, 'n enkelouergesin of 'n uit
gebreide gesin. Tog figureer die sosiale funksie, biologiese in
standhoudingsfunksie en die biologies-reproduktiewe funksie in 
elke tipe gesin. 

Binne die huwelik is dit die ouer se taak om die kind op te voed 
volgens die lewensopvatlike sodat die kind as volwassene binne 
die gemeenskap sy plek waardig kan inneem. Die ouer behoort hom 
ook met die kind se ontwikkeling te bemoei. Die ouer steun die 
kind in sy taalontwikkeling, ontwikkeling van sy f1s1ese 
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vaardighede en sy verstandelike ontwikkeling. Die gemoeidheid 
kan nie slaag as die ouer die kind nie ook emosioneel ondersteun 
nie. 

Tydens die ouer-kind-betrokkenheid stel die ouer aan die kind 
eise wat hy moet gehoorsaam. Die ouer kan die kind se gehoor
saamheid op 'n outoritere wyse, 'n permissiewe wyse of 'n demo
kratiese en atomistiese wyse kontroleer. Gesag is dus die kern 
waarom opvoeding en ontwikkeling wentel. 

Die gesagsverhouding tussen ouer en kind word versterk deur 'n 
toereikende relasie tussen ouer en kind. Die intensiteit van die 
relasie neem af namate die kind ouer word. As adolessent is die 
kind minder afhanklik van die ouer en kan hy met verantwoordelik
heid selfstandig besluite neem. 

'n Toereikende ouer-adolessent-relasie word gekenmerk aan gesonde 
kommunikasie en 'n sterk gevoelsband. Deur kommunikasie word die 
ouer en adolessent in staat gestel om mekaar te leer ken en te 
begryp, mekaar te vertrou en mekaar te respekteer om sodoende die 
gesagsverhouding te versterk. Wedersydse vertroue, aanvaarding 
van veran.twoordelikheid en erkenning van gesag is eie aan 'n po
sitiewe relasie tussen ouer en adolessent. 

8.3.3 Die belewing van gesag 

Pedagogiese gesag is sinoniem aan die ouer-adolessent-relasie. 
Opvoedingsgesag is teenwoordig wanneer twee individue teenwoordig 
is en een individu 'n volwassene is. In die opvoedingsituasie 
dien die ouer as gesagsdraer en die adolessent as gesagsvraer met 
die norm as die middelpunt waarom opvoeding wentel. Hieruit 
vloei die gesagsverhouding tussen ouer en adolessent voort. 

Die gesagsverhouding kan slegs verwerklik word wanneer daar vol
doende, sinvolle kommunikasie tussen ouer en adolessent teenwoor
dig is. Die adolessent kan sy gevoelens verbaliseer en die ouer 
kan sy behoeftes op 'n rasionele wyse aan die adolessent oordra. 
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Deur middel van gesprekvoering kan die adolessent en ouer deel 
in besluitneming en keuses. 

Pedagogiese ingryping is ook noodsaaklik 1n die verwerkliking van 
die gesagsverhouding. Die ouer bemoei hom met die adolessent 
deur hom aan te spreek en leiding te gee indien nodig. 

Gesag word gekenmerk aan verantwoordelike vryheid. Die adoles
sent besit verantwoordelike vryheid om onder die leiding van die 
volwassene sinvolle besluite te neem. Die vennoe om verantwoor
del ike besluite te neem, verg innerlike gesag. 

Gesag kan nie sonder reels en regulasies gehandhaaf word nie. 
Pligte en verwagtinge word aan die adolessent gestel. Daar word 
van hom verwag om gehoorsaam hieraan te wees. By die toepassing 
van reels moet die ouer bedag wees op te veel beperkinge, ondub
belsinnigheid, die emosionele en fisiese ingesteldhetd van die 
adolessent, koosekwentheid, wedersydse erkenning van behoeftes, 
begryping van sinvolheid van reels, aanprysing en positiewe ver
bal isering van pligte. 

Dissipline en reels kan nie sonder tugtiging en straf deur die 
adolessent ernstig opgeneem word nie. Die doel van straf is om 
verkeerde gedrag stop te sit en die adolessent te leer om wange
drag vrywilliglik te staak. Tugtiging en straf behoort regverdig 
te wees. . 

Toereikende tugtiging geskied wanneer die volgende beginsels in 
ag geneem word: 

Foute en mislukkings behoort nie bestraf te word nie. 
Bewaar die liefdesband. 
Die adolessent se selfagtlng moet behoue bly. 
Vermy 'n wilstryd. 
Verhoed te veel "nee". 
Dissipline behoort konsekwent toegepas te· word. 
Steun mekaar se outoriteit. 
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Gesagsaanvaarding deur die adolessent vermeerder namate die ado
lessent se normatiewe ontwikkeling toereikend verwerklik word. 
Die adolessent behoort sin en betekenis aan sy leefwereld te gee; 
sy leefwereld betekenisgewend aan die hand van waardes en norme 
te konstitueer. Deur opvoeding word die adolessent gele1 tot die 
u1tlewing van die lewensopvatlike wat deur die waardes en norme 
versterk word. Normatiwiteit spreek die gesagsdraer en die ge
sagsvraer dus aan. 

Die adolessent se belewing van gesag word bepaal deur die mate 
waarin die adolessent betekenis heg aan gesag en daarby betrokke 
raak. Die adolessent toon 'n behoefte om te konformeer of gesag 
ult te oefen indien hy die sinvolheid daarvan verstaan. Die ado
lessent sal intensioneel betrokke raak by gesag deur self gesag 
uit te oefen of net gehoorsaam te wees. Van die adolessent word 
verwag om in totaliteit betrokke te wees by gesagshandelinge. 

Die adolessent wat gesag aanvaar en uitoefen, beleef die gesag 
positief. Die adolessent wat nie die sinvolheid van gesag begryp 
nie sal gesag verwerp en dus gesag negatief beleef. Die positie
we belewing van gesag is 'n gevoelsmatige aangeleentheid maar 
word deur .die verstand begelei. Sonder rasionele bes inning oor 
gesag, kan die adolessent nie gesag posl~ief beleef nie. 

Die adolessent wat gesag aanvaar of verwerp en die aspekte wat 
aanleiding gee tot die aanvaarding en verwerping van gesag, het 
deur die empiriese navorsing aan die lig gekom. 

8.4 RESULTATE VAN DIE EMPIRIESE NAVORSING 

8.4.1 Die nomotetiese ondersoek 

By die nomotetiese ondersoek is 234 adolessente as proefpersone 
betrek. Die volgende gegewens het aan die lig gekom: 

(1) Daar is 'n hoe korrelasie tussen die belewing van gesag en 
die adolessent se relasie met sy ouers. Die ouer-adoles-
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sent-relas1e speel dus 'n belangr1ke rol 1n dte adolessent 
se belewing van gesag. 

Die verhoudtng tussen 'n vader en sy dogter ts hegter as die 
verhoudtng tussen 'n vader en sy seun. So ts die verhoudtng 
tussen 'n moeder en haar dogter ook hegter as dte verhoudtng 
tussen 'n"moeder en haar seun. 

Omdat gesagsaanvaarding by die adolessent hoog korreleer met 
die ouer-adolessent-relasie, word die hoe korrelaste tussen 
die adolessent se belewing van gesag en dte mate waartn hy 
gesag·aanvaar, bevestig. 

Daarom is dtt dutdelik dat die adolessentedogter gesag meer 
positief beleef en meer met gesag konformeer. Die· adoles
sent se belew1ng van gesag korreleer met die mate waartn die 
adolessent betrokke raak by gesagshandeltnge en die beteke
nts wat hy aan gesag heg. Dus sal die adolessentedogter 
tuts meer by gesag betrokke raak aangesien sy gesag as stn
vol beleef. 

Ott bevesttg weer eens die hoe korrelasie tussen die beteke
ntsgewing aan gesag en die betrokkenheid by gesag in die 
ouer-adolessent-relaste. 'n Toeretkende ouer-adolessent
relasie verhoog dte kwalttett van dte adolessent se betrok
kenhetd by gesag en sy betekentsgewing aan gesag. 

(Z) Di~ relasie tussen die adolessent en sy ouer 1n 'n nukleere 
gestn ts meer toereikend en hegter as die relas1e tussen die 
adolessent en sy ouer tn 'n enkelouergestn. Daarom sal die 
adolessent in dte nukleere gesin eerder met gesag konformeer 
en gesag uitoefen as die adolessent in die enkelouer-gesin. 

Die belewtng van gesag by 'n gestn waar 'n vader en 'n moe
der teenwoordig is, is meer posittef as die belewtng van ge
sag by 'n gesin waar slegs 'n vader of moeder teenwoordig 
is. 
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(3) Daar is geen verskil in die mate wat die adolessent die ge
sag van 'n biologiese ouer aanvaar en die mate waar1n die 
adolessent die gesag van 'n stiefouer aanvaar nie. Daarom 
behoort die kwaliteit van gesagshandhawing in die nukleAre 
gesin en die hersaamgestelde gesin diese'ifde te wees. 

(4) Daar is geen verskil tussen die adolessent van 'n gesin met 
'n gemiddeld-tot-hoe sosio-ekonomiese status se betekenisge
wing aan gesag en 'n adolessent van 'n gesin met 'n gemid
deld-tot- lae sosio-ekonomiese status se betekenisgewing aan 
gesag nie. Soos reeds gemeld, is daar 'n beduidende korre
lasie tussen die belewing van gesag en betekenisgewing aan 
gesag. Daarom kan beide die adolessente se belewing van ge
sag ooreenstem. 

(5) Die belewing van gesag by adolessente uit verskillende groot
te gesinne verskil nie beduidend nie. Soos reeds genoem, is 
daar 'n beduidende korrelasie tussen die adolessent se bele
wing van gesag en sy aanvaarding van gesag. Daarom, of 
ouers slegs een kind het of vier kinders, beinvloed nie werk
l ik die mate waarin die kinders gesag aanvaar of verwerp 
nie: 

(6) Die rangorde binne die gesin - of die adolessent die oudste 
of jongste is - is nie bepalend vir die kwaliteit van die 
adolessent se vermoe om gesag uit te oefen nie. 

(7) Daar is 'n positiewe korrelasie tussen gesagsaanvaarding 
tuis en gesagsaanvaarding binne die gemeenskap. Die adoles
sent wat binne die gesin gesag aanvaar, sal ook binne die 
gemeenskap gesag aanvaar. Die adolessent wat gesag binne die 
gesin uitoefen sal ook geneig wees om gesag binne die ge
meenskap uit te oefen. Die gesin hied dus vir die adolessent 
'n fondament waarop hy sy gesindheid teenoor gesag kan ont
wikkel. 

Samevattend is dit duidelik dat die kwaliteit van die ouer-ado
lessent-relasie 'n groot rol speel in die vorming van die adoles
sent as 'n gesagsaanvaarder, gesagsverwerper of 'n gesagsfiguur 
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binne die ouerhuis en ook btnne die gemeenskap. D1e tipe gesin, 
die grootte van die gesin en die sosto-ekonomtese status van dte 
ges1n ts dus nte bedutdend v1r die adolessent se belew1ng van ge
sag nte. 

Vraag 1 van die navorsingsprobleem, naamlik: •Hoe beleef 'die 
adolessent gesag in die ouerhuis?" kan beantwoord word wanneer 
die kwaliteit van d1e ouer-adolessent-relasie in ag geneem word. 
Indien daar 'n posttiewe relasie tussen die adolessent en sy ouer 
is, sal gesag positief aanvaar word en selfs uitgeoefen word. In
dien die ouer-adolessent-relasie verskraald voorkom, sal die ado
lessent gesag van die ouer negatief beleef en dtt dan verwerp. 

8.4.2 Die idiograftese ondersoek 

Twee gestruktureerde groeponderhoude ts gevoer. Die vter proef
persone in groep A het die adolessente wat gesag verwerp verteen
woordig. Die vier proefpersone in groep B het dte adolessente 
wat gesag aanvaar en uitoefen verteenwoordig. 

Die volgende gegewens het deur die groeponderhoude aan dte ltg 
gekom: 

(1) Die adolessent verwerp reels tuts aangesten hy aan te min 
reels onderwerp word. Binne die gesin waar elke ktnd reels 
moet gehoorsaam, word die reels aanvaar. Gesag van die 
ouers vergestalt in die handhawing van reels en regulasies. 
Aangesien daar 'n korrelasie tussen die gesagsaanvaarding by 
die adolessent en sy belewing van gesag is, sal die adoles
sent wat gesag gepaardgaande met reels aanvaar, gesag posi
tief beleef. 

(2) Wanneer die adolessent die ouer se toepassing van straf en 
dissipline as regverdig en konsekwent beleef, sal hy maklik 
die ouer se gesag aanvaar en hom aan die straf en dissipline 
van sy ouers onderwerp. 
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(3) Die adolessent aanvaar sy ouers se gesag omdat 'n toereiken
de wedersydse begrypingsverhouding deur sinvolle kolllllunika
sie geskep word. 

(4) Die adolessent aanvaar gesag omdat, as gevolg van 'n toerei
kende, wedersydse vertrouensverhouding tussen die adolessent 
en sy ouer, die adolessent geleentheid kry om besluite te 
neem en keuses ult te oefen. 

(5) Die adolessent aanvaar gesag omdat die ouer gereeld sy goed
keuring aan die adolessent toon. Die ouer handhaaf nie 'n 
kritiese houding nie. 

(6) Die adolessent aanvaar gesag binne die ouerhuis aangesien 
die lewensopvatlike deur sy ouers voorgehou en voorgeleef 
word. Die doel van waardes en beginsels word aan hom ver
duidelik en sy ouers stel aan horn 'n goeie voorbeeld. 

(7) Die adolessent aanvaar die gesag van sy ouers weens die po
sitiewe, hegte relasie tussen horn en sy ouers. 

Die gegewens wat in die idiografiese ondersoek aan die lig gekom 
het, dui op opvoedingshandelinge tuis wat aanleiding kan gee tot 
die adolessent se gesagsaanvaarding, gesagsverwerping en die uit
oefening van gesag. Die tweede vraag wat deel is van die navor
singprobleem, naamlik: "Watter aspekte in die opvoedingsituasie 
tuis lei tot positiewe of negatiewe belewing van die gesagsver
houding tuis?", is dus deur die idiografiese ondersoek beant
woord. 

8.5 LEEMTES IN HIERDIE NAVORSING 

(1) Die navorser is van mening dat die idiografiese ondersoek 
uitgebrei kon word met meer individuele onderhoude. Onder
houde met adolessente wat hul skuldig maak aan wetlike de
linkwensie sou meer lig kon werp op die rol van die opvoe
dingshandelinge tuis as oorsaak van die verwerping van ge
sag. 
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(2) 'n Faktorontleding kon gedoen word om te bepaal watter fak
tore tot gesagsaanvaarding hydra. 

8.6 IMPLIKASIES VAN HIERDIE NAVORSING 

Die afhandeling van die navorsing bring sekere fmplikasies· na 
vore. 

(1) Die ouer moet bewus gemaak word van die belangrikheid van 'n 
positiewe ouer-adolessent-relasie. 

(2) Die ouer moet bewus gemaak word van die kind se behoefte aan 
gesag. Die belang van toereikende gesagshandhawing gepaard
gaande met die sinvolle toepassing van reels, regulasies, 
dissipline en straf as fondament vir aanvaarbare deelname 
aan gemeenskapsaktiwiteit behoort beklemtoon te word. 

Om bogenoemde implikasies te realiseer, is ouerleidingsprogranvne 
noodsaaklik. 

8.7 AAHBEVELINGS 

Die navorser sou bevindinge in hierdie navorsing verder wil ver
fyn deur: 

verdere navorsing betreffende die relasle tussen die adoles
sent en sy stiefouer 

verdere navorsing betreffende die kwallteit van die relasie 
by verskillende sosio-ekonomiese groepe ; 

verdere navorsing betreffende die rol van die ouers in die 
kind se leierskapsontwikkellng - uitoefening van gesag 

die opstel van 'n program met die doel om die moontlikheid 
tot die stigting van 'n toereikende relasie tussen ouer en 
adolessent te verhoog en die ouer te lei in toereikende ge
sagshandhawing tuis 
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'n gevallestudie waar adolessente wat skuldig is aan wetlike 
delinkwensie se opvoeding retrospektief belig word 

8.8 SLOT 

Die hoop word uitgespreek dat die bevindinge in die studie die 
leser sal aanspoor tot optimale verwerkliking van die gesagsver
houding tuis. Optimale verwerkliking kan slegs geskied indien 
die ouer bewus is van faktore wat die relasie tussen hom en die 
adolessent kan skaad. 

In elke gesin is daar 6f 'n Andreas 6f 'n Anton of 'n Leanda. 
Dit is die ouer se verantwoordelikheid om elke kind in die ouer
huis op 'n unieke wyse regverdig te benader en op te voed. 

Opvoeding is 'n Godgegewe voorregl 
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