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HOOFSTUKl 

ORieNTERING TOT DIE STUDIE 

Musiek staan tussen die enkeling en die skepping waarin hy leef. Dit 
deel die ryk van die Ek en die ryk van die Skepping : musiek "se" baie, 
maar se eintlik ook niks. Dit word gehuldig as 'n manier van skilder, 
sonder dat dit skilder; dat dit die taal van die hart is .... sonder dat dit 
die taal van iets op aarde is. Musiek is volkome vaag en terself dertyd 
vir die wat dit liejhet, volkome absoluut 

Prof Malan (Van Schalkwyk 1998 : 28) 
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1.1 BEWUSWORDING 

Musiek speel 'n groot rol in ons alledaagse bestaan. Van kleins afbeweeg babatjies 
op die maat van die musiek. As 'n musiek liefhebber het die navorser lankal reeds 
bewus geword van die invloed wat musiek op die mens kan he. Musiek kan iemand 
se gemoedstoestand bei:nvloed. Sekere musiek maak ons opgewonde en antler 
musiek kan ons depressief laat voel. Die invloed van musiek op die psige is 
kalmerend. Musiek is dan ook verder vir die mens 'n middel waardeur hy homself 
kan uitdruk sonder taal. Musiek het ook 'n invloed op die liggaam. 

Die menslike liggaam bevat al drie die basiese elemente wat daar in musiek gevind 
word naamlik, klank, slagmaat en ritme. Wanneer daar musiek gespeel word 
resoneer die liggaam saam met die musiek. Die mens se breingolwe het egter ook 'n 
ritme en skakel by die ritme van die musiek in. 

Die vraag wat vir die navorser ontstaan is of die musiek gebruik kan word om die 
belewing van studiesukses vir leerling moontlik te maak. As die musiek soos reeds 
genoem, 'n invloed kan he op 'n persoon se gemoedstoestand, dan behoort die 
musiek waarskynlik gebruik te kan word vir die skepping van die regte 
studieomgewing vir studiesukses. Die navorser kan dus van musiek gebruik maak 
om die gemoedstoestand van die leerlinge te bei:nvloed tydens die studieproses. 
Musiek kan ook gebruik word by kinders wat leerprobleme ondervind. Van die 
leerprobleme is byvoorbeeld lees- en spellingsprobleme, hiperaktiwiteit, 
wiskundeprobleme en probleme met die geheue. 

Kinders wat nie presteer tot die mate waartoe hulle instaat is nie, voel dikwels 
selfbewus en depressief Wanneer hierdie kinders uiteindelik gehelp word met hulle 
probleme is hulle selfbeeld al gewoonlik baie laag. Daar word van versklillende 
studiemetodes gebruik gemaak wanneer daar hulp verleen word , maar die navorser 
is van mening dat musiek 'n groot invloed kan he by die studieproses. 

Maar wat is hierdie studieproses? As ons gaan kyk na leer, word dit vir ons duidelik 
dat leer baie belangrik is vir die leerling omdat dit sy werk is. Sy skoolpunte is die 
bevordering wat daar is aan die einde van elke jaar. Dit is dus vir elke leerling 
belangrik om te presteer na sy vermoe. Die studieproses is dus 'n belangrike deel 
van hulle daaglikse bestaan. Die navorser wil vasstel of musiek 'n rol gaan speel in 
die studieproses. 

Die voorafgaande voorwetenskaplike bewuswording maak egter die navorser bewus 
van verskeie vrae rondom die gebruik van musiek tydens die studieproses en vir die 
belewing van studiesukses. Die vrae word nou bespreek. 

1.2 VRAE IN VERBAND MET DIE BEWUSWORDING 

Daar is baie soorte musiek wat 'n moontlike invloed kan he op die studieproses. 
Daar moet dus bepaal word watter musiek die regte musiek vir die spesifieke 
studiemateriaal sal wees. Die vraag is of daar 'n verskil gaan wees in die 
uitwerking van 'n spesifieke soort musiek op 'n spesifieke leertaak of studietaak? 

2 



Die volgende vrae het na vore gekom : 

• Hoe kan die musiek gebruik word om die onthou van leerstof te bemeester ? 

• Kan die musiek werklik gebruik word om die breingolwe te stimuleer ? 

• Sal die musiek 'n invloed he op die leerling se konsentrasievermoe? 

• Het die gebruik van spesifieke tipes musiek werklik 'n verskillende uitwerking 
op die verskillende materiaal wat studeer word ? 

1.3 (Sien Diagram 1 op bladsy 17) 

1.3. l Literatuuroorsig 

Uit die literatuur word dit vir ons duidelik dat daar reeds oor 'n wye spektrum 
navorsing gedoen is oor die gebruik van musiek as terapie of in terapie. Die 
vemaamste temas word vervolgens bespreek. 

MUSIEK VIR DIE OUTISTIESE PERSOON 

Warwick & Alvin, 1991 
Scott, 1992 

Edgerton, 1994 

Outistiese kinders of persone word veral bereik 
deur musiek. 

Kommunikasie word hier bewerkstellig deur die 
gebruik van improviserende musiek- terapeutiese 
tegnieke. 

Freundlich, Pike en Schwartz, Hulle maak gebruik van danse om 'n analise van 
1989 response by outistiese kinders te maak. 

Evers, 1992 

Cohen en Masse, 1993 

Thaut, 1988 

Evers vind dat die gebruik van musiekterapie ook 
deur pediaters en psigiaters onderskryf word. 

MUSIEK EN BEWEGING 

Musiek word hier aangewend as terapeutiese 
ingrypingsmetode vu persone met 'n 
neurogenetiese afwyking. 

Musiek dra bier by tot ritmiese en motoriese 
integrasie, veral binne die raamwerk van 
funksionele organisasie en outomatisasie vu 
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Staum, 1993 

Kenny, 1987 

motoriese gedrag en beweging. 

Musiek en dans word gebruik as terapeutiese 
hulpmiddel in die terapie van begaafde kinders. 

Ritmiese bewegings is gebruik om adolessente met 
emstige gebreke te help om psigomotoriese 
vaardighede te bekom, asook om spraak te verbeter 
en aan te moedig. 

MUSIEKTERAPIE VIR BEJAARDES 

Tomaino, 1994 
Whitcomb, 1994 

Christie, 1992 
Hadsell, 1995 
Brotons en Pickett-Cooper, 
1994 
Newman en Ward, 1993 

Hierdie studies word veral gemik op die verhoging 
van funksioneringsvlakke van geestelike en fisiese 
verswakte bejaardes. 

Heelwat studies is gedoen met bejaardes wat aan 
Alzheimer se siekte lei. Die aftakeling van die 
pasient se sosiale gedrag is ook nagevors. 

Pretorius, 1989, Tomaino, 1994 Daar is gevind dat bejaardes wat aan Alzheimer se 
siekte lei heelwat minder doelloos ronddwaal 
wanneer hulle aan musiekterapieprogramme 
deelneem. 

Di Giammarino, 1994 Daar is ook navorsing gedoen oor depressie onder 
bejaardes, sosialiseringstegnieke, en die belewenis 
van genot deur bejaardes. 

MUSIEK EN EMOSIONELE ONTWIKKELING 

Kaser, 1993, McCarthy, 1992 
Hughes, 1993, 
Robb, Nicols & Ruton, 1995 

Brotons, 1994 
McGuire & Smeltekop, 1994 

Purdy, 1994 

Daar word veral navorsmg gedoen oor die 
vermindering van stres en ontspanningstegnieke. 

Daar word ook navorsmg gedoen oor die 
vermindering van angs en die bantering van 
skeidingsangs. 

Doen navorsing oor die tipiese "blues" - gevoel wat 
algemeen onder adolessente voorkom. 
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Duerksen en Darrow, 1991 

Anderson, 1991 

Cloete, 1988 

Hughes, 1988 

Aldridge, 1993 

Doen navorsing oor die sosiale vaardighede vir 
adolessente, verbetering van die selfbeeld en 
groepsbinding. 

Regstellende terapie word gebruik m die 
behandeling van adolessente wat seksueel 
misbruik is. 

Mishandelde en verwaarloosde kinders se 
emosionele probleme word aangespreek deur die 
gebruik van musiek. 

Volgens Hughes kan 'n kind met 'n ongelukkige 
verlede gehelp word om aan te pas en 'n 
positiewe toekoms te bou, deur die gebruik van 
musiekterapie. 

Die invloed van musiekterapie op die kind met 
veral klem op kommunikasie deur middel van 
musiek word deur Aldridge nagevors. 

MUSIEK EN VERSTANDELIK GESTREMDHEID EN DIMENSIE 

Morton, Kershner & Siegel, 
1990 

Harvey, 1990 

Schalkwijk, 1993 

O'Callaghan, 1993 

Daar word heelwat riglyne en programme verskaf 
vir die hantering van verstandelik gestremde 
kinders , waarin die potensiaal van musiekterapie 
m die behandeling van geheue en aandag
verwante probleme ontgin word. 

Navorsing word gedoen oor die 
neuropsigologiese basis van musiekterapie. 
Daar is gevind dat musiek baie verskillende 
neuropsigologiese response tot gevolg kan he. 
Musiek kan ook bydrae tot die verkryging van 
geestesgesondheid. 

Navorsing 1s hier gebaseer op remedierende 
musiekmaak en musiekverwante aktiwiteite. 

Het veral navorsing gedoen oor kommunikasie
vaardighede . 
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MUSIEKTERAPIE EN DIE PSIGIATRIESE EN KLINIESE 
GEBRUIKE DAARV AN 

Cassity en Cassity, 1994 
Zagelbaum & Rubino, 1991 

Steinberg, Kimmig, Raith & 
Gunter, 1991 

Heaney, 1992 

Volkman, 1993 

Tyson, 1987 
Benenzon, 1982 

Musiekterapie ts suksesvol aangewend m die 
navorsing met kinders, adolessente en volwassenes 
wat psigiatriese pasiente was. 

Navorsing is gedoen oor die gebruik van 
musiekterapie in die rehabilitasie van chroniese 
skisofrenie. 

Het in die navorsing 'n vergelyking getref tussen 
musiek en ontspanningsterapie. 
Die meeste pasiente het gedui dat hulle meer by die 
musiekterapie program gebaat het. 

Het veral die heelende waarde van musiekterapie 
beskryf. Die onderdrukte gevoelens en kennis word 
na die oppervlak geforseer en die persoon word 
daarmee gekonfronteer. 

Sommige navorsers beskou musieterapie as 'n 
onderdeel van 'n psigiatriese behandelingsplan. 

MUSIEK EN GROEPSTERAPIE 

James en Freed, 1989 

Ho en Settles, 1984 

Hibben, 1992 

Hulle het 'n model geskep vir die gebruik in 
groepsterapie. Musiek word gebruik om ii sterk 
groepsbinding tot stan~ te bring. 

MUSIEK EN GESINSTERAPIE 

Kassetbande is saamgestel met twintig populere 
liedjies daarop wat 'n versinnebeelding is van die 
tipiese karaktereienskappe van die vyf potensiele 
fases waardeur 'n huwelik gaan. 

Musiek is gebruik in gesinne waar daar klein 
kindertjies teenwoordig is. Die musiek is gebruik 
om die gaping tussen die kinders en die 
volwassenes te oorbrug. 
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MUSIEK EN SPRAAKONTWIKKELING 

Cassidy, 1992 
Zoller, 1991 
Cohen, 1992 

Darrow en Starmer, 1986 

Cohen en Ford, 1995 

Aldridge en Aldridge, 1992 

Die musikale aktiwiteite word aangewend ter 
versterking van spraak. 
Daar word van konsepte soos liedjies, oefeninge, 
asemhaling, woordeskat en vokalisering gebruik 
gemaak. 

Die effek van vokale afrigting op die intonasie en 
stemtoon van gehoorgestremdes word ook 
bestudeer. 

Musikale leidrade is gebruik om die niksseggende 
spraak van persone met afasie te verbeter. 

Het gebruik gemaak van musiekterapie as 'n 
sensitiewe metode om elemente in spraakproduksie 
( soos vlotheid en intonasie) te toets. Die persoon se 
ekspressiewe en reseptiewe taal kan ook so 
waargeneem word. 

MUSIEK EN KREATIWITEITSAKTIWITEITE 

Lorenzetti, 1994 
Russell, 1992 

Aldridge, 1991 
Schmidt, 1984 

Pavlicevic en Trevarthen, 1989 

Kombinasies tussen verskillende skeppende 
aktiwiteite soos kuns, beweging, musiek, drama, 
dans en poesie word aangewend om vas te stel of 
daar 'n verband bestaan tussen die kunsvorme se 
ontwikkeling van potensiele kreatiwiteit. 

Het 'n vergelyking getref tussen die organisasie 
binne musiek en die self Die musiek verloop 
volgens 'n plan van ritme en patrone wat binne 'n 
bepaalde tydsbestek verloop. Hulle beskryf die 
mens se bestaan op aarde in soortgelyke terme as 
musiek, naamlik dat die mens ook in patrone 
ontwikkel en groe1 wat verdeel kan word m 
frekwensie van tyd en struktuur. 

Kreatiwiteit word in hulle navorsing aangemoedig , 
want volgens hulle voors1en die musikale 
improvisasie van die terapeut en die pasient 'n 
raamwerk vir spontane nie-verbale interaksie. 
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Rathke, 1989 

Forinash, 1992 

In die navorsmg word getoon dat musiek 
alternatiewe en kreatiewe kommunikasiewyses m 
spesifieke terapeutiese situasies moontlik maak. 

Kreatiewe improvisasies word beskryf in terme van 
natuurlike aanleg, musikale agtergrond, 
kwesbaarheid, druk , spontanelteit en 'n rasionele 
bewuswees van die self 

MUSIEK EN KOGNITIEWE HERSTRUKTURERING 

Aldridge, Brandt & Wohler, Talle studies is gedoen met die oog op die gebruik 
1990 van musiek m die bereiking van kognitiewe 

herstrukturering. 

Heslinga, 1983 

Brown et al, 1989 
James, 1990 

Heal en O'Hara, 1993 

Gardner, 1990 
Harris, 1993 

Heal en O'Hara, 1993 

Murphy, 1992 

Brodsky, 1991 

Gebruik Mozart se musiek om onafhanklike 
probleemoplossingsmetodes en kognitiewe beeld
vorming te bewerkstellig. 

Navorsing word gedoen oor die aanspreek van 
probleme met betrekking tot geheue en aandagspan, 
versterking van 'n innerlike lokus van kontrole en 
'n realistiese erkenning van jou eie vermoe. 

Baie navorsing word ook gedoen met betrekking tot 
die persoon se eie funksionering. Hulle beskryf 
onder andere die helende krag van musiek en die 
invloed daarvan op die self, asook self
transformasie deur musiek. 

Musiek word gekies om aan te sluit by 'n individu 
se sogenaamde "inner landscape". 

Die individu word deur hulle aangemoedig om 
homself te ontdek deur te leef volgens sy "inner 
sounds". 

Navorsing 1s gedoen oor kognitiewe gedrags
modifikasie en die herformulering by depressie
lyers. 

Die navorsing word toegespits op die effek van 
spesiale uitgesoekte musiek op die bevolking asook 
die aanwending van massakommunikasie. 

8 



Beer, 1990 

Daardeur is die hele bevolking van Israel tydens die 
Golf-oorlog gehelp om gevoelens van nasionale 
eenheid en versterking op te bou. 

Die konsepte mite en ritueel is gebruik in studies 
waarin 'n mite beskryf word as 'n lewende konsep 
vir die individu, en <lit word aktief in musiekterapie 
gebruik. 'n Ritueel word beskryf as die wyse 
waarop die klient se mite duidelik hoorbaar, 
verstaanbaar en herkenbaar gemaak word. Elke 
klient se spesifieke temas en onderwerpe word 
gehoor in sy rituele en sy persoonlike mites kan 
verstaan word deur hierdie rituele. 

MUSIEK, PYNHANTERING EN SIMPTOOMVERLIGTING 

Standley, 1986 

Mandel, 1993 

Jacobowitz, 1992 

Schorr, 1993 
Magil-Levreault, 1993 

Lehrer et al, 1994 
Standley, 1992 

Navorsing is oor 'n wye spektrum van onderwerpe 
gedoen oor die toepassing van musiekterapie in die 
mediese en tandheelkundige situasies. 

Musiekterapie word suksesvol aangewend in die 
behandeling van terminale pasiente of persone met 
'n langtermyn siekte. 

lngryping in 'n relatiewe kort tydsbestek tydens 
krisishantering is met behulp van musiekterapie 
gedoen. 

Musiekterapie word aangewend ter vermindering 
van pyn of pynbeheer, vu verandering m 
gemoedstoestand, toename m beheer en 
ontspanningstegnieke. Van die behandelings
tegnieke waar musiek met groot vrug gebruik word 
sluit in spierontspanning en musiek-geinspireerde 
verbeeldingsvlugte. 

Musiek word gebruik saam met 
ontspanningstegnieke vu die verligting van 
simptome en ook aangewend in die behandeling 
van naarheid en braking. 

Hulle het kinders met gesig-, gehoor- of antler 
gestremdhede met behulp van musiek gehelp om 
gedragsaanpassings te maak. 
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Amir & Schuchman, 1985 
Van Deventer, 1992 
Skinner, 1992 

Aldridge, 1991 

Hy het die invloed van woordlose sang van 'n 
terapeut op die polsslag en asemhalingspatrone van 
'n terminate pasient beskryf. 

In verdere studies in 1993 beskryf hy die mediese 
toestande waann musiekterapie volgens horn 
suksesvol aangewend kan word. 

• Manipulering van hartklop en bloeddruk 
• Verligting van angs en stres by kankerpasiente. 
• Hulpverlening met pynbestuur en terminate 

sorg. 
• Rehabilitasie van mense met neurologiese 

probleme. 
• Diagnosering van kognitiewe en motoriese 

verswakking by bejaardes. 

MUSIEKTERAPIE EN ANDER TERAPEUTIESE TEGNIEKE. 

Barclay, 1987 

James en Townsley, 1989 

Bryant, 1987 

Diaz-de-Chumaceiro, 1992 

Die gebruik van musiekterapie saam met ander 
tegnieke is deur baie navorsers aangetoon. 

Musiekterapie word m kombinasie met 
arbeidsterapie gebruik, vir die behandeling van 
pasiente met 'n chemiese atbanklikheid. 

Die navorser bewys die suksesvolle kombinasie van 
musiekterapie en Rasionele Emosionele Terapie. 

Gebruik ook musiekterapie saam met 
Transaksionele Analise, Rasionele Gedragsterapie 
en Gestaltterapie. 

Kombineer musiekterapie met Multi-modale 
Adelman, 1985 terapie. 

Gebruik musiek saam met projeksietegnieke, bv. 
Lehtonen en Shaughnessy, 1992 Tekeninge, Spelterapie, Biblioterapie en Die 

begeleide droom. 

Amir, 1990 Tegniek is gebruik waar die klient sy eie liedjie 
improviseer. Die woorde se betekenis 1s dan 
ontleed. 
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DIE GEBRUIK VAN MUSIEK EN VOORLIGTING 

Bowman , 1987 
Miles, 1993 

Clarkson, 1994 

Presti, 1984 
Duerksen en Darrow, 1991 

Mark, 1988 

Beskryf musiek as 'n kragtige hulpmiddel van die 
Voorligting-opvoeder 

Musiek kan ook terapeuties aangewend word as 
fasiliteringstegniek, waardeur die voorligter die 
kind help om beter te studeer en groter sukses op 
skool te behaal. 

Musiek is gebruik met 'n groep studente by wie 
selfdissipline en motivering kortgekom bet. Hulle 
het ook swak studiemetodes gebruik en was 
alkohol- en dwelmafhanklik. Met behoorlike 
beplanning en die gebruik van musiek in terapie is 
hierdie studente gehelp om noodsaaklike 
grondbeginsels aan te leer. 

Musiek word gebruik in groepsterapie vu die 
verkryging van sosiale vaardighede. 

MUSIEK EN KINDERONTWIKKELING 

Gonzalez, 1989 

Liebman en MacClaren, 1991 

Orff, 1980 en 1989 

Barrickman, 1989 

Morton et al, 1990 

Die terapeutiese gebruik van musiek is vanaf die 
vroegste tyd al nagevors in die baarmoeder. 

Die angsvlakke van verwagtende moeders en babas 
tydens die swangerskaptermyn IS deur musiek 
aangespreek. 

Musiek word hier gebruik as hulpmiddel in die 
hulpverlenings proses aan die ontwikkelings
geremde kind. 

Navorsing Is gedoen oor 'n program vir 
gehospitaliseerde voorskoolse kinders, waarmee 
motoriese aktiwiteite, produksie en diskriminasie 
van klanke en sosiale ontwikkeling bevorder word. 

Leergestremde kinders word met musiek gehelp om 
hulle geheue en konsentrasie te verbeter. 

Selfs die verbetering van handskrif is nagevors. 
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Uit die voorafgaande temas het dit vir ons duidelik geword dat die veld van navorsing te 
wyd is om in een studie te betrek. Vervolgens gaan die navorser uit die wye veld enkele 
aspekte afbaken wat in hierdie studie nagevors gaan word. 

1.4 AFBAKENING VAN STUDIEVELD 

Ons het hier te doen met 'n wye veld van komponente, maar gaan slegs kyk na die 
gebruik van musiek by die studiesukses van hoerskoolleerders. Die literatuur het 
verskeie navorsing waar musiek gebruik word vir kinders met erge probleme. Die 
navorsing wat gedoen gaan word het egter betrekking op gewone hoerskoolleerders en 
hulle studiesukses. Die volgende temas word afgebaken as studieveld vir die navorsing 
wat in hierdie studie gedoen sal word. 

1. 4 .1 Die emosionele belewenis van die kind 

Baie kinders beleef hulself as ontoereikend wanneer daar na hul studies en skoolwerk 
verwys word. Hulle voel dat hul beter moet of kan presteer. Daar word dan ook 
geweldig baie druk op hulle geplaas van die samelewing se kant af om te presteer. Vir 
die navorser lyk dit dus of dit 'n voorvereiste van die samelewing is om te presteer en 
daarvoor is emosionele stabiliteit nodig. 

Deur die gebruik van musiek kan die navorser emosionele stabiliteit bewerk. Musiek 
kan gebruik word om ons gemoedstoestand te verander. Daar kan dus vir die leerdere 
opgewekte musiek gespeel word voordat hulle met 'n leertaak begin. Rustige musiek 
kan dan tydens die leerproses gespeel word, om die konsentrasie te verbeter. 

1.4.2 Die studiemetodes 

Baie leerders presteer ten spyte van hulle studiemetodes en omgewing. Die groot 
meerderheid sukkel egter met die regte of 'n toepaslike studiemetode, en moet dan ook 
bygestaan word sodat hulle, hul eie studiemetode ontwikkel en verstaan hoekom hulle 
die metode gebruik. 

Die navorser poog om met die navorsing aan die leerders te bewys <lat musiek dalk 'n 
rol kan speel tydens die studieproses. Musiek kan byvoorbeeld 'n invloed he op die 
lang en korttermyn geheue, of selfs op die memorisering van wiskundige formules. By 
die navorser bet dus die vraag ontstaan of musiek wel 'n invloed gaan he op die leerder 
se studiegewoontes en metodes. 

1.5 PROBLEEMSTELLING 

Vanuit die voorwetenskaplike bewuswording het die navorser bewus geword van die 
moontlikheid dat musiek wel saam met studiemetodes gebruik kan word. Sy bet ook 
bewus geword van ander gebruike van musiek deur die literatuur en ander publikasies 
en praatjies. 
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Vanuit die literatuur blyk dit dat daar nog nie genoeg navorsing gedoen is waar musiek 
saam met studiemetodes gebruik word nie. Die volgende vraag het na vore gekom : 

r 

OP WATTER WYSE KAN MUSIEK 'N INVLOED Be 
OP DIE BELEWING VAN STUDIESUKSES? 

Die vraag sluit die volgende in : 

1.5.1 Hoe lyk die studieproses ofleer? 
1.5.2 Gaan die musiek 'n invloed he, en watter musiek? 
1.5.3 In watter mate kan musiek aangewend word in die studieproses, volgens die 

literatuur? 
1.5.4 Hoe kan die musiek en die studieproses gebruik word deur die Opvoedkundige 

Sielkundige? 
1.5.5 Watter riglyne kan verskafword vir die toepassing daarvan? 

1.6 DOELSTELLINGS 

Daar word in hierdie verhandeling gepoog om 'n antwoord te hied op die vrae wat na 
vore gekom het in die probleemstelling. 

1.6.1 'n Duidelike verduideliking gaan gegee word van wat presies die studieproses 
behels. Dit word gedoen sodat die leser 'n duidelike begrip daarvan kan kry. 

1.6.2 'n Ondersoek sal gedoen word na die navorser se eie toepassing van musiek in 
die studieproses. Hiermee word beoog om self te ontdek wat die invloed van 
musiek op die studieproses is, en of die gebruik daarvan enige invloed sal he. 

1.6.3 Vanuit die literatuur sal gepoog word om 'n volledige studie te doen, sodat 'n 
oorsig verkry kan word van hoe musiek reeds aangewend word in die 
studieproses. 

1.6.4 Na aanleiding van die studie wat gedoen is sal daar riglyne verskaf word vir die 
gebruik van musiek deur die Opvoedkundige Sielkundige, opvoeders en ouers. 
'n Volledige studieprogram word dan ook saamgestel. 
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1. 7 HIPOTESESTELLING 

MUSIEK KAN OP VERSKILLENDE WYSES 'N INVLOED Be OP DIE 
STUDIESUKSES VAN BOeRSKOOLLEERDERE. 

• Leerdere met 'n positiewe studiehouding se prestasies gaan beter wees as die 
prestasies van leerdere wat nie 'n positiewe studiehouding het nie. 

• Leerdere wat oor goeie studievaardighede beskik sal beter presteer as leerdere wat 
nie oor goeie studievaardighede beskik nie. 

• Leerdere met 'n goeie geheue sal beter presteer as leerdere wie se geheue nie so 
goed geoefen is nie. 

• Die Ekstra-musikale veranderlikes gaan 'n verskillende invloed he op die prestasies 
van me1s1es en seuns. 

• Daar gaan 'n verskil wees in die prestasies van meisies en seuns in die navorsing 
met musiek. 

• Daar gaan 'n verskil wees in die prestasie in die navorsing van leerdere met'n 
gemiddeld na hoer verbale IK telling en van leerdere met 'n ondergemiddelde 
verbale IK telling. 

• Daar sal 'n verskil wees in die prestasie in die navorsing van leerdere met 'n 
gemiddelde tot hoe nie-verbale IK telling van die kinders met 'n ondergemiddelde 
"IK" -telling. 

Met die doelstellings vir die studie in gedagte , gaan daar vervolgens na enkele begrippe 
gekyk word waama dikwels in die studie verwys sal word. 

1.8 BEGRIPSVERKLARING 

Ter verduideliking van hierdie studie word 'n verklaring gegee van sommige begrippe 
wat sleutelaspekte is. 

Emosie : 'n Gemoedsaandoening of ontroering. (Labuschagne en Eksteen, 1993 ). 
Volgens Van den Aardweg en Van den Aardtweg (1988) is emosie 'n aspek van die 
affektiewe lewe wat saamhang met buie, sentimente en gevoelens. Emosie moet beheer 
word deur dje mens se wil (konatiewe aspek) en sy intellek (kognitiewe aspek). 

Studie : Volgens Loranger (1994) is studie 'n spesiale vorm van lees. Dit verskil egter 
van gewone lees in dat studie 'n aandagtige ondersoek van die onderwerp vereis. Van 
die leerder word vereis om 'n kognitiewe taak uit te voer om sodoende kennis of insig 
te verkry. 

Hoerskoolleerdere : Leerdere vanaf graad 8 en hoer. 

Musiekterapie : Dit verteenwoordig die samekoms van drie of meer 
spesialiteitsvelde, naamlik musiek, sielkunde en 'n kombinasie van paramediese 
kennis en maatskaplike werk. Musiekterapie behels veel meer as die gebruikrnaking 
van musiek op 'n lukraakte manier, maar is 'n spesialisgebied wat 'n grondige 
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kennis van aanverwante terreine vereis. In musiekterapie is die klient die sentrale punt 
van die terapie en nie die musiek nie. (Perrin, in Woodward, 1996). 

Barok : Hoogs swierige en opgesmukte, oordadige musiek van die 17 en 18 de eeu. 

Opvoedkundige Sielkundige : Hierdie persoon bet as terrein afgebaken die kind wat in 
wording is, en heel dikwels die wordingsgeremde kind. (Very, 1984). Dit is die taak van 
die Opvoedkundige Sielkundige om vas te stel watter van die geremdhede oplosbaar is 
en om waar moontlik te help met die oplossing daarvan. (Jacobs en Vrey,1982) 

1.9 HOOFSTUKINDELING 

Ter bereiking van al die doelstellings soos by 1.6 uiteengesit, sal hierdie navorsing die 
volgende hoofstukke bevat. 

HOOFSTUK 2 : LITERATUURSTUDIE : DIE TEORETIESE BEGRONDING VAN 
STUDIE. LEER EN STUDIESUKSES 

In hierdie hoofstuk sal die literatuurstudie gedoen word om vas te stel wat in die 
literatuur geskryf staan oor studie, leer en studiesukses . 

HOOFSTUK 3: LITERATUURSTUDIE: DIE TEORETIESE BEGRONDING VAN DIE 
GEBRUIK VAN MUSIEK IN TERAPIE 

In hierdie hoofstuk sal die literatuurstudie gedoen word om vas te stel wat in die 
literatuur geskryf staan oor die terapeutiese gebruik van musiek. 

HOOFSTUK 4 : DIE BESKRYWING VAN DIE NAVORSINGSONTWERP 

Hierdie hoofstuk word gewy aan die beplanning van die studie, die beskrywing van die 
verkenningsmedia en die beoogde verloop van die studie. 

HOOFSTUK 5: NAVORSINGSRESULTATE 

Die verloop van die navorsing en die resultate sal in hierdie hoofstuk bespreek word. 

HOOF, TUK 6 : RIGLYNE VIR DIE GEBR UJK VAN MUS/EK IN DIE 
STUDIEPROSES 

Die navorser beplan om in hierdie hoofstuk riglyne te gee vir die persone wat beplan om 
musiek tydens die studieproses te gebruik, byvoorbeeld terapeute, ouers, opvoeders en 
leerders. 
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HOOFSIVK 7: SAMEVAITING VAN DIE SIVDIE 

Met die samevatting van die studie word beoog om 'n kritiese evaluering te doen, 
die bydraes en tekortkominge van die studie uit te lig, asook riglyne vir verdere 
navorsing te gee. 
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OPSOMMING VAN DIE VELDE WAARIN MUSIEK REEDS GEBRUIK WORD 

DIAGBAMl 

Musiek en kinderontwikkeling Outistiese persone 

Musiek en voorligting 

Ander tegnieke ._________ 

Gesinsterapie ....-----------

Vir bejaardes 

Kognitewe herstrukturering Kreatiwiteitsaktiwiteite 
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Groepsterapie Musiek en beweging 

Psigiatriese en kliniese 

~gebruike 

Musiek en emosionele 
______.. ontwikkeling 

• Gestremdheid en dimensie 

Spraakontwikkeling 

Pynhantering en simptoomverligting 



HOOFSTUK2 

LITERA TUURSTUDIE 
DIE TEORETIESE BEGRONDING VAN STUDIE. LEER EN 

STUDIESUKSES 

The mind is itf own place, 
and in itfelf can make a Heaven of Hell, 

a Hell of Heaven. 

Milton : Paradise lost 
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2.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk het die navorser ten doel om die vraag te beantwoord, wat studie is 
en hoe 'n mens behoort te studeer. Die studieproses sluit egter meer in as net studeer. 
In die literatuurstudie word daar aan die volgende aspekte aandag gegee. 

Die hoofstuk staan op twee bene : 

I) die eerste is die teoretiese beskouing oor die brein, die geheue en die werking van 
albei tydens die leerproses. 

2) Die tweede handel oor die veroperasionalisering van die leerproses by die kind, 
naamlik die hoe? Dit impliseer dan nou die volgende tien punte : 

1. Wat moet die leerder se houding wees teenoor sy studies? 
2. Hoe word doelwitte gestel? 
3. Hoe lyk die leerproses? 
4. Hoe motiveer die leerder homself om sy doelwitte te bereik? 
5. Op watter maniere kan die leerder oefen om te konsentreer? 
6. Hoe kan die leerder sy leerplek en leerstof sorteer? 
7. Het die leerder sy tyd ingedeel en al die leersessies beplan? 
8. Hoe lyk die leerder se luister-, lees en skryftegnieke? 
9. Weet die leerder hoe om notas af te neem, en is die notas gesorteer? 
10. Hoekom word daar gereeld hersiening gedoen? 
11. Hoe word daar voorberei vir die toetse en eksamens? 

Vervolgens gaan daar eers stilgestaan word by die leerteoriee en dan volg 'n bespreking 
van enkele teoriee wat die insig sal verbreed in die wyses waarop 'n mens leer. 

Sien Diagram 2 & 3 op die volgende twee bladsye. 
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DIAGRAM2 

2.4 VEROPERASIONALISERING 
VAN DIE LEERDER 

STUDIES/LEERPROSES 

* Houding teenoor die leerproses 

* Doelwitte 

* Leerproses 

* Motivering 

* Konsentrasie 

* Ordening van leerplek I stof 

* Tydsindeling 

* Luister, lees en skryftegnieke 

* Notas 

* Hersiening 

* Voorbereiding vir toetse en eksamens 

OPSOMMING VAN HOOFSTUK 2 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

WAT IS STUDIE? 
HOE STUDEER 'N MENS 

2.2 TEORIEe : DIE WYSES WAAROP 
MENSE LEER 

Assosiasieteoriee 
Denkpsigologiese teoriee 
Die Gestaltiste se teoriee 
Die Behavioristiese teoriee 
Fenomenologiese teoriee 
Kognitiewe-veldteoriee 
Psigopedagogiese benadering 
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TEORETIESE BESKOUING 
VAN DIE BREIN 

2.3 BREIN 

Mees gekompliseerde ding in die heelal. 
Twee helftes : linker en regter hemisfeer. 
RAS - Retikulere aktiverende sisteem. 

GEHEUE 

Word al vir honderde jare bestudeer. 
Die geheue en die werking van die 
rekenaar. 
* Hoe onthou die brein? 
* Onmiddellike geheue 
* Korttermyngeheue 
* Langtermyngeheue 
* Drie stappe van onthou 
* Drie soorte geheues 



DIAGRAM3 

* KOGNITIEWE-VELDTEORIEe 

- Veld beteken 'n "gebied" 
- Kognitiewe wys heen na die psigiese lewe as 'n 

totaliteit om fenomene te verstaan. 

* FENOMENOLOGIESE TEORIEe 

- Benaderingswyse van leer is deur middel van 
die menslike bewuss}11. 

- Eksplorering is altyd sistematies, diep en 
omvattend. 

LEERTEORIEe 

,. PSIGOPEDAGOGIESE BENADERING 

- Sonnekus en sy medewerkers het met behulp van 
fenomenologiese deurdenking die volgende leerwyses 
aangetoon: 
* gewaarword 
* aandag gee 
* waarneem 
* dink 
* voorstel 
* fantaseer 
* memoriseer 

* BEHAVIORISTIESE TEORIEe 

- Beskryf leer aan die hand van kondisionering en versterking. 
- Leer is die indrukke van nuwe reaksiepatrone op 'n ontvank-

like passiewe mens. 
- Die mens is biologies toegerus sodat hulle interaksie kan he 

met die omgewing en daarby baat. 
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* ASSOSIASIETEORIEe 

- Reproduksiehandeling waardeur kognisie 
uit die geheue teruggeroep word deur 
koppeling met 'n begrip wat in die ver
stand aanwesig is. 

- Beskou as basiese proses van die mens
like verstand, en word uitsluitlik gekop
pel aan die geheue. 

* DENKPSIGOLOGIESE TEORIEe 

- Beklemtoon doelgerigtheid en sintese 
wanneer oor denke besin. 

* DIE GESTALTISTE SE TEORIEe 

- Reaksie teen die assosiasiepsigologie. 
- Meer as dle som van die dele, dit is 'n 

geslote eenheid. 
- Leer vind plaas deur 'n daad van insig. 



2.2 TEORIEe : DIE WYSES W AAROP MENSE LEER 

Die verskil tussen volwasse leer en die leer van kinders is kwalitatief van aard en nie 
struktureel nie. Drakenwald en Merrian (1982:99) wys daarop dat die meeste 
leerteoriee van toepassing is op beide volwassenes en kinders. Ook Kidd (1973:149) 
noem dat die uitsprake van die meeste leerteoriee vir volwassenes en kinders geld en dat 
dit aanvullend en oorvleulend is eerder as teenstrydig. Volgens Phillips (1991:5) 
bestaan daar 'n groot verskeidenheid van teoriee omdat daar soveel maniere is waarop 
'n mens kan leer. Die aanleer van 'n taal verskil byvoorbeeld van die aanleer van 'n 
wiskundige formule. Verskeie inligting in die lewe word ook op verskillende maniere 
aangeleer. Daar is feite wat deur ondervinding aangeleer word en antler aspekte waar 'n 
opvoeder benodig word. 

Bostaande inligting moet in gedagte gehou word wanneer verskillende leerteoriee in 
oenskou geneem word. Die leerteoriee wat bespreek sal word is die assosiasie-, 
denkpsigologiese, gestalt-, behavioristiese, fenomenologiese en kognitiewe- veldteoriee. 

2.2.1 Die Assosiasieteoriee 

Assosiasie is die reproduksiehandeling waardeur kognisie uit die geheue teruggeroep 
word deur koppeling met 'n begrip wat in die verstand aanwesig is. Sodra een gedagte 
of idee 'n ander konsep ontlok, wanneer twee of meer idees 'n neiging het om saam in 
ons verstand te verskyn, of wanneer dieselfde eksteme voorval gevolg word deur 
dieselfde sensasie, kan ons beweer dat hulle geassosieer is met mekaar. Sodanige 
proses of operasie waardeur twee (of meer) idees verbind of aaneengeskakel word, staan 
bekend as assosiasie (Misiak en Sexton 1968:21 ). 

Assosiasie is aanvanklik beskou as die basiese proses van die menslike verstand, en 
uitsluitlik gekoppel aan die geheue. Die assosiasieteorie het sy oorsprong reeds in die 
geskrifte van Aristoteles gehad, in die vierde eeu voor Christus. Aristoteles het besef 
dat daar 'n neiging bestaan om dinge wat of in tyd of in ruimte saam ondervind word, 
met mekaar te assosieer. Selfs die Engelse filosowe soos Locke, Hobbes en Harley, wat 
as die grondleggers van die assosiasieteorie beskou word, het die standpunt gehuldig dat 
assosiasie die sleutel is tot begrip van 'n persoon se hele verstandelike lewe en het alle 
verstandsaktiwiteite aan die hand van assosiasie verklaar (Roets, 1995:190). 

Assosiasie word gevolglik in die psigologie as die grondslag van leer ervaar. Vir die 
assosianis is leer die vorming van die regte assosiasie tussen bepaalde stimuli en 
bepaalde responsie. Deur assosiasie vloei eenvoudige indrukke saam om saamgestelde 
idees te vorm. Leer lei tot die vorming van gewoontes of gedragspatrone, met die klem 
op waameming, herhaling en memorisering (Roets 1995:190). 

Die belangrikste aspek van die assosiasieteoriee is die beklemtoning van die geheue as 
bron of opbergingsplek wat beskikbaar is vir assosiasie en herroeping wanneer 'n 
bepaalde idee in die verstand voorkom. Dit is insiggewend om daarop te let dat 
denkers reeds sowat 2400 jaar gelede 'n begin gemaak het met 'n studie van die 
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assosiasie van idees as grondslag vir betekenisgewing. Die geheue as verwysings
raamwerk of totaliteit van geregistreerde betekenis moes aanvanklik met behulp van 
assosiasieteoriee verklaar word (Roets 1995:192) 

2.2.2 Die Denkpsigologiese Teoriee 

Die denkpsigologiese teoriee ten opsigte van leer het by voorkeur doelgerigtheid en 
sintese beklemtoon, eerder as 'n atomistiese en analitiese benadering wanneer oor denke 
besin word. 

Behalwe die bevindinge van die denkpsigoloe dat die hoere denkprosesse 'n 
deurslaggewende plek in leer te vervul het, het veral die Duitse denkers die aandag 
gevestig op die verskil tussen doelgerigte denkhandelinge en globale denkinhoude van 
die hoere denkprosesse (Roets 199 5: 194) 

2.2.3 Die Gestaltiste se Teoriee 

Die opkoms van die Gestaltpsigologie kan alleen begryp word as 'n reaksie teen die 
assosiasiepsigologie, wat atomisties en meganies van aard is. Volgens die 
assosiasieteoriee bestaan alle psigiese verskynsels uit elemente. Psigiese verskynsels is 
beskou as gehele wat uit die som van elemente bestaan. Hierdie gehele het dan 
heeltemal meganisties deur blindwerkende assosiasiewette, onder die invloed van 
uiterlike prikkels, tot stand gekom. 

Teenoor hierdie som van die onderdele om die geheel te vorm, stel die Gestaltpsigologie 
die Gestalt, wat meer is as die som van die dele, en dus 'n geslote eenheid is. Die 
afsonderlike dele wat die Gestalt of geheelbeeld word, het afsonderlik geen betekenis 
nie, maar word deur die geheel bepaal (Nel et al 1975:83). 

Vol gens Phillips et al ( 1991 :29) het Kohler tot die gevolgtrekking gekom dat leer 
plaasvind deur 'n daad van insig. Die leerder of probleemoplosser moet bewus wees 
van die elemente waaruit die probleem bestaan en die oplossing en die situasie oor die 
algemeen moet waarneembaar wees. Die leerder manipuleer nou al hierdie gegewens 
totdat hy skielik 'n verband sien tussen al die gegewens. Hulle verwerp dan ook Locke 
se stellings dat ons brein eenvoudige idees kry wat later verbind word tot ingewikkelde 
idees. Verder beweer die Gestalt dat daar reageer op word menings en dat intellektuele 
konneksies gemaak word. 

John Dewey (1859-1952) het gese dat leer en dink ontstaan het omdat hulle 'n baie 
belangrikke doel het. Dit help mense om te oorleef. Dewey glo dat kinders met 'n 
probleem moet sukkel anders kan hulle nie die inligting en resultate in hulle 
langtermyngeheue stoor nie. Hy glo dus dat intelligensie buigbaar en kreatief is. 

Die Gestaltiste het hul standpunte op die terrein van waameming en leer toegepas. Vir 
waarneming en leer is organisasiewette aangebied. Hulle wou leer en 
probleemoplossing verstaan as die herstrukturering van die waamemingsterrein met al 
sy fenomene in sinvolle "Gestalten" (geheelbeelde) (Roets 1995: 196). 
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2.2.4 Die Behavioristiese Teoriee 

Die behavioriste beskryf leer aan die hand van kondisionering of versterking. 
Volgens hulle bestaan leer uit die indrukke van nuwe reaksiepatrone op 'n 
ontvanklike passiewe mens. Die sleutelbegrip is stimulus (prikkel) en responsie 
(reaksie). Die meeste behavioriste was Amerikaanse geleerdes (Roets 1995:196). 

Soos Locke het die behavioriste ook geglo dat die mens biologies toegerus is sodat 
hulle interaksie kan he met die omgewing en daarby baat.Maar anders as by Locke 
stel die Behavioriste nie so belang in die oorsprong van idees en gedagtes nie. Vir 
die Behavioriste was dit nie hoe nuwe kennis verwerk word nie maar hoe nuwe 
gedrag aangeleer word. Vir hulle is leer dus die verbreding van die gedragsveld 
eerder as die verbreding van die idees. As ons dit nou so beskryf in terme van die 
klaskamer sou ons eerder belang stel in hoe die leerder kan leer om eerder Einstein 
se teorie uit te leef en sodoende antwoorde te kry vir sekere probleme. (Phillips et 
al, 1991 :21 ). 

Die Behavioriste se teorie kom in twee dele voor naamlik, operante en klassieke 
kondisionering. 

• Klassieke kondisionering : Hier kan ons kyk na 'n voorbeeld waar die juffrou 
byvoorbeeld op 'n klas skreeu elke keer as hulle Shakespeare lees. Nou kan die 
kind Shakespeare assossieer met iets om oor te skreeu en sodoende kan hulle dit 
vermy. 

• Operante kondisionering : Skinner het byvoorbeeld ook uitgevind dat 'n kind nie 
elke keer 'n beloning nodig het om gedrag te versterk nie maar net redelik 
gereeld. Hulle hou dan ook langer aan met hulle aangeleerde gedrag omdat hulle 
vir 'n beloning wag. Hier kan die onderwyser ook van belonings gebruik maak 
soos 'n sterretjie as die werk reg of goed is. (Phillips et al, 1991 :29). 

Ofskoon die bydraes van die behaviorisme, wat die Amerikaanse opvoedkunde en 
opvoeding van die kind meer as 50 jaar lank totaal oorheers het, soms waardevol 
was, het dit ongelukkig ook die vooruitgang gerem. 

Om slegs eksteme, waameembare gedrag in ag te neem en die oe te sluit vir die 
oorweging van die dinamiese leefwereld van elke mens, gelaai met eie persoonlike 
betekenisse, gedagtes, doelstellings en belewinge, is beslis onaanvaarbaar en 'n 
miskenning van die werklikheid. 'n Mens is nooit onpersoonlike objekte nie, en 
mag nooit onderwerp word aan 'n eng behavioristiese ondersoek en 'n beperkte 
naturalistiese beskouing nie. 

2.2.5 Fenomenolo2iese Teoriee 

Husserl het beweer dat die enigste benaderingswyse van leer (kennis) deur middel 
van die eksplorering van die menslike bewussyn is. Hierdie eksplorering van die 
bewussyn is altyd sistematies, diep en omvattend. Die fenomene van die bewussyn 
is veelvuldig, soos : dinge, persone, gebeure, ervarings, herinneringe, gevoelens, 
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buie, gedagtes, beelde, ensovoorts. Die vertrekpunt van die fenomenologie is tweeledig 
van aard naamlik : 

1. Ondersoek en leer kan nie begin met iets anders as met die fenomene se 
aanwesigheid in die werklikheid nie, want hulle is die enigste gegewens of materiaal 
tot ons onmiddellike beskikking. 

2. Slegs die fenomene kan aan ons openbaar wat die essensiele aard van dinge, 
ensovoorts is (Roets 1995:199). 

Geleidelik het meer Europese, en later Amerikaanse geleerdes die fenomenologiese 
metode tesame met eksistensiele begrippe in die uitbouing van die psigologie en 
kliniese praktyk en teorie begin gebruik. Die eeue-oue vervreemding tussen mens en 
wereld is finaal deur hierdie bruikbare metode verbreek. 

2.2.6 Die kognitiewe-veldteoriee 

'n Studie van die veldpsigologie is noodsaaklik as ons die omvattender kognitiewe
veldteoriee wil verstaan. Die eerste denkers wat die woord en konsep "veld" op groot 
skaal gebruik het, was die Gestaltiste. Veld beteken "gebied". In die Gestaltpsigologie 
word gepraat van "visuele veld", ensovoorts. Voorts is dit vanselfsprekend dat die 
woord "kognitiewe" heenwys na die psigiese lewe as 'n totaliteit om fenomene te 
verstaan (Roets 1995:202). 

Die vyf hoofkenmerke van die kognitiewe-veldteoriee is as volg : 

• Persepsie en werklikheid moet relativisties benader word. Alles word deurgaans 
waargeneem en verstaan in verhouding tot antler fenomene. Die enigste werklikheid 
wat 'n lerende kind ooit kan verstaan of manipuleer, is sy eie persoonlike 
interpretasie van wat werklik is. 

• Doelgerigtheid van gedragshandelinge. Doelgerigtheid is vir die kognitiewe
veldpsigoloe feitlik sinoniem met intelligensie en begaafdheid. Nougesette 
navorsing het bewys dat 'n intelligente kind uit eie beweging aktief besig is met 'n 
bepaalde doel voor oe. 

• Beklemtoning van psigologiese funksies. Die klem val op die psigiese drange wat 
alleen in die kognitiewe struktuur voltrek word. Alle ontdekte idees is konstrukte 
wat in die verstand ontstaan en vasgele word as 'n goed georganiseerde 
verwysingsraamwerk of psigologiese veld van lewensruimte vir die kind. 

• Beklemtoning van 'n situasienetwerk. Leer begin altyd met 'n situasie-in-sy-geheel 
of as 'n studieveld. Elke konstruk (gedagte) is athanklik van al die ander 
konstrukte (gedagte) binne 'n bepaalde kognitiewe struktuur. 

• Gelyktydigheid as beginsel. Die psigologiese veld is allesomvattend op 'n bepaalde 
tydstip, want dit omvat alle konstrukte (ontdek idees ofbetekenisse) van 'n lerende 
kind, soos verwerf in die verlede, en soos bedink oor die toekoms, wat ten volle 
gei"ntegreerd is met sy totale lewensruimte in die hede (Roets 1995:207). 
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2.2. 7 Die Psigopedagogiese Benadering 

Sonnekus en sy medewerkers het met behulp van fenomenologiese deurdenking die 
volgende leerwyses aangetoon : 

1. gewaarword 
2. aandag gee 
3. waameem 
4. dink 
5. voorstel 
6. fantaseer 
7. memonseer 

2.2.8 Gevolgtrekking 

Dit blyk dat baie opvoedkundiges, filosowe, psigoloe, en ander aanvanklik volgelinge 
van die een of ander denkrigtings is, maar later in hul lewe afwyk om hul eie 
denkstroming te inisieer en verder uit te bou. 

Dit blyk ook dat sommige van die denkstrominge vanwee meningsverskil en hewige 
stryd van ander denkrigtings weggebreek en daaruit ontwikkel het. Ander denkrigtings 
het weer min of meer gelyktydig teenoor of in kompetisie met mekaar opgebloei (Roets 
1995:208). 

Voordat die navorser die leerproses of die studieproses gaan bestudeer, word daar eers 
in die literatuur gekyk na die brein en die geheue. 

2.3 STUDIE : DIE VEROPERASIONALISERING VAN DIE LEERPROSES 

In die vorige paragrawe is daar gekyk na die verskillende leerteoriee en die opname. 
Nou gaan die navorser verder in hierdie hoofstuk spesifiek aandag gee aan hoe die brein 
lyk en die werking van die geheue. 

2.3.1 Hoe werk jou brein? 

Die mees gekompliseerde ding in die heelal is seker die menslike brein. 
Navorsingsvelde op die brein is van die besigste velde (Watts 1979:3). 

Die brein is baie meer gesofistikeerd as 'n rekenaar maar werk in 'n mate net soos een 
Gibson et al (1990:5). Wanneer jy die regte informasie op die regte manier insit enjy 
die regte knoppies druk, sal jy die regte antwoorde kry. 

Die leerder moet dus homself leer hoe om die regte informasie te versamel en om dit op 
die regte manier te stoor, sodat dit teruggeroep kan word. Die brein het baie potensiaal 
maar ons gebruik dit egter nie ten volle nie. Om die potensiaal te he is egter nie genoeg 
nie en ons moet ons brein tog nog leer hoe om hierdie potensiaal te gebruik. Gibson et 
al (1990:5). 
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Dit word aanvaar clat die brein uit twee helftes bestaan. Daar is 'n linker en 'n regter 
hemisfeer. Die hemisfere is verantwoordelik vir verskillende funksies. 

Die linkerhemisfeer beheer • logika 
• redenering 
• taal 
• wiskunde 

Die regterhemisfeer beheer • die pret of speelkant van die brein. 
• dit werk ook met vorms, groottes ensovoorts. 

Daar word dus in die daaglikse prosesse meer gebruik van die linker helfte van die 
brein. Die gebruiker moet 'n punt daarvan maak om die regter helfte ook te betrek. 

Daar is nog 'n aspek van die brein wat vir ons belangrik is naamlik die RAS. Dit staan 
vir die retukilere aktiverende sisteem. Hierdie gedeelte kom in 'n deel van die brein 
voor wat met al die dele verbind is. Die RAS werk gedurig en veral as daar geslaap 
word. Die RAS stoor alle inkomende informasie, en verbind dit clan met wat reeds in 
die brein is. Die RAS kan egter nie onderskei nie, en as inligting gevoer word, 
byvoorbeeld clat jy dom en lelik is dan aanvaar hy dit sonder vraag en stoor dit. Jou 
toekomstige gedrag is dan nou in ooreenstemming met dit wat in die RAS gestoor het. 

As die RAS clan alles stoor wat gehoor word, dan moet ons horn eintlik gebruik tot ons 
voordeel. Ons moet vir die RAS positiewe idees voer sodat <lit positiewe gedrag tot 
gevolg sal he. Wanneer daar dus aan sukses gedink word en geglo word daaraan, dan sal 
meer sukses beleef word. Deur met jouself in 'n positiewe toon te praat en positiewe 
voorstelle aan jouself te maak, soos byvoorbeeld : ek het die potenslaal om suksesvol te 
wees, dan sal sukses beleef word. 

Deur vir die brein positiewe opmerkings te gee oor die self, sal 'n beter selfbeeld 
opgebou word. Noudat ons meer weet van hoe ons brein funksioneer, gaan die navorser 
die werking van die geheue bespreek soos dit in die literatuur vervat is. 

2.3.2 Die Gebeue 

Sielkundiges bestudeer geheue al vir meer as honderd jaar, maar die grootste gedeelte 
hiervan was in die laboratorium. Die meeste van ons raak eers bewus van ons geheue 
wanneer iets herroep moet word. Wanneer iemand byvoorbeeld vra hoeveel deure daar 
in die huis is waar jy woon, sal die meeste mense nie cladelik kan antwoord nie. Naclat 
daar wel vir 'n tyd gedink is sal almal die antwoord kan gee. Die proses wat 
deurgegaan word om 'n antwoord te kan gee maak ons bewus van 'n paar feite naamlik 

1. Deur ondervindinge het die inteme afbeeldinge gevorm van hoe die huis lyk. 
2. Dit is 'n blywende afbeelding wat vir 'n lang tydperk hou. 
3. Ons is in staat om 'n gedagte te selekteer en aktiveer tussen duisende ander. 
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Om die komplekse werking van die geheue te verstaan, het navorsers besluit om na iets 
meer eenvoudig te gaan kyk. Die rekenaar se prosesse van dataverwerking en berging 
word bestudeer en dan vergelyk met die van die menslike brein, om sodoende te poog 
om die werking van die brein beter te verstaan. Beide die mens en die rekenaar kan 
beskou word as inligtings verwerkingsisteme. Beide verkry inligting vanaf die 
omgewing, wat dan verwerk word in kodes en formate wat dan weer in die verskeie 
sisteme gebruik word (Gordon 1989:196). 

Die navorser moet twee aspekte in gedagte hou wanneer daar na die werking van die 
rekenaar gekyk word. Daar word gekyk na proses en strukture. · 

Eerstens moet die proses verstaan word wat gebruik word om die inligting te hanteer. 
Dit sluit in die operasie wat uitgevoer word om die stimilus inligting te verander na 
bruikbare geheue, sowel as die proses waardeur daar gegaan word om gedagtes deur te 
soek en te herwin wanneer nodig is (Gordon 1989:196). 

Die meeste navorsers stem ooreen dat daar drie belangrike prosesse is, naamlik : 
enkodering, berging en herwinning. In Engels verwys hulle na die drie R's, recording, 
retaining and retrieving (Higbee 1988: 17). Die inligting word met antler woorde in 
kodevorm aan die brein verskaf as daar 'n nuwe boodskap is, daama word die inligting 
gestoor en dan moet die inligting weer herwin word wanneer die brein dit nodig het 
(Gordon 1989:197). 

Dit is baie makliker om nuwe feite te memoriseer deur hierdie feite vas te haak aan 
sisteme wat reeds in die brein is. Dit neem baie langer en verg veel meer energie om 'n 
heeltemal nuwe sisteem op te bou. So 'n nuwe sisteem word ook baie makliker vergeet. 
(Grove, 1996: 180). 

Hoeveel die brein onthou word bepaal deur die volgende aspekte (Minninger, 
1995:90). 

• Jou aangebore vermoe om te onthou 
• Jou opleiding en doeltreffende insameling, intelligente interpretasie, en maksimum 

berging van inligting 
• Hoe gretig jy is om iets te onthou 
• Die invloed van dinge wat jy tevore geleer het en dinge wat jy agtema leer, of die 

dinge wat jy wil onthou. 
• Die invloed van fisieke, meganiese en emosionele blokkasies. 

Waar onthou die brein en hoe onthou die brein is twee vrae wat deur die navorser 
beantwoord gaan word vanuit die literatuur. 

Daar word eers gekyk na waar onthou die brein. Is die brein 'n groot biblioteek, met 
verskillende onderwerpe wat op verskillende rakke gebere word? Een manier om dit te 
ondersoek, is om mense te bestudeer wat 'n deel van hul geheue weens breinbeserings 
verloor het. As verskeie mense beserings aan dieselfde deel van die brein opgedoen 
het en hulle ondervind almal dieself de soort geheueverlies, dan kan ons 
aanneem dat die aangetaste deel deur daardie soort geheue beheer is. Pogings 
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om verbintenisse van die aard aan te teken of om geheueverlies in diere te dupliseer, 
het egter nog nie geslaag nie. (Minninger, 1995:92). 

Hoe onthou die brein dan? 

Die brein is vol inligting bevattende selle wat neurone genoem word. Neurone kom 
oral in die liggaam voor, maar die in die brein is besonder verfynd. Ons het 
miljoene van hierdie breinselle en meer as 20 000 kan op die skedelkop pas. 
(Minninger, 1995:92). 

Neurone het verskillende vorms, na gelang van hul funksies. Aan die een kant het 
elke neuron 'n Jang stert met 'n kwas aan die punt. Aan die ander kant het die 
neuron 'n stel kort sterte, wat dendriete genoem word. Wanneer die akson van een 
sel skamerig uitreik en die dendriete van 'n ander sel aanraak, word die verbinding 
'n sinaps genoem. Die sinaps is in werklikheid 'n gaping of oop ruimte, maar dit 
funksioneer soos 'n brug tussen twee dorpe of 'n straat tussen twee huise. Nes 'n 
brug of straat het 'n sinaps baie verkeer, en dit is waar die uitruiling van inligting 
plaasvind. Sinapse word feitlik net in die geheuedele van die brein aangetref 
(Minninger, 1995:92). 
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Wanneer senuweeseine van sel tot sel oor die netwerk van sinapsbrue aangestuur 
word, word bulle aangebelp deur cbemikaliee wat neurosenders genoem word. 
Daar word tans vier vername breincbemikaliee bestudeer : kalpai"en, norepinefrien, 
Deamino-D-Arginien-asopressien en Serotonien. (Minninger, 1995:95). 

Kalpai:en word op natuurlike wyse deur kalsium in die selle vrygestel, en een 
moontlikheid wat tans bestudeer word is die gebrek aan kalsium wat dalk die 
ensiemalqiwiteit in ouer mense laat afneem, wat dan gebeueverlies tot gevolg bet. 
Norepinefrien stimuleer weer langtermyngeheue. Vreesherinneringe is noodsaaklik 
vir oorlewing, en ons bebou sulke herinneringe tensy die produksie van 
norepinefrien geblokkeer word. (Minninger, 1995:95). 
DDA VD word gebruik om die liggaam se waterinhoud te reguleer, maar <lit kan by 
mense sowel as diere die vermoe om te onthou, tydelik verbeter. 

Serotonien is die vierde vername neurosender. Die rol wat die verandering van die 
dieet speel kan egter nog nie bewys word nie. Adrenalien kan verder dalk 'n rol 
speel by die inprent van herinneringe. Wanneer dit by breingrootte kom, is groter 
nie noodwendig beter nie. 

Geslagte lank het geleerdes oor hierdie klassieke vraag geredeneer : Is geheue een 
stelsel wat op verskillende maniere op verskillende vlakke gebruik word, of is dit 
twee stelsels, een vir wat pas gebeur bet en 'n ander een vir die groot geheelbeeld 
van die lewe - kultuur, taal, wetenskap, wiskunde die beelal? (Minninger, 
1995:101). Vandag word daar egter geglo dat daar nie twee geheuestadia is nie 
maar drie: 

• Onmiddellike geheue 
• Korttermyngeheue 
• Langtermyngeheue 

2.3.2.1 Onmiddellike Geheue 

Die onmiddellike geheue duur sowat twee sekondes en maak dit vir ons moontlik 
om voortdurend bedrywighede te onderneem - deur 'n vertrek te stap of 'n sin te 
lees. 

2.3 .2.2 Korttermyngeheue 

Korttermyngebeue verwys volgens Higbee (1988: 19) na die hoeveelheid items wat 
op een stadium onthou kan word. Hoeveel dinge 'n persoon op kan konsentreer op 
dieselfde tyd. Die korttermyngeheue het 'n vinnige vergeet tempo. Die inligting 
word vergeet in minder as dertig sekondes. Die manier waarop hierdie proses 
beveg word sluit gewoonlik herhaling in. Die herhaling het gewoonlik twee 
uitkomste, die inligting word of in die korttermyngeheue gehou of die inligting 
word oorgedra na die langtermyngeheue toe. Die korttermyngeheue het verder ook 
net 'n baie beperkte kapasiteit, wat min of meer net sewe items insluit (Gordon 
1989:211). 
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Nou sou die leser kon vra watter nut die korttermyngeheue dan nou het as <lit slegs 
sewe items vir 'n paar sekondes kan onthou? Daar is egter verskeie gebruike vir die 
korttermyngeheue naamlik : 

• Die vinnige vergeet is nie altyd so ongewens nie, <link net hoe oorvol die geheue 
sou wees as alles onthou moes word. Dit sou onmoontlik wees om aan een 
spesifieke taak aandag te gee. 

• Die korttermyngeheue maak <lit vir die persoon moontlik om die huidige prentjie 
te behou van die wereld om die persoon. Korttermyngeheue hou sodoende die 
huidige visuele persepsie stabiel. 

• Dit help met huidige doelstellings. 
• Korttermyngeheue hou verder tred met onderwerpe wat in 'n gesprek gebruik en 

bespreek word. 

2.3.2.3 Die Langtermyngeheue 

Dit is wat die rneeste mense van praat as daar na geheue verwys word. Baie 
sielkundiges glo <lat langtermyngeheue saamgestel is uit verskillende dele naamlik : 
Die prosedure - geheue wat die onthou van dinge om te doen insluit. Die 
sernantiese- geheue wat die onthou van feitelike informasie insluit. Die derde deel 
is die episodiese - geheue wat die inhoud van persoonlike gebeure insluit (Higbee 
1988:23). 

Die langtermyngeheue verskil van die korttermyngeheue daarin dat : 

• Die senuwee oordragte wat plaasvind verskil. 
• Korttermyngeheue is 'n aktiewe, aaneenlopende proses wat maklik versteur 

word deur ander aktiwiteite, waar die langtermyngeheue nie maklik versteur 
word nie. 

• Korttermyngeheue beskik oor 'n beperkte kapasitiet, en langtermyngeheue is 
onbeperk (Gordon 1989:211 ). 

• Herwinning vanuit die korttermyngeheue is 'n outomatiese, uitgooi proses, 
terwyl herwinning vanuit die langtermyngeheue partykeer 'n probleem kan 
op I ewer. 

• Sornmige pille en siektes kan die korttermyngeheue totaal en al affekteer sonder 
om die langtermyngeheue te affekteer, en andersorn. 

Die langtermyngeheue kan baie meer onthou as wat daar gedink word. Sodra die 
oproep proses 'n paar keer herhaal word, word die persoon bewus daarvan dat daar 
elke keer meer en meer onthou word (Gordon 1989:215). 

Dit is baie beter om te verstaan wat geleer word. As die nuwe feite verband hou met 
ander dele van die lewe, is die kanse beter <lat hulle in die geheue opgesluit gaan 
word. 

Die vermoe om te onthou word ook beinvloed deur ons buie, en as ons gelukkig is, 
is die geheue of gedagtes geneig om meer positiefte wees (Yepsen 1987:132). 
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Die geheue kan dus be1nvloed word deur die emosionele toestand te verander en die 
nuwe inligting te verbind aan bekende begrippe. 

2.3 .3 Drie stappe van onthou 

Die hele onthouproses bestaan uit drie stappe : 

1. Registreer - jy kry die inligting 
2. Wegbere - jy liasseer die inligting. 
3. Herinner- jy kan die inligting later weer kry, of dit lyk bekend wanneer jy dit later 

weer raakloop. 

1. Registreer 

Jy kan nie iets vergeet wat jy in die eerste plek nooit geweet het nie. Daar is reeds 
verwys na dinge wat steurings kan veroorsaak en wat verhinder dat inligting ingeneem 
word, soos die televisie en verskeie gesprekke wat in 'n vertrek gevoer word. Sommige 
mense floreer presies in so 'n plek. (Minninger, 1995:109). 

2. Wegbere 

As jy iets wegbere volgens Minninger (1995:109) dan skep jy die potensiaal om dit te 
kan herroep. Daar word opgelet na iets en dan het dit die reis vanjou korttermyngeheue 
na jou langtermyngeheue veilig afgele. Die inligting is dus in die geheueleer geplaas. 

3. Herinner 

Daar is twee verskillende maniere om die inligting terug te kry: deur dit te herroep of te 
herken. As jy dit herroep, keer die inligting na jou bewussyn terug. Jy kan kies om dit 
terug te bring, of dit gebeur spontaan. 'n Vriend se gesig of die woorde van 'n liedjie 
of 'n algebraformule is daar, in die middel van die verhoog en reg vir gebruik. As jy dit 
herken, bet jy nie geprobeer om die inligting terug te bring nie, maar wanneer jy dit 
weer raakloop - weet jy dat jy dit al tevore raakgeloop het. 

Waarom word daar dan geleer as die mens nie eers al die inligting onthou nie? As ons 
die definisie van geheue uitbrei om ook die behoud van inligting in te sluit, dan is daar 
drie goeie redes. (Minninger, 1995: 112). Ten eerste moet jy iets weet voordat jy iets 
kan leer. Alles wat geleer word is 'n vergelyking tussen die nuwe en die oue. Hoe meer 
strukture ons reeds bet waarmee nuwe inligting vergelyk kan word, hoe minder inligting 
sal uitgegooi word omdat dit betekenisloos is. 

'n Tweede rede is dat inligting die tweede keer baie vinniger opgeneem word. Met al 
die uitdagings wat die wereld bied sou ons tog nie elke keer van voor af wou begin nie. 
Die laaste rede om te leer is omdat die wereld op die een of antler manier verander. 
Wanneer orde en doelmatigheid in selfs die vlugtigste belewenis waargeneem word, 
begin orde en doelmatigheid in die lewe verwag word. Orde is belangrik as mense 
liggaamlik funksioneer en doelmatigheid as mense geestelik wil funksioneer. 
(Minninger, 1995:113). 
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Hoekom vergeet 'n mens dan dinge? In die bespreking van korttermyngeheue sien ons 
dat dit nie heeltemal sleg is om te vergeet nie. Die kuns kom egter in by die vergeet van 
die onbelangrike. Die vergeet tree in wanneer daar by enige van die drie stappe van 
onthou 'n probleem insluip (Higbee 1989:33). 

Kan die geheue verbeter word? Alle studente weet hoe onaangenaam dit kan wees om 
feite soos 'n papegaai te leer. Kort nadat onverwante feite so geabsorbeer is, het hulle 
die gewoonte om uit die geheue weg te syfer (Yepsen 1987:127). 

2.3.4 Drie soorte geheues 

Daar is drie hoofsoorte geheues : 

• Verbaal 

• Visueel 

• Kinesteties 

In die geletterde kultuur is dit dikwels moeilik om verbale en visuele herinneringe van 
mekaar te onderskei, en ook van die herinneringe wat van ons ander sintuie afkomstig 
is. Weinig mense maak hulle moeg oor die derde soort herinnering, kinesteties, tensy 
daar geleer word om tennis of klavier te speel. Tog kan die mens nie funksioneer 
sonder kinestetiese herinneringe nie, en is dit 'n waardevolle hulpmiddel om verbale en 
visuele herinneringe te versterk. Kinestetiese herinneringe beteken dat ons met ons 
spiere onthou, die gevoel van ruimte in ons liggame. (Minninger, 1995: 117). Die 
bestuur van 'n motor en die vasbind van skoenveters is alles die gevolg van kinestetiese 
herinneringe. 

Hoe weet ons nou of ons verbaal, visueel of kinesteties is? Die meeste mense onthou 
die beste op een van twee maniere, ofverbaal ofvisueel. As daar name aan dinge gegee 
word of die klank van die woord die voorkoms of klank van die voorwerp oproep, word 
'n sterk verbale geheue gebruik. (Minninger, 1995:118). 

Wanneer visualisering gebruik word sal dit vir jou makliker wees om byvoorbeeld 'n 
lemoen te visualiseer. Kinders onthou gewoonlik visueel totdat hul taalvaardigheid 
ontwikkel is. Daarna verander hulle gewoonlik na verbale kodes volgens Minninger 
(1995:118). 

Wat is die betekenis nou vir die navorser se studie? Vir 'n persoon om suksesvol te 
wees in studies is geheue nodig. Die invloed van ons emosies speel 'n rol by die 
geheueproses. Die leerder moet dus poog om sy omgewing asook emosies so positief as 
moontlik in te stel sodat die geheue soveel as moontlik kan onthou. 
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2.4 DIE VEROPERASIONALISERING VAN DIE LEERDER 

2.4.1 Hoe moet die leerder se hooding lyk teenoor sy studies? 

Navorsing het onteenseglik bewys dat pos1tlewe studiehoudings die belangrikste 
vereiste vir effektiewe studie is (Ackermann en Cilliers 1990:28). Jou studiehouding 
het te doen met jou hele ingesteldheid teenoor studie. Hierdie ingesteldheid word 
bei'nvloed en bepaal deur verskeie verwante faktore wat veel wyer strek, byvoorbeeld 
jou houding teenoor die lewe, jou toekoms, jou godsdiens, jou skool, jou opvoeders, 
spesifieke vakke en jou ouers. Die vraag kan nou gevra word, hoekom is dit belangrik? 
Indien 'n leerling nie 'n besliste voomeme ontwikkel om doeltreffend te studeer nie, sal 
hy maklik almal en alles behalwe homself daarvoor blameer (Ackermann en Cilliers 
1990:31). 

Die ontwikkeling, verbetering en instandhouding van 'n positiewe houding geskied as 
volg: 

• Raak bewus van die feit dat die studiehouding grootliks aangeleer word. 
• Onthou dat baie faktore 'n rol speel. 
• Raak bewus daarvan dat belangstelling in jou werk grootliks bydra tot sukses. 
• Die opvoeder se goedkeuring speel 'n rol. 
• Selfbeeld bei'nvloed jou studiehouding en eindelik jou sukses. 
• Doelgerigtheid is belangrik vir suksesvolle studie. 
• Motivering speel 'n belangrikke rol by studies (Ackermann en Cilliers 1990:38). 

Studiehouding speel 'n baie belangrikke rol in die studieproses, maar net so is dit ook 
belangrik om besluite te neem en sekere probleme op te los wat gaan voorkom in die 
studieproses. In vandag se lewe is dit van groot belang om te weet hoe om 'n besluit te 
maak, of dit nou is wat om te eet of wat om aan te trek. Om effektief op te tree in die 
oplossing van 'n probleem, is daar sekere stappe wat gevolg kan word. 

Fases in probleemstelling : 

In talle probleemoplossingsituasies kan 'n opeenvolging van denkhandelinge 
geidentifiseer word. Hierdie fases impliseer egter nie dat alle persone presies 
daarvolgens te werk sal gaan nie, maar oplossings wat foutief is en nie verkry word nie, 
kan dikwels teruggevoer word na die foutiewe bantering van een van die fases. 

• Die persoon ondervind 'n ongemaklike gevoel oor 'n situasie en raak bewus van 'n 
probleem. 
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• Dit kan aanleiding daartoe gee dat die probleem gerdentifiseer word. Die probleem 
moet dus begryp word. 

• Om behoorlike oplossings te verkry, moet volledige inligting gerdentifiseer, 
geevalueer, georganiseer en geklassifiseer word. 

• Relasies tussen dele in die inligting word ontdek en moontlike hipoteses word dan 
geformuleer. 

• Hipoteses moet geevalueer word sodat aanvaarding of verwerping daarvan kan 
plaasvind. 

• Die oplossings moet nou op verskillende bekende en vreemde situasies toegepas 
word (Roets 1995:175). 

2.4.2 Hoe word doelwitte gestel? 

Doelwitte is dit wat die leerder wil bereik met die studieproses. Dit is belangrik om 'n 
doel te he om sodoende effektief te kan studeer. Die besluitneming wat vroeer bespreek 
is sal jou help om jou doelwitte te bereik. Die stel van doelwitte en besluitneming gaan 
dus saam. Die doelwitte kan verder verdeel word in lang en korttermyndoelwitte. Daar 
moet dus self besluit word wat jy as lang en wat as korttermyndoelwitte beskou word. 
Die doelwitte kan ook as kombinasie gestel word. (Christen, Welsh en Elliot 1984:7). 

Konsentrasie speel ook 'n rol. 

Om 'n produktiewe student te word vereis, doelgerigtheid, deursettingsvermoe, tyd, 
harde werk en moeite. Wanneer daar van hierdie komponente gebruik gemaak word op 
'n gereelde basis, sal die leerder leer hoe om 'n beter leerder te wees. 

Nadat jy doelwitte gestel het en besluit het wat jy gaan studeer gaan ons aandag skenk 
aan die studeerproses self Ons maak gereed om te studeer en gaan nou kyk na 
verkillende aspekte soos : 

• Hoe leer 'n mens ? 
• Motiveer jouself 
• Konsentrasie 
• Sorteer jouself 

2.4.3 Hoe lyk die leerproses? 

Hier gaan ons kyk na studiegewoontes en studiemetodes. Baie leerders of mense glo 
dat hulle goeie studiegewoontes het en tog behaal hulle geen sukses nie, of ondervind 
moeilikheid om 'n werkstuk betyds in te handig. Daar is verskeie goeie 
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studiemetodes maar of daar iets soos "die beste" metode bestaan, is sterk te betwyfel. 
Die metodes van elke mens is uniek (Ackermann en Cilliers 1990:72). Om jou aan die 
gang te kry gaan ons kyk na 'n paar dinge wat jy dadelik meer kan begin in jou 
skoolwerk. 

Volgens Christen et al (1984:8) gee hulle die volgende punte watjy dadelik kan gebruik 

• Hersien jou klasnotas meer gereeld. 
• Skryf alles neer wat die juffrou op die bord skryf of op die projektor is. 
• Kry vir jou een plek om te studeer by die huis. 
• Bepaal die hoeveelheid tyd wat jy aan elke vak gaan spandeer. 
• As jou gedagtes begin dwaal moet jy dadelik ophou. · 
• Hersien jou werk, dit is 'n goeie belegging. 

Vervolgens word daar gekyk na die belangrikste aspekte van 'n goeie studiemetode aan 
die hand van hooffases van die studieproses. 

• Fase 1 Oorsig en ori"entering 
'n Mens se brein het 'n voorfase van "in rat kom" en "opwarm" nodig om goed te 
kan funksioneer. Daarom is dit belangrik om eers 'n oorsig of geheelbeeld van 'n 
struk werk te kry om jouself te onenteer ten opsigte van hierdie hoofstuk, of 
onderwerp. Kyk veral na die hoofopskrifte. Nog 'n belangrike funksie is om 
hierdie stuk werk te skakel met vorige werk. 

• Fase 2 Vraagstelling 
'n Goeie student studeer denkend en krities. Dit is dus van groot waarde as daar 
reeds tydens die oorsigfase vrae opgestel word. Die vrae handel veral oor dit wat in 
die hoofstuk beantwoord moet word. 

• Fase 3 Verwerking 
Dit gebeur soms dat werk wat reeds geleer is teen die tyd van die eksamen vergete 
is. Die belangrikste rede daarvoor is dat die leerstof opgeneem is sonder dat dit 
verwerk is, of dat die leerstof oppervlakkig verwerk is. Die volgende kernfasette 
van die leerproses moet in gedagte gehou word, en nie oorgeslaan word nie. 

1. Onthou om aktief te studeer 
2. Ontleed die presiese betekenis van begrippe 
3. Vertolk die leerstof korrek 
4. Trek verbande en maak assosiasies tussen die werk wat jy leer en kennis wat jy 

tevore opgedoen het 
5. Soek die oorkoepelende beginsel, wet of reel 
6. Probeer 'n logiese struktuur of geheelbeeld van jou werk kry 
7. Orden en struktureer die werk vir jouself 

• Fase 4 Weergawe en kontrole 
Die leerproses is nie voltooi en daar is nog nie werklik studeer voordat daar nie 
weergegee het wat studeer is nie. 
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• Fase 5 Hersiening 
Hersiening word gedoen wanneer die kleiner eenhede bemeester is, en die hele 
hoofstuk word hersien. Belangrik is die aaneenskakeling met die geheel en die toets 
van die kennis van die materiaal (Ackermann en Cilliers 1990:58). 

2.4.4. Hoe motiveer die leerder homself om sy doelwitte te bereik? 

Vir baie leerders is dit moeilik om hulself te motiveer en stel hulle dinge uit tot op die 
laaste oomblik. Dit het dan tot gevolg dat jy swak werkstukke inhandig. Om sonder 
motivering te wees kan skadelik wees vir jouself maar jou motivering moet vanuit 
jouself kom. Niemand anders kan dit vir jou gee nie. Om jouself te motiveer kan jy 
nou teruggaan na ons vorige punte naamlik. Stel vir jouself doelwitte. Stel vas waar jy 
jou nuutgevonde informasie in die daaglikse verloop kan gebruik. Stel vas waar pas die 
klasse wat jy het in, in jou toekoms planne, en laastens motiveer jouself. 

2.4.5. Op watter maniere kan die leerder sy konsentrasie verbeter? 

Die grootste rede volgens Edwards (1989:9) waarom ons nie die betekenis van 'n stuk 
kan insien nie, is omdat ons nie konsentreer nie. Sodra jou gedagtes dwaal dan mis jy 
waardevolle inlgting. Verder gaan ons ook nie veel gedoen kry as ons aandag verdeel is 
tussen twee dinge nie. Een van die grootste redes volgens Edwards waarom ons nie 
konsentreer nie, is omdat ons nie in die werk belangstel nie. Ons moet ons self dus 
deeglik voorberei vir 'n taak of leesstuk waarvoor ons nie baie lus het nie, voordat ons 
dit aanpak. Verder kan daar nie gekonsentreer word as daar afleidings buite is nie, 
byvoorbeeld mense wat verby loop (Devine en Meagher 1989:37). 

Innerlike afleidings het ook 'n groot invloed op die konsentrasie. Gedagtes is baie 
moeilik om te beheer. Veral gedagtes van vriende, familie en die huis. Dit kan oorkom 
word deur byvoorbeeld die probleem neer te skryf. Die neerskryf sal egter nie die 
probleem heeltemal wegvat nie, maar sal wel help om die gedagtes te beheer. 
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Nog 'n rede vir swak konsentrasie is die feit dat ons bang is vir mislukking. Omdat ons 
bang is om in 'n eksamen te faal spandeer ons meer tyd om daaraan te dink as om te 
studeer vir die eksamen. Hier volg 'n paar voorstelle wat gebruik kan word om 
konsentrasie te verbeter. 

1. Bereijouselfvoor om te konsentreer en stel vir jou doelwitte. 
2. Kies vir jou 'n plek waar jy wil studeer, waar dit stil is en daar min aandagaf-

leiers is. Verkieslik moet alleen studeer word. 
3. Posisioneer jou liggaam reg vir aktiewe deelname. 
4. Beplanjou tyd so datjy genoeg tyd sal he vir aljou werk. 
5. Skep geleentheid vir po uses en rusperiodes. 
6. Verdeeljou werk in hanteerbare gedeeltes. 
7. Raak aktiefbetrokke by jou werkstuk. 
8. Maak seker dat jy al die nodige materiaal het vir jou studies. 
9. Ontwikkel 'n positiewe houding teenoor jou werk. 
10. Onthou hoekom jy studeer. 
11. Maak notas en opsommings van die belangrikste punte. 
12. Na 'n sekere tyd met 'n vak moetjy dit afwissel met 'n ander vak. 
13. Stel vir jou 'n spesifieke studietyd (Devine en Meagher 1989:39). 

Voordat jy nou begin moet ons eers gaan kyk na hoe jy jouself moet organiseer. Daar is 
nou doelwitte gestel, konsentrasie is reg, die lengte van die studiesessie is bepaal en die 
plek is beskikbaar al wat nou ontbreek is waar daar nou begin moet word met die 
werkstukke. 

2.4.6. Hoe kao die leerder sy leerstof en studeerplek organiseer? 

Om effektief te kan studeer moet ons eers ons werksplek organiseer. Hoe kan jy vir 'n 
biologietoets studeer as jy nie eers weet waar jou notas is nie. Jou notas moet verder 
ook agtermekaar wees sodat jy nie wetenskap se formules tussenin leer nie. 

Hoe lyk jou werksplek en staan daar nog gister se koffiekoppies rond of kou die hond 
dalk jou boeke. Le daar vuil klere op jou lessenaar? As jou studeertafel so lyk dan is 
dit geen wonder dat jy nie gestudeer kry nie. Begin nou en sorteer eers jou studeertafel 
en dan sal dit klaar vir jou makliker wees om te begin. 

Deur georganiseerd te wees kanjy jouself tyd spaar. Wanneer jy nou begin studeer kan 
jy dadelik begin, sonder om eers te soek na jou werkstukke en dan kosbare tyd te mors. 
As dit vir jou onmoontlik is om vir jouself 'n area te organiseer dan moet jy dit dalk 
oorweeg om die biblioteek te gebruik of enige ander area waar jy makliker gaan studeer. 
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2.4.7. Bet die leerder nou sy tyd ingedeel en leersessies beplan? 

Volgens Edward (1989:10) is dit baie belangrik om te gaan kyk najou tydindeling. Dit 
help veel jy is georganiseerd, het jou doelwitte gestel en besluit wat jy gaan studeer 
maar nou is jou tyd te min. Deur die gebruik van gedragsmodifikasie tegnieke sal 
geleer word hoe om studietyd te hanteer (Annis 1983:1). Daar is 'n paar punte om op 
te let as dit by beplanning van tyd kom. 

• Raak onslae van dinge wat tyd mors - Raak ontslae van die dinge wat te veel vanjou 
tyd opneem, soos om te lank op die telefoon te praat, televisie te kyk, of om te 
peusel. Moenie gedurig opstaan om iets te gaan haal nie, want dit verbreek jou 
konsentrasie. Probeer alles byderhand he voordat jy begin. 

• Vermy te veel hooi op jou vurk - Onthou daar is net vier en twintig ure inn dag so 
moenie ja se vir dinge waarvoor jy nie tyd gaan he nie. Die beste manier om te 
werk te gaan is om 'n daaglikse skedule op te stel en alle beplanning daarop in te 
skryf Nou kan jy sien hoeveel tyd gemors word of hoeveel tyd jy oor gaan he vir 
ander belangrikke dinge. 

• Stel vir jouself spertye - Hou 'n dagboek of jaarbeplanner waarop jy alle finale 
datums neerskryf waarop opdragte ingehandig moet word. Werk hard om die 
spertye te haal en onthou om jouself genoeg tyd te gee om hersiening te doen. 

• Gebruik jou vrye tyd - Wanneer jy per motor reis kan jy van 'n kasset gebruik maak 
wat vir jou inligting gee aangaande jou studies. Verder kan jy ook van 
opsommingskaartjies gebruik maak as jy per motor, trein of bus reis. 

Ander riglyne om tyd te spaar en effektief te studeer is : 

1. Maak 'n lys van dinge om elke dag te doen. 
2. Stel vas watter dinge is prioriteit. 
3. Konsolideer jou take, kyk watter gaan saam. 
4. Evalueer jou huidige gebruik van tyd. 
5. Stel vas watter tye is jou beste om te studeer en gebruik hulle. 
6. Gebruik klein stukkies tyd tot die maksimum. 
7. Maak seker datjou doelstellings realisties is en datjou studies op standaard is. 
8. Wees buigbaar oor jou tyd maar bly altyd in beheer. 
9. ' n Positiewe houding aangaande die opdragte en werkstukke, sodra 'n besluit 

geneem is om die werk te doen, is daar halfpad gewen. 
10. Breek groter opdragte af in kleiner stukkies. 
11. Kombineer verskillende tipes studieaktiwiteite (Devine en Meagher 1989:38). 
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Hoe organiseer ons nou ons studietyd? 

Om byte bly by gereelde opdragte het die leerder nodig om ten minste 30 ure per week 
te studeer. Spesiale projekte en vraestelle voeg nog baie ure by. Om dit te kan behartig 
moet die tyd reg beplan word (Devine en Meagher 1989:27). Die eerste stap is om te 
bepaal hoeveel tyd beskikbaar is, vir studies. Om dit te kan bepaal moet 'n dag evalueer 
word, vanaf die tyd wat jy opstaan totdat jy weer bed toe gaan (Devine en Meagher 
1989:27). Nou word daar 'n skedule opgestel. Die volgende punte moet in ag geneem 
word. 

• Onthou dat die hoeveelheid tyd wat aan 'n vak spandeer word sal verskil elke dag. 
As jy dus elke dag beplan op 'n gereelde basis sal jy jou tyd effektief gebruik. 

• Onthou dat elke vak verskillende voorbereiding verg en dat jy die vorige aand al die 
notas moet lees en deurgaan vir die volgende dag. 

• Vakke soos wiskunde en Engels vereis gewoonlik dat jy dit net voor klas moet 
hersien so gaan dit gereeld deur. 

• Onthou om alle opdragte neer te skryf en maak seker dat jy almal verstaan. 
• Poog om elke vak op dieselfde tyd elke dag in te pas. Dit help om 'n roetine te 

vorm. 
• Beplan pouses deeglik sodat jy verfris voel met die begin van 'n volgende of nuwe 

hoofstuk. 
• Wanneer daar tyd in die aand skeduleer word, moet die vakke wat die meeste werk 

vereis eerste gedoen word. 
• Moet nooit vergeet om tyd in te sluit vir oefening en sport nie (Devine en Meagher 

1989:30). 

Analiseer jou tyd en gaan stel vas waar daar plek is vir verandering en waaraan daar 
gewerk moet word. Dit beteken nie dat jy elke minuut van elke dag moet gebruik of 
beplan nie, maar wees meer georganiseerd met jou tyd. Beplan nou eers vir n week en 
gaan dan voort omjou termyn enjoujaar in te deel. 

2.4.8 Hoe lyk die leerder se luister-, lees- en skryftegnieke? 

Om te luister is een van die belangrikste studievaardighede waardeur jy informasie kan 
bekom (Edwards 1989: 11 ). Die luister in 'n klas of lesing vir studiedoeleindes verskil 
van gewone luister (Devine en Meagher 1989:46). Een van die belangrikste maniere 
waarop luistervermoe verbeter kan word is om seker te maak die belangrikste gedeeltes 
van 'n les ofwerkstuk word verstaan. Probeer so naby aan die opvoeder sit as moontlik 
sodat niks gemis word wat hy se nie. Wees bewus dat 'n les wat behels dat informasie 
oorgedra word die volgende vereis : 
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• Inleiding - waar die onderwyser vir die klas sal se om hulle boeke uit te haal, notas 
mag uitgedeel word ensovoorts. 

• Onderwerp - hier sluit dit in die belangrikste deel waaroor die les handel en wat 
behandel sal word. Luister nou bier aandagtig en skryf dit neer. 

• Lyftaal van die klas is die belangrikste gedeelte van die les. Luister nou goed en 
neem notas en vra vrae. 

• Opsomming - is waar die spreker nou oor die belangrikste punte van die les gaan en 
hier word die onderwerp gewoonlik herhaal, asook die belangrikste punte van die 
les. 

Daar is vier definitiewe strategiee volgens Devine en Meagher (1989:49) waarvolgens 
luistervaardighede verbeter kan word : 

• Voorbereiding - verkry 'n oorsig oor die werk. 
• Doelstelling - wanneer daar met 'n doel geluister word, word makliker gefokus. 
• Die neem van notas terwyl geluister word. 
• Luister met die oog op latere oordrag en opsomming. 

Volg verder volgens Edward sekere luisterstrategiee. Stel vas of die spreker sekere 
punte beklemtoon deur te luister na stemtoon. Die spreker sal ook meer dikwels die 
belangrikste deel beklemtoon en baie meer tyd daaraan spandeer. Let verder daarop of 
kassette en antler visuele materiaal gebruik word om dinge te beklemtoon. Luister 
krities. Probeer vasstel of daar betekenis is agter die woorde van die spreker. Probeer 
ten alle tye jou eie emosies uit die proses hou. 

Die maklikste manier om jou luistervaardighede te verbeter is om dit so veel as 
moontlik te oefen. Gaan luister na soveel as moontlik praatjies en opdragte en oefen 
dan om die belangrikste gedagtes uit te haal en vas te stel wat is detail en wat is die 
mening van die spreker. 

Lees om betekenis te gee: 

Handboeke vorm 'n belangrike deel van byna alle kursusse. Die handboek verskaf 'n 
basiese struktuur en belangrike bronne vir die klasmateriaal. Die handboek <lien 
gewoonlik as belangrikste bron vir die opstel van lesse en toetse (Devine en Meagher 
1989:71). 

Dink aan die hoeveelhede inligting en stukke wat elke dag deur ons gelees word. Daar 
is ons werkstukke, koerante, tydskrifte en ander leesstof wat ons bloot vir die plesier 
lees. Om eff ektief te kan lees is daar sekere vaardighede waarvan ons bewus moet wees 
wanneer ons lees. 

Die maklikste maniere om 'n handboek te vluglees volgens Devine en Meagher 
(1989:73) is die volgende : 

• Lees die titelblad beide voor en agter. 
• Lees die inhoudsopgawe aandagtig deur, dit verskaf 'n idee wat die boek behels. 
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• Bestudeer die woordelys, en kry 'n goeie idee van die definisies. 
• Lees die eerste en laaste hoofstukke van die boek deur. Dit mag tydrowend voel 

maar verskaf 'n goeie perspektiefvan die boek. 
• Vluglees die hele boek vinnig, dit verskaf 'n idee van die eintlike materiaal wat 

jy gaan studeer. 
• Bestudeer alle kaarte, illustrasies, tabelle en ander hulpmiddels. 

Jy lees byvoorbeeld 'n koerant baie anders as wat jy 'n werkstuk sal lees. Alle 
leeswerk wat met die skool te doen het sal jy waarskynlik lees vir een van die 
volgende redes; 

• Lees om die hoofgedagtes te identifiseer. As 'n deeglike verstaan vereis word 
dan moet in diepte gelees word, as jy net 'n oorsig verlang dan kan jy die stuk 
net spoedlees. 

• Lees om detail te bekom. 
• Evaluasie van die materiaal - hier word gelees om byvoorbeeld vas te stel hoe 

objektief die skrywer is. 
• Lees tussen die lyne om vas te stel wat gese word. 
• Aanwending - 'n deeglike verstaan van die materiaal word vereis as die kennis 

op enige wyse toegepas moet word. 

Maar hoe vind ons die hoofgedagte van 'n stuk? Dit is een van die belangrikste 
aspekte van 'n goeie leser. Volgens Edwards kan ons soos volg te werk gaan. Gaan 
lees 'n paragraaf en bepaal watter sin som die paragraaf die beste op, of watter sin se 
die beste wat in die paragraaf bedoel word. 

In die meeste gevalle kom die hoofgedagte in die eerste sinne van die paragraaf 
voor. Maar die hoofgedagte kan egter ook in die middel of aan die einde van die 
paragraaf voorkom. Moet jou dus nie blindstaar teen die eerste sin nie. Die 
hoofgedagte kan ook verskeie kere herhaal word in die paragraaf Maak nou vir jou 
'n paar oefeninge en kyk of jy die hoofgedagte kan identifiseer. 

Verder by die lees van studiemateriaal moet ons detail kan lees. Hierdie detail 
ondersteun ofvul die hoofgedagte aan. Lees versigtig en identifiseer al die detail en 
skryf dit dan neer in die skrywer se woorde of in jou eie woorde. Verder moet ons 
die organisasie verstaan van die meeste studiemateriaal. Die skrywer skryf 
gewoonlik die materiaal wat 'n hoofgedagte is in elke paragraaf en ander 
ondersteunende gedagtes. Gaan lees dus die paragrawe en probeer vasstel hoe hulle 
aan mekaar gesit is. 

Daar is nou verder verskillende soorte lees wat voorkom naamlik studie, algemene, 
versnelde lees en soeklees. 

Studeer-lees is die manier waarop jy lees as jy moeilike materiaal lees, wat jy moet 
studeer. Hierdie manier van lees vereis dat jy deeglik lees en is dan ook gewoonlik 
baie stadig. Algemene lees word veral gebruik as jy jou normale stukke lees. Dit is 
die manier waarop jy tydskrifte, koerante en storieboeke lees as jy nie te veel 
bekommerd is oor die feite nie. 
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Versnelde lees word gebruik as jy groot hoeveelhede materiaal moet lees en nie baie tyd 
het nie. Hierdie wyse van lees kan 'n mens baie moeg maak en <lit kan nie vir lang 
periodes gedoen word nie. 

Soeklees word gebruik waar jy die belangrikste dele van die materiaal moet uithaal 
sonder om alles te lees. Hier lees en scan jy net die stof om so vinnig as moontlik die 
belangrikste dinge te identifiseer. Oefen hierdie tegnieke van lees en dit sal baie handig 
te pas kom as jy moet studeer. 

2.4.9 Die afneem en die skryf van notas 

Die afneem van notas is 'n uiters persoonlike en unieke proses. Wat vir die een persoon 
werk sal nie noodwendig vir die antler persoon werk nie (Devine en Meagher 1989:55). 

Studente neem notas vir verskillende redes maar gewoonlik is dit om as eksteme geheue 
te <lien. Verder is die neem van notas ook 'n belangrike studietegniek omdat dit jou 
help om die notas in jou eie woorde te organiseer en te hersien. Notas speel ook 'n 
belangrike rol waar die informasie moeilik is om weer te verkry (Edwards 1989:62). 
Daar is verskeie aspekte wat belangrik is by die afneem van notas naamlik, jou 
notaboek, onderstreping, merk van notas, luister, opsommings en die omlyn van 
onderwerpe, sinne en inhamme. 

'n Paar voorstelle deur Devine en Meagher (1989:55) om die leerder aan die gang te kry 
is die volgende : 

• Skryf die antwoorde op eie gestelde vrae neer. 
• Poog om die spreker se belangrikste gedagtes neer te skryf 
• Wees bedag op 'n plan. Die meeste onderwysers werk volgens 'n spesifieke plan. 
• Wees bewus van kemwoorde. 
• Skryf nuwe woorde neer en gaan slaan die definisies dadelik na. 

Onthou dat dit baie belangrik is om die regte notaboek te gebruik. Maak gebruik van 'n 
boek waar jy bladsye maklik kan bysit of uithaal. Maak nie saak watter een jy kies nie 
dit is net belangrik om 'n spesifieke plek te he om jou notas te sit. Moenie net luister na 
nuwe informasie nie, want jou brein gaan nie alles onthou nie, skryf dit liewer neer. 
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Wanneer jy notas neem moenie dadelik begin skryf nie maar luister eers en besluit 
waaroor die juffrou praat en dan kan jy dinge begin skryf Deel jou bladsy in soos jy 
dit verkies of in twee helftes waar jy n hersieningskolom het en 'n notas kolom om 
in te skryf Die doel van die hersien kolom is sodat jy jou notas kan verminder na 
net die kemwoorde toe. In die kolom word daar nou ook vrae gevra. Om die vrae te 
kan vra moet jy egter 'n kennis van die werk he. As jy later teruggaan na die 
hersienkolom en jy kan die vrae beantwoord sonder om die werk weer te gaan lees 
dan hetjy die werk geleer. Die werk is dus nou injou langtermyngeheue. 

Die laaste fase van notas neem is die opsomming van die notas. Dit mag dalk aan 
die begin moeilik wees maar sal later makliker word, soos wat jy <lit oor en oor 
doen. Die neem van notas moet egter geoefen word. Die notas moet ook op 'n 
gereelde basis hersien word, anders is die notas van minder of geen waarde. Die 
paar uur nadat notas geneem word is gewoonlik die beste om <lit te hersien want dan 
is dit nog vars. Evalueer dan ook sommer jou notas deur te gaan kyk of <lit leesbaar, 
volledig, opsommend genoeg is, die belangrikste aspekte bevat en of die verband 
tussen kemgedagtes en detail duidelik is. 

Nog 'n baie effektiewe manier om notas te neem is deur die trek van skem&:; of 
breinkaarte. Die skema volgens Christen et al (1984:12) is 'n manier waarop jy vir 
jouself die werk in een tekening uiteen sit en opsom. Jy weet nou reeds hoe om die 
kemgedagte uit te soek so skryf <lit neer in die middel van jou bladsy. Sorteer die 
punte wat die kemgedagte ondersteun uit en skryf <lit alles neer op die bladsy. 
Besluit nou watter inligting jy by elke punt gaan gebruik en onthou <lit sal verskil 
van persoon tot persoon. Sorg net <lat daar genoeg inligting is sodat die feite onthou 
word. 

Kyk na hierdie voorbeeld van 'n breinkaart. Volgens Edwards moet die eerste 
blokkie die inleiding bevat en die laaste blokkie die gevolgtrekking. 

(Sien die volgende bladsy vir Diagram 6 - 'n Breinkaart) 
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DIAGRAM6 

Ander lede van die 
katfamilie. 

Slaapgewoontes 

'n BBEINKAART 

Hoe lyk die kat 

Wat eet die kat 

Wanneer jy byvoorbeeld die voor en nadele van 'n argument wil beskryfkanjy volgens 
Edwards die netwerkpatroon gebruik. Die netwerkpatroon lyk as volg. Jou onderwerp 
is in die middel en dan al langs die lyn af is daar nou verskillende kerngedagtes. 

DIAGRAM? 

DIE NETWERKPATROON 

________ HOE LYK DIE KAT 

_______ ANDERKATSOORTE 
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Jy kan dus nou vir jouself die werk baie interessant maak enjou eie breinkaarte ontwerp 
en saamstel met prente en idees. 

Die berging van notas is ook belangrik. Baie studente neem notas op baie verskillende 
wyses af. Wat wel belangrik is, is dat die notas geliasseer of sorteer moet word. Devine 
en Meagher (1989:63) gee die volgende voorstelle: 

• Gebruik verkieslik ringleers of notaboekies. 
• Gebruik 'n aparte vel papier vir elke vak. 
• Skryf alle opdragte neer sodra dit gegee word. 
• Sodra lesingnotas, fotostate en ander inligting uitgegee word moet dit dadelik by die 

notas geplaas word. 
• Neem notas net aan die een kant van die papier af, en laat genoeg spasie bo en onder 

sodat ekstra notas gemaak kan word. 
• Skryf so leesbaar as moontlik. 
• Gebruik maklike afkortings in die notas. 
• Merk datums vir die eksamen duidelik. 
• Hou verskillende vakke se notas apart. 
• Teken jou naam en adres voor in die notaboek sodat dit terug besorg kan word, 

indien dit sou verloor. 

2.4.10 Die doel van gereelde hersiening 

Geheuetegnieke 

'n Baie belangrike aspek by studie is geheuetegnieke. Die geheue kan volgens Edwards 
op verskeie maniere geoefen word. Hersiening van studiemateriaal is baie belangrik en 
dit bevorder ook dan jou geheue. Deur te herhaal wat jy leer kan jy dus jou werk vestig. 
Die werk sal egter makliker vestig as dit interessant is en goed georganiseer is en 
opgesom is. 

Daar is verskeie tegnieke om werk te onthou en ons gaan net kortliks na 'n paar kyk. 

• Acronyms - Dit is waar die eerste letter van die kemgedagtes of idees gebruik word 
om nuwe woorde te vorm. Sodra jy die nuwe woorde onthou sal dit makliker wees 
om die gedagtes en detail wat daarmee geassosieer word te onthou. 
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• Assosiasies - Hier gebruik ons nou prentjies om ons te help om die inligting te 
onthou. Ons <link dus nou aan die prentjie en die nuwe woorde en begin dan die 
inligting onthou. 

• Pegwoorde - Hier gebruik ons woorde wat ons makliker kan onthou as ons dinge in 
volgorde wil onthou. 

• Metode van Loci - Hier word plekke en destinasies gebruik waar daar nou beelde 
van die dinge wat onthou moet word geplaas word. Die beste manier is om 'n huis 
of 'n gebou te gebruik wat 'n aantal gemeubileerde kamers het. 'n Ander 
moontlikheid is om die geboue wat jy ken te gebruik en sodoende informasie 
daaraan te heg. Sodra jy dan die inligting aan die plekke geheg het hoef jy dus net 
die plek te besoek om sodoende die inligting op te roep. 

2.4.11 Hoe word daar nou voorberei vir toetse en eksamens? 

Ons maak dus net gou weer n kort opsomming van die studieproses: 

1. Jou houding teenoor jou studies moet positief wees. 
2. Dan besluit jy wat jy gaan studeer en stel vir jou doelwitte 
3. Gaan kyk najou leerproses. 
4. Motiveer jouself om jou doelwitte te bereik. 
5. Oefen om te konsentreer as jy leer. 
6. Sorteer al jou leerstof en studeerplek uit. 
7. Deeljou tyd in en beplan aljou sessies. 
8. Gee nou aandag aanjou luister, lees en skryftegnieke. 
9. Sorg nou datjy weet hoe om notas afte neem, en soteer jou notas. 
10. Doen gereeld hersiening sodatjy die inligting injou langtermyn geheue kan plaas. 
11. Berei jou voor vir die toets en eksamen. 

OPSOMMING 

In hierdie hoofstuk het die navorser spesifiek in die literatuur gaan kyk na drie dinge. 

1. Die werking van die brein. 
2. Hoe die geheue lyk. 
3. Die verskillende studiemetodes en antler belangrike aspekte. 
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Die doel van die literatuurhoofstuk is om die leser bekend te stel aan die brein, die 
geheue en alle aspekte daarvan wat verband hou met studiemetodes en studie. Die 
agtergrond van studie word nou eers verskaf voordat die volgende literatuur
hoofstuk aan die musiek gewy word. 

In die volgende literatuurhoofstuk word daar aandag gegee aan die gebruik van 
musiek en dan ook spesifiek saam met studiemetodes. 

48 



• 

!I 



DIAGRAMS 

I . LANGTERMYNGEHEUE I 
- Dit wat die meeste mense van praat as 

daar na geheue verwys word. 
- Bestaan uit die prosedure-geheue, die 

semantiese-geheue en die episodiese
geheue. 

- Onthou baie meer as wat ons <link. 

I . KORTIERMYNGFJIEUE- J 
- Dit verwys na die hoeveelheid items wat 

op een stadium onthou kan word. 
- Die hoeveeleheid dinge waarop 'n 

persoon kan konsentreer op dieselfde tyd. 
- Vergeet vinnig en het 'n beperkte kapasiteit. 
- Sluit min of meer 7 items in. 

DIE GEHEUE EN SY FUNKSIES 

I . DRIB STAPPE -=-0=0-:-1 
Die hele onthouproses bestaan uit drie stappe : 

- Registreer 
- Wegbere 
- Herinner 

r-' ONMIDDELLIKE GEHEUE l 
- Duur sowat 2 sekondes. 
- Maak dit vir ons moontlik om voortdurend 

bedrywighede te onderneem. 
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1-.-DRIB SOORTE GEHEUES I 
Daar is drie hoofsoorte geheues : 
- Verbaal 
- Visueel 
- Kinesteties 

~AARONTHOUDIE ] I • w A.J BREIN? 

- Die een manier is om die mense te 
ondersoek wat 'n dee! van hul brein 
verloor het weens breinbeserings. 

I . HOE ONTHOU DIE BREIN'? l 
- Brein is vol inligting - bevattende 

selle wat neurone genoem word. 
- Neurone het verskillende vorms, na 

gelang van hul funksies. 
- W anneer senuweeseine van sel tot 

sel oor die netwerk van sinapsbrue 
aangestuur word, word hulle aan
gehelp deur chemikaliee. 



DIAGRAMS 

LUISTER, LEES EN 
SKRYF 

- Luister is een van die belangrikste 
studievaardighede waardeur jy 
informasie bekom. 

- Verstaan die belangrikste gedeel
tes van 'n werkstuk of studie. 

- Handboeke en ander inligting word 
elke dag gelees. Dit is belangrik 
dat ons weet hoe. 

I TYDSINDELING - I 
- Dit help niks as al die ander aspekte 
reg is vir studie maar nou is jou tyd 
te minnie. 

- Beplan jou tyd as volg : 
• Raak ontslae van dinge wat tyd 

mors 
• V ermy te veel hooi op jou vurk. 
• Stel vir jouself spertye. 
• Gebruik jou vrye tyd. 
• Studeer ten minste 30 uur per 

week. 

.. 

I -N-;:S I 

- Persoonlike en unieke proses. 
- Verskillende redes maar gewoon-
woonlik eksteme geheue. 

- Belangrike studietegniek : sorteer 
notas in eie woorde en hersien. 

- Onthou moeilik verkrygbare infor
rnasie. 

r ORGANISASIE 
1 

- Hoe kanjy vir 'n Biologie toets studeer 
as jy nie weet waar jou natas is nie. 

- Om effektiefte studeer moet ans, ans 
werksplek organiseer. 

- Begin en organiseer jou studeertafel. 
- Organisasie spaar tyd. 
- Gebruik die biblioteek as jy nie anders 
kannie. 

DIE STUDIEPROSES 

1- HERSIENING 
1 

- Geheuetegnieke, hersiening oefen 
die geheue. 

I KONSENTRASIE I 
- Edwards se dat ans nie die betekenis 
van 'n stuk kan insien nie omdat ans 
nie kansentreer nie. 

- Aandag moenie verdeel wees nie. 
- Ons kan nie konsentreer as ons nie 

belangstel nie. 
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TOETSE EN 
EKSAMENS 

- Al die voorafgaande stappe 
is ons voorbereiding. 

I MOTIVERING I 
- Baie vind dit baie moeilik en 
stel dinge uit tot op die einde. 

- Mativering moet vanuit jou
self kom. 

- Stel vir jouself doelwitte. 

HOUDING TEEN
OOR STUDIES 

- Positiewe studiehouding die 
belangrike vereiste vir 
effektiewe studie. 

- Studiehouding het te doen 
met jou ingesteldheid teenoor 
studie. 

- Besluitnemingsproses is baie 
belangrik in die doelwit
stelling. 

DOELWIT
STELLING 

- Dit wat jy wil bereik met die 
studieproses. 

- Dit is belangrik om 'n doel te 
he om sodoende effektief te 
kan studeer. 

- Die stel van doelwitte en 
besluitneming gaan saam. 

- Lang en korttermyndoelwitte. 

DIE LEERPROSES 

- Hier word gekyk na studiege
woontes en metodes. 

- Elke metode is uniek. 
- Belangrikste aspekte van goeie 
studiemetodes aan die hand 
van hoof fases van die studie
proses: 

• Oorsig en orientering 
• Vraagstelling 
• V erwerking en Hersiening 
* Weergawe en kontrole 



DIAGRAM 9 OPSOMMING VAN LITERATUUR EN DIE BETEKENIS V1R DIE STUDIE 

DIE STUDIE/LEERPROSES l ------- ------ I DIE WYSES WAAROP ONS LEER 

- Vanuit literatuur word bewus van verskille. 
- V ereistes en houding positief 
* Ste! doelwitte 
* Motiveer jouself 
* Konsentreer 
* Sorteer en organiseer 
* Tydsindeling 
* Luister en lees is belangrik 
* Neem van notas 
* Hersiening 
* Voorbereiding vir toetse en eksmens 

- Moet studiemetodes he om effektiefte kan studeer. 
- Navorser beklemtoon die belangrikheid daarvan 

voordat daar nou na die uitwerking van musiek op 
die studieproses gekyk word. 

- Navorser toon aan hoe die brein en geheue 'n rol 
speel en hoe dit alles saam met die studieproses 
werk. 

MAAR WAT BETEKEN DIT 
NOV ALLES VIR DIE STUDIE? 

, - - DIE ROL VAN GEHEUE I 

Noudat die brein verstaan word kan daar in 
diepte gekyk word na die aspek van die brein 
wat die belangrikste is vir studiemetodes, 
naamlik die geheue. Voordat daar nou bepaal 
kon word watter invloed musiek sal he moes 
die navorser eers gaan kyk na wat geheue is 
en die werking daarvan. 
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Die navorser noem (verwys na) die wyses waarop 
geleer word sodat dit vir die leser duidelik is dat 
daar verskeie benaderings en teoriee bestaan. 
Elke siening oor leer verskil. 
Mense se sienings oor die leerproses is uniek. Die 
aspek moet ingedagte gehou word tydens die na
vorsingsproses. Diagram 3 gee vir die leser 'n 
kort opsomming van wat elke teorie behels. 

DIE ROL VAN DIE BREIN 

Sonder 'n brein kan die leerproses tog nie plaas
vind nie. Die brein is dus die belangrikste ver
eiste vir die proses. Maar voordat die leerproses 
verstaan kan word en die invloed van musiek 
daarop bepaal kan word, moet die leser eers weet 
wat die rol van die brein is en hoe die brein 
funksioneer. Daarna kan die navorser eers die 
uitwerking van musiek gaan bepaal. 



HOOFSTUK3 

DIE TEORETIESE BEGRONDING VAN MUSIEK, MUSIEK-IN
TERAPIE EN DIE GEBRUIK VAN MUSIEK MET 

STUDIEMETODES 

The breath-suffused body seems to be an instrument which 
will resonate to every sound,every note, every word in which 

man can experience and recognize himself. ... 

Peter Michael Hamel Through music to himself. 
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3.1 INLEIDING 

In die vorige hoofstuk het die navorser gaan kyk na studie en die veroperasionalisering 
van die leerder. In hierdie hoofstuk gaan daar nou aandag gegee word aan die 
bestudering van musiek en spesifiek dan ook musiek-in-terapie. Die navorser hoop om 
die vraag te kan beantwoord, oor die uitwerking van musiek op die studiesukses van 
hoerskoolleerlinge. 

Hoewel al die navorsing wat reeds gedoen is nie betrekking het op die beoogde studie 
nie, sal daar wel in die bree gekyk word na enige navorsing wat moontlik van 
toepassing kan wees op die studieterrein. Daar word dan ook spesifiek stilgestaan by 
musiek en die studieproses. 

Uit die literatuur blyk dit dat rustige klassieke musiek gespeel word sodat koeie meer 
melk kan gee, henne meer eiers kan le en plante beter kan groei en ook groter blomme 
en vrugte kan lewer. (Grove, 1994:110). 

Die volgende aspekte sal in besonder aandag geniet: 

• die definisie van musiek 
• musiek en die brein 
• musiek-in-terapie 
• die gebruik van musiek saam met studiemetodes 
• die rol van die terapeut wanneer musiek gebruik word. 

3.2 DIE DEFINISIE VAN MUSIEK 

Musiek is 'n vorm van energie wat net kan bestaan in terme van tyd en dit beweeg deur 
ruimte om 'n mens te bereik en te bernvloed. (Grove, 1994:122). Musiek is die kuns 
om aangename verbindings van klanke te rnaak waardeur in die skone vorm aan 
gevoelens uiting gegee word. Musiek is verder die gedrukte geskrewe voorbrengsel van 
die toonkuns. 

3.3 MUSIEK EN DIE BREIN 

Die navorser wit dit nou vir die leser duidelik rnaak watter invloed musiek op die brein 
het, voordat daar gekyk gaan word na hoe musiek in terapie, en spesifiek saam met 
studiemetodes gebruik word. 

Volgens Grove kan die breindans voortreflik en elegant geharmonieer word met behulp 
van musiek, en veral met behulp van stadige barokmusiek. (Grove,1994:122). Maar 
watter uitwerking het stadige barokmusiek op die brein en die liggaam, en hoe gebeur 
dit? 

Volgens Grove (1994:113) het barokmusiek die volgende uitwerking : 

• Die mens se liggaarn bevat al drie die basiese elemente wat in musiek gevind 
word -klank, slagmaat en ritme. W anneer musiek gespeel word, resoneer die 
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liggaam saam met die musiek, net soos 'n stemvurk saam met 'n noot op die 
klavier resoneer. 

• Breingolwe het uit hulle aard ook 'n ritme en skakel ook in by die ritme van die 
musiek. Die gevolg is dat breingolwe na alfaritme verander wanneer jy die 
stadige barokmusiek speel. Alfaritme reflekteer 'n ontspanne gemoedstoestand, 
maar terselfdertyd 'n verhoogde bewussyn en 'n opskerping van breinfunksies. 
Wanneer jou brein hoofsaaklik in alfaritme funksioneer, verstaan en leer jy 
makliker en onthou jy beter. Mense wat maklik en natuurlik leer, het die vermoe 
om weens hulle selfvertroue en gebrek aan angs self alfagolwe te genereer. Die 
van ons wat spanning, vrees en 'n gebrek aan selfvertroue as gevolg van 
negatiewe ervarings ervaar, kan nie so maklik alfagolwe genereer nie. Die 
stadige barokmusiek doen dit dan vir ons deurdat ons brein en liggaam by die 
stadige, rustige, patroonmatige gang van die musiek inskakel. 

• Skandering van die brein om vas te stel watter areas van die brein gebruik word 
in die gedagtegang of uitvoer van take, asook in hoe mate hierdie areas benut 
word, dui daarop dat wanneer daar klassieke musiek gespeel word, jy meer van 
jou brein gebruik. 

• Aangesien die regterbrein meer op ritme en emosie reageer as die linkerbrein, 
kan 'n mens se dat musiek die regterbrein stimuleer, wat weer op sy beurt die 
linkerbrein stimuleer. 

• Barokmusiek verlaag dan ook ligaamspanning. Wanneer 'n mens meer 
ontspanne is, het jy meer beheer oor jouself en jou brein. Spanning sluit 
letterlik breinareas af en belemmer die chemie van die brein sodat boodskappe 
nie effektief van een breinsel na die ander deurgegee kan word nie. 

• Don Campbell beweer <lat musiek die brein laat groei. Hier verwys hy na 'n 
bepaalde soort musiek - skoon of helende musiek. Wanneer die brein deur die 
stadige barokmusiek geaktiveer word, ontwikkel die dendriete wat uit die kem 
van die breinsel groei. Alhoewel mens nie jou breinselle kan vermeerder nie, 
kan 'n mens wel die dendriete wat die boodskappe oordra vermeerder. 

3.4 MUSIEK-IN-TERAPIE 

Musiek word as terapeutiese hulpmiddel beskou wanneer dit in kombinasie met ander 
hulpmiddels deur 'n terapeut gebruik word, ter bereiking van terapeutiese doelwitte. In 
teenstelling met musiek-terapie waar daar sprake is van kliniese improvisasie, 
instrumentale spel of sang, sluit musiek-in-terapie hierdie vorme van musikale spel uit. 
Musiekbeluistering vorm 'n integrale deel van hierdie studie en word met antler 
tegnieke en metodes gekombineer. (Van Sckhalkwyk, 1998: 35). 

Saam met die definiering van wat in hierdie studie beoog word met die gebruik van 
musiek saam met studiemetodes, gaan daar vervolgens ook gekyk word na die teoretiese 
vertrekpunt van die studie. 
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3.4.1 Teoretiese vertrekpunt 

Dit is belangrik om daarop te let <lat die studie nie gedoen word vanuit die vertrekpunt 
van 'n musiekterapeut nie, maar wel vanuit die vertrekpunt van die Opvoedkundige 
Sielkundige. Die Opvoedkundige Sielkundige soos reeds gese, is opgelei om spesifieke 
opvoedingsverwante probleme te hanteer. Hierdie studie word dus vanuit daardie 
vertrekpunt gedoen. Musiek word dus gebruik saam met studiemetodes ten einde die 
terapeutiese doelstellings te bereik. 

In die volgende af de ling gaan die literatuur verder bestudeer word met die oog op die 
verkenning van musiek-in-terapie en musiek saam met studiegewoontes. 

3.4.2 Musiekbeluistering 

Met die term, musiekbeluistering, word spesifiek bedoel die luister na musiek. (Van 
Schalkwyk, 1998: 37). Dit veronderstel <lat daar 'n luisteraksie teenwoordig sal wees. 
In die proses wanneer daar na musiek geluister word, is daar 'n aantal veranderlikes 
teenwoordig wat 'n belangrike rol speel in die betekenis wat aan musiek gegee word. 
Thaut (1989:57) noem <lit Intramusikale en Ekstra- musikale veranderlikes. Onder 
Intramusikale veranderlikes noem die skrywer : 

• Sielkundige-fisiese eienskappe, soos die volume van die musiek, timbre of 
klankkleur, snelheid van verandering en tempo van die musiek. (Tempo verwys 
na die snelheid waarteen die reelmaat in die musiek herhaal word. Volgens 
Dees & Vera, 1984:139). Hierdie eienskappe word deur die navorser aan 
sielkundige ervarings gekoppel, soos aktivering van energte en 
opgewondenheid. (Van Schalkwyk, 1998:37). 

• Samevoegende ofkollatiewe eienskappe, soos die strukturele eienskappe van die 
melodie, (melodie verwys na die wysie, die mees noodsaaklike deel van 
musiek, dit wat in die gedagte nagesing of geneurie word. Volgens Arnold, 
1988:373 ) harmonie, (die " aantrek" van 'n melodie deur verdere note en 
stemme. Aldus Arnold, 1988:816), ritme, (alles wat te doen het met die 
tydsaspek in musiek, byvoorbeeld kort en lang note. Volgens Arnold, 1988:655) 
en musikale vorm. (Musikale vorm verwys na die struktuur waarin die musikale 
elemente gerangskik word.) (Frisch, 1990:23). In navorsing word hierdie 
eienskappe gewoonlik gekoppel aan menslike ervarings soos nuutheid, 
verrassings, helderheid of duidelikheid, begrip en betekenisvolheid. (Van 
Schalkwyk, 1998:37). 

• Ekologiese eienskappe, wat verwant is aan leerverwante assosias1es, 
byvoorbeeld geheue, verbeelding, aangeduide gemoedstoestande en konatiewe 
assosiasies. (Van Schalkwyk, 1998:37). 

Bogenoemde drie eienskappe dra spesifiek by tot die genotwaarde van die luisteraar na 
musiek. Die Ekstra-musikale veranderlikes waama Thaut (1989:57) verwys, is: 

• Die luisteraar se bekendheid, smaak en voorkeur ten opsigte van musiek. Sy 
interpretasie en begrip van die musiek, gebaseer op die intramusikale 
veranderlikes, is medebepalend van die kwaliteit van die musikale ervaring. 
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• Die bestaande gemoedstoestand, energievlakke, ensovoorts bepaal of die 
persoon 'n toename of 'n afname in emosionele opwekking nodig het. 

• Die luisteraar se eie oortuigings en sy verwagting van die musikale ondervinding 
is ook belangrik. Kulturele oortuigings speel 'n groot rol in die persoon se 
siening van die waarde van 'n bepaalde ervaring. 

Indien al hierbo genoemde veranderlikes korrek gei'dentifiseer is en by elke persoon in 
musiekterapie 'n rol speel in die betekenis wat aan terapie gegee word, sal die terapeut 
dit in ag moet neem. Dit wil voorkom asof daar weinig of min verskil gemaak kan word 
aan die intramusikale veranderlikes. Juis daarom behoort dit volgens hierdie skrywer 
deel te wees van die faktore wat in ag geneem word tydens die beplanning wat die 
terapie voorafgaan. Die klient se belewenis van byvoorbeeld die melodie en die ritme is 
dus medebepalend vir die sukses of mislukking van die terapie. (Van Scbalkwyk, 
1998:38). 

Daar word nou gekyk na die sienings van ander novorsers wat musiekbeluistering as 'n 
bulpmiddel in terapie gebruik bet. 

Rathke, 1989:6 

Harris, 1989:86 

Thaut, 1989:62 

Dees & Vera, 
1984: 136-140 

MUSIEKBELfilSTERING 
PASSIEWE BELfilSTERING 

Met die verwysing na beluistering as 'n passiewe proses word 
'n reseptiewe benadering bedoel. 'n Reseptiewe benadering 
verwys na die proses waar daar na musiek geluister word en nie 
musiek gemaak word nie. Intensiewe luisteraksies is dus deel 
van bierdie opset. 

Drie aspekte wat belangrik is, word genoem by beluistering, 
naamlik, die wil om te luister of die fokus van aandag : die 
waarderende respons en die verbeeldingryke reaksie op wat 
moontlik die betekenis van die musiek kan wees. Die 
beplanning van die sessie, die tydsduur en die keuse van musiek 
waama geluister word, word versigtig vooraf gedoen sodat die 
optimale luisterresultate bebaal kan word . 

Die mikpunt van die terapie, byvoorbeeld die herstel van 
geinhibeerde emosionele response, bepaal die keuse van 
musiek. So sal musiek uitgesoek word waarmee emosionele 
response gemaklik en spontaan gegee kan word. Die kli'ent 
word verder begelei deur die gebruikmaking van byvoorbeeld 'n 
gevoelswoordelys of progessiewe spierontspanning. Die sessies 
kan ook ingerig word deur na kalmerende musiek te luister wat 
deur die klient uitgesoek is. 

Hierdie navorsing bet op 'n toevallige wyse ontstaan deurdat 
daar van 'n radio na 'n ander sender 'n onmiddellike 

57 

• 



Maultsby, in Bryant, 
1987:30 

Russell, 1992:516 

Thomas, 1987:10 

Harris, 1989:106-
110 

Hughes en 
Birkhead, 1993:6 

verandering m die omgewmg teweeggebring 1s. Hulle 
navorsing het bevestig dat die toevallige luister na musiek ook 
'n invloed het op hoe ontspanne en rustig mense kan reageer. 

KALMERENDE MUSIEK 

Bekende kalmerende musiek ontlok gewoonlik 'n positiewe, 
emosionele reaksie by 'n mens. Met "bekende, kalmerende 
musiek" word bedoel musiek wat by die algemene 
luisterpubliek bekend is en oor die potensiaal beskik dat 'n 
mens daarmee saam kan ontspan. Baie van hierdie musiek 
word later populer, omdat die persoon graag daama begin 
luister. 

Hierdie tipe gunsteling musiek word byvoorbeeld gebruik om 
persone se angs te verminder. Die klient word begelei om 'n 
positiewe assosiasie met die musiek te vorm en wanneer hy dan 
later weer in so 'n situasie is, kan hy na die musiek luister wat 
horn dan help om sy angs te hanteer. 

Die aanvanklike luistermusiek moet uitgekies word om aan te 
sluit by die klient se primere gemoedstoestand, omdat die 
luisteraksie 'gelyk' moet wees aan die gemoedstemming van die 
klient. (die sogenaamde 'ISO-beginsel' ). 

Volgens hierdie beginsel moet daar 'n balans wees tussen die 
gevoel van die klient en die luistersnit wat hierdie gevoel 
weergee of daarby aansluit. Dit skep by die klient die gevoel en 
vertroue dat hy verstaan word en sy behoeftes raakgesien word. 
Thomas stel voor dat sagte, stadige musiek vir depressiewe 
persone gebruik word en harde, meer aggressief-klinkende 
musiek vir persone wat in opstand is teen die verloop van hul 
lewe of terapie of watter teenstand daar ookal ervaar word. 

Skryf dat die ISO-beginsel net as 'n wegspring in terapie 
gebruik kan word en dat terapeute baie meer op eie intuisie en 
aanvoeling kan steun. Verder wys sy daarop dat dieself de 
musiek baie verskillende reaksies by verskillende persone kan 
ontlok en selfs ook by dieselfde persoon op verskillende tye. 

KRITERIA VIR BELUISTERING 

Hulle gee 'n aantal kriteria vir die musiek wat in terapie vir 
beluistering gebruik word. Hulle beveel aan dat die musiek 'n 
stadige, reelmatige polsslag moet he, 'n geordende vorm en 
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Lotter, 1998 

Giles, 1991:41 

Thaut, 1989:58 

Dees & Vera, 
1984:137-139 

nie-emosionele karakter en dat dit teen 'n lae volume gespeel 
word. Verder word beweer dat die beste resultate behaal word 
wanneer die klient in 'n regop stoel sit, maar in 'n ontspanne 
posisie. Die rug word net ondersteun deur die rugleuning. Die 
klient moet net sit en na die musiek luister, in 'n plek waar daar 
geen steurnis is nie. Enige musiek wat aan die vereistes 
voldoen soos hierbo uiteengesit, sal volgens twee navorsers 
effektief wees wanneer dit gebruik word in terapie. Die beste 
resultate word egter volgens hulle behaal met stadige dele van 
musiek van die Barokperiode en die klassieke periode. Die 
klient kan ook musiek volgens sy eie smaak kies en dit dan self 
ook gebruik. 

Wys daarop dat die ritme van die musiek bepalend is vir die 
doel waarvoor dit gebruik word. 'n Vinniger polsslag as 60 
sekondes per minuut, is volgens haar 'n aktiewe ritme en 
korreleer met die alfa-ritmes van die brein wat 'n wakker 
toestand is vir aandaggewing. 

Musiek wat as agtergrond gebruik word skep 'n aangename, 
ontspanne atmosfeer. 

DIE FISIESE INVLOED VAN MUSIEK 

Die navorsing dui 'n direkte fisiese invloed aan op gedrag en/of 
op biologiese veranderinge. In hierdie studie se hy dat 
perseptuele, kognitiewe of affektiewe prosesse altyd plaasvind 
voor die gedragsverandering of biologiese verandering 
plaasvind. Perseptuele kognitiewe en affektiewe prosesse 
behoort vir die rede altyd in ag geneem te word, wanneer 
musiek in terapie gebruik word, omdat dit deur die musiek 
gestimuleer word. 

Dit is die perseptuele, kognitiewe en affektiewe prosesse wat 
die gehalte van die betekenis bepaal wat aan die musikale 
ervaring gekoppel word en wat eindelik die gedrag belnvloed. 
Voorbeelde van die perseptuele proses wat plaasvind sluit in die 
luisteraksie deur die gehoor en die sensoriese prikkeling van 
spiere deur die ritme van die musiek. Kognitiewe prosesse wat 
plaasvind is byvoorbeeld die betekenis wat aan die musiek 
gegee word en die gedagtes wat daaroor gedink word. 
Affektiewe prosesse wat plaasvind sluit in die hou-van of nie
hou-van musiek, aangename of onaangename gevoelens. Al 
hierdie prosesse is mede-bepalend van die fisiese verandering of 
die gedrag wat daarop volg. 
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Harvey, 1990:11 

Aldridge, 1993: 19 

Harvey, 1991:10 

GESONDHEIDSORG 

Musiek word by wyse van klankopnames gebruik om pasiente 
te kalmeer, pyn te verminder, die persepsie van wagtydperke te 
verkort, hartklop en bloeddruk te stabiliseer en die 
gemoedstoestand te verbeter. In hierdie studie word aangedui 
dat die luisteraar na musiek saam met 'n positiewe suggestie 
van pynvermindering 'n effek gehad het op kankerpasiente se 
pyn. 

Daar is 'n onbewuste verwantskap tussen musikale ritme en 
asemhalingsritme. Wanneer daar na musiek begin luister word, 
is vasgestel dat die bloeddruk geleidelik daal, maar dat dit weer 
verander na gelang die melodie, ritme, toonhoogte en volume 
verander en in samehang met die ontvanklikheid van die 
luisteraar. 

Musiek word ook as 'n middel gebruik waardeur 'n 
neurofisiologiese respons verkry word. 

3.4.3 Musiek en Kognisie 

Die navorser gaan ook kyk na musiek en kognisie, die proses waardeur kennis opgedoen 
of bekom word. (Bryant, 1987:28). Vir baie jare het teoriee wat nie op 'n 
gedragswetenskaplike basis berus nie, die skakel tussen kognisie en emosie as 
vanselfsprekend aanvaar. Later het empiriese studies begin aantoon dat die verband 
tussen kognisie soos persepsies, waardes, oortuigings enersyds en emosies andersyds, 
die oorsaak van sekere gedrag kan wees. (Van Schalkwyk, 1998:44) 

Die effek van musiek op kognisie is tweeledig. Eerstens bestaan daar die kognitiewe of 
neurologiese prosesse wat plaasvind wanneer na musiek geluister word, of wanneer 
musiek gemaak word, tweedens is daar die kognitiewe prosesse waardeur betekenis aan 
die ervaring en kennis gegee word wat opgedoen word saam met musiek. Hierdie 
laasgenoemde kognitiewe prosesse is die denkproses waardeur 'n mens elke situasie 
deurdink en waarde daaraan heg, betekenis gee, jou oortuigings vorm en jou houding 
bepaal. (Bryant, 1987:27 & 28). Die verhouding van 'n persoon tot musiek wanneer 
hy betrokke is by musiek-verwante aktiwiteite, verskaf inligting aangaande die 
betekenisse, waardes, oortuigings en houdings van die klient. Die regstelling wat die 
terapeut op kognitiewe vlak doen, kan met reg 'n kognitiewe benadering tot terapie 
genoem word, wat met behulp van musiek gedoen kan word. (Van Schalkwyk, 
1998:44). 

Wat die eersgenoemde kognitiewe of neurologiese prosesse betref, is daar volgens 
Thaut, (1989:57) nie baie inligting aangeteken oor die neurologiese prosesse wat 
plaasvind waardeur en wanneer musiek gemaak word nie. Enkele navorsing is wel 
aangeteken oor die verskillende breinhemisferiese prosesse wanneer verskillende 
musikale take uitgevoer word. (Zatorre, in Thaut, 1989:57). Sulke ' musikale take' 
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kan byvoorbeeld wees 'n wysie wat gesing word, deur die linkerbrein beheer word, 
omdat dit tot die intellek van die persoon spreek. (Du Toit, 1991:11). Thaut het ook 
verder navorsing gedoen oor veranderinge in die limbiese sisteem wanneer musikale 
stimuli gegee word. Die limbiese sisteem het hoofsaaklik te doen met primitiewe 
reaksie wat bepalend is van gedrag en noodsaaklik is vir die behoud van die mens. 

In die vorige paragraaf is verwys na 'n kognitiewe benadering in terapie met musiek. 
Kognitiewe terapie behels volgens Beck (in Bryant, 1987:28) alle benaderingswyses 
waardeur psigologiese stres verlig kan word, in terme van die regstelling van foutiewe 
aannames en selfbeoordeling. Die hantering van probleme en die korreksies wat 
aangebring word op 'n kognitiewe vlak kan kognitiewe herstrukturering genoem word. 
Kognitiewe herstrukturering verwys na die proses waardeur 'n klient gelei word om sy 
denkpatroon te ontleed, krities te evalueer en die verkeerde denkwyses in die oplossing 
van probleme reg te stel. (Van Schalkwyk, 1998:45). Die mens se denke word 
kognitief beheer en aktief ingespan wanneer die persoon met 'n nuwe situasie 
gekonfronteer word. Sodra die persoon in staat is om nuwe kennis wat hy opgedoen 
het, in 'n nuwe situasie te kan toepas, het leer plaasgevind. Leer word aangemoedig 
sodat die persoon homself kan leer ken ten opsigte van sy eie tekorte en moontlikhede, 
sodat hy homself kan evalueer en self aanpassings kan maak in sy denke en 
handelswyses. 

Daar gaan dan nou gekyk word na die invloed van musiek op kognisie soos dit in die 
musiek-in-terapie gebruik sou word. 

MUSIEK EN KOGNISIE 
MUSIEK IN TERAPIE - KOGNITIEWE INTERVENSIE-TEGNIEKE 

Russell, 1992:516-
523 

In die navorsing word die gebruik van 'n kognitiewe 
intervensie-tegniek beskryf. 'n Groep studente het deur 
toevallige seleksie een van vier eksperimentele groepe gevorm. 
Aan hierdie groep is 'n bandopname van 30 minute gespeel wat 
die volgende teks bevat het : 

Luister mooi na die volgende stellings. In elke stelling word 'n 
verklaring gemaak oar jouself Soos ek dit hardop lees, moet jy 
dit sag vir jouself herhaal. Elke stelling sal drie keer gelees 
word: 

• Ek aanvaar myself as 'n feilbare mens wat foute gemaak 
het, nag maak en weer sal maak. 

• Ek is verantwoordelik vir al my gedrag, my 
gedagtes,gevoelens en al my hande/inge. 

• Ek is nie dieselfde as my gedrag nie en ek is nie gelyk aan 
my gedrag nie. Niks wat ek doen sal my verander van 'n 
feilbare mens nie. 

• Ek kan my gedrag verander wanneer ek 'n fout gemaak het 
in my gedagtes, gevoelens en hande/inge. 
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James, 1988:210 

• Ek sal die foute wat ek kan, regstel, en weier om my te 
ontstel oor die foute wat ek nie kan regstel nie. 

• Ek kan nie verander wat in die verlede gebeur het nie, ek 
kan ook nie die toekoms beheer nie; ek kan net my eie 
gedrag op die oomblik beheer. 

• Ek aanvaar die gebeure van die verlede soos hulle is, en as 
ek nie hou van wat gebeur het nie, erken ek dat dit my slegs 
sal beinvloed deur my huidige gedrag te verander. 

• Ek het slegs die verantwoordelikheid om my eie gedrag te 
beheer. Ek kan my verhouding met ander slegs verander 
deur my eie gedrag te beheer. 

• Ek is die mees belangrikste persoon vir myself en ek is my 
eie selfaanvaarding en my eie geluk werd. 

• Ek werk aan my eie geluk elke keer as ek 'n irrasionele 'ek 
behoort ' of 'ek moet' beveg en my vrese met kalmte 
vervang, op my doelwitte fokus en myself beloon. 

• My emosionele doelwitte is my persoonlike 
verantwoordelikheid omdat ek alleen my emosies kan 
beheer. 

• Ek aanvaar myself volkome en voe/ nou ontspanne en 
gefokus op die hede. Ek weier om bevrees te raak oor die 
toekoms. Ek word al beter en beter. 

Die ander groepe in die studie bet ook van musiek gebruik 
gemaak en Russell bet bevind dat die kognitiewe intervensie, 
gekombineer met musiek die mees suksesvolle was in die 
behandeling van angs. 

LO KUS VAN KONTROLE 

In die navorsing om aan te dui dat die klient 'n behoe:fte het aan 
'n gevoel van kontrole oor sy omgewing, word die klient se 
verandering in siening beskryf, deur na kassetopnames van 
liedjies te luister. Daar is na die liedjie geluister, die lirieke is 
geanaliseer en die temas of onderliggende waardes van elke 
liriek is bespreek. Hierna is 'n lys van ongeveer 20 vrae 
beantwoord waardeur die deelnemer/klient die geleentheid 
gehad het om sy eie gedrag te beoordeel in terme van die 
gei:dentifiseerde waardes. 

Op hierdie wyse is daar gefokus op inteme lokus van kontrole, 
want die klient kon self oor sy eie waardesisteme oordeel sonder 
dat daar eers 'n lesing oor waardesisteme gegee is. Die wyse 
waarop 'n persoon gebeure in sy lewe beoordeel, word 
bei:nvloed deur sy belewenis aan beheer, of die belewenis van 
afwesigheid van beheer. 
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James, 1987:29 

Grove, 1994:87 

James, 1987:29 

James herken dat dit moeilik is om terapie so te beplan dat daar 
'n balans tussen suksesbelewing en mislukking kan wees. Die 
gevoel van inteme beheer en 'sukses wat ek beleef het', is egter 
noodsaaklik vir die klient by wie daar 'n behoefte is aan 
lewensvaardighede waardeur hy in staat gestel word om in die 
samelewing te funksioneer. Dit sluit byvoorbeeld in die 
oefening van sosiale interaksievaardighede, motoriese 
vaardigheid en verbetering van selfbeeld. 

Persone met 'n eksteme lokus van kontrole, is geneig om nie 
self verantwoordelikheid vir hulle lewe te aanvaar nie, wat 
hewer die rede vir dit wat verkeerd loop by iemand anders soek, 
of net wag vir iemand anders om horn aan die gang te kry met 
dit wat gedoen moet word. 

OORSAKE VIR GEDRAG 

Die meeste mense is geneig om dinge buite hulself die skuld te 
gee vir hulle gedrag. Daar moet een of ander oorsaak vir die 
gedrag gevind word, meestal buite hulself James noem vier 
moontlike faktore wat gedrag bei"nvloed (a) vermoe, (b) eie 
pogings, ( c) moeilikheidsgraad en ( d) geluk. Eersgenoemde 
twee faktore, naamlik vermoe en eie poging is binne die 
individu self gelee, terwyl die moeilikheidsgraad en geluk 
faktore is wat buite jou beheer is. Volgens James kan die 
musiek op verskillende wyses gebruik word om die klient se 
waameming van beheer en kontrole te verander deur die 
toepassing van gedrags-modifikasie tegnieke. Die doelstelling 
van terapie is volgens hierdie skrywer om aan die klient die 
gewaarwording te gee dat hy persoonlike beheer kan uitoefen 
oor sy omgewing. Deur die eie poging wat hy aanwend en sy 
vermoe te gebruik, kan hy beheer uitoefen. Die betekenis wat 
aan suksesse geheg word in die terapiesituasie, word ook na 
situasies buite die terapeutiese omgewing oorgedra. Die klient 
beleef sukses binne die terapie wat ook sy gedrag positief 
bei"nvloed op ander terreine. 

3.4.4 Musiek en Emosies 

Die navorser bet verder ook in die literatuur inligting gekry aangaande musiek en 
emosies. Musiek is volgens Kaser (1993: 16) 'n vorm van nie-verbale kommunikasie. 
Du Toit (1991:13) skryf dat musiek hoofsaaklik 'n emosionele ervaring is. In 
aansluiting hierby, se Pretorius (1987:7-8) dat daar 'n sterk verwantskap is tussen 
gevoel en musiek, omdat mense wanneer hulle gevra word wat musiek aan hulle doen, 
meestal reageer met iets soos "dit laat my voel .. .. " of "ek voel asof. ... " Daar is al gese 
"music is an emotional language" waarmee ook bedoel word dat daar 'n verband is 
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tussen die uitdrukking van emosies deur middel van musiek en die uitdrukking van 
emosies deur taal. Hierdie stelling veronderstel ook dat daar 'n verband tussen musiek 
en emosie is. (Van Schalkwyk, 1998:49) 

Die rede vir die invloed van musiek op emosies, is gelee in die wyse waarop musiek in 
die brein geprosesseer word. Die prosessering van musiek in die brein geskied 
gelyktydig in albei hemisfere, maar die betekenis wat in die linkerhemisfeer aan die 
musiek gegee word, verskil van die betekenis wat in die regterhemisfeer aan die musiek 
gegee word. In die regterhemisfeer word emosionele kwaliteite geprosesseer, en in die 
linkerhemisfeer word die musiek op 'n meer intellektuele, analitiese wyse geprosesseer. 
(Kaser, 1993:17). Die kompleksiteit van die invloed van musiek op emosies en 
kognisie word deur Thaut (1989:55) opgesom wanneer hy se dat musiekterapeute 
metodes toepas waardeur affektiewe veranderings teweeg gebring word. 

Volgens sommige navorsing (Harris, 1989:22-23), blyk dit dat emosies 'n wedersydse 
invloed op kognisie en op fisiologiese veranderings het. Musiek, wat 'n invloed op 
emosies, kognisie en die fisiologie het, het dus 'n verrykende invloed op die mens. 

In Figuur 2 word die wisselwerking tussen emosies, kognisie en fisiologiese 
verandt:i1inge aangetoon, met musiek as die aktiveerder van die verskillende prosesse : 

WISSELWERKING TUSSEN EMOSIES, KOGNISIE EN FISIOLOGIESE 
VERANDERINGE 

FIGUUR2 
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Daar gaan nou gekyk word na die invloed van musiek op emosies en dan spesifiek by 
die musiek-in-terapie. 

Thaut, 1989:60 

Harris 

MUSIEK EN EMOSIES 
WERKLIKHEIDSGEBASEER 

Die terapeut moet in die terapiesituasie waar musiek gebruik 
word, aan die luisteraar musikale ervarings hied wat kenmerkend 
en tekenend is van die werklike I ewe. W anneer daar na die 
musiek geluister word moet die klient emosionele kwaliteite 
saam met die terapeut beleef wat hy dan ook in die alledaagse 
lewe kan raaksien en herken. 

Die basis vrr die gebruik van musiek m terapie is dus 
lewenservaring, oefening in gedrag en die aanleer van toepaslike 
gedrag. Deur musiek kan die klient sy donker en sy ligte kant 
ontdek. Ben oefening waardeur seltkennis opgedoen kan word en 
'n belewenis na die werklikheid oorgedra kan word, is die 
ontdekking of belewenis van 'n veilige sone deur middel van 
musiek. Die stappe vir die oefening is soos volg : 

1. Dink aan 'n stuk musiek wat jou 'n gevoel van veiligheid gee. 
Speel 'n opname daarvan, of as jy dit goed genoeg ken, maak 
jou oe toe en verbeel jou dat jy dit hoor. 

2. Let op die ervaring van veiligheid en sekuriteit wat jy voel 
wanneer jy luister. Stel jouself oop en beskikbaar vir die 
gehalte daarvan. 

3. Verbeel jou dat jy toegevou word deur hierdie veilige klanke. 
4. Laat die klanke toe omjou na 'n plek van veiligheid te neem 

binne in jouself Geniet en waardeer hierdie veilige plek. 
5. Laat die musiek toe om die veiligheid dwarsdeur jou hele 

liggaam en jou hele wese te versprei en koester die gevoel so 
lank as wat jy kan. 

6. Gebruikjou verbeelding om die musiek te hoor en die gevoel 
van veiligheid te ervaar wanneer jy in 'n situasie is waar jy 
behoefte aan meer veiligheid het. 

EMOSIONELE EN FISIOLOGIESE VERANDERINGE 

Pretorius, 1987:7-
8 

Musiek veroorsaak gewoonlik veranderinge wat 'n emosionele en 
fisiologiese karakter het. Musiek oefen volgens hierdie navorsing 
'n definitiewe effek uit op die metabolisme van die liggaam, te 
wete die polsslag, hartklop, bloeddruk en asemhaling. Aangesien 
dit soveel fisiologiese uitwerkings het, word dit effektief 
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aangewend in die behandeling van emosionele versteurings, 
byvoorbeeld depressie. 

Gardner, 1990:228 Ander toestande wat emosioneel-verwant is kan ook met musiek 
behandel word, byvoorbeeld die hantering van chroniese pyn. 
Die melodie van die musiek help om die pyn te verplaas deur die 
luisteraar onbewus te maak van sy fisiese liggaam. 

Schorr, 1993:27 Die emosionele konnotasie wat aan die ervaring gekoppel word, 
is dat mislukking in herstel beleef word. 

Thaut, 1989:60 

Gardner, 1990:84 

Schafer, in 
Gardner, 1990:84 

Van Schalkwyk, 
1998:54 

Thaut, 1989:56 

SELFKENNIS EN SELFEKSPRESSIE 

Wanneer musiek in terapie gebruik word, skep <lit geleentheid dat 
die klient homself leer ken ten opsigte van sy emosies en reaksies 
en om daaraan uitdrukking te gee. Dit is 'n emosionele 
leerproses en stel 'n hierargie van vyf stappe voor waardeur die 
klient begelei kan word met musiek. Die individu kan gehelp 
word om: 

a) emosies te ervaar, b) te identifiseer enc) sy emosies verbaal 
of nie-verbaal uit te druk, d) die emosionele kommunikasie 
van ander persone raak te sien en te herken : en e) om aan te 
pas in sy eie emosionele gedrag. Die stadige polsslag van 
musiek wat byvoorbeeld korrelleer met asemhaling van 'n 
persoon, help die luisteraar om te ontspan, te mediteer en sy 
eie situasie te oordink. 

'n Polsslag van sowat ses tot agt slae per minuut help om 'n 
mens te kalmeer, wat waarskynlik ook die rede is waarom die 
meeste mense graag na die see toe gaan om te ontspan. 

Hy beweer dat die gemiddelde spoed waarteen die branders van 
die see op die strand breek, sowat elke agt sekondes is. Dit sou 
moontlik een rede kon wees waarom mense dikwels by die see 
gaan sit en <link oor hul lewe en probleme. 

Die kalmerende invloed van die ritme van die see, help jou om 
jouselfbeter te leer ken. 

ONBEWUSTE GEVOELENS 

Die musiek waarna die klient graag luister omdat dit aansluiting 
vind by sy bestaande gemoedstoestand, berus op die beginsel dat 
musiek die onbewuste gevoelens hoorbaar maak. Verder word 
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beweer dat een gemoedstoestand met 'n ander verplaas kan word 
met behulp van musiek. Die musiek help om gevoelens, soos 
neerslagtigheid te verplaas met meer aangename en opgewekte 
gevoelens, omdat musiek sekere assosiasies by die luisteraar 
opwek wat die negatiewe gevoelens verander. 

Gardner, 1990:228 Hier word die harmonie die emosionele inhoud van musiek 
genoem, omdat die verandering in harmonie verskillende emosies 
tot gevolg kan he, van vreugde tot hartseer. 

Pretorius, 1987: 8 lnnerlike konflik en spanning kan dus verlig word deur na musiek 
te luister. 

Kaser, 1993:16-17 Die deuntjies wat 'n mens onbewustelik loop en neurie en die 
woorde wat oor en oor in jou gedagtes bly maal en telkens weer 
terugkom Is baie belangrik om JOU onbewuste gevoelens, 
begeertes en behoeftes te probeer verstaan. Kaser beweer 
volgens hierdie studie dat kliente by wie woorde aanhou maal nie 
gereed is om oor hulle gevoelens te praat nie, terwyl kliente by 
wie dieself de melodie oor en oor gedraai het, onderdrukte 
gevoelens het. 

Gardner, 1990: 
228 

Thaut, 1989:56 

Die klankleur van verskillende instrumente kan ook bydrae tot 
die verandering van onbewuste gevoelens, omdat die klankkleur 
op verskillende wyses deurdring tot die liggaam wat deur vibrasie 
daarop reageer. Die onbewustelike proses wat plaasvind, 
veroorsaak dat daar 'n verandering by die klient intree wat deur 
die musiek veroorsaak is. 

GEMOEDSTOESTAND 

Die gemoedstoestand waarin jy verkeer dra baie by tot die 
betekenis wat jy aan ervarings gee en die wyse waarop jy daaraan 
dink. Daar is duidelik 'n invloed van die affek of gevoel van die 
klient op sy kognisie en verwante gedrag. In hierdie studie is 
bevind dat 'n persoon makliker ongewenste denke kon verander 
terwyl hy in 'n goeie stemming was, as toe hy depressief was. 
Daar IS ook 'n duidelike verband gevind tussen die 
gemoedstoestand en geheue leervermoe, motivering sosiale 
gedrag en kognitiewe funksies soos besluitneming en jou 
gedagtes oor jouself. In 'n positiewe gemoedstemming is daar 
meer positiewe materiaal beskikbaar wat al die genoemde faktore 
en nog meer kan beinvloed. 

Thaut wys daarop dat kognisie beskou word as die middel 
waardeur affektiewe reaksies verkry word en vergelyk dit met 
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Gorges, in 
Gardner, 1990:90-
91 

Thaut, 1989:56 

twee kante van dieselfde muntstuk wat nie los van mekaar kan 
bestaan nie. 

Gorges skryf <lat die breingolwe van albei hemisfere kan 
sinchroniseer in 'n toestand van meditasie. In hierdie toestand is 
die Theta-breingolwe aktief en help <lit <lat die persoon om sy 
geheue te aktiveer en om op 'n onkritiese wyse verbale materiaal 
te aanvaar. Dit verhoog ook kreatiwiteit, byvoorbeeld die skep 
en samevoeging van idees vir die oplossing van probleme. 

Alle 'tradisionele' metodes van kognitiewe of behavioristies 
behandeling, soos byvoorbeeld verbale oorreding, gedragsreels, 
insig-orientasie om foutiewe persepsies reg te stel, kan 
gekomplementeer word met metodes en stimuli wat oor die 
unieke kwaliteite beskik om emosies op te wek en die 
gemoedstoestand te belnvloed 

3.5 MUSIEKEN STUDIEMETODES 

Vanuit die literatuur blyk dit dat barokmusiek 'n invloed gaan he/het op die 
studieproses. In paragraag 3.3 wys die literatuur daarop dat barokmusiek die brein se 
golwe verander na alfa golwe. In hoofstuk 2 sien ons dat alfa golwe benodig word 
sodat die leerder effektief kan studeer. 

Die literatuur dui verderaan dat musiek 'n rol speel wanneer dit by emosies kom. 
Paragraaf 3.4.2 dui aan dat kalmerende musiek 'n positiewe toestand tot gevolg het. 
Die vrou se brein word volgens Grove (1996:12) makliker oorspoel deur emosies as die 
man s'n. Om effektief te kan studeer, moet die musiek wat gespeel word dus 
kalmerend wees en nie enige emosionele reaksies ontketen nie. 

3.6 DIE ROL VAN DIE TERAPEUT/OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDIGE 

Die invloed en rol van die terapeut by die gebruik van musiek saam met studiemetodes 
moet in hierdie studie bepaal word. Uit die literatuur is dit vir die navorser duidelik dat 
die terapeut die musiek reg moet kies sodat die emosies kalm sal bly volgens Thaut 
(1989:56). 

As die emosies kalm bly en die breingolwe word verander na alfa ritme Grove 
(1994:113), dan blyk die toestande ideaal te wees vir studie. Die terapeut/navorser moet 
poog om ideale musiek te vind vir die situasie/studieproses. Deur die navorsing in 
Hoofstuk 4 en 5 gaan daar gepoog word om die rol van die terapeut presies te definieer 
en vas te stel sodat dit in die studieprogram in Hoofstuk 6 uitgespel kan word. 
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3. 7 OPSOMMING VAN DIE LITERATUURSTUDIE 

In die vorige paragrawe het die navorser gaan kyk na die gebruik van musiek-in-terapie. 
Daar is spesifiek verwys na die invloed van musiek op drie afdelings naamlik: 

• Musiekbeluistering 
• Musiek en kognisie 
• Musiek en emosie 

Maar wat beteken die navorsing vir die navorser en dan ook spesifiek vir hierdie studie 
wat beplan word. Ons sien dat musiek wel 'n invloed het op die klient en hulle emosies 
het. Verder help die musiek die brein om te funksioneer in alfa golwe wat dan ook die 
ideale toestand van die brein is om feite op te neem. 

Musiek help om die brein aan die gang te sit en aktiveer albei helftes. Die klient se 
gemoedstoestand kan ook met musiek verander word sodat daar beter studeer kan 
word. 

Elke ouer bots die een of ander tyd met sy ontwikkelende kind oor die tipe musiek 
waama hy luister, die intensiteit van die musiek en wanneer die kind musiek luister. 
Noem die woord popmusiek en die meeste ouers kry koue rillings van ergernis (Maree 
1989:68). Maar musiek hou nie net nadele in vir studies nie. 

Musiek as skans 

Die geblaf van 'n hond, 'n druppende kraan, motors wat lawaai, jou eie emosies wat 
deurmekaar is - <lit is amal sondebokke watjou aandag van studies ofwerk kan aftrek of 
jou konsentrasie kan belemmer. Om hierdie sondebokke op hul blek te hou kan 'n mens 
gerus sagte agtergrondsmusiek aanskakel. Rustige musiek <lien nie net alleen as 
bolwerk teen buite-invloede nie, <lit kalmeer werklik die sentrale senuweestelsel (Maree 
1989:69). 

Opgeruimde popmusiek kan volgens Maree (1989:69) juis die teenoorgetelde 
bewerkstellig. Dit aktiveer die brein, bring horn in spanning en verhoog die 
adrenalienvlak van die bloed. Om te studeer is die aangewese musiek sag en nie
opruiend nie. Maar is dit regtig die geval by gewone hoerskoolleerders of verhoog die 
musiek eerder die studie effektiwiteit? 

In die empiriese studie wil die navorser vasstel of die musiek die studie effektiwiteit 
gaan verhoog, en watter musiek <lit sal verhoog? Gaan dit pop, barok of geen musiek 
wees me. 
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HOOFSTUKJ 

OPSOMMING OOR DIE GEBRUIK VAN MUSIEK 

DIAGRAMlO DIE GEBRUIK VAN MUSIEK TER VERBETERING VAN STUDIESUKSES VAN 
HOeRSKOOLLEERLINGE 

DIEROLVAN 
DIE TERAPEUT 

Moet nou in die navorsing duidelik vasgestel 
word. Die regte musiek moet gespeel word 
en die ideale klimaat moet geskep word. 

GEBRUIK. VAN MUSIEK 
MET 

STUDIEMETODES 

* Moet regte emosionele klimaat skep 
* Moet die breingolwe verander na Alfa 

golwe 
* Stimuleer die regterbrein 

MUSI EK 

MUSIEK-IN-TERAPIB 

- Word beskou as terapeutiese hulpmiddel 
- Musiekbeluistering 

* Genotwaarde van die luister na musiek 
* Sienings van ander navorsers 

- Musiek en kognisie 
* lokus van kontrole 
* oorsake van gedrag 

- Musiek en emosies 
* wedersydse invloed op emosies, kognisie 

en fisiologie 
* werklikheidsgebasseer 
* emosionele en fisiologiese veranderinge 
* seltkennis en selfekspressie 
* onbewuste gevoelens en gemoedstoestand 
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WAT IS MUSIEK 

- Vorm van engergie wat net kan bestaan 
in terme van tyd en dit beweeg deur ruimte. 

MUSIEKEN 
DIBBREIN 

- Die breinbalans word voortreflik en elegant 
geharmonieer met behulp van musiek. 

- Barokmusiek het die volgende uitwerking : 
* liggaam resoneer met die musiek 
* verander breingolwe na alfaritme 
* meer van die brein word gebruik 
* stimuleer veral die regterbrein 
* verlaag liggaamspanning 
* laat die brein groei 



HOOFSTUK4 

BESKRYWING VAN DIE NAVORSINGS ONTWERP 

"The universe is full of magical things, 

patiently waiting for our wits to grow sharper" 

71 

Eden Phititpotts 

A shadow passes 



4.1 INLEIDING 

In die vorige hoofstukke is literatuurstudies gedoen. Hierdie hoofstuk word ingesluit 
met die oog daarop om die beplande verloop van die navorsing te verduidelik. 

Die doel met die studiehipoteses, die motivering daarvoor en die beplanning van die 
navorsing wat gedoen sal word, word by hierdie hoofstuk ingesluit. Onder die 
beplanning van die navorsing word ingesluit die proefpersone, die media wat gebruik 
sal word, die meetinstrumente en ook die prosedures wat gevolg word vir die navorsing. 

4.2 PROBLEEMSTELLING 

Die navorser het voorwetenskaplik daarvan bewus geword dat musiek in terapie gebruik 
kan word saam met studies. Baie is gedink en gewonder oor die gebruik van musiek ter 
verbetering van die studie effektiwiteit, wie dit almal kan gebruik, of daar net sekere 
tipes musiek gebruik kan word en of musiek gebruik kan word saam met die studeer van 
beide verbale en nie-verbale vakke. Met die oog daarop om vrae op hierdie en baie 
ander vrae te verkry is die studie ondemeem. Die volgende hipoteses is gestel vir die 
navorsmg. 

4.3 HIPOTESES 

Hipotese 1 

Leerders met 'n positiewe studiehouding se prestasie gaan beter wees as die van 
Leerders met 'n negatiewe studiehouding. 

Literatuur 

Uit die literatuur sien ons dat navorsing onteenseglik bewys het dat pos1ttewe 
studiehoudings die belangrikste vereiste is vir effektiewe studie (Ackermann en Cilliers 
1990:28). Studiehoudings het te doen met die hele ingesteldheid teenoor studie. 
Hierdie ingesteldheid word belnvloed en bepaal deur verskeie verwante faktore wat veel 
wyer strek, byvoorbeeld jou houding teenoor die lewe, jou toekoms, jou godsdiens, jou 
skool, jou opvoederss, spesifieke vakke en jou ouers. Indien 'n Leerders nie 'n besliste 
voomeme ontwikkel om doeltreffend te studeer nie, sal hy maklik almal en alles 
behalwe homself daarvoor blameer. Sien Hoofstuk 2 paragraaf 2.4.1 . 

Hipotese 2 

Leerders met goeie studievaardighede sal beter presteer as leerders wat nie goe1e 
studievaardighede besit nie. 

Literatuur 

Die Opname van Studiegewoontes en -houdings toets is in die navorsing gebruik om 
vas te stel watter leerlinge goeie studievaardighede besit. Sien bylae vir die vraelys. 
Die leerders moes self aanduidings gee van hoe hulle spesifieke studiegewoontes en 
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houdings daaruit sien. Uit die literatuur blyk dit dat effektiewe studente die volgende 
eienskappe sal he, 'n positiewe houding, hulle stel doelwitte, hulle het motivering, 
orden die werksplek, neem notas en doen gereelde hersiening. Sien Hoofstuk 2 
paragraaf 2.4.1- 2.4.12. 

Hipotese 3 

Leerlinge met 'n goed geoefende geheue sal beter presteer as leerlinge wat nie 'n goeie 
geheue het nie. 

Literatuur 

Die meeste van ons raak eers bewus van ons geheue wanneer iets herroep moet word. 
Die geheue word vergelyk met 'n rekenaar en wanneer ons nie inligting in die rekenaar 
plaas nie, kan daar tog nie bewerkings plaasvind nie. Dieselfde is die geval met die 
geheue. W anneer ons nie die geheue genoeg oefen en dit gereeld do en nie, kan ons 
geheue nie ontwikkel nie. Sien Hoofstuk 2 paragraaf 2.3.2. 

Hipotese 4 

Die ekstra-musikale veranderlikes gaan 'n verskil tot gevolg he in die prestasie van 
meisies en die van seuns. 

Literatuur 

Ekstra-musikale veranderlikes handel oor die luisteraar se bekendheid met musiek, die 
luisteraar se oortuigings en die gemoedstoestand van die luisteraar. Sien Hoofstuk 3 
paragraaf 3.4.2. Die luisteraar gaan nie sommer na vreemde musiek luister nie, en 
wanneer hy gedwing word om na musiek te luister waarvan hy nie hou nie, raak 'n 
mens maklik geirriteerd en krapperig, en dit word dan in die mens se optrede weerspieel 
(Grove 1996:112). 

Hipotese 5 

Daar gaan 'n verskil wees in die prestasie van meisies en seuns wat getoets word. 

Literatuur 

Wanneer daar na sentimentele liedjies geluister word, wat jou aan iets gaan herinner, 
word die mens week, gemoedelik ofnostalgies (Grove 1996:112). 
Saul het dit geweet, daarom het hy Dawid gekry om vir horn op die harp te speel sodat 
hy kon kalmeer. Meisies word emosioneel meer oorspoel as seuns. Sien Hoofstuk 3 
paragraaf 3.4.4. Wanneer die gemoedstoestand dus negatiefis ofhartseer musiek word 
gespeel, gaan die meisies meer geneig wees om emosioneel daarop te reageer. In die 
literatuur sien ons dan ook dat kalmerende musiek gewoonlik 'n positiewe emosionele 
reaksie ontlok by mense. Sien Hoofstuk 3 paragraaf3.4.2. 

Met bekende kalmerende musiek word bedoel musiek wat by die algemene 
luisterpubliek bekend is en oor die potensiaal beskik dat 'n mens daarmee saam kan 
ontspan. 
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Hipotese 6 

Daar gaan 'n verskil wees in die verbale navorsing in die prestasie van leerlinge met 'n 
hoer verbale aanleg en die met 'n laer verbale aanleg. 

Literatuur 

Leerlinge wat meer verbaal aangele is sal die verbale biologie makliker baasraak as die 
leerlinge wat meer nie-verbaal aangele is. Om hierdie feite te toets het die navorser 
gebruik gemaak van die Junior Aanlegtoets. Sien 4.5 vir 'n beskrywing van die toets. 

Hipotese 7 

Daar sal 'n verskil wees in die nie-verbale navorsing se prestasie van die leerling wat 'n 
hoer nie-verbale aanleg het en die wat 'n laer nie-verbale aanleg het. 

Literatuur 

Leerlinge se nie-verbale aanleg word bepaal deur middel van die Junior Aanlegtoets. 
Sien 4.5 vir 'n beskrywing van die toets. 

4.4 BESKRYWING VAN DIE STEEKPROEF 

4.4.1 Die keuse van proefpersone 

Die navorser het besluit om in die navorsing gebruik te maak van graad 9 leerlinge, as 
proefpersone. Daar is op die graad 9 leerlinge besluit vir die volgende redes : 

• Die graad 9 leerlinge is leerlinge wat nie totaal en al vreemd is in die hoerskool
sisteem nie. Die leerlinge was reeds 'njaar in die skool en ken dus die opset. 

• Die graad 9 leerlinge is leerlinge wat nog grotendeels dieselfde vakke neem, en dit 
dus makliker maak wanneer 'n vak gekies moet word vir die verbale en nie-verbale 
toetse. 

• Die graad 9 leerlinge het reeds tyd gehad om hul studiemetodes aan te pas, veral na 
hulle reeds 'n jaar op hoerskool spandeer het. 

• Die navorser het gevind dat die graad 9 leerlinge 'n besonderse dinamiese groep is. 

4.4.2 Die keuses van musiek 

Die navorser doen 'n loodsstudie waarin sy van 35 Graad 9 leerlinge gebruik maak. Die 
navorser het besluit om die leerlinge in drie groepe te verdeel en om elke groep 
afsonderlik bloot te stel aan popmusiek, barokmusiek en 'n groep wat geen musiek 
gehad het nie. Die navorser het besluit op barokmusiek omdat daar talle studies en 
boeke geskryf is waarin barokmusiek aanbeveel word vir die speel saam met studies. 
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Die navorser het verder besluit op popmusiek, omdat dit in die kinders se leefwerelde 'n 
baie groot rol speel, en die kans goed is dat as die tiener wel na musiek luister tydens 
studies, dit popmusiek gaan wees. 

Die navorser het ook besluit om 'n groep te toets waar geen musiek gespeel is tydens 
die studieproses nie. Die groep is spesi:fiek ingesluit sodat die navorsing alle 
moontlikhede insluit. 

Nadat die drie groepe getoets is en 'n vraelys voltooi is sal die navorser vyf leerlinge 
identi:fiseer wat by die program sal baat. 

(Sien die volgende bladsy vir Loodsondersoek) 
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LOODSONDERSOEK 

LEERLINGE BIOLOGIE PUNT BIOLOGIE PUNT BIOLOGIE PUNT WISKUNDE PUNT WISKUNDE PUNTE WISKUNDE PUNT 
VOOR NA VORSING TYDENS NA NA VORSING VOOR NA VORSING TYDENS NA NAVORSING 

NAVORSING NAVORSING 
Leerling 1 """'\ 67 55 36 29 66 9 
Leerlin11; 2 I 82 90 74 52 80 38 
Leerling 3 81 85 77 64 53 52 
Leerling 4 89 80 85 90 86 71 
Leerlin2 5 Groep 83 95 58 44 86 46 
Leerling 6 " sonder 95 100 84 71 93 79 
Leerling 7 /' musiek 93 100 82 65 66 66 
Leerling 8 61 75 59 23 60 20 
Leerling 9 53 30 24 34 20 19 
Leerling 10 79 100 63 43 86 45 
Leerling 11 76 85 54 47 93 66 
Leerling 12/ 96 100 90 89 100 82 
Leerling 13 ' • 17 • 40 37 • 33 • 53 8 • 

Leerling 14 93 85 87 88 86 76 
Leerling 15 79 75 68 70 80 56 
Leerlin2 16 79 80 50 65 73 40 
Leerlin11; 17 Groep 59 80 62 59 86 57 

Leerling 18 '>- met 43 50 40 41 46 33 
Leerling 19 000- 62 35 43 28 26 9 

Leerlimz20 musiek 92 95 77 97 80 86 

Leerling2l 68 80 61 68 80 54 

Leerlimi:22 87 55 70 59 73 45 

Leerlin223 88 60 65 70 80 47 

Leerling 24<' 45 80 65 61 80 36 

Leerling 25 • 59 • 70 38 • 24 • 60 28 • 

Leerling26 91 95 80 82 86 81 

Leerlini;i;27 66 60 42 36 66 44 
Leerling 28 Groep 85 80 81 50 53 46 

Leerling29 met 99 95 88 85 86 69 
Leerlinr;i; 30 Barok 10 50 23 15 73 21 
Leerling 31 musiek 88 95 78 64 66 64 
Leerling 32 79 80 71 46 73 60 
Leerlimi: 3 3 80 60 66 24 46 15 
Leerling34 92 100 73 73 66 76 
Leerling 35"'' 79 70 30 36 53 23 
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4.5 DIE MEETINSTRUMENTE 

Die navorser het besluit om twee toetse op te stel, wat beide werk insluit wat die 
leerders reeds in die klaskamer behandel het. Dit is gedoen omdat die leerders 
gewoonlik werk by die huis studeer wat reeds in die klaskamer behandel is. 

Die navorser het die toetse in twee verdeel naamlik 'n verbale en 'n nie-verbale toets. 
Daar is besluit op twee toetse omdat alle leerders se verstandelike vermoe en aanleg nie 
in dieselfde rigtings op dieselfde vlak is nie. Daar is ook op twee toetse besluit sodat 
soveel as moontlik veranderlikes in ag geneem kan word. 

'n Biologie toets word opgestel om die invloed van musiek op die verbale vermoe van 
die leerders se studies te bepaal. Sien Diagramme 11 en 12. 'n Werkstuk wat handel 
oor die tipiese blomplant en die wortelstelsel word aan die leerders gegee om te 
bestudeer. 

Daarmee saam word ook 'n skets verskafvan die monokotiele plant wat bestudeer moet 
word. Die toets bestaan uit vyftien meervoudige keusevrae en dan vyf toepassingsvrae 
waar die skets benoem moet word. Sien Bylae 1 vir die biologie werkstuk en die toets. 
Sien Diagramme 11 en 12. 

Toets twee bestaan uit 'n wiskunde werkstuk wat handel oor gelyksoortige terme en 
eksponentwette. Sien Diagramme 13 en 14. Die teorie is reeds deur die leerders in die 
klas behandel. Die wiskunde vraestel word ingelsuit om die uitwerking van die 
navorsing te bepaal op die nie-verbale vermoe van die leerders. Die antwoordblad 
bestaan uit vyftien meerkeusige vrae, wat die leerders moet antwoord. Sien Bylae 2 vir 
die wiskunde werkstuk sowel as die toets vraestel. Sien Diagramme 13 en 14. 

Die navorser het verder ook gebruik gemaak van twee gestandaardiseerde toetse 
naamlik die Junior Aanlegtoets (JAT) en die Opname van Studiegewoontes en -
houdings (OSGH). Die Junior Aanlegtoets het in 1975 verskyn en is op die N.B. -
Aanlegtoetse gebaseer. Die JAT is opgestel om 'n aantal aanlegte te meet met die doel 
om die resultate as hulpmiddel by voorligting in standerds 5, 6, 7 en 8 of grade 7, 8, 9 
en 10 saam met ander toetsresultate en biografiese gegewens oor 'n leerling. Die JAT 
voorsien ook 'n geskatte IK van die leerling. Aanleg is die potensiaal waaroor 'n 
persoon beskik wat horn in staat stel om 'n bepaalde vlak van vermoe te kan bereik met 
'n gegewe hoeveelheid opleiding en/of oefening. Aanleg tesame met belangstelling, 
houding, motivering en ander persoonlikheidseienskappe sal in groot mate die 
uiteindelike sukses van die persoon bepaal. 

Die OSGH word veral as siftingsvraelys en as 'n diagnostiese vraelys gebruik. Die feit 
dat sommige leerlinge met 'n skynbaar hoe skolastiese aanleg op skool swak presteer, 
terwyl ander met skynbaar middelmatige aanleg goed presteer, rig 'n uitdaging aan 
persone wat met die probleem gemoeid is. Die Opname van Studiegewoontes en 
houdings is ontwikkel met die doel om te help om hierdie uitdaging die hoof te bi ed. 
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Dit is 'n maklik toepasbare maatstaf vir die evaluering van studiemetodes, motivering 
vir studie en bepaalde houdings ten opsigte van skolastiese aktiwiteite wat in die 
klaskamer belangrik is. Die doelstellings met die OSGH is (a) om leerlinge met 
ondoeltreffende studiegewoontes en houdings uit te ken, (b) om by te dra tot 'n beter 
begrip van leerlinge wat studieprobleme ondervind en ( c) om 'n grondslag daar te stel 
waarvolgens sulke leerlinge gehelp kan word om hulle studiegewoontes en -houdings te 
verbeter en gevolglik hulle moontlikhede meer volledig te verwesenlik. 

4.6 DIE PROSEDURES WAT GEVOLG IS TYDENS DIE 
NA VORSINGSPROSES 

Tydens die navorsingsproses is daar eers aan die leerders verduidelik dat daar verskeie 
studiemetodes bestaan, en verskeie tipes musiek is. Daar is ook aan die leerders 
verduidelik dat geen een studiemetode die beste is nie, maar dat elke metode uniek is vir 
elke leerders. Daar is verder aan die leerders gevra om alle werk wat aan hulle uit
gedeel word te hanteer net soos hulle hul studies by die huis sou hanteer. 

Die navorser het aan die leerders vertel dat daar musiek is wat barokmusiek genoem 
word. Die definisie van barokmusiek, soos in die literatuurhoofstuk aangedui, is aan die 
kinders voorgehou. Elke groep is dan nou ook ingedeel volgens hulle klasse in drie 
groepe met of pop, barok of geen musiek nie. 

Die keuse van watter musiek aan watter groep gegee is, is op 'n ewekansige wyse 
gedoen. Die eerste groep het die geleentheid gehad om 'n soort musiek uit ' n houer te 
trek. Die tweede groep dieselfde en die derde groep het dan net sonder musiek gebly. 
Daarna is die musiek, van die ingeslote musieklys, aan die kinders gespeel. 

Die eerste groep het popmusiek gehad vir hulle navorsing. Aan die leerders is 
verduidelik dat daar van hulle verwag word om die werkstuk van die biologie te studeer, 
terwyl die popmusiek in die agtergrond gespeel gaan word. Die musiek is gespeel met 
'n draagbare cd-speler, wat voor in die klas geplaas is. Die tafels vir vyftien leerlinge is 
in 'n groep gesit ook voor in die klas, naby die musiek. Die werkstukke is aan die 
leerlinge uitgedeel en die musiek is aangeskakel. Na 'n geruime tyd is die werkstukke 
weer ingeneem by die leerlinge, en is die vraestelle aan hulle uitgedeel om te 
beantwoord. Van die leerlinge is gevra dat hulle, hul name op die vraestelle moet 
aanbring. Daama is daar geleentheid gebied vir die leerlinge om die meervoudige 
keusevrae in hul eie tyd te beantwoord. Die proses is dan weer met die wiskunde toets 
herhaal. Daar is geleentheid gegee vir die leerlinge om die teorie te bestudeer en daama 
die vrae te beantwoord. Na afloop van die sessie is 'n vraelys aan elke leerling 
uitgedeel om te voltooi. 

Groep twee het barokmusiek gekies tydens hulle keuse. Aan die leerlinge is weer 
verduidelik dat daar van hulle verwag word om werkstukke te bestudeer terwyl die 
musiek in die agtergrond speel. Die musiek is weer gespeel op die draagbare cd-speler, 
en die tafels weer in 'n groep geplaas voor in die klas. Die werkstukke is uitgedeel en 
daar is aan die leerlinge geruime tyd verleen om die werk te bestudeer. Daama is die 
werkstukke weer ingeneem en die toetse is uitgedeel. Die leerlinge moes weer hulle 
name opskryf en dan die meervoudige keuse vrae en die toepassings vraag by die 
biologie beantwoord. Na afloop van die sessie is dieselfde vraelyste aan groep twee 
uitgedeel. 
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Dieselfde metode is by die wiskunde gevolg. 

Vir groep drie is daar geen musiek gespeel tydens hul studiesessies nie. Aan die 
leerlinge is dieselfde instruksies gegee as wat daar vir die ander twee groepe gegee is. 
Die werkstuk van die biologie is weer eerste uitgedeel en daar is aan die leerlinge 
geruime tyd verleen om die werk te studeer. Daama is die meervoudige keusevrae aan 
die leerlinge uit gedeel, die proses is herhaal met die wiskunde toets. 

Die antwoordblaaie is gemerk en 'n persentasie is vir elke leerling uitgewerk vir elke 
toets. Die gegewens van die toetse is daama oorgedra op 'n lys, waar al die ander 
gegewens wat dalk 'n invloed mag he, ook neergeskryf is. Die ander gegewens wat 
dalk 'n rol kan speel is as volg : 

• Geslag 
• Huidige biologie prestasie 
• Huidige wiskunde prestasie 
• Die groep 
• Die aanleg 
• Die geskatte IK-telling 
• Die studiehoudings en gewoontes 

Hierdie gegewens word almal in ag geneem by die bepaling van die invloed van die 
musiek. Die Junior Aanlegtoets is by al die leerlinge afgeneem, gemerk en 'n geskatte 
IK-telling gekry. Die telling vir verbale, sowel as nie-verbale aanlegte word ook 
aangeteken en in ag geneem. Die OSGH-toets is ook aan alle leerlinge uitgedeel en 
daama gemerk. Die studie gewoontes en -houdings kan dalk moontlik 'n rol speel. 

4.7 DIE MUSIEKLYS 

4. 7.1 Barokmusiek wat gebruik is 

Vivaldi- Concerto in F "Autumn" 
Vivaldi - Concerto in F minor "Winter" 
J.S. Bach-Brandenburg Concerto No 4 in G 

4.7.2 Poomusiek wat gebruik is 

Britney Spears - "Baby one more time" en "Sometimes" 
Julio Iglesias - "Crazy" 
Los del Rio - "Macarena" 
H Mancini- "Oh Carolina" 
Smokie - "Needles and pins" 
"Mumbo no 5" 
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4.8 HOE GAAN DIE TOETSRESULTATE GE'iNTERPRETEER WORD? 

INTERPRETASIE VAN DIE TOETSRESULTATE 

Die toetse word deur die navorser persoonlik afgeneem en alle nasienwerk word self 
gedoen. Aile berekenings word gedoen wat nodig is vir elke afsonderlike toets. Daama 
het die navorser op grond van die resultate van die vraelyste en ander faktore, op vyf 
leerders besluit wat die beste sou baat by die studieprogram soos dit in Hoofstuk 6 
uiteengesit is. 

Na aanleiding van die hipoteses in paragraaf 4.3 word daar vir elke leerders 'n program 
ontwerp en aangepas, sodat daar in hulle behoeftes voorsien word. Die leerders word in 
verskeie aantal sessies gesien. 
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DIAGRAM 11 

TEORIE YIR BIOLOGIE NAVORSINGSPROSES 

l. 'n Tipiese blompant bestaan uit wortels, 'n stingel en blare. 

2. Die dele van die jong wortel (wortelpunt) : 

• Die wortelmussie (beskenn die groeipunt) 
• Meristematiese streek ( selle verdeel aanhoudend) 
• Verlengingstreek (selle verleng, en die wortel word langer) 
• Wortelhaarstreek (die epidermisselle ontwikkel wortelhaartjies) 
• Volwasse streek (die wortel word dikker, langer en sywortels ontwikkel) 

3. Funksies van die wortel : anker plant in die grond; absorbeer water en opgeloste 
mineraalsoute; vervoer water en soute na die bogrondse dele van die plant. 

4. Atome, ione en molekules van gasse, vloeistowwe en vaste stowwe besit kinetiese 
energie. 

5. Diffusie is die proses waardeur deeltjies van dieselfde stof vanaf 'n gebied van hoe 
konsentrasie na 'n gebied van lae konsentrasie beweeg tot 'n toestand van ekwilibrium 
bereik is, oftewel wanneer daar nie meer diffusiegradient is nie. 

6. Diffusie in vloeistowwe vind deur deurlatende en selektief deurlatende membrane plaas. 

7. (a) 

(b) 

Deurlatende membrane, soos selwande van plantselle, laat 
watennolekules sowel as opgelose deeltjies deur. 
Selektief deurlatende membrane soos selmembrane laat slegs diffusie van 
watennolekules toe. 

8. Osmose is die diffusie van watennolekules deur 'n selektief deurlatende membraan 
vanaf 'n gebied van hoe konsentrasie van watennolekules na 'n gebied van lae 
konsentrasie en watermolekules. 

9. Die selektief deurlatende membrane van lewende selle is selektief of differensieel 
deurlatend omdat hulle lewende membrane is. 

10. 'n Wortelhaartjie is 'n uitgroeisel van 'n epidermissel (oppervlaktesel) van 'n 
wortelpunt. 

11. Water bereik die vakuole van wortelhaartjies deur rniddel van osmose. 

12. Watennolekules beweeg deur rniddel van osmose van die vakuole van die 
wortelhaartjies na die vakuole van naburige selle. 

13. Die eerste wortel van alle ontkiemende sade ontwikkel uit die kiemwortel. 

14. 

15 . 

(a) 

(b) 

(a) 

'n Penwortelstelsel bestaan uit die primere wortel (penwortel) en sy 
sywortels. 
Penwortelstelsels kom by tweesaadlobbige plante voor. 

Bywortelstelsels bestaan uit baie wortels wat uit die basis van die stingel 
groei. 

(b) Bywortelstelsels kom by eensaadlobbige plante voor. 
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PLUIM 

LANSETVORMIG 

PARALLEL ARIG 

LIT 

KNOOP 

STAM 

BYWORTELS 
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DIAGRAM12 

BIOLOGIE TOETS VIR NAVORSINGSPROSES 

BIOLOGIE TOETS : WORTELS: 
GRAAD9 

1. 'n Tipiese blomplant bestaan uit : 

a) stingel, hare en tone 
b) wortels, 'n stingel en blare 
c) blare, takke en bas 
d) wortelmussies 

2. Die funksies van wortels is : 

a) dit anker die plant 
b) dit absorbeer water en opgeloste mineraalsoute 
c) vervoer water en soute na bogrondse dele 
d) al die bogenoemde 

3. Water bereik die vakuole van wortelhaartjies deur middel van : 

a) difiusie 
b) osmose 
c) membrane 
d) blare 

4. Die volgende is 'n voorbeeld van deurlatende membrane : 

a) selwande van plantselle 
b) blare 
c) wortels 
d) penwortels 

5. Selektief deurlatende membrane laat slegs : 

a) difiusie van watermolekules toe 
b) die kiemwortel ontwikkel 
c) osmose plaasvind 
d) die wortels groei 

6. Osmose vind plaas vanaf : 

a) die wortels na die stingel 
b) hoe konsentrasie na 'n lae konsentrasie 
c) vanaf die sting el na die blare 
d) vanaf die grond na die wortels 
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7. Diffusie vind plaas totdat : 

a) daar nie meer reen is nie 
b) ekwilibriwn bereik word 
c) die plant versadig is 
d) die wortels nie meer kan vervoer nie 

7. Die atome, ione en molekules van gasse, vloeistowwe en vaste stowwe besit : 

a) potensiele energie 
b) kinetiese energie 
c) energie 
d) dryfkrag 

8. Die wortelmussie : 

a) absorbeer water vir die wortels 
b) beskerm die groeipunt 
c) beskerm die blare 
d) anker die plant 

9. Die jong wortel se selle : 

a) verdeel aanhoudend 
b) verleng, en die wortel word !anger 
c) slegs a 
d) a en b is korrek 

10. Penwortels bestaan uit: 

a) net die primere wortels 
b) primere wortels en sywortels 
c) baie wortels 
d) wortelhaartjies 

11. Bywortelstelsels bestaan uit : 

a) een wortel 
b) baie wortels wat uit die basis van die plant groei 
c) baie wortels 
d) wortelhare 

12. Die eerste wortel van die ontkiemende sade ontwikkel uit die : 

a) kiemwortel 
b) bywortels 
c) die wortelmussie 
d) die stingel 

13. Noem die verskillende soorte membrane: 

a) selektief deurlatende membrane 
b) deurlatende membrane 
c) wortelmussie 
d) a en b is korrek 

15-20 Benoem die uitwendige struktuur van die monokotiele plant wat bestudeer is. 
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WISKUNDE TOETS 

DIAGRAM13 

WISKJJNDE TEORIE 

GELYKSOORTIGE TERME EN 
EKSPONENT WETTE 

Gelyksoortige terme kan opgetel en af getrek word. 

Gelyksoortige terme is as : 
• Die veranderlikes dieselfde is. 
• Die eksponente dieselfde is. 

Bv: x en 2x 
2x2 en 2x 

Eksponent wette 

gelyksoortige terme 
nie gelyksoortige terme 

GRAAD9 

1. As die grondtal dieselfde is en 'n x teken dan tel ons die eksponente op. 

Bv : a) 

b) 2x.x4 = 2x1
=

4 = 2x5 

2. As die grondtal dieselfde is en 'n + teken word die eksponente afgetrek. 

Bv: a) 

b) 

c) 

d) 

an + am =~-m 

1 
b6 + b8 = b-2 = T 

9x4 + 3x = 3x4
-
2 

= Jx 

9a b4 

18ab6 

k_ 
= 2b 

3. 'n Hakkie met eksponente buite die hakkies, die eksponente van die terme binne 
die hakkie gemaal met eksponente buite die hakkie. 

Bv : a) 

b) (x6) = x6x2 = x12 
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4. 'n Hakkie met 'n eksponent buite die hakkie, word die eksponent van elke term 
binne die hakkie gemaal met die eksponent buite die hakkie. 

Bv : a) 

b) 

(cftlf = ifZ• l? 

(2a b3
) 

= 21xia0x2 b3x2 

= 2 a4b6 

= 4a4b6 

5. Vierkantswortels 

Ontbind die getal in die vierkantswortel in priemfaktore en skryf dit in 
eksponent vorm om die vierkantswortel te verwyder of die bewerking te doen. 
Deel elke eksponent onder die wortel met die getal in elmboog van die wortel 
teken. 

Bv: a) 

b) J144x2y6 

=v243x/ 

k3~ Yi ~ 2 x y 
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WISKUNDE TOETS 

DIAGRAM 14 

GELYKSOORTIGE TERME EN 
EKSPONENT WETTE 

GRAAD9 

VEREENVOUDIG EN LAAT AL DIE EKSPONENTE IN POSITIEWE VORM 

1) 
a) 
b) 
c) 
d) 

3) 
a) 
b) 
c) 
d) 

5) 
a) 
b) 
c) 
d) 

7) 
a) 
b) 
c) 
d) 

4x - 6x= 
2x 
2x2 

-2x 
2x1 

4x - 6y - 9x - l 5y = 
-5x + 6y 
-5x-2ly 
-10x-2ly 
- 9x-20y 

x (x2
) = 

x3 
x2 
x 
x4 

a9 + a6 
a2 
a3 
a4 

a 
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HOOFSTUK5 

RESULT ATE VAN DIE EMPIRIESE STUD IE 

"Daar is niks wat permanent is nie, buiten verandering" 

Heraclitus 

• 
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5 .1 INLEIDING 

In die vorige hoofstuk is die navorsingsontwerp beskryf, asook die aanvanklike 
loodsondersoek en die resultate van die loodsondersoek. In hierdie hoofstuk word die 
resultate van die empiriese studie weergegee soos <lit in die praktyk ontvou het. Alle 
proefpersone word met skuilname benoem. 

Na afloop van die loodsondersoek het die navorser altesaam vyf proefpersone betrek. Die 
navorser het deur middel van vraelyste, vyf leerders met probleme gei'dentifiseer. Indiepte 
onderhoud is met elke leerders gevoer en die gevallestudies word bespreek. 

5.2 WEERGEE VANRESULTATE 

Die navorsingsgegewens word onder die volgende opskrifte aangebied : 

1. Identifiserende besonderhede 
2. Funksioneringsbeeld 
3. Verkenningsmedia ingeskakel 
4. Redes vir insluiting by die navorsing 
5. Beskrywing van die indiepte onderhoud 
6. Relasiebeeld ten opsigte van studies 
7. Persoonsbeeld 
8. Interpretasie en gevolgtrekkings 

5 .3 INDELING VAN DIE SESSIES 

Sessie 1 : Die bekendstelling en vertroudmaking met barokmusiek. 

Sessie 2 : Die bekendstelling van die leerders aan die studieprogram. 

Sessie 3: Die inoefening van die program saam met barokmusiek. 

Sessie 4 : Die gee van huiswerk en oefeninge. 

Sessie 5 : Terugvoer oor die huiswerk en die regstel van probleme. 

Sessie 6 : Die leerders kry die geleentheid om die breinkaart te verduidelik en vrae te vra 
indien enige verdere probleme ondervind word. 

Die navorser het die sessies beplan maar aangepas by elke leerders om sodoende 
geleentheid te hied vir nog vrae en vordering teen hulle eie tempo. Na afloop van elke 
sessie is daar aan die leerders huiswerk gegee. Sommige leerders het die program in ses 
sessie voltooi terwyl antler agt tot tien sessies geneem het. 
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5 .4 GEVALLESTUDIES 

Die navorser het aanvanklik 'n loodsondersoek gedoen soos in Hoofstuk 4 beskryf word. 
Hierby is 35 persone betrek. Vanuit die vraelyste wat die leerlinge moes voltooi na afloop 
van die navorsing en die navorsingsresultate, het die navorser op die volgende vyf persone 
besluit. Die proefpersone word vervolgens aan u voorgestel. 

5.4.1 Gevallestudie 1 : Koos 

a) Identifiserende besonderhede 

Koos is 'n vyftien-jarige seun in graad 9 aan 'n Afrikaanse Hoerskool. Hy het nog geen 
graad herhaal nie. Koos is die jongste van twee broers. Sy pa is 'n prokureur en sy ma 'n 
assistent-direkteur by 'n firma. Sy ouers is geskei toe hy drie jaar oud was. Hy bet 
minimale kontak met sy pa. 

b) Funksioneringsbeeld 

Koos word aangemeld met studieprobleme wat tuis en op skool manifesteer, swak 
skolastiese prestasie, swak klasbywoning en 'n swak verhouding met die opvoeders. 

c) Verkenningsmedia ingeskakel 

JAT KOOS 

Verbale aanleg 6.3 
Numeriese aanleg 3 
Visueel-ruimtelike redenering 7.6 
Klerklike aanleg 7 
Geheue 8.5 
Meganiese aanleg 8 

OSGH KOOS 

Vermvding van uitstel 
Werkmetodes x 
Studiegewoontes x 
Opvoedergoedkeuring 
Aanvaarding van opvoeders x 
Studiehoudings x 
Studie-orientasie 
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d) fusluiting by die navorsing 

Uit die vorige verkenningsmedia word dit vir die navorser duidelik dat Koos probleme 
ondervind met sy werkmetodes en sy studiegewoontes. Verder het hy ook probleme met 
die aanvaarding van die opvoeders en sy studiehouding. Vanuit die JAT is dit vir die 
navorser duidelik dat hy wel oor die aanleg en die vermoe beskik om beter te presteer. 

Koos het dan ook in die oop vrae van die vraelys geantwoord dat hy dink dat hy sou kon 
baat by 'n studieprogram, en veral een wat musiek gebruik omdat hy musiek geniet. Hy 
antwoord dan ook <lat hy geen idee het hoe om te studeer nie en 'n program horn dalk 
bietjie rigting sal verskaf. 

e) Die indiepte onderhoud 

Die navorser voer met Koos 'n indiepte onderhoud om vas te stel wat die moontlike 
oorsake kan wees van Koos se onvermoe of effektief te studeer. Uit die onderhoud word 
dit vir die navorser duidelik dat sy studieomgewing glad nie geskik is nie. Hy het 'n 
pragtige lessenaar maar verkies om op sy bed te sit en werk. Hy vertel ook in die 
onderhoud dat sy ouer broer tans hoofseun is en baie goed presteer. Hy voel dat hy nooit so 
sal kan presteer nie. Hy voel die opvoeders verwag dat hy soos sy broer moet presteer en 
optree en daarom doen hy presies die teenoorgestelde. Koos het dus geen motivering om te 
studeer nie. 

Koos het reeds in die vraelys aangedui dat hy 'n liefde vir musiek het, en die navorser gaan 
dus die musiek inspan om sy studieprogram en motivering te probeer wysig. 

f) Relasiebeeld 

Koos se verhouding met homself is baie negatief. Hy se dan ook <lat hy nooit so goed soos 
sy broer sal wees nie. 

Sy verhouding met sy studies is dan ook versteur. Hy beleef sy vermoe as ontoereikend 
waar dit by sy skoolwerk kom. Hierdie negatiewe houding kan hydra tot sy swak 
prestasies. Koos se verhouding met sy pa is baie sleg en bestaan feitlik glad nie. Sy 
verhouding met sy ma is egter goed en hy is amper oorbeskermend teenoor haar. 

g) Persoonsbeeld 

Koos beskryf sy verhouding met homself in negatiewe terme, hy se byvoorbeeld <lat hy 
nooit so goed sal doen soos sy broer nie. Hy heg verder negatiewe betekenisse aan sy pa se 
relasie met horn. Hy se dat hy voel sy pa is nie lief vir horn nie en dat sy pa net sy broer 
bel. 

Hy beskryf sy verhouding met sy maats as positief en hy se ook dat hy baie vriende het en 
dit geniet om saam met hulle te kuier. Die betekenis wat hy aan sy verhoudings met die 
skool en opvoeders gee is ook baie negatief. Hy se ook dat hy hulle haat. 
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h) Interpretasie en gevolgtrekkings 

Die resultate van die vraelys en die verkenningsmedia soos in punt c) weergegee word, bet 
die navorser laat besluit dat Koos 'n goeie kandidaat is. Soos gesien in die resultate van die 
JAT beskik hy oor genoeg potensiaal maar presteer hy beslis nie volgens sy vermoe nie. 
Die navorser gebruik ook Koos se liefde vir musiek as 'n aanknopingspunt tot die 
studieprogram. 

Koos bet met groot entoesiasme die program begin. In die eerste twee sessies is dit al 
duidelik dat Koos die musiek en program geniet. Sy vinnige vordering en opregte 
belangstelling bet ook tot gevolg dat Koos net ses sessies nodig bet voordat hy die program 
bemeester bet. Die goeie vordering bet ook 'n positiewe invloed op sy motivering en 
selfbeeld gehad. Koos kom nog gereeld terugvoer gee oor sy vordering en werk tans hard 
vir die eksamen. 

Die navorser kan dus die gevolgtrekking maak dat die barokmusiek en studieprogram vir 
Koos gewerk het. Dit bet verder ook sy motivering en houding positiefbelnvloed. 

5.4.2 Gevallestudie 2: Rina 

a) Identifiserende besonderhede 

Rina is 'n sestien-jarige meisie in graad 9 aan 'n Afiikaanse Hoerskool. Rina bet graad 9 al 
1 keer herhaal. 

Sy is die enigste kind. Haar pa bet sy eie besigheid en haar ma is 'n tuisteskepper. Haar 
ouers was 'n jaar gelede vir drie maande uitmekaar. Rina was gedurende die tydperk in 'n 
skool vir leergeremde kinders omdat sy gesukkel bet om te studeer. Haar pa het haar uit die 
skool verwyder omdat hy voel daar is nie fout met haar nie. 

b) Funksioneringsbeeld 

Rina was aangemeld met gedragsprobleme wat by die skool manifesteer, swak skolastiese 
prestasies maar veral swak verhouding met die onderwysers. 

c) Verkenningsmedia ingeskakel 

JAT RINA 

Verbale aanleg 2.6 
Numeriese aanleg I 
Visueel-ruimtelike redenering 5 
Klerklike aanleg 7 
Geheue 1.5 
Meganiese aanleg 3 
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OSGH RINA . 
Vermyding van uitstel 
Werkmetodes x 
Studiegewoontes x 
Onderwvser goedkeuring x 
Aanvaarding van onderwysers x 
Studiehoudings x 
Studie-orientasie 

d) Redes vir insluiting by die navorsing 

Uit die vorige verkenningsmedia word dit vir die navorser duidelik dat Rina probleme 
ondervind met haar werkmetodes, studiegewoontes en houdings en ook met die 
onderwysers. Vanuit die JAT is dit vir die navorser duidelik dat Rina nie oor bo
gemiddelde vermoe beskik nie. Die musiek gaan dus ingespan word om te verseker dat sy 
wel haar potensiaal ten voile kan benut. 

Rina het verder ook in die oop vrae van die vraelys geskryf dat die barokmusiek haar baie 
rustig laat voel het en sy ook graag 'n studieprogram wil volg sodat sy makliker kan 
studeer. 

e) Die indiepte onderhoudDie indiepte onderhoud 

Die navorser voer met Rina 'n indiepte onderhoud om vas te stel watter faktore 'n rol kan 
speel in haar onvermoe om te presteer en haar swak verhoudings met die onderwysers. 
Rina vertel ook vroeg in die onderhoud dat sekere popmusiek 'n baie negatiewe invloed het 
op haar emosionele ingesteldheid. Sy se verder dat al die baie feite in die boeke vir haar 
geen sin maak nie en net 'n klomp woorde is. Sy se ook in die onderhoud dat sy 
verantwoordelik voel vir die uitmekaar gaan van haar ouers vir drie maande. Sy se dat 
wanneer sy daaraan dink sy nie kan konsentreer en dan sodoende nie kan studeer nie. 

Die navorser gaan die barokmusiek inspan om Rina se emosies te probeer kalmeer en dan 
die program te gebruik om vir haar die feite meer te probeer organiseer. 

f) Relasiebeeld 

Rina se verhouding met haarself is baie negatief en blyk gefokus te wees op die trauma wat 
in haar lewe gebeur het. W anneer sy van die gebeure vertel, huil sy aanhoudend wat aandui 
dat sy haarself glad nie kan distansieer van die gebeure nie. 

Haar verhouding met haar maats blyk geen probleem te wees nie. Haar verhoudings met 
die onderwysers is egter versteurd. Sy se ook dat sy hulle haat omdat hulle baie druk op 
haar plaas. 
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g) Persoonsbeeld 

Die beeld wat Rina van haarself het is versteurd. Sy se dat sy <lorn voel en niks in haar kop 
kan kry nie. Sy beleef haar verhouding met haar ouers as ontoeganklik en se dat hulle glad 
nie oor die tydelike skeiding wil praat nie. Sy voel ook dat hulle haar uitsluit. 

h) Interpretasie en gevolgtrekkings 

Rina se resultate op die JAT dui vir die navorser daarop dat sy baie hard sal moet werk om 
te presteer maar dat dit nie onmoontlik is nie. In die oop vrae van die vraelys se sy ook dat 
die musiek haar emosioneel belnvloed en die navorser gaan dus probeer om sodoende die 
emosionele stand te probeer kontroleer. Die feit dat sy antwoord dat al die baie feite nie vir 
haar sin maak nie, maak haar 'n geskikte kandidaat vir die program. 

In die eerste paar sessies moes die navorser Rina eers gewoond maak aan die barokmusiek. 
Die bekendstelling aan die program het egter ook 'n paar sessies in beslag geneem. Rina 
het uiteindelik tien sessies nodig gehad voordat sy genoeg selfvertroue gehad het om die 
program op haar eie te gebruik. Die onderwysers se dat daar 'n definitiewe verandering 
plaasgevind het in Rina se gesindheid teenoor hulle en teenoor haar studies. Met elke 
sessie wat verloop neem sy ook met meer entoesiasme deel aan die program. 

Die navorser kon ook 'n duidelike verandering waameem in die emosionele stand van Rina. 
Die barokmusiek en die studieprogram het dus wel 'n invloed gehad op Rina. 

5 .4. 3 Gevallestudie 3 : Pieter 

a) Identifiserende besonderhede 

Pieter is 'n vyftien-jarige seun in graad 9 aan 'n Aftikaanse Hoerskool. Pieter het nog geen 
graad herhaal nie. Sy ouers is geskei en hy het geen kontak met sy pa nie. Sy pa het 'n 
drukkery en sy ma is 'n tuisteskepper. Hy is die oudste van twee broers. 

b) Funksioneringsbeeld 

Pieter se probleem word aangemeld as skolasties en spesifiek wiskunde probleme. Hoewel 
Pieter geen kontak met sy pa het nie, dring sy pa daarop aan dat Pieter wiskunde moet 
neem. Hy sukkel om te studeer omdat dit al is wat in sy kop draai terwyl hy sy ander vakke 
moet studeer. 
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c) Verkenningsmedia 

JAT PIETER 

Verbale aanleg 4.3 
Numeriese aanleg 1 
Visueel-ruimtelike redenering 2.3 
Klerklike aanleg 2 
Geheue 5.5 
Meganiese aanleg 1 

OSGH PIETER 

Vermyding van uitstel x 
Werkmetodes x 
Studiegewoontes x 
Onderwyser goedkeuring x 
Aanvaarding van onderwysers x 
Studiehoudings x 
Studie-orientasie x 

d) Rede vir insluiting by navorsing 

Uit die vraelyste en toetse word dit vir die navorser duidelik dat Pieter geen 
studiegewoontes, werkmetodes of studiehouding het nie. Hy sukkel ook verder om uitstel 
te vermy en het 'n groot probleem met die onderwysers. Volgens die JAT sien ons ook dat 
hy geen aanleg toon vir wiskunde nie en ook baie hard sal moet werk om te presteer in sy 
ander vakke. 

In die vraelys skryf hy dat hy geweldig graag gehelp wil word om beter te presteer. Hy se 
verder dat hy baie hard sal werk as iemand horn net wil help. Die navorser voel dus dat hy 
'n goeie kandidaat sal wees. 

e) Die indiepte onderhoud 

Die navorser voer met Pieter 'n indiepte onderhoud om vas te stel presies waar sy probleme 
le. Pieter was in die groep wat popmusiek geluister het tydens die loodsondersoek maar se 
dat dit sy aandag afgetrek het. Dit word duidelik dat hy geen motivering het om te studeer 
nie. Omdat hy druk van sy pa kry, wat verder geen belang in sy lewe het nie, is hy nog 
meer gefrustreerd. Hy se ook dat hy wiskunde haat en dat sy pa geen reg het om horn te 
dwing om dit te neem nie. Verder se hy dat hy sommer op sy bed le en huiswerk doen, of 
dit voor die televisie doen. Hy se ook dat sy klein boetie horn gereeld pla. Die navorser 
hoop om die barokmusiek in te span om sy motivering te verbeter asook die ingesteldheid 
wanneer hy moet studeer. 
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f) Relasiebeeld 

Pieter se verhouding met sy pa is versteurd. Hy beleef die inmenging deur sy pa as baie 
negatief. Sy verhouding met die onderwysers en veral die wiskunde onderwyser is baie 
negatief. Hy se ook dat hy die vak haat. 

Sy verhouding met sy ma is positief. Hy se ook dat hy graag vir haar sou wou goed doen. 
Die verhouding met sy maats blyk nie 'n probleem te wees nie. Hy spandeer baie tyd saam 
met hulle. 

g) Persoonsbeeld 

Die beeld wat Pieter van himself bet is redelik positief. Hy se dat by tevrede is met sy lewe 
saam met sy ma en sy vriende. Hy is nie te sleg nie. Pieter beleef sy negatiewe gevoelens 
wanneer hy na sy studies verwys. Hy voel verskeurd tussen sy vriende wat nie dink dit is 
"cool" om te presteer nie, en sy toekoms. 

h) Interpretasie en gevolgtrekkings 

Pieter se resultate op die JAT dui vir di navorser daarop dat hy hard sal moet werk in sy 
vakke. In die vrae van die vraelys se hy ook dat hy graag gehelp wil word en hard sal werk 
as iemand horn net wil help. Die antler resultate dui ook daarop dat Pieter geen 
studieomgewing, houding of werkmetode besit nie. 

Die navorser het Pieter eers in 'n paar sessies gewoond gemaak aan die barokmusiek en 
twee sessies is afgestaan aan sy studieomgewing. Die navorser het hier huiswerk gegee 
waarin hy sy kamer so moes inrig dat hy by sy lessenaar privaat kon studeer. Daarna is 
eers met die program begin. Hoe meer Pieter na die musiek geluister het, hoe beter het sy 
motivering en konsentrasie geword. Hy het die program in tien sessies voltooi. 

Die barokmusiek en die program het Pieter se motivering verbeter asook sy prestasie en 
ingesteldheid teenoor die onderwysers. Hy en sy ma bet ook saam aan sy pa verduidelik 
dat by nie vir wiskunde aangele is nie en ook nie daarin belangstel nie. 

Pieter se prestasie wat verbeter, het ook 'n invloed gehad op hoe hy sy maats hanteer. Hoe 
meer hy verbeter en die metodes baas geraak het, hoe harder het hy op die program gewerk. 

Pieter se ma en die onderwysers kan na die eerste paar sessies al 'n verandering sien in sy 
gedrag en prestasie. 

5.4.4 Gevallestudie 4: Kevin 

a) ldentifiserende besonderhede 

Kevin is 'n vyftien-jarige seun in graad 9 aan 'n Afrikaanse Hoerskool. Hy is die oudste 
van twee kinders. As baba het by breinvliesontsteking gehad en fisiese gebreke oorgehou. 
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Hy sukkel om te loop en sy arms is nie baie sterk nie. Sy pa is 'n kunshandelaar en sy ma 
'n tekenaar. Kevin het nog geen graad herhaal nie. 

b) Funksioneringsbeeld 

Sy probleem word aangemeld as skolasties. Swak prestasie en veral ook swak verhoudings 
met die onderwysers. Hy kom gereeld Iaat in die klasse en se die onderwysers pik op horn. 
Hy se ook dit laat horn sukkel om te konsentreer. 

c) Verkenningsmedia ingeskakel 

JAT KEVIN 

Verbale aanleg 2.6 
Numeriese aanleg 3 
Visueel-ruimtelike redenering 4.3 
Klerklike aanleg 1 
Geheue 1 
Meganiese aanleg 1 

OSGB KEVIN 

Vermyding van uitstel x 
Werkmetodes x 
Studiegewoontes x 
Onderwyser goedkeuring x 
Aanvaarding van onderwysers x 
Studiehoudings x 
Studie-orientasie x 

d) Rede vir insluiting by die navorsing 

Uit die vraelyste word dit vir die navorser duidelik dat Kevin sowel studie as emosionele 
probleme het. Hy skryf in die vraelys dat hy nie sy aandag gevestig kan kry op sy studies 
nie want hy dink aan die onderwysers en aan sy gebreke. Dan draai sy gedagtes net daarom 
en kan hy nie rustig raak nie. 

Uit die resultate van die JAT sien die navorser ook dat Kevin hard sal moet werk om sy 
punte te verbeter maar dit is nie onmoontlik nie. Verder is dit duidelik dat hy geen 
werkmetode, studiegewoonte of houding het nie. Sy motivering en houding teenoor die 
onderwysers is baie negatief 
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e) Die indiepte onderhoud 

Uit die onderhoud word dit vir die navorser duidelik dat Kevin nie 'n baie goeie seltbeeld 
het nie. Kevin se dat hy skaam is vir sy gebreke en dit dan ook as verskoning gebruik 
wanneer hy laat kom in 'n klas. Hy se verder <lat hy bang is om nie in die groep aanvaar te 
word nie, en dus nie hard studeer nie. Hy besef dat sy ouers meer verwag en wil eintlik 
presteer juis omdat hy 'n gebrek het. Hy het 'n groot liefde en waardering vir musiek en 
sing dan ook in die jeugkoor. Die navorser wil dan ook hiervan gebruik maak om sodoende 
die emosionele te beinvloed. 

f) Relasiebeeld 

Sy verhouding met sy ouers is baie positief. Hulle vergesel horn dan ook gereeld na 
kooroptredes. Sy verhouding met sy suster is versteurd en hy verkwalik haar omdat sy 
volgens horn normaal is. Sy verhouding met die onderwysers is versteurd en hy se dat 
hulle op horn pik in die klas. 

Sy verhouding met sy maats is goed en hy se dat hy baie maats het en graag saam met hulle 
kuier. 

g) Persoonsbeeld 

Kevin beleef sy verhouding met homself as negatief. Hy se dat hy sleg lyk en nooit soos 
antler sal wees nie. Hy beleef sy verhouding met sy skoolwerk as negatief en se hy sal nie 
'n sukses maak nie. 

h) Inter.oretasie en gevolgtrekkings 

Kevin se musiekagtergrond en sy liefde vir musiek het gesorg dat hy net een sessie nodig 
gehad het om bekend te raak met die musiek. Die studieprogram het egter 'n rukkie 
geneem om te vestig. Kevin was egter positief en die musiek het horn gemotiveer om aan 
te hou. Na drie sessies het Kevin die program begin bemeester en was hy baie opgewonde 
oor elke volgende sessie. Kevin het na agt sessies baie verbetering getoon. Die 
onderwysers en sy ouers was baie tevrede met die positiewe veranderinge wat in Kevin 
plaasgevind het. Kevin het na tien sessies gese hy voel hy het die program bemeester. 

Die musiek het 'n rustige en kalmerende uitwerking op Kevin en dit veroorsaak <lat hy 
beter op sy studies kan konsentreer. Hoe meer Kevin presteer en studeer het hoe meer 
besefhy, hy is net soos antler mense. 

5.4.5 Gevallestudie 5 : Louisa 

a) Identifiserende besonderhede 

Louisa is 'n sestien-jarige meisie in graad 9 aan 'n Afrikaanse HoerskooJ. Sy het graad 9 
reeds een keer herhaal. Sy bly by haar ma en is die jongste van drie kinders. Haar ma is 'n 
tuisteskepper. 

100 



b) Funksioneringsbeeld 

Louisa se probleem word aangemeld as gedragsprobleme. Sy is baie pannantig en negatief 
in die klasse wat sy wel bywoon. Haar skolastiese prestasies en verhoudings met die 
onderwysers ly daaronder. 

c) Verkenningsmedia ingeskakel 

JAT LOUISA 

Verbale aanleg 4.3 
Numeriese aanleg 1 
Visueel-ruimtelike redenering 6 
Klerklike aanleg 3 
Geheue 5.5 
Meganiese aanleg 7 

OSGH LOUISA 

Vermyding van uitstel 
Werkmetodes x 
Studiegewoontes x 
Onderwvser goedkeuring x 
Aanvaarding van onderwysers x 
Studiehoudings x 
Studie-orientasie 

d) Rede vir insluiting by die navorsing 

Vanuit die vraelyste word dit vir die navorser duidelik dat Louisa geen motivering het nie 
en ook geen idee het hoe om te studeer nie. Sy skryf ook dat sy graag 'n program wil he 
omdat sy glad nie weet waar om met haar studies te begin nie. Sy se ook dat sy dom voel 
omdat sy sleg doen en dan al hoe minder klasse bywoon. 

Volgens die resultate van die JAT dui dit vir die navorser daarop <lat sy wel potensiaal het 
maar nie weet hoe om dit te benut nie. 

e) Die indiepte onderhoud 

Vanuit die onderhoud word <lit vir die navorser duidelik dat Louisa geen motivering het om 
te studeer of te presteer nie. Sy se <lat sy in elk geval net misluk. Sy woon ook nie klasse 
by nie omdat die onderwysers verwag sy moet beter presteer. Sy voel <lat niemand vir haar 
omgee nie en dat sy liewer moet opgee en die skool verlaat. Sy se verder <lat die musiek vir 
haar mooi was en dat sy ook graag sou wou beter presteer en die jaar slaag. 
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f) Relasiebeeld 

Louisa se verhouding met haarself is versteurd. Sy voel sy is 'n totale mislukking. Haar 
verhoudings met die onderwysers is ook versteurd. Sy se dat hulle haar nie verstaan nie en 
haar nie 'n kans wil gee nie. 

Sy het positiewe verhoudings met haar familie. Sy se dat hulle lief is vir haar en baie 
bekommerd is oor haar. 

g) Persoonsbeeld 

Haar verhouding met haarself is versteurd. Sy ervaar haarself as 'n totale mislukking en se 
sy sal nooit 'n sukses wees nie. Sy het dus geen selfbeeld nie. 

Sy ervaar die verhouding met haar onderwysers as baie negatief. Sy se dat sy altyd alles 
verkeerd doen en niemand haar wil help nie. 

h) Interpretasie en gevolgtrekkings 

Louisa geniet die aandag van die navorser en is verheug oor die kans wat sy gekry bet. Sy 
sukkel aan die begin baie maar namate sy sien dat sy vordering maak, gaan dit beter. Sy 
geniet die musiek en na die vierde sessie begin sy die program bemeester. Die onderwysers 
se dat hulle 'n duidelike verskil kan waameem in haar gemotiveerdheid om sukses te behaal 
en dat sy baie meer gereeld klasse bywoon. Na agt sessies het sy die program bemeester en 
doen gereeld verslag in haar vordering. 

Die aandag van die navorser saam met die musiek en die program het 'n baie positiewe 
invloed op Louisa gehad. 

5.5 SLOT 

Dat die barokmusiek saam met die program wel resultate gelewer het vir die vyf kandidate 
is vir die navorser duidelik. Dit is dus moontlik om die studie-effektiwiteit van leerlinge te 
verbeter met die gebruik van barokmusiek en die studieprogram. Die musiek toon 'n 
kalmerende uitwerking op die leerlinge wat dit dan vir hulle moontlik maak om effektief te 
studeer. 

102 



VRAELYS 

Antwoord die vrae so eerlik as moontlik deur net die regte een te kies. 

1. Het die musiek 'n invloed op my hooding teenoor my studies gehad? 

a) ja, <lit het my ge"irriteer 
b) dit het geen invloed gehad nie 
c) <lit het my positieflaat voel 

2. Het die gebruik van musiek saam met my studies 'n invloed op my geheue gehad? 

a) nee dit het geen invloed gehad nie 
b) <lit het my geheue benadeel 
c) dit het my geheue verbeter 

3. Het die speel van musiek my motivering be"invloed ten opsigte van my studies? 

a) nee, glad nie 
b) die musiek het my gesteur 
c) die musiek het my positief gemotiveer 

4. Die musiek het my rustig gemaak sodat ek my tyd kon beplan. 

a) glad nie 
b) die musiek het my gesteur 
c) ja, beslis 

5. Die musiek in die agtergrond het gehelp dat ek beter doelwitte kon stel. 

a) dit het glad nie gehelp nie 
b) die musiek het my aandag afgetrek 
c) die musiek het my bet er laat fokus sod at ek beter doelwitte kon st el 

6. Die musiek in die agtergrond het my konsentrasie belnvloed. 

a) glad nie 
b) dit het my konsentrasie verbreek 
c) <lit het my beter laat konsentreer 

7. Ek dink dat die musiek my studieprestasie kan be"invloed 

a) nee, <lit sal geen invloed he nie. 
b) gaan my studies negatief beinvloed 
c) dit gaan my studies beslis verbeter 
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8. Die studieprogram saam met die musiek gaan 'n invloed op my prestasie he. 

a) dit gaan geen invloed he nie 
b) ek moet nog oefening kry voordat ek kan besluit 
c) dit gaan beslis my prestasie verbeter 

9. Ek sal baie graag opleiding wil he in die studieprogram. 

a) glad nie 
b) ja, maar ek het nie tyd nie 
c) ja, help my asseblief 

I 0. Sou jy beter studeer het sonder die musiek omdat? 

a) die musiek vreemd is 
b) jy nie weet hoe om dit by die program in te skakel nie 
c) jy nie van die musiek gehou het nie 

OOPVRAE 

1. Vertel in 'n paar woorde wat jou gevoel is oor 'n studieprogram? 

2. Dink jy, jy sou kon baat by 'n studieprogram en musiek? Hoekom? 

• 
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HOOFSTUK6 

TERAPEUTIESE HULPMIDDELS. DIE STUDIEPROGRAM. 

Habits are safer than rules; you don't have to watch them 
and you don't have to keep them either. 

They keep you. 
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6.1 DIE STUDIEPROGRAM 

6.1.1 Stap 1 

FIGUUR 1 - Hoe lyk my studeerplek? 

Kyk na die 2 prente en besluit watter van prent A of B die meeste lyk na jou studeerplek. 
Die program gaan nou vir jou wys as jy A gekies het, hoe om dit te verander en watter 
metodes beter sal werk. 

Voordat jy die program aanpak moet jy egter eers gaan kyk na hoe lyk jou houding. Met 'n 
positiewe studiehouding kan daar soveer meer positiewe resultate verkry word. 

FIGUUR 4 - Hoe lyk my hooding I Is jy te besig om te studeer? 

Is jy te "cool" om te studeer? 

Is jy gretig om te studeer? 
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FIGUURl Hoe Iyk dit wanneer jy studeer? 

A. Deurmekaar en ongeorganiseerd B. Netjies met alles op die regte plek? 

1. Hoekom kry ek nie gestudeer nie? 
2. Hoekom moet ek my studeerplek verander en hoe? 
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6.1.2 Stap 2 

Korn ons begin by die belangrikste punte - dit waarmee ons studeer. Korn ons gaan kyk na 
die brein en die geheue. 

DIAGRAM 4 - My brein 

1. Breinkrag en hoe om dit te verbeter 

Die menslike brein is die mees komplekse sisteem in die bekende wereld. Volgens 
berekeninge is daar ongeveer 12 miljard selle in die menslike brein. Elke sekonde flits daar 
miljoene impulse deur die brein. Nou vra julle almal tereg, as my brein dan so ontsettend 
kragtig is, hoekom sukkel ek so om te studeer? (Grove 1996:58). Vorige ondervinding 
speel egter hier 'n groot rol. 

Byvoorbeeld : 

Eksamen skryf is ongaangenaam - angs - brein:funksies - afgeskaal - weer 'n swak 
prestasie - eksamen skryf is onaangenaam en bedreigend. 

Om nou die breinpotensiaal ten volle te ontwikkel moet hierdie tipe patroon verbreek word. 
Die brein moet nou gestimuleer en elke dag betrek word. In hierdie program gaan daar 
gebruik gemaak word van breinkaarte en visualisering. 

2. Geheue. 

Jou geheue bestaan uit alles wat jy in jou lewe ondervind het. Geheue is soos gesien in 
Diagram 5, bestaan uit drie dele. In hierdie program gaan ons van visualisering gebruik 
maak om ons geheue te verbeter. Solomon-Veniaminovich Sheresheveskii het een van die 
merkwaardigste geheues gehad. 
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Hy het byvoorbeeld 'n formule as volg onthou : 

2b 

~ 
3 v 3-~ 

= is gesien as 'n boom. 

drie voels wat in die boom sit. 

3c 'n huis waarvan 2b op die dak is (bv. twee babas) en 3c aan die onderkant (bv drie katte 
wat by die vensters uithang). 

FIGUUR 5 - Visualisering van 'n formule 

In die program gaan daar dus van visualisering en breinkaarte gebruik gemaak word. 

Nou vra jy, maar wat is 'n breinkaart? Hoekom moet ek 'n breinkaart gebruik? 

Navorsing het getoon dat die brein 'n konfigurasie baie makliker absorbeer as bladsye 
inligting. Die breinkaart verkort jou hersieningstyd. Dit is ook baie lekkerder om 'n 
breinkaart te maak as 'n gewone opsomming. Die geheue werk ook beter op prentjies en 
die brein neem dit makliker op as jy 'n kleur en tekeninge invoeg. 

Daar is sekere reels om te onthou wanneer jy 'n breinkaart teken : 
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die onderwerp word in die middel van die blanko papier neergesit of geteken. 
begin die feite vanaf 1 uur kloksgewys invul. 
gebruik soveel kleur as wat jy wil. 
probeer altyd drukskrif skryf omdat die brein dit makliker onthou. 
teken prentjies om beter te onthou. 
hoe meer breinkaarte jy teken, hoe makliker en lekkerder word dit. 

Sien nou Diagram 15 vir 'n voorbeeld van die breinkaart. 

Saam met die breinkaart word daar ook van barokmusiek gebruik gemaak tydens die 
studieproses. 

Skakel jou musiek sag in die agtergrond aan sodat jou brein alfagolwe kan genereer. Die 
alfagolwe maak dit nou moontlik om te studeer. Sien die musieklys in Hoofstuk 4 nr. 4.7.1 
vir die regte keuse van musiek. 

Begin nou met die studieprogram. 
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DIAGRAM 15 DIE BREINKAART 

Begin feite bier 

4 

3 
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6.1.3 Stap 3 

Daar is nou gepraat van jou houding wanneer jy studeer, en dat dit 'n positiewe houding 
moet wees. Daar is gekyk na die brein en die geheue en dat dit verbeter kan word deur die 
gebruik van breinkaarte en visualisering. 

Maar wat dryf ons om te studeer? Hoekom leer jy? 

FIGUUR 6 - Iemand moet jou dryf om te leer. 

Leer jy omdat iemand jou verplig of studeer jy om iemand te bei"ndruk. 

FIGUUR 7 - Probeer iv beindruk. 
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Studeer jy vir jouself en vir jou eie doelwitte. 

FIGUUR 8 ~ Stel jou eie doelwitte. 

Om suksesvol te kan wees moet ons vir onsself studeer. Stel jou eie doelwitte wat jy graag 
wil bereik. 

Dan moet ons kyk na konsentrasie. Gewoonlik konsentreer 'n mens baie beter as jy in iets 
belangstel. 

FIGUUR 9 - Konsentreer iv genoeg? 

Die volgende belangrike aspek is ons leerplek. Ons het in stap I reeds gesien dat die 
leerplek baie belangrik is. Die geordende leerplek is 'n baie meer ideale plek vir leer want 
jy weet dadelik presies waar wat is. Orden dan ook jou notas en aantekeninge soos in 
Figuur I 0. Dan weet jy dadelik wat waar in jou leerplek is. 
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FIGUUR 10 - Orden jou notas. 

Die laaste belangrike punt voordat jy kan begin met die studieprogram is die tydsindeling. 
Dit help niks as al die ander aspekte reg is maar nou het jy nie tyd om te leer nie. 

FIGUUR 11 - Tydsindeling. 

FIGUUR 12 - Beplan jou tyd reg sodat jy genoeg tyd het. 
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DIAGRAM 16 

Is ek voorbereid? 

Gebruik ek genoeg 
kleur en prente om 
te onthou? 

Gaan ek genoeg tyd 
aan vakke spandeer? 

STAPPE IN DIE LEERPROSES 

DIE LEERPROSES 

Wat wil ek bereik 
in hierdie week? 

-

Weet ek waar alles is? 

115 

Positief of negatief 

Hoe kan ek die verbeter? 

Waarvoor werk ek? 



6.1.4 Stap4 

Nou kan jy eindelik begin studeer. Volg nou die stappe op die breinkaart om seker te maak 
dat jy verstaan. 

6.1.5 Stap 5 

Jy het nou al die stappe van studeer maar voel nog onseker oor presies wat moet gebeur. 
Korn ons werk nou saam 'n voorbeeld deur. Skakel nou eers die musiek aan. 

Figuur 13 - Ons gaan nou saam met Koos na sy studierooster en dag kyk. Koos gaan veral 
'n breinkaart opstel vir Biologie. 

Die eerste ding wat Koos doen is om 'n studierooster op te stel. Sien nou Diagram 17 vir 
Koos se studierooster. Koos stel ook vir horn 'n vorderingstabel en hersieningsrooster op. 
(Diagram 18 & 19). Koos se studeerplek is baie ordelik en sy notas is reg gesit vir die 
werksessie. Koos is opgewonde oor sy nuwe breinkaarte en visualisering wat horn gaan 
help om sy doelwitte van 4 A's te bereik. Korn ons kyk nou hoe lyk Koos se breinkaart van 
Biologie wat hy vandag bestudeer. 

Koos het 'n skoon vel papier geneem en gaan sit met al sy kleurpotlode en penne. Sy 
handboek en notas le langs horn. Koos gaan die hoofstuk bestudeer wat handel oor die 
W ortelstelsel. 
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Koos begin deur die onderwerp in die middel van die bladsy te skryf (Diagram 20). Die 
stappe is genommer in die skets. In stap 2 skryf Koos die onderafdelings se hoofopskrifte 
neer. In stap 3 skryfhy al die feite wat in elke afdeling voorkom. 

Koos maak gebruik van baie kleure selfs prentjies as hy dit nodig ag. Voor die eksamen 
hoefKoos nou net gebruik te maak van sy breinkaarte. 
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DIAGRAM17 

STUDIEROOSTER 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG . DONDERDAG VRYDAG SATERDAG 

Gesk. Biol. 
Voor skool studie. Bl. 1-20 Bl. 10-30 

Gesk Toets Opstel Biol Toets 
Bring alle 

Skool 2h00-3h00 2h00-3h00 2h00-3h00 2h00-3h00 2h00-3h00 opsommmgs op 
datum. 

EET ENRUS EN LEES EN ONTSPAN 
Studieprograrn 3h00-4h00 3h00-4h30 3h00-4h00 3h00-4h30 3h00-4h00 

Wisk. Sport Biol. Sport Wisk. 
Hoofstuk 4 Bl. 10-20 
4h00-4h30 4h00-4h30 4h00-4h30 Pak lessenaar reg. 

Pouse Sport Pouse Sport Pouse 

4h30-5h30 4h30-5h30 4h30-5h30 4h30-5h30 4h30-5h30 
Gesk. Gesk. Skeinat opsom en Biol. Aard. 

Bl. 1-10 Bl. 10-20 leer - Hfst. 7 Bl. 20-30 Maak rooster vir 

5h30-6h30 5h30- 8h00 volgende week. 

EET EN ONTSPAN EN T.V. 
6h30-7h30 6h30-7h30 6h30-7h30 6h30- 7h30 8h00-9h00 

Aard. opsom en Aard. Leer Opstel Skeinat leer Huiswerk 
leer - Hfst. 3 Hoofstuk 3 Hoofstuk 7 Liasseer werk. 

7h30-7h45 7h30-7h45 7h30-7h45 7h30-7h45 
Pouse Pouse Pouse Pouse 

7h45 -8h45 7h45 - 8h45 7h45 - 8h45 7h45 - 8h45 
Huiswerk Huiswerk Huiswerk Huiswerk 
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DIAGRAM 19 

HERSJENINGSROOSTER 

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRYDAG SATERDAG 

3Mei 4Mei 5Mei 6Mei 7Mei 8Mei 
WEEKI Bedryfsekon. Biologie Aard. 

Bl. 1-10 Bl. 1-20 Bl. 10-15 
lOMei llMei 12Mei 13Mei 14Mei 15Mei 

WEEK 11 Bedryfsekon. Biologie DEEL DIE HQEVEELHEID BLADSYE VAN ELKE 
Bl 11-20 Bl. 21-35 
17Mei 18Mei 19Mei 20Mei 21 Mei 22Mei 

WEEK 111 Bedryfsekon. Bilogie VAKDEUR DIE HOEVEELHEID SIUDIEDAE V. 
Bl 21-35 Bl. 36-45 
24Mei 25Mei 26Mei 27Mei 28Mei 29Mei 

WEEK IV Bedryfsekon. Biologie ELKE VAKOP ROOSIERBV. IOOBL. QM I E LEER+ 5 
Bl 36-45 Bl. 46-60 
31 Mei 1 Junie 2 Junie 3 Junie 4 Junie 5 Junie 

WEEKV Bedryfsekon. Biologie STUDIEDAE= 20BL PER SIUDIEDAG. 
Bl. 46-55 Bl. 61-70 
7 Junie 8 Junie 9Junie lOJunie 11 Junie 12 Junie 

WEEKVl Bedryfs alles Biologie alles Aard. Afrikaans en Gesk. alles Aard. alles. 
Engels alles 

14 Junie 15 Junie 16Junie 17 Junie 18 Junie 19 Junie 
EKSAMEN AardQ'.kskunde Geskiedenis Biologie 

21 Junie 22 Junie 23 Junie 24 Junie 
EKSAMEN Afrikaans Bedwekon. Engels VAKANSIE 
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2 -:R~TJJES l 

{

- Uitgroeisel van epidermissel 
3 - Water bereik vakude deur osmose 

- Vanafwortelhaartjies na die 
naburige selle 

2 
OSMOSE 

Hoe konsentr. 
~ 

Lae konsentr. 

3 """ :I 
@~ I Watermolelcules 

(i 

BLOU = 3 PERS = 2 ORANJE = 1 

DIAGRAM20 

BREINKAART VAN WORTELSTELSEL 

2 PEN EN 
BYWORTELSTELSEL 

{ 

Penwortels = primere en bywortels 
3 - Bywortels = baie wortels uit die basis 

van die stingel 
- Eensaadlobbige plante 

1

2 

DWFUSIE J 
- Proses waar deeltjies vanaf dieselfde stof vanaf 

hoe konsentrasie na lae konsentrasie beweeg beweeg. 

@ 

- Deurlatende membrane 
- Selektief deurlatende membrane 
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2 DELEVAN JONG 
WORTEL 

{

- Wortelmussie 
- Meristematiese streek 

3 - Verlengingstreek 
- Volwasse streek 

li-··-1 FUNKSIES VAN . 
DIEWORTEL 

--

{

- Anker plant in grond 
- Absorbeer water 

3 - Vervoer water en soute na die 
bogrondse dele van die plant 



6.1.6 Stap 6 

Voor die eksamen neem jy nou al jou breinkaarte en voeg hulle saam in 'n leer. Wanneer 
jy nou klaar jou hersiening gedoen het dan leer jy slegs van jou breinkaarte af. Vraestelle 
kan ook uitgewerk word en dan kan jy verder ook saam met 'n maat studeer. Stel vir 
mekaar vrae op en kyk of julle dit kan beantwoord. Onthou altyd om jou musiek eers aan 
te skakel. 

6.1.7 Stap 7 

"Tips" vir die eksamen. 

Sien die breinkaart in Diagram 20. 

6.2 SLOT 

Jy kan nou jou program se breinkaarte almal bymekaar hou of self in jou studeerplek op 
plak totdat jy voel jy het genoeg selfvertroue en ken die stappe in die program goed genoeg. 
Volg hulle elke dag en onthou dat sukses net volg op herhaling, oefening, herhaling, 
oefening en herhaling. lngesluit by hierdie hoofstuk is ook vraelyste oor studiehouding, 
motivering en die studie omgewing wat die leerder kan voltooi as daar onsekerheid bestaan 
aangaande die af delings. 

Sien vraelyste 1, 2 en 3. 

122 



DIAGRAM 21 

Sorg dat jy gemaklik is, nie te koud of 
te warm nie. 

Gaan jou vraestel rustig deur na die tyd 

Beplan jou tyd vir antwoorde. 

STAPPE IN DIE LEERPROSES 

Antwoord vrae waaroor jy seker is 
eerste. Gaan terug as jy oorgeslaan het. 

TIPS VIR DIE EKSAMEN 

Verstaan elke vraag. 
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Moenie moeg wees nie. 

Moenie oorhaastig wees nie. 

Kry jou skrytbehoeftes in orde. 



YRAELYS 1 

HOE LYK JOU EIE STUDIEHOUDINGS 

Merk elke stelling met 'n kruisie onder JA of NEE om aan te dui hoe jy gewoonlik reageer 
en voel. As jy nie 'n stelling kan beantwoord op grond van werklike ondervinding nie, 
beantwoord dit dan soos jy waarskynlik sou reageer in so 'n situasie. 

JA NEE 
Ek clink dat onderwysers meestal nie die behoeftes en belange van leerlinge op die hart 
dra nie. 

Ek verwaarloos dikwels my skoolwerk omdat ek nie van sekere onderwysers hou nie. 

Selfs as ek nie van 'n vak hou nie, werk ek nogtans hard om goeie punte daarin te 
behaal. 

Ek clink onderwysers verwag te veel huiswerk van leerlinge. 

Gebrek aan belangstelling in my skoolwerk maak dit dikwels vir my moeilik om met 
entoesiasme te studeer. 
As ek nie van 'n vak hou nie, doen ek net genoeg om 'n slaagpunt te behaal. 

Ek dink onderwysers is meestal te streng. 

Ek clink dat die meeste onderwysers dit geniet om sake vir hul leerlinge moeilik te 
maak. 

Ek is van mening dat dit net so belangrik is om te studeer as om jou lewe te geniet en 
baie pret te he. 
Ek clink onderwysers trek dikwels sommige leerlinge voor en gee meer aandag aan 
hulle. 

Party van my klasse is so vervelig dat ek gedurende die periodes prentjies teken, briefies 
skrywe of dagclroom in plaas van aandag te gee aan die onderwyscr. 
Ek is van mening dat onderwysers skoolwerk moeilik maak vir die gemiddelde leerling. 

Ek clink ek neem vakke wat my eendag van groot nut sal wees. 

Ek clink die belangrikste taak van die skool is om leerlinge die dinge te leer wat hulle 
eendag sal help om 'n goeie bestaan te maak. 
Ek probeer om regtig belang te stel in elke vak wat ek neem. 

Ek dink dat leerlinge wat vrae vra en deelneem aan klasbesprekings net probeer om in 
die onderwysers se ~oeie boekies te kom. 
Ek clink sommige onderwysers gee met opset toetse op die dag na 'n langnaweek of 
sportbyeenkoms. 
Ek clink dat dit makliker is om goeie punte te behaal wanneer jou ouers gesiene en 
belangrike mense is. 
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VRAELYS2 

MOTIVERINGSVRAELYS. 

Merk slegs 4 red es af waarom jy studeer. 

1. My ouers verwag dit van my. 

2. Ek het nog nie daaraan gedink nie. 

3. Ek leer om die alledaagse lewe beter te verstaan. 

4. Ek is bang ek kom in die moeilikheid of kry slae as ek sou swak presteer 

5. Ek leer om myself eendag 'n goeie beroep te verseker. 

6. Ek wil my maats wys dat ek slim is. 

7. Ek wil meer weet wat aangaan in die vak. 

8. Ek wil op goeie voet met die onderwysers bly. 

9. Ek wil my kennis verbreed. 

10. Ek leer omdat ek bang is ek druip. 
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YRAELYSJ 

HOE LYK JOU EIE STIJDIE-OMGEWING 

Beantwoord die vrae hieronder. 

JA NEE 

Die beligting in my studeerkamer is swak. 

Ek studeer dikwels op my bed. 

Ander mense, bv. my broers, susters hinder my dikwels terwyl ek studeer. 

My studeertafel is selde skoon as ek studeer. 

My studeertafel is voor 'n venster sodat ek alles kan sien wat buite gebeur. 

Voordat ek begin studeer, kry ek nooit alles wat ek nodig het byderhand 
me. 

l 
My studeerkamer is baie koud/warm. 

Daar is min vars lug in my studeerkamer. 
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HOOFSTUK7 

SAMEV A TTING VAN DIE STUD IE 

What we have grown accustomed to 
seems good enough, 

and they who /ml into ways and ruts 
find it natural, to walk therein to the end. 

John Lancaster Spalding 

Glimpses of truth 
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7.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word die navorsing saamgevat sodat die bydraes en tekortkominge 
van die studie uitgewys kan word. In die eerste plek word daar na die aanvanklike 
probleemstelling gekyk en besin daaroor of daar 'n antwoord op die probleemstelling 
gekry is en sodoende die doel met die studie bereik is. Die leemtes van die studie sowel 
as die bydraes word ook bespreek. 

Laastens word daar veral gekyk na praktyk kennis vir die opvoedkundige sielkundige en 
onderwysers. Aanbevelings vir verdere studies word ook gemaak. 

7.2 PROBLEEMSTELLING 

In die aanvanklike probleemstelling soos in Hoofstuk 1 beskryf, is die vraag gevra of 
die gebruik van musiek moontlik 'n invloed kan he op die studie effektiwiteit van 
hoerskoolleerderse, al dan nie. Die vrae wat hieruit voortgespruit het was wat studie is, 
watter musiek indien enige 'n invloed sal he, hoe die musiek gebruik kan word in 'n 
studieprogram en watter riglyne vir die toepassing daarvan verskaf word. 

7.3 DOEL VANDIE STUDIE 

Die doelstellings van die literatuurstudie was om antwoorde te verskaf op die vraag of 
die gebruik van musiek 'n invloed gaan he op die studie effektiwiteit van hoerskool
leerderse al dan nie. Die doel met die navorsing was sodat die navorser self die musiek 
se invloed kon meet deur die gebruik daarvan in gekontroleerde studie omgewing. 

In antwoord op die aanvanklike probleemstelling het die navorser daarin geslaag om aan 
te dui of musiek 'n invloed het op die studie effektiwiteit van hoerskoolleerderse, al dan 
nie. Die vraelyste wat deur die leerderse voltooi is na afloop van die navorsing, dien as 
antwoord op hierdie vraag. 

Vervolgens word die bevindinge vanuit die literatuurstudie saamgevat en vergelyk met 
die bevindinge wat uit die navorsing gemaak is. 

7.4 BEVINDINGE VANUIT DIE LITERATUURSTUDIE 

1) Die grondliggende vraagstuk in hierdie studie was of musiek 'n invloed gaan he op 
die studie effektiewiteit van hoerskoolleerderse. Vanuit die literatuurstudie het dit 
duidelik geword dat Barokmusiek wel 'n invloed het op die studieproses. Die 
Barokmusiek plaas die breingolwe in alfafase wat dan die studieproses vergemaklik. 

2) In die literatuur het dit ook duidelik geword dat geheue 'n rol speel by 
studiemetodes die kapasiteit van ons geheue word dan ook bei:nvloed deur die 
hoeveelheid hersiening wat gedoen word. 

3) Emosie speel 'n belangrike rol by die studieproses, en die feit dat meisies se emosies 
makliker die dele van hul brein oorspoel, as seuns sin het 'n invloed op die 
studieproses. Wanneer musiek gespeel word wat 'n spesifieke hartseer emosie 
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ontlok by die persoon, dan gaan dit die vermoe om te konsentreer en alle aandag te 
gee bei'nvloed. 

4) Uit die literatuur het dit vir ons duidelik geword dat 'n goeie studiehouding en 
georganiseerde studieomgewing 'n invloed het op die studiesukses. Wanneer die 
studeerplek georganiseerd is en die notas in volgorde geliasseer is, gaan die brein dit 
baie makliker inneem. Die leerders gaan ook baie minder tyd mors voordat hulle 
begin studeer. 

5) Uit die literatuur word dit ook duidelik dat goeie tydsbeplanning nodig is om 
sodoende by al die nodige studies uit te kom. Dit help nie al die werk is 
georganiseerd maar daar is nie genoeg tyd vir studeer nie. 

7.5 BEVINDINGE VAN DIE EMPIRIESE STUDIE 

Met die aanvang van die studie was daar een groot vraag wat deurentyd by die navorser 
vasgesteek het, naamlik: "gaan musiek 'n invloed he". 

1) Vir die navorser was dit belangrik om uit te vind of musiek die studie-effektiwiteit 
gaan beinvloed. Uit die resultate van die navorsing blyk dit dat barokmusiek wel 'n 
invloed het op die studie-effektiwiteit. 

2) Met die opstel van die teorie en die toetse vir die navorsing, het die navorser 
bekende materiaal gebruik, maar die verskillende musiek het uniekheid aan elke 
situasie verleen. 

3) Die benaderingswyse wat gevolg is, was om vir elk van die drie groepe dieselfde 
leerstof te gee, maar elke groep se musiek het verskil. Die beplanning van elke 
sessie het dus dieselfde gelyk, behalwe vir die verskil in die musiek. Die een groep 
het popmusiek, die ander barokmusiek en die laaste groep geen musiek gehad nie. 

4) Die ontleding van die navorsing het aan die navorser die geleentheid gebied om 
kreatief te soek na alle veranderlikes wat dalk moontlik 'n uitwerking sou he op die 
gebruik van musiek by die verbetering van studie-effektiwiteit. 

5) Alhoewel die skrywer self kennis van musiek het, en 'n aantal instrumente kan 
bespeel, het 'n leerders, onderwyser of terapeut wat musiek in die studieproses wil 
gebruik, nie kennis van musiek nodig daarvoor nie. 

7.6 HIPOTESES VAN DIE STUDIE 

Uit die bevindinge van die studie het dit duidelik geword dat 

leerderse met positiewe studiehoudings en vaardighede beter gevaar het in die 
navorsmg. 
die leerderse wat oor 'n goeie geheue beskik, antwoord dan ook dat die 
barokmusiek hulle beter laat onthou het. Selfs die leerderse wat oor 'n minder 
goeie geheue beskik, het aangedui dat die barokmusiek 'n invloed gehad het. 
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7. 7 BYDRAES VAN DIE STUDIE 

Die studie toon aan dat barokmusiek wel 'n invloed het as dit saam met die studieplan 
gebruik word. In die studie word ook 'n program verskaf vir die verbetering van studie
effektiwiteit. (Sien Hoofstuk 6) 

In die literatuurstudie is die verskille aangetoon tussen die geheue van seuns en meisies, 
en dan ook die invloed wat die geheue kan he op die studieproses. (Sien Hoofstuk 5) 

Die studie het verder 'n bydrae gelewer tot die besef dat musiek wel 'n invloed kan he, 
maar dat daar baie veranderlikes is wat ' n rol kan speel. In die empiriese studie word 
dit duidelik dat die volgende faktore wel 'n rol speel. 

Die emosionele stand van die leerders wanneer studeer word. 
Die ekstra-musikale veranderlikes gaan wel 'n rol speel. 
Die geslag van die leerders speel 'n rol, meisies word makliker emosioneel 
oorspoel as seuns. 
Die aanlegte van die leerders speel ook 'n rol. 

Die studie dra ook by tot die onderskeie teorie en vraestelle wat vir die navorsing 
gebruik is en onderskeie studieroosters, vorderingstabelle, hersieningsroosters en 
vraelyste aangaande motivering, studiehouding en omgewing. 'n Lys van bruikbare 
musiek word ook verskaf. (Hoofstuk 4 nr 4.7) Die studie lewer ook 'n bydrae deur die 
samestelling van 'n studieprogram vir verdere gebruik. (Sien Hoofstuk 6) 

7.8 LEEMTES VAN DIE STUDIE 

Die studie het nie 'n voor-en-na toets vraelys ingesluit waarmee die uitwerking van die 
musiek gemeet kon word, voor die studie met musiek of na 'n aantal weke verloop het 
na die studie met musiek nie. So 'n vraelys sou byvoorbeeld kon bepaal of die studeer 
van die materiaal met musiek 'n invloed op die studie uitslag sou he in die langtermyn. 
Die meting van die resultate na 'n tydperk sou ook meer akkuraat vir die navorser kon 
wys of die musiek wel 'n invloed gehad het, en of dit bloot die geheue en studiemetodes 
van die leerders was. 

Die bepaling van die linker en regterbrein dominansie, kon dalk 'n invloed gehad het op 
die studiemetodes. Die dominansie is nie bepaal nie en die faktor is nie in berekening 
gebring nie. 

Die terapeut se keuse van musiek kon moontlik, nie die regte belewenisse by die 
leerders wakker gemaak het nie, omdat die musiek baie voorskriftelik was, veral in die 
geval van die leerders met die popmusiek. Daar is nie aan die leerders gevra om hulle 
eie popmusiek te kies nie, 'n aantal liedjies wat gereeld op die radio gespeel word is 
gebruik. 

Waar 'n leerders swak visie het, of probleme met sy oe, sal dit dalk 'n rol speel by die 
studiegewoontes. Die veranderlike is egter nie in berekening gebring nie. 
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7.9 PRAKTYKKENNIS VIR DIE OPVOEDKUNDIGE SIELKUNDIGE EN 
OPVOEDERS 

Daar word 'n program saamgestel (Hoofstuk 6) wat deur die Opvoedkundige 
Sielkundige, opvoeders, kinders en ouers gebruik word. Die program bestaan uit die 
belangrikste aspekte van studie, hoe dit benut kan word en belangrike punte wat in die 
eksamen en hersiening kan help. 

7.10 AANBEVELINGS VIR VERDERE STUDIE 

Met die verloop van die navorsing het die navorser bewus geword van ander aspekte 
wat sy ook graag sou wou navors. Dit kon egter nie in hierdie studie ingepas word nie, 
weens die afbakening van die studieterrein en die omvang van die studie. Die navorser 
hoop dat hierdie en ander navorsing wel sal voortspruit uit die studie. 

1) Die invloed van musiek op die antler hoeskoollecrders, soos die graad 10 of 11 
leerders, wat reeds hul vakkeuses gemaak het. Sou die musiek se rol by die studie
effektiwiteit anders daar uitsien omdat die leerders in die meeste gevalle reeds die 
vakke gekies bet waarvan hulle hou. 

2) Die vreemdheid van die barokmusiek vir die meeste leerders het vir die navorser 
getoon dat die invloed van die speel van barokmusiek tydens die klasperiodes sowel 
as tydens die studiesessies dalk 'n verskil kan maak. Deur eers die leerders bekend 
te stel aan barokmusiek kan dit die studieproses dalk bei'nvloed. 

3) Die breindominansie profiel kan moontlik 'n invloed he op die studiemetodes en 
dan ook die studie met musiek, sou die resultate anders daar uitsien as die faktor wel 
in ag geneem word. 

4) Uit die literatuur is dit duidelik dat party mense een oog se werking onderdruk. Dit 
kan dan 'n groot invloed he op die studiemetodes en die wyse waarop inligting aan 
die brein oorgedra word. Hierdie feite moet ook in ag geneem word by die 
studieondersoek en die invloed wat dit gaan he op die studeer met musiek. 

7.11 SLOTSOM 

Die invloed van die gebruik van musiek ter verbetering van die leerder se studie
effektiwiteit is met hierdie studie ondersoek en verwoord. Riglyne is gegee vir die 
gebruik van musiek tydens die studiesessies en 'n studieprogram is opgestel deur die 
navorser. Aanbevelings is ook gemaak vir die gebruik deur die opvoedkundige 
sielkundige en die opvoeders. Die navorser vertrou dat die aanbevelings en die program 
deur persone in werking gestel sal word, sodat die studie-effektiwiteit van die leerders 
tot die maksimum bevorder sal word. Met hierdie studie is beoog om aan te toon of 
musiek wel 'n uitwerking sal he op die studie-effektiwiteit van leerders. Met die 
resultate van die navorsing wat gedoen is, hoop die navorser dat die program vir studie 
met groter effektiwiteit gebruik sal word deur, leerders, opvoeders en opvoedkundige 
sielkundiges. 
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