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OPSOMMING 

Die Ontwikkelingsgefasiliteerde Groepmodel (OFG-model) is vir die doel

eindes van hierdie navorsingstudie aangepas vir adolessente tussen die 

ouderdom van vyftien en agtien jaar. Die model is gebruik om die betekenis

gewing, belewing en die betrokkenheid van 'n groep adolessente wat 

egskeidingsgetraumatiseerd is te ondersoek. 

'n Literatuurstudie is onderneem waarin groepterapie, multikulturele terapie, 

die adolessent en egskeiding, en die konsepte betekenisgewing, belewing en 

betrokkenheid nagevors is. 

'n Empiriese studie in die vorm van twaalf terapie sassies om die betekenis

gewing, belewing, betrokkenheid van die adolessente te ondersoek, is 

onderneem. Die navorser stel ook vas hoe die proses van terapie met 'n 

groep multikulturele adolessente verloop. 

'n Beplanning van die terapie sessies is gedoen. Ten einde die vertrou

baarheid van die navorsing te bepaal, is Guba se model van vertroubaarheid 

toegepas. Die empiriese studie toon aan dat die Ontwikkelingsgefasiliteerde 

Groepmodel, terapeuties met sukses gebruik kan word met 'n groep 

multikulturele adolessente. Die betekenisgewing, belewing, betrokkenheid en 

die selfkonsep van egskeidingsgetraumatiseerde adolessente kan op die 

wyse ondersoek word. 
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SUMMARY 

The Developmental Facilitation Group Model (DFG-Model) was adapted for 

the purposes of this research study for adolescents between fifteen and 

eighteen years of age. The model was used to examine the meaning, 

experience, and involvement of a group of adolescents traumatised by 

divorce. 

A literature study was undertaken to research group therapy, multicultural 

therapy, the adolescent and divorce and the concepts of meaning, 

experience, and involvement. An empirical study in the form of twelve 

therapeutic sessions was undertaken to examine the meaning, experience, 

and involvement of the adolescents. The researcher also determined how the 

process of therapy evolved with a group of multicultural adolescents. 

The therapeutic sessions were planned. To determine the reliability of the 

research, Guba's model for reliability was applied. The empirical study shows 

that the Developmental Facilitation Group Model can be used successfully 

with a group of multicultural adolescents. The meaning, experience, 

involvement and self-concept of the adolescents traumatised by divorce can 

be determined in this way. 
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'Happy families are all alike; 

every unhappy family is unhappy 

in its own way.' 

Leo Tolstoy 
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1. 1 INLEIDING 

HOOFSTUK1 

INLEIDING EN ORleNTERING 

Navorsing deur Statistics South Africa dui daarop dat 'n totaal van 41971 kinders 

gedurende 1996 ender die ouderdom van agtien jaar deur die egskeiding van hul 

ouers geraak was. Kinders uit verskillende kultuurgroepe is soos volg in die totale 

aantal verteenwoordig: 

_/ 

Swart-kinders lndier-kinders Kleurling-kinders Blanke-kinders 

Aantal 9852 2222 6883 17566 

Persentasie 35,0% 40,0% 35,0% 48,0% 

(TABEL 1) 

Volgens Guttmann ( 1993: 191) wil dit voorkom of daar 'n snelle vermeerdering in 

egskeidings is in huise waar daar adolessente is. 

Egskeidings en die vorming van 'n nuwe gesin of gesinne deurdat een of beide 

ouers hertrou, bring skielike en veelvuldige veranderinge vir die gesinslede teweeg, 



en word deur Goldman en King (1985:64), beskryf as 'n traumatiese en 'n pynlike 

proses vir die hele gesin. 

Sommige navorsers beweer dat egskeiding soms positiewe gevolge vir volwassenes 

kan inhou aangesien dit persoonlike en interpersoonlike groei teweeg kan bring 

(Brown 1979:67). Volgens Rice en Rice (1986:5) word egskeidings meer negatief 

deur kinders as deur volwassenes ervaar omdat hulle nog afhanklik van hulle ouers 

is. Tydens egskeiding ervaar kinders skielik 'n verlies, omdat een ouer nie meer so 

geredelik beskikbaar is vir hulle nie, soos hy dit stel ..... 'their dependancy and 

immaturity enhance their vulnerability to loss, particularly when one parent is no 

longer available to them' (Rice & Rice 1986:5) .. 

Kinders se reaksie op egskeiding vind plaas op kognitiewe, affektiewe en 

gedragsvlak, en manifesteer in aggressie, depressie of vyandiggesindheid. Die 

ouers wat onder normale omstandighede ondersteuning aan die kind kan bied is 

self emosioneel te ontsteld tydens en na 'n egskeiding om aan die kind die nodige 

ondersteuning te bied. Sommige volwassenes reik uit vir hulp en ondersteuning en 

spreek hul kommer oor hul kinders uit, maar volgens Rice en Rice (1986:5) word 

daar weinig gedoen om aan die kinders die nodige ondersteuning te gee om hul 

gevoelens te begryp en om aan te pas by die veranderinge wat plaasvind in hul 

lewe. 

Neal (1983:54) het bevind dat jong adolessente geneig is om hul ouers te blameer 

vir baie van die negatiewe effekte van die egskeiding. Ouers weet dikwels nie hoe 

om die blamering vir die negatiewe gevolge van die egskeiding te hanteer nie. Die 

wat deur egskeidingstrauma gaan se lewe word beinvloed op verskeie terreine, 

naamlik op sosiale, ekonomiese, sielkundige en selfs wetlike vlak, aangesien die 

reg finale seggenskap het oor toesig- en beheerreelings. 



Hozman en Froiland (1977:525-529) skryf dat kinders deur dieselfde fases as hul 

ouers gaan in hul emosionele reaksies op die egskeiding, naamlik deur die fases 

van ontkenning, aggressie, bedinging, depressie en aanvaarding. 

Opvoedkundige sielkundiges kan deur middel van groepterapie aan leerlinge die 

geleentheid gee om gevoelens met betrekking tot die egskeiding van hul ouers te 

verwerk. Die groeplede in groepterapie kan as ondersteuningsnetwerk vir 

adolessente dien. Wilkinson en Bleck (1977: 182-203) wys daarop dat 

egskeidingsgetraumatiseerde kinders wat groepterapie ontvang het, daarby 

baatgevind het aangesien hulle iets omtrent hulself en ander persone geleer het. 

As gevolg van die veranderde omstandighede in Suid-Afrika sedert 1991 toe skole 

oopgestel is vir ander kulture, is die moontlikheid groat dat groepterapie wat in skole 

gedoen word, uit lede van verskillende kulture sal bestaan en behoort 

opvoedkundige sielkundiges dus meer kennis oor verskillende kultuurgroepe te he. 

Volgens Rice en Rice (1986:33) kan egskeidings en die emosionele reaksies daarop 

slegs verstaan word deur dit in kulturele konteks te ondersoek. Volgens hierdie 

outeurs beskou verskillende kulture egskeidings verskillend. 

Sielkundiges behoort bewus te wees van persoonlike vooroordele oor kulture wat 

mag bestaan wanneer hulle met verskillende kulture werk. 

Dit laat die vraag ontstaan of sielkundiges Westerse terapie tegnieke effektief 

gebruik kan word in 'n land soos Suid-Afrika met sy kulturele diversiteit? 

Die Suid-Afrikaanse jeug het soos Jakobsen (1993:2), met wie daar oor hierdie 

onderwerp gekorrespondeer is, in sy poetiese woorde die verlies aan blootstelling 

wat die diversiteit van die kulture in Suid-Afrika betref, baie duidelik laat blyk: 
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"The empty embrace of missed friendship 

Tugs at the heart of the Lost Generation. 

Of cultures and laughter and sharing and trust 

Warmly found within brotherly relaxation. 

Rich sounds and rhythms of freedom and joy 

Knot the tongue of the Lost Generation. 

Of language and poetry and music and books 

We cannot share with a deep frustration. 

Laasgenoernde gedig laat die vraag ontstaan hoe die proses van groepterapie wat 

met 'n groep multikulturele adolessente gedoen word daar uitsien. Die navorser 

wou weens die hoe voorkoms van egskeidings, soos aangedui, met adolessente wat 

egskeidingsgetraumatiseerd is werk. 

Om groepterapie te doen met adolessente wat egskeidingsgetraumatiseerd is, het 

die navorser 'n ondersoek gedoen oor groepterapie modelle wat bestaan. Die 

Ontwikkelingsgefasiliteerde Groepmodel (OFG-model) was 'n groepterapie model 

wat toegepas word op egskeidingsgetraumatiseerde kinders. Die model is ontwerp 

vir kinders tussen die ouderdom van ses tot agt jaar, nege jaar tot elf jaar en kinders 

in die vroee adolessente fase, ouderom van twaalf tot veertien jaar. 

Daar is nie 'n gestruktureerde gebruik van die model vir adolessente tussen die 

ouderom van vyftien tot agtien jaar beskikbaar nie. Omdat die navorser met 

adolessente tussen die ouderdom van vyftien en agtien jaar groepterapie wil doen, 

het die navorser besluit om die model aan te pas vir adolessente in die ouderdoms

groep sodat die model meer gestruktureerd sal wees om dit vir die groep 

multikulturele adolessente makliker te maak om oor hul emosies te gesels. 
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1.2 PROBLEEMFORMULERING 

Die groat aantal kinders in Suid-Afrika word blootgestel aan die trauma van 

egskeiding. lndien kinders in 'n skoolkonteks terapie ontvang, is die kanse 

goed dat terapeute met 'n multikulturele groep kinders werk. Die vraag 

wat die navorser wil beantwoord is, hoe die betekenisgewing, belewing en 

die betrokkenheid van 'n groep multikulturele adolessente wie se ouers geskei 

is daar uitsien? 

Ten einde dit te bepaal is die OFG-model aangepas vir die gebruik vir 

groepterapie met adolessente. 

1.3 DOELSTELLINGS 

Die doel van hierdie studie is as volg: 

• Om vas te stel hoe die betekenisgewing, belewing, betrokkenheid van 

egskeidingsgetraumatiseerde adolessente van verskillende kulture 

daar uitsien. 

• Om vas te stel of die Ontwikkelingsgefasiliteerde Groepmodel (OFG-model) 

wat geselekteer en aangepas is om met adolessente in die laat adolessente 

fase, wie se ouers geskei is, suksesvol in groepterapie gebruik kan word. 

• Om vas te stel hoe die proses van terapie met 'n groep multikulturele 

adolessente verloop en of daar verskille bestaan ten opsigte van die 

betekenisgewing, belewing en die betrokkenheid van egskeidings

getraumatiseerde adolessente van verskillende kulture. 
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1.4 NAVORSINGSMETODE 

Die navorsingsmetode wat in hierdie studie gevolg gaan word, kan beskryf word as 

kwalitatief, fenomenologies en daarom kontekstueel, beskrywend en verkennend 

van aard. 

Data-insamelingsmetodes waarvan gebruik gemaak sal word, is veldnotas, 

observasie, vraelyste, en video-opnames van die groepterapiesessies. 

Data-analise sal gedoen word deur middel van die analise en die sintese van 

inligting, soos verkry vanuit die data wat ingesamel sal word. 

Die vertroubaarheid van die studie sal geevalueer word aan die hand van 

waarheidswaarde, toepasbaarheid, konsekwentheid en neutraliteit soos uiteengesit 

deur Guba se model van vertroubaarheid (Krefting 1991:215). 

1.5 DIE KEUSE VAN RESPONDENTE 

Adolessente dogters tussen die ouderdomme van 15 en 18 jaar wat egskeidings

getraumatiseer is, sal vir hierdie navorsingstudie geselekteer word. Die groep sal 

ook so geselekteer word dat dit dogters van ten minste twee verskillende 

kultuurgroepe insluit. 

Alhoewel die Ontwikkelingsgefasiliteerde Groepmodel (OFG-model) seuns sowel as 

dogters in groepterapie toelaat, is daar besluit om slegs dogters te selekteer omdat 

daar nie 'n manlike terapeut tydens groepterapiesessies teenwoordig is, wat kan 

dien as rolmodel vir die adolessente seuns nie. Volgens Stoiber en Kratochwil! 

(1998: 130) is dit belangrik om 'n terapeut van dieselfde geslag te he wanneer daar 

van die Ontwikkelingsgefasiliteerde Model (OFG-model) gebruik gemaak word, 

omdat adolessente voel dat terapeute van dieselfde geslag 'n beter begrip sal he 

van die probleme wat hulle ervaar. 
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Die groep wat gesetekteer sat word, sat bestaan uit: 

• 2 Afrikaanssprekende adolessente dogters 

• 4 Noord-Sotho-sprekende adolessente dogters 

Die redes vir die selektering van meer Noord-Sotho-sprekende dogters as 

Afrikaanssprekende dogters word in afdeling 2.3.2 bespreek. 

Die Ontwikkelingsgefasiliteerde Model (OFG-model) laat kinders van verskillende 

ouderdomsgroepe in 'n groep toe, solank die ouderdomme van hierdie kinders nie 

meer as drie jaar verskil nie. Stoiber en Kratochwil! (1998: 130) het bevind dat 

wanneer daar groepterapie gedoen word met kinders wat meer as drie jaar in 

ouderdom verskil, 'n aantal proporsie van die kinders belang verloor by onderwerpe 

wat tydens sessies bespreek word, en in die aktwiteite wat geselekteer word tydens 

groepterapie. Hulle stel dit ook dat: ' .... youngsters more than three years apart differ 

substantially in their cognitive abilities, the nature of their relationships with parents, 

and their peer group'. 

1.6 DEFINISIES VAN KONSEPTE 

1.6.1 Adolessensie 

Die Sielkunde woordeboek defininieer adolessensie as: ' ... the period of development 

marked at the beginning by the onset of puberty and at the end by the attainment of 

physiological or psychological maturity' (Reber, Arthur. 1995. A Dictionary of 

Psycholgv. S.v. 'adolescence'. London:Penguin.) 

Thom (1984:339) beskou adolessensie as die ontwikkelingstadium tussen die 

kinderjare en volwassenheid. Die term adolessensie word volgens haar afgelei van 

7 



die Latynse werkwoord adolescere wat beteken om 'op te groei' of om 'te groei tot 

volwassenheid.' 

1.6.2 Groepterapie 

'n Groep word deur die Sielkunde Woordeboek gedefinieer as: ' .. where the 

members are all persons who are classified together on the basis of some 

psychological factor. Here the implication is that there is some degree of 

interrelatedness or interdependence among group members'. (Reber, Arthur S., ed. 

S.v. 'group'. A Dictionary of Psychology. London, 1995.) 

Gazda (1967:305-310) definieer groepterapie as 'n proses waardeur 'n 

professionele terapeut 'n groep persone lei en waar die onmiddellike en uiteindelike 

doel van die groepterapie, die terapie welsyn van die groep is. 

1.6.3 Kultuur 

Kultuur word deur Herskovits's (1948:17) gedefinieer as: ' .. that part of the 

environment that is created or shaped by human beings'. 

Mense is dus die produk van hulle kultuur wat hulle vorm, dit beteken dat hulle 

sekere waardes en opvattings huldig wat vasgele is in hulle kultuur (Pedersen, 

Draguns, Lonner & Trimble (1996:35). 

Kroeber (1952:43) het Tylor se siening oor kultuur in hul skrywe aangehaal, naamlik 

dat kultuur 'n komplekse verskynsel is wat kennis, gelowe, kuns, regte, moraal, en 

gewoontes insluit asook enige ander gewoontes, en vermoens wat aangeleer is. 
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1.6.4 Multikulturele terapie 

Pedersen ... [et a~ beskou multikulturele terapie as 'n holistiese benadering om 

menslike ontwikkeling te fasiliteer wat soos hulle dit stel, die volgende insluit: ' .... an 

awareness, acceptance and respect for several fundamental dimensions of clients 

personal identity' (1996:91). Hierdie dimensies sluit in die individu se 

groeplidmaatskap aan 'n kulturele groep en die inhoud daarvan, historiese 

agtergrond en sosio-politieke ondervindinge. 

Hulle postuleer verder dat multikulturele terapie, in ag moet neem dat 'n persoon se 

kultuur verskeie dimensies van 'n individu se persoonlikheid insluit, soos 

byvoorbeeld geslag, geloof, seksuele orientasie, ouderdom ras, sosiale klas en 

fisiese uitdagings. 

1.6.5 Kultuur/Etnisiteit 

Ten einde verwarring te voorkom, vind die navorser dit nodig om die verskil tussen 

kultuur en etnisiteit uiteen te sit volgens verskeie navorsers se sienings. 

Kultuur verwys na waardesisteme wat oorgedra word van geslag tot geslag en 

verteenwoordig 'n geintegreerde patroon van kennis, geloof en gedrag. Die woord 

kultuur is afgelei van die Latynse woord 'colere', wat beteken om te verbou of te 

bewerk. 

Kultuur word deur Slonim (1991 :4) gedefinieer as: ' ... a complex whole which 

includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and 

habits acquired by man as a member of society'. 
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Die volgende vyf kriteria is volgens Slonim (1991 :4) nodig om kultuur te definieer: 

1. 'n Gemeenskaplike patroon van kommunikasie of 'n taal uniek tot 'n sekere 

groep. 

2. 'n Gemeenskaplike dieet of 'n spesifieke kookkuns. 

3. 'n Gemeenskaplike kleredrag. 

4. Voorspelbare patroon van optrede en kommunikasie tussen 

mans en vrouens en familie. 

5. 'n Gemeenskaplike stel waardes, en gelowe. 

Etnisiteit daarenteen het meer te doen met 'n gevoel van identifisering of die 

'behoort aan' 'n sekere groep. Slonim (1991 :4) vergelyk kultuur en etnisiteit as volg: 

'Kultuur het te doen met algemene simboliek en universaliteite terwyl etnisiteite te 

doen het met 'n individu se gevoel van identiteit en voorsien 'n gevoel van 'behoort 

aan' 'n sekere verwysingsgroep. Etnisiteit dra 'n subjektiewe betekenis omdat 

sekere sentimentele betekenisse ervaar word deur die lede van die groep, soos 

byvoorbeeld: 'Black is beautiful'. 

Etnisiteit beskryf 'n gevoel van gemeenskaplikheid wat deur die familie, van een 

geslag tot 'n ander oorgedra word en wat versterk word deur die omliggende 

gemeenskap waaraan die persoon behoort. Dit is meer as ras, godsdiens of 

nasionale en geografiese herkoms. Dit betrek bewuste en onbewuste prosesse wat 

'n diep sielkundige behoefte aan identiteit en historisiteit betref. Etnisiteit is egter 

nou verweef met kultuur. 
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1.6.6 Kulturele empatie 

Kulturele empatie word deur Pedersen ... [et a~ verklaar as: ' ... a special case of 

empathy, focussing on the understanding that counselors develop concerning clients 

from other cultures' (1996:31). 

Cui en Van Den Berg (1991 :231) verduidelik kulturele empatie as:' .... the mental 

capacity to be flexible in dealing with ambiguity and unfamiliary'. Dit sluit in 'n 

verdraagsaamheid vir die onsekerheid en twyfelagtighede wat mag bestaan, 

empatie vir kulturele normes, en 'n bewustheid vir kulturele verskille. 

Volgens Ivey, Ivey en Simek-Downing (1987:21) word die volgende van 'n kultureel 

empatiese terapeut verwag: 

• om die wereld te kan sien deur die oe van 'n ander persoon, 

• om dit (inligting) te hoor soos wat hulle dit hoor, en 

• om hulle interne wereld te voel en te ervaar, soos hulle. 

1.6. 7 Trauma 

Volgens die American Psychiatric Association is trauma: ' ..... a psychologically 

distressing event outside the range of usual human experience' (APA 1989:247). 

Die woord 'trauma' is afgelei van die Griekse woord wat 'wand' beteken. Dit word 

gebruik vir of 'n fisiese besering wat of deur 'n direkte eksterne krag of sielkundige 

besering wat deur 'n uiterste emosionele aanslag veroorsaak word (Reber, Arthur 

1995, s.v. 'trauma') 
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1.6.8 Betekenisgewing 

Horrocks en Jackson (1972:55) definieer betekenisgewing soos volg: "Meaning is 

essentially a problem of the cognitive process of relationship and patterning. It may 

be construed as an integrative principle enabling an individual to interpret his past, 

present and future in self-relational terms. 

Die motiveringsfase van betekenisgewing, naamlik die fase waarin die mense 

beweeg word tot optrede, met ander woorde wanneer hy of sy 'n fundamentele 

strewe na sintese en voltooiing bereik en in die uitbouing van daardie strewes. Die 

individu se gedrag na die motiveringsfase word dus fundamenteel bepaal deur sy of 

haar betekenisgewing aan dinge of aan die wereld (Horrocks & Jackson, 1972:55). 

Volgens Jacobs en Vrey (1982: 11) bestaan betekenis slegs in die gedagtes van 'n 

mens en dit bring mee dat betekenis in totaliteit uniek is. Volgens horn is betekenis 

bo en behalwe die logiese dimensie wat gemeenskaplike kommunikasie moontlik 

maak, oak gevoelsmatig en het dit soms gevoelsmatige botone wat soms 

kommunikasie kan verhinder. 

'n Adolessent wat horn of haarself byvoorbeeld blameer vir die egskeiding van sy of 

haar ouers, heg moontlik 'n negatiewe betekenis aan die egskeiding van sy of haar 

ouers wat kan bydra tot die negatiewe belewing van horn of haarself wat weer sy of 

haar selfkonsep negatief beinvloed. 
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1.6.9 Belewing 

Sonnekus (1973: 17) het belewing omskryf as: "n intensioneel bepaalde, subjektiewe 

personale stellingname deur die kind as totaliteit-in-funksie in sy of haar 

kommunikasie met die werklikheid'. 

Belewing bepaal die kwaliteit van relasies, want belewing het met die gevoelsmatige 

te doen. Die kwaliteit van elke persoon se verhoudings is dus uniek aangesien hy of 

sy dit anders as ander beleef. Die intensiteit van verhoudings bepaal die aard van 

die betekenisse wat gevorm word (Jacobs & Vrey 1982:12). 

Omdat adolessente hulself soms blameer vir die egskeiding van hul ouers, beleef 

hulle hulself as negatief wat kan veroorsaak dat hulle moontlik nie vriendskaps

verhoudings aanknoop nie, omdat hulle onseker voel oor hulself. Hierdie belewing 

bepaal dus die kwaliteit van hul verhoudings en die aard van hul betrokkenheid. 

1.6.10 Betrokkenheid 

Vrey (1979:41-42) het die volgende komponente genoem van die kategorie 

betrokkenheid: 

• Betrokkenheid dui op 'n besig-wees of handeling wat psigies en of 

motories van aard is; 

• Betrokkenheid verwys na die besig-wees van 'n persoon wat op 'n doel 

gerig is; 

• Betrokkenheid is vir die persoon 'n betekenisvolle handeling; 

• Betrokkenheid vereis belangstelling in die doel, maar ook belangstelling in die 

handeling; 
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• Betrokkenheid as handeling beskryf die selfaktualiseringsgebeure; 

• Betrokkenheid is gekoppel aan 'n bepaalde belewing, bv. mislukking, angs, 

vreugde, frustrasies, ens. 

Vir Kemp (1970:14) is betrokkenheid: ' .... total involvement. .. is involvement as it 

affects the cognitive, structure, emotional structure and motoric action.' 

1.7 VERD.ERE VERLOOP VAN DIE NAVORSING 

Die volgende aspekte sal bespreek word in die onderskeie hoofstukke: 

1. 7.1 Hoofstuk 2 

Die metodes van data insameling, data-analise en die stappe om vertrouens

waardigheid te verseker sal bespreek word. 

1.7.2 Hoofstuk 3 

In hoofstuk 3 sal die volgende aspekte bespreek word: 

• Die konsep "groepterapie" asook die faktore wat in ag geneem moet word tydens 

die toepassing van groepterapie aan 'n multikulturele groep. 

• Die rol van die terapeut tydens die toepassing van multikulturele groepterapie. 

• Groepterapie fases asook krisisse wat tydens elke fase kan opduik. 
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• 'n Bespreking van groepterapie modelle wat gebruik kan word in die terapie aan 

egskeidingsgetraumatiseerde kinders. 

• Die gebruik van die Ontwikkelingsgefasiliteerde Groepmodel (OFG-model). 

1.7.3 Hoofstuk 4 

Die adolessente fase word in hoofstuk 4 bespreek en daar sal gefokus word op die 

volgende: 

• Die ontwikkeling van die adolessent. 

• Ouer/adolessente verhoudings. 

• Die adolessent se betekenisgewing, belewing van die egskeiding en die 

adolessent se betrokkenheid na die egskeiding van sy of haar ouers. 

1 . 7.4 Hoofstuk 5 

'n Uiteensetting van die proses van die groepterapie wat aan die hand van die 

aangepaste en gestruktureerde Ontwikkelingsgefasiliteerde Groepmodel (OFG

model) sal geskied, sal verskaf word. 

Die bespreking van die adolessente se betekenisgewing, belewing en hul 

betrokkenheid na die egskeiding van hul ouers sal gedoen word. Moontlike verskille 

wat mag bestaan met betrekking tot die betekenisgewing, belewing en 

betrokkenheid van die adolessente na die egskeiding van hul ouers sal aangedui 

word. 
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1.7.6 Hoofstuk 6 

Gevolgtrekkings en aanbevelihgs met betrekking tot die toepassing van die 

aangepaste, gestruktureerde, Ontwikkelingsgefasiliteerde Groepmodel (OFG-model) 

aan multikulturele egskeidingsgetraumatiseerde adolessente dogters in Suid

Afrikaanse opset, sal gedoen word. 

1.8 SINTESE 

As gevolg van die hoe egskeidingssyfer en die multikulturele opset van adolessente 

in Suid-Afrikaanse skole wil die navorser vasstel wat adolessente dogters vanuit 

verskillende kulture se betekenisgewing, belewing en hul betrokkenheid na die 

egskeiding van hul ouers is. Om effektief hulp te verleen aan adolessente dogters 

in Hoerskole in Suid-Afrika wat egskeidingsgetraumatiseerd is, word hierdie 

komponente, naamlik die betekenisgewing, belewing en die betrokkenheid van 

adolessente dogters ondersoek. 

Om hierdie komponente te ondersoek en om terselfdertyd groepterapie met die 

adolessente te doen, maak die navorser gebruik van die Ontwikkelings

gefasiliteerde Groepmodel (OFG-model) wat aangepas is deur die navorser vir die 

gebruik met adolessente tussen die ouderdom van vyftien tot agtien jaar. Die 

navorser sal ook die sukses van die gestruktureerde gebruik van die aangepaste 

OFG-model vir adolessente in hierdie ouderdomsgroep ondersoek. 

Die metode wat deur die navorser gevolg gaan word om die beplande doelstellings 

te bereik sal in hoofstuk twee bespreek word. 
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HOOFSTUK 2 

EMPIRIESE NAVORSINGSONTWERP 

2.1 INLEIDING 

Die navorser bespreek die metode waarop navorsingsresultate bekom gaan word, in 

hierdie hoofstuk. 

Die stappe wat gevolg gaan word in die navorsing, naamlik die identifisering 

van die probleem en die seleksie van groeplede sal deur die navorser uiteengesit 

word. Die navorsingsontwerp en metode van navorsing, asook die wyse waarop 

data ingesamel sal word en die metodes waarvan die navorser gebruik sal maak om 

data te analiseer, sal breedvoerig bespreek word. 

Etiese maatreels met betrekking tot die groepterapiesessies en die aktiwiteite wat 

gebruik gaan word, sal kortliks toegelig word. 

Om die akkuraatheid en die vertrouenswaardigheid van hierdie kwalitatiewe 

navorsingstudie te verseker, beplan die navorser om gebruik te maak van Guba se 

model van vertrouenswaardigheid (Krefting 1991:217), waarvan die beginsels 

uiteengesit sal word. 

Verskeie strategiee kan aangewend word om te verseker dat 'n kwalitatiewe 

navorsingstudie vertrouenswaardig is, en die volgende strategiee, sal bespreek 

word: 

• geloofwaardigheid, 

• oordraagbaarheid, 

• vertoubaarheid en 

• bevestigbaarheid. 

(Krefting 1991 :217) 
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Die toepassing van hierdie strategiee tydens die groepterapiesessies sal in 

tabelvorm uiteengesit word. 

2.2 NAVORSINGSONTWERP 

2.2.1 Navorsingsmetode 

Die Engelse woord vir metode, naamlik 'method' is afgelei van twee Griekse woorde 

wat saamgevoeg is, naamlik 'meth' en 'ados'. Leedy (1993:137) skryf dat 'meth', 

'after' betaken en die woord 'ados' betaken 'way'. Metode is derhalwe soos hy dit 

stel: 'a following after the way that someone found to be effective in solving a 

problem, of reaching an objective.' 

'n Navorsingsmetode kan dus eenvoudig beskryf word as die metode of wyse 

waarop resultate bekom gaan word. 

Die navorsingsmetode van hierdie studie kan beskryf word as kwalitatief, 

fenomenologies en daarom kontekstueel, beskrywend en verkennend van aard en 

word vervolgens bespreek. 

2.2.1.1 Kwalitatiewe navorsing 

Kwalitatiewe navorsingsmetodes word beskou as 'n 'warm' benadering tot die 

sentrale probleem van navorsing, in teenstelling met kwantitatiewe navorsing wat as 

'n 'koue' benadering beskou word. Ramer (1989:7-8) noem dat dit as 'n 'warm' 

benadering beskou word omdat '. ..... qualitative research is concerned with human 
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beings: interpersonal relationships, personal values, meanings, beliefs, thoughts and 

feelings'. 

Navorsingsvraagstukke wat geformuleer word, poog daarin om vraagstukke in al hul 

kompleksiteite in konteks te ondersoek. Eisner (1991 :32-40) het in sy skrywe ses 

hooftrekke met betrekking tot kwalitatiewe navorsing uitgelig wat kortliks weergegee 

word. 

• Kwalitatiewe navorsing fokus op 'n veld ('Field Focused'). Dit kom daarop neer 

dat opvoedkundige sielkundiges wat kwalitatiewe navorsing sou onderneem, 

skole sou besoek en leerlinge in 'n navorsingstudie sal betrek. 

• Kwalitatiewe navorsing beskou die self as 'n instrument. Die persoon self raak 

betrokke in navorsing-aksies en neem die self in ag by die beskrywing van die 

navorsingsproses. 

• Kwalitatiewe metodologie verwys na navorsing wat beskrywende inligting bevat, 

byvoorbeeld die persone wat in die navorsingstudie gebruik is, se geskrewe-, 

gesproke woord en waarneembare gedrag. 

• Kwalitatiewe metodologie word gereflekteer in die gebruik van ekspressiewe taal. 

• Kwalitatiewe metodologie fokus op besonderhede. 

• Kwalitatiewe metodologie is geloofwaardig as gevolg van die insiggewende 

waarde en samehangendheid daarvan. 

Wat 'n kwalitatiewe studie onder andere onderskei van 'n kwantitatiewe studie is die 

wyse waarop die data aangebied word. Kwantitatiewe navorsing gee statistiese 

resultate wat deur syfers voorgestel word. In teenstelling hiermee verskaf 

kwalitatiewe navorsingstudies feite in woorde. 
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Die volgende faktore staaf die feit dat hierdie studie kwalitatief van aard is: 

• Die navorser sal met 'n aantal adolessente terapie doen, en die konsepte 

betrokkenheid, belewing, betekenisgewing en selfkonsepvorming ten opsigte van 

die trauma van die egskeiding van die ouers vanuit 'n holistiese perspektief 

beskryf. 

• Die navorser en adolessente groeplede sal in interaksie met mekaar verkeer en 

daar sal 'n voortdurende wisselwerking tussen die navorser en die groeplede 

plaasviild. 

• Die navorsingsresultate sal uniek tot die groep wees. Gevolgtrekkings sal dus 

gemaak word binne die raamwerk van hierdie studie. 

• Die wisselwerking tussen die konsepte betekenisgewing, belewing, betrok

kenheid en selfkonsepvorming as gevolg van die egskeiding van ouers sal by 

adolessente vanuit verskillende kultuurgroepe ondersoek word. Hierdie tipe 

studie leen horn tot kwalitatiewe navorsing omrede kousaliteit nie ondersoek 

word nie. 

• Die navorsingstudie is gekoppel aan waardestelsels. Dit beteken dat die 

navorsing onafwendbaar beinvloed sal word deur die waardestelsel van die 

navorser, keuse van teorie en groepterapie model. 

2.2.1.2 Fenomenologiese studie 

Volgens de Vos en Fouche (1998:80) het 'n fenomenologiese benadering ten doel 

om die betekenisgewing wat persone aan hul alledaagse lewens heg te begryp en te 

interpreteer 

Om dit te kan doen, is dit aldus de Vos en Fouche (1998:80) nodig dat die navorser: 

' ..... enter the subject's life world and place himself in the shoes of the subject'. Dit 
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word hoofsaaklik gedoen' .... by means of naturalistic methods of study, analysing the 

conver- sations and interaction that researchers have with subjects'. Navorsers 

wat van hierdie metode gebruik maak, wend hoofsaaklik die gebruik van observasie 

en onderhoudvoering as data-insamelingsmetode aan. Data word sistematies 

ingesamel en binne 'n spesifieke konteks geanaliseer. 

2.2.1.3 Kontekstueel 

Vir die doel van hierdie navorsingstudie sal 'n kontekstuele benadering gevolg word 

aangesien die klem val op die unieke, die nie-herhaalbare of kwalitatiefonder

skeidende. Volgens Mouton en Marais (1991 :61) is die verskil tussen kontekstuele 

en universele navorsing onder andere die onderskeiding tussen kwalitatiewe en 

kwantitatiewe metodologiee. Wanneer die klem val op die unieke, die nie

herhaalbare of kwalitatiefonderskeidende, is dit logies dat kontekstuele faktore van 

belang is, omdat die inhoud uniek tot die groep is waarmee navorsing gedoen word. 

Die adolessent se betekenisgewing, belewing en betrokkenheid na die egskeiding 

van ouers sal ondersoek word. Kontekstuele faktore is van belang omdat elke 

8dotessent betekenisse en belewinge toeken binne die unieke konteks van sy of 

haar ervaringe met betrekking tot sy of haar ouers se egskeiding. Daarom kan dit 

beskou word as nie-herhaalbaar en kwalitatiefonderskeidend. 

2.2.1.4 Beskrywend 

Volgens Mouton en Marais (1988:44) sluit die spektrum van beskrywende studies 'n 

wye verskeidenheid tipes navorsing in. Enersyds, kan die klem val op 'n 

diepgaande beskrywing van spesifieke individue, situasie, groep, organisasie, stam, 
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subkultuur, interaksie of sosiale voorwerp. Andersyds kan die klem val op 'n 

beskrywing van die frekwensie waarmee 'n bepaalde eienskap of veranderlike in 'n 

steekproef voorkom. 

Die belangrikste metodologiese oorweging in beskrywende studies is om akkurate 

inligting/data oor die domeinverskynsel onder bestudering, in te samel (Mouton & 

Marais 1988:44-45). 

In hierdie navorsingstudie sal daar 'n beskrywing van die betekenisgewing, belewing 

en die betrokkenheid van spesifiek die adolessent na die egskeiding van hul ouers 

verskaf word. 

2.2.1.5 Verkennend 

Metodes waardeur verkennende navorsing gedoen kan word, word as volg deur 

Dixon (1995:12) gestipuleer: 

• 'n oorsig van bestaande, toepaslike literatuur; 

• 'n opname onder mense wat ervaring van die probleem het; en 

• 'n ontleding van insig-stimulerende voorbeelde. 

'n Literatuurstudie van die fase adolessensie asook die egskeidingseffek op die 

adolessent sal in hierdie studie verken word. 

In hoofstuk 5 sal. daar deur middel van 'n groepterapiemodel 'n studie gedoen word 

onder adolessente wat egskeidingsgetraumatiseerd is. Hulle belewing, 

betekenisgewing en betrokkenheid na die egskeiding sal bespreek word. 
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2.3 STAPPE IN KWALITATIEWE NAVORSING 

Suksesvolle kwalitatiewe navorsing moet stapsgewys geskied. Die stappe kan nie in 

so 'n mate afgebaken word soos met kwantitatiewe navorsing nie, maar dit is nag 

steeds belangrik. Die stappe wat in hierdie kwalitatiewe studie gevolg sal word, sal 

nou bespreek word: 

2.3.1 ldentifisering van die fenomeen 

In hierdie studie sal die betekenisgewing, belewing en die betrokkenheid van die 

adolessent na die egskeiding van ouers bespreek word. Daar sal gebruik gemaak 

word van 'n groepterapiemodel, naamlik die Ontwikkelingsgefasiliteerde Groepmodel 

(OFG) om vas te stel in hoe 'n mate die adolessent betekenis gee met betrekking tot 

hul ouers se egskeiding, hoe hulle dit beleef en hoe hulle betrokkenheid na hul 

ouers se egskeiding daar uitsien. 

2.3.2 Seleksie van groeplede 

Die volgende kriteria sal in ag geneem word by die seleksie van groeplede: 

1. Ouderdom. 

2. Geslag. 

3. Ku ltu u rg roep. 

4. Taalvaardigheid. 

5. Ander voorwaardes. 



1. Adolessente tussen die ouderdom van 15-18 jaar, wie se ouers geskei 

is, sal vir hierdie navorsingtudie geselekteer word. Adolessente van hierdie 

ouderdom sal in 'n groep opgeneem word, omdat die navorser wil vasstel of 

die Ontwikkelingsgefasiliteerde Groepmodel (OFG-model) met sukses aan

gepas en toegepas kan word vir die laat adolessente fase aangesien 

daar nie 'n terapie-model bestaan vir adolessente nie. 

2. Daar is besluit op adolessente dogters omdat daar nie 'n 

manlike terapeut beskikbaar is wat die groepterapiesessies 

saam met die navorser kan bywoon nie. Volgens Stoiber en 

Kratochwil! (1998: 130) word 'n manlike en vroulike terapeut 

verkies wanneer die OFG-model op 'n groep seuns en 

dogters toegepas word want: " ... children seem to feel that an 

adult of the same gender will have a special understanding of 

them .... and ... it is helpful in mixed gender group for each child 

to have a same-sexed co-leader available as a potential role 

model". 

3. Twee Afrikaanssprekende adolessente dogters en vier Noord-Sotho 

sprekende adolessente dogters sal vir die studie geselekteer word. Die 

navorser het besluit om Noord-Sotho sprekende adolessente dogters in die 

groep op te neem omdat die nie-Afrikaanssprekende groep leerlinge in die 

skool waar die navorsing gedoen sal word hoofsaaklik bestaan uit Noord

Sotho sprekende adolessente. Alhoewel daar adolessente van ander kulture 

in die skoal is, bestaan die grootste persentasie leerlinge in die skoal uit 

Noord-Sotho sprekende leerlinge. 

Daar is besluit om 'n aantal van vier Noord-Sotho sprekende 

adolessente dogters in die groep op te neem, om die volgende 

rede: 



(a) Noord-Sotho sprekende adolessente woon nie in 

dieselfde woonbuurt van die skoal nie en ondervind soms 

probleme met vervoer. lndien daar een of twee van die 

adolessente dogters 'n probleem sou ervaar tydens 

groepterapiesessies en nie die oorblywende sessies kon 

bywoon nie sal dit vir die navorser nag steeds moontlik 

wees om die navorsingstudie te voltooi. 

4. As voorwaarde vir seleksie sal dit belangrik wees dat groeplede 

Arikaans of Engels kan kommunikeer. Tydens onderhoud

voering sal vasgestel word of die adolessente in Afrikaans of 

Engels vaardig is. 

5. Ander voorwaardes vir insluiting in die groep sal wees dat 

groeplede se ouers nie meer saamwoon nie, en dat beide ouers 

nag leef. 

Sien Aanhangsel A as voorbeeld van die vraelys wat vir die seleksie van persone 

vir onderhoudvoering gebruik sal word. 'n Vraelys word aan die Voorligting

onderwyser oorhandig wat deur die leerlinge ingevul word. Hierdie vraelys sal 

alleenlik gebruik word vir die seleksie van adolessente vir onderhoudvoering. 

Tydens onderhoudvoering sal daar besluit word watter adolessente geselekteer 

gaan word vir insluiting in groepterapie. 

2.3.3 Hipotese Formulering 

In teenstelling met kwantitatiewe studies word 'n hipotese nie deur die navorser aan 

die begin van 'n studie geformuleer nie. Volgens Fraenkel en Wallen (1993:383) 

ontwikkel hipoteses in kwalitatiewe navorsing soos die studie vorder. 



Die navorser sal hipoteses ontwikkel soo~ sy verder inligting inwin uit die literatuur 

en tydens die proses van terapie. Die hipoteses sal die studie in 'n bepaalde rigting 

stuur, sonder om die hipoteses uit te spel. 

2. 3.4 Data-insamelingsmetodes 

Data-insameling vir 'n kwalitatiewe studie verloop anders as vir 'n kwantitatiewe 

studie. Die voorwerp van studie in die geesteswetenskappe is die mens, wat in 

meerdere of mindere mate bewus van die feit is dat hy of sy bestudeer word 

(Mouton 1991 :37). 

Hierdie posisie waarin die mens as bestuderende 'objek' staan, kan veroorsaak dat 

hy of sy anders as gewoonlik reageer. Dit kan 'n probleemsituasie skep, aangesien 

die navorser tog die werklike situasie wil ondersoek. Hierdie probleem staan bekend 

as 'reaktiwiteit'. Die gebruik van die verskillende aktiwiteite tydens groepterapie

sessies kan moontlik help om die probleem van 'reaktiwiteit' tee te werk want 

verskuilde simboliek kan tydens die toepassing van die aktiwiteite na vore kom en 

die verskillende aktiwiteite kan inligting van vorige sessies bevestig. 

Data-insameling in 'n kwalitatiewe studie vind deurgaans plaas. 

a) Die Ontwikkelingsgefasiliteerde Groepmodel (OFG-model) 

Die Ontwikkelingsgefasiliteerde Groepmodel (OFG-model) sal in hierdie 

navorsingstudie gebruik word om data in te samel. Hierdie Groepmodel is deur 
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Kalter en medewerkers (Stoiber & Kratochwil I 1998: 128) ontwikkel vir kinders wat 

egskeidingsgetraumatiseerd is. Die model maak gebruik van indirekte metodes van 

kommunikasie wat rollespel en storievertelling kan insluit en fokus op 

egskeidingsverwante ondervindinge, gevoelens en gedagtes. 

Die groepmodel poog om kinders se gevoelens en reaksies met betrekking tot hul 

ouers se egskeiding te normaliseer, om emosies beter te begryp en om 'n veilige 

omgewing aan die kinders te verskaf waarin hulle uiting kan gee aan pynlike 

emosionele gevoelens en tot beter begrip kan kom van hul ouers se egskeiding. 

Volgens Stoiber en Kratochwil! (1998:128) verskaf die groep 'n veilige omgewing. 

Die ontwikkeling van hanteringsvaardighede word ook in die groepmodel ingebou 

sodat kinders daartoe instaat is om negatiewe gevoelens te hanteer en om probleme 

tussen ouer en kind wat na vore kan kom as gevolg van die egskeiding beter te 

hanteer. Die samestelling van groepe waar die Ontwikkelingsgefasiliteerde 

Groepmodel (OFG-model) gebruik word is as volg: 

a) Gemeng met betrekking tot tyd en jare wat verloop het sedert ouers se 

egskeiding. 

b) Gemeng met betrekking tot huidige omstandighede wat toesighouding van 

ouers bet ref. 

c) Gemeng met betrekking tot geslag. Omdat 'n manlike terapeut nie die 

groepterapiesessies kan bywoon nie het die navorser besluit om slegs 

dogters in die groep in te sluit. 

d) Gemeng met betrekking tot skoolvlak waarin die groeplid is. 

Omdat groepe gemeng is met betrekking tot bogenoemde faktore verskaf dit, aldus 

Stoiber en Kratochwil! (1998: 130), aan die groeplede verskillende perspektiewe, 

omdat groeplede wie se ouers byvoorbeeld al vir 'n geruime tyd geskei is, sekere 

probleme ondervind het en moontlik oplossings aan die groeplede daaroor kan 

verskaf. 
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Die Ontwikkelingsgefasiliteerde Groepmodel (OFG-model) wat ontwikkel is vir 

kinders tussen die ouderdomme van 6 - 14 jaar, sal in hoofstuk 3 bespreek word en 

sal aangepas word vir kinders tussen die ouderdomme van 15-18 jaar. 

b) Filmstrokie - aktiwiteit 

Volgens Schurink, Schurink en Poggenpoel (1998:328) kan fotografie gebruik word 

' ... to elicit information regarding real-life experience in a specific context.' 

Schurink ... [et a~ beweer ook dat foto's gebruik word in onderhoude om 

besprekings oor 'n onderwerp aan te help en te begelei (1998:328). Soos die 

navorsers dit stel:' ... as the individual who is pictured interprets the image, a dialogue 

is created.' Die navorser is die luisteraar en moedig die voortsetting van die dialoog 

aan. 

Die navorser vermoed dat dit moeilik mag wees vir getraumatiseerde adolessente 

om in groepsverband oor hulle gevoelens te praat. Sy sal daarom gebruik maak van 

aktiwiteite om die adolessente op hulle gemak te stel. Tydens die verdieping van die 

terapieproses sal sy filmstrokies gebruik om inligting van die groeplede te bekom. 

Die filmstrokie-aktiwiteit is geselekteer om groeplede se gevoelens (belewing), 

houdings, voorkeure en afkeure (betrokkenheid) en betekenisgewing te ondersoek. 

Hierdie aktiwiteit is ook geselekteer om moontlike probleme met betrekking tot 

kommunikasie te oorbrug omdat sommige van die groeplede nie Afrikaans of Engels 

as eerste taal besit nie. Alhoewel die meeste groeplede bevoeg moet wees in beide 

Afrikaans en Engels, kan die gebruik van die aktiwiteit help om probleme met 

betrekking tot begrip of uitdrukking van gevoelens of gedagtes te oorbrug. 



Die navorser sal die groeplede se toekenning van betekenis aan simbole in die 

filmstrokie waarneem ten einde meer in diepte te probeer bepaal hoe hul leefwereld 

daar uitsien. 

Tydens hierdie aktiwiteit, selekteer groeplede sekere simbole of beelde wat dien as 

'n verduideliking van hul belewing of betekenisgewing van hul ouers se egskeiding in 

die foto's wat geneem is. Hulle moet hieroor gesels. Probleme met betrekking tot 

kommunikasie vaardighede kan in 'n groat mate dus oorkom word, aangesien daar 

op indirekte wyse oor probleme gepraat word. Dialoog word, volgens Schurink ... [et 

a~ so aangehelp (1998:328). 

c) Video-kamera 

Bottorff (1994:244-259) noem die gebruik van 'n video-kamera as: ' ... a way of direct 

observation in the study of behaviour and human experiences as they occur in daily 

life in a variety of settings and context.' 

Oudivisuele metodes kan kwalitatiewe navorsing verryk, aangesien dit daarop gerig 

is om die dinamika van menslike interaksie vas te le (Bottorff 1994:244). 'n Groot 

voordeel in die gebruik van oudivisuele metodes is dat die opvoedkundige 

sielkundige ongehinderd en onopmerklik data kan insamel. 

Daar sal tydens hierdie navorsingstudie gebruik gemaak word van 'n video-kamera 

om alle sessies op band op te neem. 

Die navorser sal die inhoude bekyk en herbekyk en inhoude analiseer ten opsigte 

van die volgende: 
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• Verbale en nie-verbale gedrag. 

Sy sal veranderinge in die gedrag van die groeplede kan waarneem en haar 

eie terapie kan aanpas indien dit nodig is. Die waarneming van die 

groepterapieproses op hierdie wyse plaas haar in 'n metaposisie sodat sy 

haar eie optrede kan evalueer. 

Dit plaas haar ook in die posisie om tekens van angs, aggressie en ander 

emosies wat die groeplede mag openbaar en wat nie tydens die groep

sessies aangespreek is nie, tydens die volgende groepterapiesessie te 

bespreek. 

d) Observasie 

Marshall en Rossman (1989:79) noem dat waarneming (observasie) die 

sistematiese beskrywing van gebeure en gedrag binne die betrokke konteks, deur 

die navorser behels. 

In hierdie navorsing is die navorser/terapeut nie alleen 'n deelnemende waarnemer 

nie, maar die navorser sal self betrokke wees by die gebeure. Die navorser sal 

verbale en nie-verbale gedrag observeer deurdat sy 'n binne-blik op gebeure kry. 

Die navorser sal na videos kyk en sal die inhoud, soos byvoorbeeld die interak

sionele prosesse analiseer. 

e) Veldnotas 

Veldnotas sal na afloop van elke sessie gemaak word, asook nadat die video

opnames van die sessies geobserveer is. Die aktiwiteit is daarop gemik om: 

(a) Nie-verbale kommunikasie te analiseer. 

(b) Subjektiewe indrukke van die onderhoud in te sluit. 
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(c) Die navorser se ervaring van die interaksie tydens die groepsessies aan te 

teken. 

Veldnotas is sentraal tot 'n kwalitatiewe studie en die navorser sal rekord hou van 

gebeure wat haar opval tydens groepsessies. Deur middel van die gebruik van 

veldnotas kan die navorser gebeure wat vars in die geheue is, herroep. Groeplede 

se liggaamstaal en oogkontak met mekaar en die terapeut sal neergeskryf word. 

Betekenisvolle indrukke sal dus neergeskryf word. 

f) Vraelyste 

'n Vraelys word volgens (Dixon 1995: 15) vir elke spesifieke ondersoek opgestel om 

die benodigde inligting te verkry (Dixon 1995: 15). Tydens die navorsingstudie sal 

daar van die volgende vraelyste gebruik gemaak word: 

• Die se/fkonsepvraelys 

Groeplede sal tydens die tiende groepterapiesessie 'n vraelys met 

betrekking tot hul selfkonsep ontvang. (Sien Aanhangsel B) Die vrae sal 

gestruktureerd wees wat beteken dat die vrae spesifieke respons

kategoriee bevat waaruit die groeplid 'n kategorie kies wat die beste by 

haar gedrag pas (Dixon 1995:45). 

• Groepterapie-evalueringsvraelys 

Groeplede sal aan die einde van die groepterapie 'n gestruktureerde 

vraelys ontvang oar hulle evaluering van die groepterapie. (Sien 

Aanhangsel C en Aanhangsel K) 
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Beide vraelyste sal vooraf gekodeer word. Dataprosessering en -analise 

wat uitgevoer moet word, word deur die voorafkoderingsproses 

vergemaklik. 

2.3.5 Data-analise metodes 

Data-analise in 'n kwalitatiewe studie behels die analise en sintese van inligting wat 

die navorser bekom het deur middel van die verskeie data insamelingsmetodes 

(sien afdeling 2.3.4) in 'n samehangende beskrywing van wat ontdek is (Fraenkel & 

Wallen 1993:383). 

Om 'n geheelbeeld te verkry sal die navorser deur die transkripsies, veldnotas, 

observasienotas, en videobande werk. lndividuele temas sal geidentifiseer word 

wat laag op laag op mekaar bou om 'n geheel te vorm. Die navorser sal die 

groeplede se belewing, betekenisgewing en betrokkenheid na die egskeiding van 

ouers tabuleer om 'n geheelbeeld te verkry. Daarna sal woorde en temas onder 

kategoriee en sub-kategoriee geplaas word. 

2.4 ETIESE MAATREeLS 

In die sosiale wetenskappe is die mens die objek van bestudering wat vir elke 

unieke navorsingsituasie spesifieke etiese vraagstukke na vore bring wat verskil 

van suiwer natuurwetenskaplike rigtihgs wat beperk is tot die laboratorium omgewing 

(de Vos 1998:23). Etiese maatreels wat vir die doeleindes van hierdie 

navorsingstudie toegepas is, word vervolgens bespreek. 
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2.4.1 Etiese maatreels en verslagdoening 

Volgens de Vos (1998:32) moet die finale skryf van die verslag oor die 

navorsingstudie akkuraat, objektief, duidelik en onbevooroordeeld wees en moet alle 

inligting wat tydens die navorsingstudie bekom is, verskyn en mag dit nie verswyg 

word nie. 

Die gebruik van enige tegniek om die navorsingsbevinding te verdraai met 

betrekking tot die navorser se eie vooroordele, is oneties en moet ten alle koste 

vermy word (de Vos 1998:32). 

Tekortkominge en foute vandie navorsingstudie moet deur die navorser erken word, 

en persone wat aan die navorsingstudie deelgeneem het moet ingelig word oor die 

bevindinge op 'n objektiewe wyse sonder om te veel besonderhede te verskaf. Die 

betrokkenheid van die groeplede moet aan hulle sowel as aan die navorser 'n 

leerervaring bied. Dit rond die projek op etiese wyse af deur die groeplede in te lig 

oor die bevinding van die sukses van die groepterapie model, omdat die groeplede 

ingelig sal word oor die gebruik van die inligting wat tydens die groepterapiesessies 

na vore gekom het en die bevindinge daarvan. Op hierdie wyse sal erkenning 

gegee word aan die groeplede vir hulle rol en bydrae in die navorsingstudie 

(Strydom 1998:33). 

2.4.2 Privaatheid en Anonimiteit van groeplede 

Sieber (1982:145) het privaatheid gedefinieer as: ' .. that which normally is not 

intended for others to observe or analyze'. Singleton ( 1988:454) het privaatheid 

soos volg verduidelik: '. .. the right to privacy is the individual's right to decide when, 



where, to whom, and to what extend his or her attitudes, beliefs, and behaviour will 

be revealed'. 

Groeplede sal dus die reg op vryheid van keuse met betrekking tot hul deelname 

aan die navorsingstudie he. lndien groeplede wel bereid is tot samewerking, sal 

geen groeplid ender druk geplaas word om enige inligting te bespreek wat hy of sy 

nie wil bespreek nie. Dit sal ook duidelik uiteengesit word in 'n groepskontrak. 

Sieber (1982:145) het vertroulikheid as volg gedefinieer: ' .. it refers to agreements 

between persons that limit other's access to private information.' 

lnligting wat tydens groepterapiesessies verskaf is, is wel bedreig wat vertroulikheid 

betref, deur die teenwoordigheid van die volgende: 

• Die gebruik van 'n video-kamera 

• Die gebruik van 'n bandopnemer 

Volgens Bottorff (1994:252-253) is dit belangrik dat persone wat as respondente in 

navorsingstudies optree, hulle toestemming moet verleen dat die navorser gebruik 

kan maak van 'n video-kamera en 'n bandopnemer en dat die vertroulikheid van 

inligting verseker moet word deur die navorser. 

Volgens Schurink ... [et a~ moet persone wat betrokke in navorsingstudies is, ingelig 

word dat hulle ter enige tyd kan vra dat die video-kamera of die bandopnemer 

afgeskakel word indien hulle dit nodig ag (1998:330). 

Anonimiteit van groeplede sal in die navorsingstudie verseker word, deurdat die 

name van groeplede vir die doeleindes van hierdie navorsingstudie verander sal 

word. Anonimiteit van groeplede verseker die vertroulikheid van inligting en hul 

privaatheid word beskerm. Data van die persoon of instansie sal nie met mekaar in 

verband gebring word nie. 
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2.4.3 Etiese maatreels met betrekking tot groepterapiesessies 

Die doel van die navorsing, die doel van die groepterapie proses en die prosedure 

wat gevolg gaan word tydens die navorsingstudie moet aan die groeplede 

verduidelik word alvorens daar met die navorsingstudie begin word. 

Groeplede sal tydens die voorafgaande fase tydens onderhoudvoering, soos 

bespreek sal word in afdeling 3.4.1, ingelig word oor die volgende met betrekking tot 

die navorsingstudie: 

2.4.3.1 Vertroulikheid 

Die navorser sal aan die groeplede verduidelik dat inligting vertroulik hanteer word 

en dat inligting wat deur ander groeplede tydens groepterapie bespreek is, nie met 

persone buite die groep bespreek mag word nie. 

2.4.3.2 Tydsduur 

Die navorser sal die groeplede inlig oor die aantal groepterapiesessies en die 

tydsduur waarin dit sal plaasvind. Dit is veral van belang omdat groeplede hulle eie 

werksdruk ten opsigte van skoal en ander aktiwiteite in ag moet neem en dit vir hulle 

nodig sal wees om voorbereid te wees. 
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2.4.3.3 Aktiwiteite 

Groeplede sal ingelig word oar die gebruik van aktiwiteite in die groepterapie

sessies. Aktiwiteite wat gevoelens van vrees, onsekerheid en verleentheid kan 

veroorsaak sal met groeplede bespreek word en onsekerhede en vrese sal uit die 

weg geruim word. 

2.4.3.4 Reels vir groepdeelname 

Groeplede sal ingelig word oor die reels vir groepdeelname alvorens daar met die 

navorsingstudie begin word. lndien daar enige vrese of onsekerhede met betrekking 

tot die reels vir groepdeelname by die groeplid sou bestaan, sal die navorser dit aan 

die groeplid verduidelik en vrese uit die weg ruim. Volgens Strydom (1998:26) is 

voldoende inligting met betrekking tot die navorsingsprojek soms 'n vae term maar 

dit kom daarop neer dat dit moontlik is: ' .... to assess the demands that the project 

will require from respondents in terms of time, activities and disclosure of 

confidential information.' 

Hierdie eise of verwagtinge sal aan die groeplede verduidelik word deur middel van 

die volgende vorms wat aan hulle verskaf word en ook deur hulle geteken moet 

word: 

• Reels of riglyne vir groepdeelname. (Sien Aanhangsel D) 

'n Kontrak waarin groeplid erken dat hy of sy bereid is om aan die 

navorsingstudie deel te neem en samewerking sal gee tydens die 

groepterapie. (Sien Aanhangsel E) 
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Strydom (1998:26) noem dat dit belangrik is dat die navorser bewus is van enige 

verskuilde agendas deur die groeplede wat aan die navorsingstudie wil deelneem en 

dat groeplede gerespekteer moet word wat hul vryheid van keuse betref. Groeplede 

moet dus vir hulself besluit of hulle aan die groepterapie wil deelneem al dan nie. 

Skriftelike toestemming deur die groeplede nadat hulle ingelig is oor die 

groepterapie proses verseker dat groeplede ten volle kennis dra oor verwagtinge 

deur die navorser, asook hul eie verwagtinge. Dit verseker ook samewerking deur 

die groeplede terwyl gevoelens van spanning, aggressie, onsekerheid, en 

teenkanting ten minste verminder of opgelos word. 

Groeplede behou die reg voor om te onttrek ten spyte van vorige toestemming wat 

verleen is. 

2.5 VERTROUBAARHEID 

Wanneer 'n navorser kwantitatief werk, word daar gebruik gemaak van die konsepte 

betroubaarheid en geldigheid. Krefting (1991 :215) noem dat hierdie konsepte nie 

van toepassing is in kwalitatiewe navorsing nie, maar dat die term geldigheid in 

kwalitatiewe navorsing betrekking het op die verwerwing van kennis en begrip oor 

die bestudering van 'n fenomeen. In hierdie navorsingstudie is die fenomeen die 

egskeiding getraumatiseerde adolessente se belewing, betekenisgewing en 

betrokken heid. 

In beide kwantitatiewe- en kwalitatiewe navorsing is dit belangrik om die akkuraat

heid en die vertrouenswaardigheid van die navorsingstudie te verseker deur middel 

van verskillende metodes. Vir die doeleindes van hierdie navorsingstudie sal daar 

gebruik gemaak word van Guba se Model (Krefting 1991 :215) van vertrouens

waardigheid vir kwalitatiewe navorsing. 
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2.5.1 Guba se model van vertrouenswaardigheid 

Volgens Krefting (1991 :215) is Guba se model gebasseer op die identifisering van 

vier aspekte vah vertrouenswaardigheid wat relevant is vir beide kwalitatiewe en 

kwantitatiewe navorsing, naamlik: 

a) Waarheidswaarde 

b) T oepasbaarheid 

c) Konsekwentheid 

d) Neutraliteit 

Die vier aspekte van vertrouenswaardigheid sal vervolgens bespreek word. 

2.5.1.1 Waarheidswaarde 

Krefting (1991 :215) haal Lincoln & Guba aan in haar skrywe oor waarheidswaarde 

met die woorde: ' ... truth value asks whether the researcher has established 

confidence in the truth of the findings for the subjects or informants and the context 

in which the study was undertaken.' Waarheidswaarde is dus die vertroue wat die 

navorser in sy eie bevindings het. 

Volgens Sandelowski (1986:27-37) is waarheidswaarde subjek-georienteerd en 

word deur die navorser verkry vanaf persone se ondervindinge soos wat dit deur 

hulle ervaar word in hul daaglikse ondervindinge (Krefting 1991 :215). Daar word in 

die navorsingstudie beoog dat groeplede aan die navorser inligting oor hul belewing, 

betekenisgewing en hul betrokkenheid van hul ouers se egskeiding sal verskaf. 
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Kwalitatiewe navorsing is geloofwaardig wanneer persone in die navorsingstudie se 

ervaring so akkuraat as moontlik beskrywe en geinterpreteer word, sodat ander 

persone wat dieselfde ervaringe gehad het, daarmee kan identifiseer (Sandelowski 

1986:27-37). Waarheidswaarde is seker een van die belangrikste kriteria in die 

meting van kwalitatiewe navorsing (Krefting 1991 :216). 

2.5.1.2 Toepasbaarheid 

Volgens Krefting (1991 :216) is toepasbaarheid: 'the ability tot generalize from the 

findings to larger populations'. Toepasbaarheid is dus die mate waarin 

navorsingsbevindings oorgedra kan word na 'n ander konteks of situasie. Omdat 

elke situasie in kwalitatiewe navorsing uniek is, is toepasbaarheid nie 'n relevante 

konsep in kwalitatiewe navorsing nie. 

Krefting (1991 :216) noem dat kwalitatiewe navorsing se doel beskrywend van aard 

is, met ander woorde die beskrywing van 'n fenomeen of ervaring, en nie om te 

veralgemeen na ander kontekste of situasies nie. Sy noem verder dat een van die 

eienskappe van kwalitatiewe navorsing is dat dit onderneem word in: ' .. naturalistic 

settings with few controlling variables', en ' ... each situation is defined as unique and 

thus is less amenable to generalization'. 

Die doel van hierdie navorsingstudie is nie om die bevindinge na die breer populasie 

te veralgemeen nie, daarom is die konsep van oordraagbaarheid nie van toepassing 

nie. 
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2.5.1.3 Konsekwentheid 

Die derde kriteria van vertrouenswaardigheid is die konsekwentheid van data. Die 

vraag ontstaan dus hoe konsekwent is die bevindings van die navorsingstudie, 

indien die navorsingstudie met dieselfde persone in dieselfde situasie gedupliseer 

sou word (Krefting 1991 :216)? 

Kwalitatiewe navorsing behels die inwin van inligting oor persone in die 

navorsingstudie. In die geval van hierdie navorsingstudie, sal inligting van die 

groeplede verkry word oor hul belewing, betekenisgewing, betrokkenheid en hul 

selfkonsep na die egskeiding van hul ouers, eerder as om eksperimentele beheer 

toe te pas, soos in die geval van kwantitatiewe navorsing (Krefting 1991 :216). 

Meetinstrumente wat getoets word in kwalitatiewe navorsing om konsekwentheid te 

bepaal, kan alleenlik die navorser en die groeplede wees. Die uniekheid van die 

menslike aspek word in kwalitatiewe navorsing beklemtoon. Krefting (1991 :216) 

haal Field & Morse aan met hul stelling oor die uniekheid van die menslike aspek in 

kwalitatiewe navorsing: ' ... variation in experience rather than identical repitition is 

sought'. 

Varieerbaarheid kan dus te wagte wees in kwalitatiewe navorsing en konsekwent

heid word gedefinieer in terme van vertroubaarheid in kwalitatiewe navorsing (Guba 

1991:216). 

Guba ( 1991 :216) se konsep van vertroubaarheid impliseer dat variee rbaarheid aan 

identifiseerbare oorsake toegeskryf kan word. Dit kan die volgende insluit: 

• Toenemende insig by die navorser 

• Moegheid van die groeplede 
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• Verandering in die groeplede se lewensomstandighede. 

'n Ander bron van varieerbaarheid kan daaraan toegeskryf word dat kwalitatiewe 

navorsing die volle omvang van ondervinding ondersoek eerder as net 'n statistiese 

gemiddelde. 

Die volle omvang van data word benodig om die grense van die fenomeen te kan 

omskryf, alhoewel die groeplid soos in die geval van hierdie navorsingstudie, 

moontlik nie ten voile verteenwoordigend van sy groep mag wees nie word sy of 

haar ondervinding nog steeds as belangrik geag. 

2.5.1.4 Neutraliteit 

Die vierde kriteria van vertrouenswaardigheid is neutraliteit. Neutraliteit het 

betrekking op die afwesigheid van bevooroordeelheid in die navorsings

prosedure en navorsingsbevindings (Sandelowski 1986:27-37). 

Volgens Guba ( 1991 :216) verwys neutraliteit na die bevindings wat verkry is deur 

middel van die inligting van die persone wat betrokke is in die navorsingstudie en die 

voorwaardes van die navorsing, en nie as gevolg van ander vooroordele, 

motiverings, en ander perspektiewe van die navorser nie. 

In kwantitatiewe navorsing is objektiwiteit die kriteria vir neutraliteit en word dit verkry 

deur middel van afstand wat geplaas word tussen die navorser en die persone wat 

betrokke is in die navorsingstudie. In kwalitatiewe navorsing daarenteen word die 

bevinding van die navorsingstudie verhoog deur die navorser se betrokkenheid by 

die groeplede. Met ander woorde verlengde periode van betrokkenheid en 

observasie tussen die navorser en die groeplede verhoog die waarde van 

bevindings (Krefting 1991 :217). 
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In plaas daarvan om die neutraliteit van die navorser te ondersoek soos in 

kwantitatiewe navorsing word daar in kwalitatiewe navorsing klem geplaas op die 

neutraliteit in die verskaffing van data (Krefting 1991 :217). 

2.6 UITEENSETTING VAN GUBA SE MODEL VIR KWALITATIEWE 

NAVORSING 

Soos reeds genoem het Guba (Krefting 1991 :214) vier kriteria geidentifiseer wat 

toegepas kan word in die meting van beide kwalitatiewe en kwantitatiewe navorsing, 

naamlik: 

• Waarheidswaarde (truth value) 

• Toepasbaarheid (Applicability) 

• Konsekwentheid (Consistency) 

• Neutraliteit (Neutrality ). 

Guba het geredeneer dat hierdie begrippe vervang moet word met ander begrippe 

afhangende of 'n persoon kwalitatiewe navorsing of kwantitatiewe navorsing doen 

(Krefting 1991 :217). 'n Opsomming van Guba se konsepte vir die kwalitatiewe 

definisie en die kwantitatiewe definisie van die konsepte ender die verskillende 

kriteria word vervolgens getabuleer: 

KRITERIA KWALITATIEWE KWANTITATIEWE 

WAARHEIDSWAARDE GELOOFWAARDIGHEID INTERNE GELDIGHEID 

TOEPASBAARHEID OORDRAAGBAARHEID EKSTERNE GELDIGHEID 

KONSEKWENTHEID VERTROUBAARHEID BETROUBAARHEID 

NEUTRALITEIT BEVESTIGBAARHEID OBJEKTIWITEIT 

(TABEL 2) 
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Krefting ( 1991 :217) bespreek die volgende strategiee wat aangewend kan word om 

die vertrouenswaardigheid van kwalitatiewe navorsing te verseker. 

2.7 STRATEGIEe OM DIE VERTROUENSWAARDIGHEID VAN KWALl

TATIEWE NAVORSING TE VERHOOG 

Volgens Krefting ( 1991 :217) is daar verskeie strategiee wat deur die navorser 

toegepas kan word om die waarde van kwalitatiewe navorsing te verhoog en te 

verseker. Die strategiee wat deur die navorser in hierdie studie aangewend word sal 

onder die vier benaderingswyses van vertrouenswaardigheid in kwalitatiewe 

navorsingstudie vervolgens getabuleer in tabel 3. 
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STRATEGIE KRITERIA TOEPASSING METODE 

• Die vasstelling van patrone en Verlengde betrokkenheid sal verkry 

GELOOFWAARDIGHEID VERLENGDE BETROKKENHEID temas met betrekking tot die word deur: 

IN DIE VELD adolessent se . Toepassing van 'n groeptera-

betekenisgewing, belewing en pie model, wat sal bestaan uit 

betrokkenheid na die vier groepterapie fases 

egskeiding van ouers. en twaalf groepterapie 

• Verlengde betrokkenheid sassies, 

tussen die navorser en die • Groepterapie fases en 

adolessent om verbloemde en groepterapiesessies wat sal 

sensitiewe inligting met bestaan uit 'n totaal van 11 

betrekking tot die adolessent dae, dus 'n minimum van 22 

se betekenisgewing, belewing ure se groepterapiesessies 

en betrokkenheid te ontdek. oor 'n periode van een 

• Foute kan in die skoolkwartaal. 

navorsingsbevinding insluip 

omdat adolessente op die 

sosiaal aanvaarbare en 

korrek- te manier binne die 

groep wil optree en response . Sosiaal aanvaarbare 

(Tabel 3) verskaf omdat hulle glo dat 
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hulle daardeur aanvaar sal gedragspatrone wat deur die 

word. groeplede ontdek word, 

deurdat die navorser deur 

middel van verlengde 

betrokkenheid en die 

integrering van verskeie 

aktiwiteite response sal kan 

opspoor. 

45 



TYDTOETSING Dit word gedoen om seker te maak Tydtoetsing sal deur die navorser 

of die navorser alle moontlike , toegepas word, want die navorser 

situasies, verskillende sosiale sal die omstandighede waarin die 

situasies waarin die adolessent adolessent haarself voor en na die 

horn of haar bevind in ag geneem egskeiding bevind ondersoek om 

het tydens die navorsingsproses. vas te stel wat die adolessent se 

Hierdie strategie beklemtoon die belewing, betekenisgewing en 

belangrikheid van die omgewing betrokkenheid van die egskeiding 

waarin data versamel word en was. 

verseker geloofwaardigheid. 

REFLEKSIWITEIT Die invloed van die navorser se eie Die navorser sal refleksiwiteit in ag 

agtergrond, persepsies en neem in haar studie, deurdat sy 

belangstelling met betrekking tot haarself sal moet analiseer wat 

die navorsingsondersoek word betref haar agtergrond en haar 
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onder die soeklig geplaas. houding jeens ander kulture. Die 

navorser sal gebruik maak van 'n 

video-kamera en sal na afloop van 

groepterapiesessies na video-

bande kyk en notas met betrekking 

toteie vooroordele en 

vooropgestelde gelowe en idees 

maak, soos wat dit waargeneem 

kan word in die video-bande. 

TRIANGULASIE Triangulasie is 'n baie goeie Triangulasie in die navorsingstudie 

tegniek om die kwaliteit en die sal op die volgende wyse deur die 

geloofwaardigheid van die navorser toegepas word: 

navorsing te verhoog. 

• Data met betrekking tot die 

• Daar is verskeie metodes van groeplede se 

triangulasie , waarvan die betekenisgewing, belewing en 

mees algemeenste metode die betrokkenheid sal deur middel 

triangulasie van data-metodes van die gebruik van 

is. Triangulasie van data- verskillende aktiwiteite wat 

metodes het betrekking op die tydens groepterapiesessies 

gebruik van verskillende aangewend is, versamel word. 
-

metodes om date te versamel Deur middel van die gebruik 
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om daarna met mekaar van hierdie metode om data te 

vergelyk te word. versamel kan die navorser 

later data vergelyk. 

• Die navorser sal weer eens 

deur die gebruik van verskeie 

• Triangulasie van data-bronne aktiwiteite tydens groepterapie 

is die gebruik van 'n die adolessent in gesins-

verskeidenheid van data konteks, voor en na die 

{inligting) met betrekking egskeiding ondersoek om 
/ 

tot die verkryging van meer inligting met betrekking 

inligting vanuit verskillende tot die adolessent se 

bronne. Triangulasie is belewing, betekenisgewing en 

gebaseer op die belangrik- betrokkenheid te bekom. 

heid van verskeidenheid in 

tyd, ruimte en die persoon in 

die navorsing. Dit verhoog 

die navorser se begrip en • Die navorser sal tydens die 

insig in die probleem wat seleksie van aktiwitelte 

nagevors word. adolessente se kulturele 

0 Teoretiese triangulasie - verwysingsraamwerk in ag 

verskeie konsepte en neem by die analisering van 

raamwerke word ge1ntegreer die data. Waar verskille 

om die belewing van die bestaan sal die navorser 
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adolessent te begryp. sensitief wees vir kulturele 

verskille tussen groeplede 

GROEPLIDKONTROLERING Hierdie tegniek·sluit in ~n Die navorser sal gereeld tydens 

voortdurende toets van data soos groepterapiesessies inligting soos 

verkry deur die navorser. wat dit deur die groeplede verskaf 

lnterpretasies wat deur die word, deur middel van vrae aan 

navorser gemaak word, word met hulle, verseker dat data korrek 

die deelnemers in die navorsing verstaan en geanaliseer·word. 

gedeel om dit te toets. Deur 

middel van hierdie tegniek maak 

die navorser seker dat inligting 

akkuraat begryp en geanaliseer is. 

EWEGROEPEVALUERING Die navorser bespreek die Die navorser sal vir die doeleindes 

navorsingsproses en bevindinge van hierdie studie 

met kollegas wat ondervinding het navorsingsbevindings en die 

in kwalitatiewe navorsing. navorsingsproses met 'n terapeut 

bespreek wat ondervinding het in 

beide groepterapie tegnieke en 

kwalitatiewe navorsing. Deur 

middel hiervan word daar verseker 
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dat die navorser eerlik was en dra 

dit ook by tot 'n dieper refleksie 

van die ananlisering van data deur 

die navorser. 

Geloofwaardigheid kan ook verkry Die navorser sal tydens die 

ONDERHOUDSTEGNIEKE word deur middel van toepassing van aktiwiteite in 

onderhoudstegnieke, naamlik die groepterapiesessies vrae 

I herhaling van vrae, uitbouing van herformuleer, uitbou en herhaal en 

vrae by verskeie geleentheid en die die konsepte belewing, 

herformulering van vrae. betekenisgewing en betrokkenheid 

· tydens die toepassing van die 

twaalf sessies op verskeie maniere 

ondersoek. 

OUTORITEIT VAN NAVORSER Krefting (1991 :220) het in haar 0 Literatuur is bestudeer 

skrywe vier eienskappe, soos . Die navorser het 'n 

geidentifiseer deur Miles & belangstelling in die 

Huberman genoem, wat belangrik onderwerp en het die tema 

is vir die meting van gekies na baie heroorweging. 

vertrouenswaardigheid van die • Sy is opgelei as 'n terapeut 

navorser 0 'n lnternskap is voltooi waar 
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• Die graad van kennis van die ondervinding met soortgelyke 

fenomeen wat bestudeer probleme opgedoen is. 

word. 

• 'n Sterk belangstelling in die 

konseptuele of teoriese kennis 

en die vermoe om groot 

hoeveelhede kwalitatiewe data 

te konseptualiseer. 

• Die vermoe om 'n multi-

dissiplinere benadering te 

volg. Dit is om op 

verskillende maniere, vanuit 

verskillende teoretiese 

perspektiewe die probleem te 

ondersoek. 

• Goeie ondersoektegnieke wat 

ontwikkel deur middel van 

litteratuurstudie, kursusse en 

ondervinding in kwalitatiewe 

navorsingsmetodes. 
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STRUKTURELE Alhoewel daar moontlike konflikte Die navorser sat poog om deur 

SAMEHANGENDHEID tussen data kan bestaan, kan die middel van die tabulering van 

geloofwaardigheid verhoog word inligting en data wat bekom word, 

indien die navorser die moontlike tydens die twaalf 

kontradiksies kan verduidelik wat groepterapiesessies 'n holistiese 

bestaan. Strukturele beeld van die probleem te verskaf 

samehangendheid het dus asook in die interpretering daarvan 

betrekking op die verduideliking om uiteindelik alle los punte te 

van kontradiksies wat in die data integreer in 'n logiese, holistiese 

en die interpretasies bestaan . beeld in tabelvorm. 

OORDRAAGBAARHEID Omdat hierdie studie beskrywend Die studie is beskrywend van aard. Die betekenisgewing, belewing en 

Oordraagbaarheid en van aard is, is oordraagbaarheid en betrokkenheid van groeplede met 

toepasbaarheid toepasbaarheids kriteria nie van betrekking tot hul ouers se 

toepassing nie. Data is dus egskeiding sal tydens die 

beskrywend van aard en kan nie toepassing van groepterapie 

veralgemeen word na die res van ondersoek en beskryf word. Dit sal 

die adolessente populasie wat slegs betrekking he op die 

egskeidings-getraumatiseerd is spesifieke groep en die inligting 

nie. sal dus nie oorgedra en 

veralgemeen kan word na die res 

van die populasie van adolessente 

wat egs~eidingsgetraumatiseerd is 

52 



nie. 

Die model sal egter weer toegepas 

kan word nadat die nodige 

aanpassings gemaak is. 

EWEGROEPEVALUERING Die gebruikmaking van mede- Die navorser sal gebruik maak van 

kollegas as kenners om die mede-terapeute in opvoedkundige 

navorsingsontwerp en die sielkunde om die 

implementering daarvan te navorsingsontwerp en die 

ondersoek. Hierdie proses van implementering daarvan te 

ewegroepevaluering help om die ondersoek. Die navorser sal 

vertroubaarheid van die inligting met betrekking tot die 

navorsingstudie te verseker. navorsingsontwerp en die 

implementering daarvan aan 'n 

Opvoedkundige sielkundige 

gestuur wat die 

vertrouenswaardigheid van die 

studie sal help verseker. 

BEVESTIGBAARHEID BEVESTIGBAARHEIDSOUDIT Guba het ses kategoriee van Die navorser sal toesien dat data 

rekordhouding geidentifiseer wat die volgende insluit: 

gebruik kan word in die oudit: Veldnotas 
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• Data wat veldnotas, video- Video-kasette 

opnames en bandopnames Bandopnames 

insluit. Tematiese kategoriee en 

• Verkorte notas. interpretasies . 

• Data rekonstruksie, tematiese 

kategoriee en interpretasies. 

• Proses ·notas (prosedure en 

ontwerp strategiee en 

geloofwaardheidsnotas) 

• Materiaal met betrekking tot 

voorstel oor studie en 

veldjoernaal. 

TRIANGULASIE Triangulasie deur middel van die Sien triangulasie van 

gebruik van verskeie metodes, navorsingstudie op bladsy 47-49 

data bronne en teoretiese van hierdie hoofstuk waar 

perspektiewe toets die sterkte van triangulasie bespreek word. 

die navorser se idees. 
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2.8 SINTESE 

In hierdie hoofstuk is die navorsingsontwerp uiteengesit. Die navorsing sal 

kwalitatief van aard wees en die fenomeen egskeidingstrauma by adolessente deur 

middel van hul van betrokkenheid, belewing, en betekenisgewing sal bestudeer 

word. Die studie is kontekstueel, beskrywend en verkennend van aard. 

Die stappe in kwalitatiewe navorsing wat vir die doeleindes van hierdie studie 

aangewend gaan word, is deur die navorser bespreek. Die data-analise metodes is 

ook uiteengesit. Etiese maatreels met betrekking tot groepterapiesessies, naamlik 

die vertroulikheid van inligting, aktiwiteite en reels vir groepsdeelname is bespreek. 

Die vertrouenswaardigheid soos uiteengesit deur Krefting (1991 :217) word deur die 

navorser toegepas en is aan die hand van Guba se model uiteengesit vir die 

doeleindes van hierdie studie. Die wyse waarop die navorser die verskillende 

kriteria van vertrouenswaardigheid in haar studie sal toepas is beskryf. 

In die volgende hoofstuk sal die navorser die konsep groepterapie bespreek. Die 

faktore wat in ag geneem moet word by die toepassing van groepterapie aan 'n 

multikulturele groep, asook fases tydens groepterapie sal bespreek word. 

Groepterapiemodelle vir egskeidingsgetraumatiseerde adolessente sal toegelig 

word. 
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3.1 GROEPTERAPIE 

3.1.1 Historiese Perspektief 

HOOFSTUK 3 

GROEPTERAPIE 

Slavson het gedurende 1943 aktiwiteitsgroepe met kinders begin waar die terapeut 

'n passiewe rol inneem en die kinders aktiwiteite soos kuns, buitemuurse aktiwiteite 

en handwerk beoefen het. Kort daarna, gedurende 1947, het Virginia Axline die 

aktiwiteite wat deur Slavson in groepe met kinders gebruik was deegliker ontwikkel 

en uitgebrei vir terapie doeleindes in haar boek "Play Therapy" wat gedurende 1974 

die eerste keer gedruk is (Gumaer 1984:213). 

Volgens De Mers (1995:179-183) word daar gedurende die laaste dekade al hoe 

meer gebruik gemaak van terapeute om te help met die emosionele behoeftes van 

kinders, adolessente en hul familie. As gevolg van die ontstaan van hierdie behoefte 

maak terapeute gebruik van groepterapie tegnieke omdat meer adolessente op een 

slag terapie kan ontvang wat terapie dus oak meer koste-effektief maak (Stoiber & 

Kratochwill1998:6). Huebner (1993:50-56), Kymissis en Halperin (1996:73) noem 

ook dat al hoe meer terapeute van groepterapiemodelle gebruik maak : 'In response 

to mental health and health service needs, psychologists, counselors, and social 

workers are more frequently implementing group prevention and intervention 

approaches' (Huebner 1993:50-56; Kymissis & Halperin 1996:73). 

Opvoedkundige sielkundiges wat in Suid-Afrikaanse skole werk en gebruik maak 

van groepterapie, kan dus die emosionele behoeftes van 'n paar leerlinge op een 

slag aanspreek. 

56 



Die kulturele diversiteit in Suid-Afrikaanse skole hou 'n uitdaging vir onderwysers en 

opvoedkundige sielkundiges in. Csapo (1996:609-626) beaam dat: 'All teachers 

need a thorough grounding in multiracial education to enable them to provide quality 

service for children with a great variety of interests, linguistic backgrounds, cultural 

expectations, mother tongues and ability to learn'. 

Om met verskillende kulture te werk, verg egter 'n spesiale vaardigheid. Volgens 

Ehly en Garcia-Vazquez (1998: 16)' ... becoming more multicultural in one's 

perspective is a life-long, dynamic process, and will increase competence in working 

with diverse individuals'. 

3.1.2 Groepterapie gedefinieer 

Die Sielkunde woordeboek definieer groepterapie as volg: 'Any psychotherapeutic 

process in which groups of individuals meet together with a therapist/leader. The 

interactions among the members of the group are assumed to be therapeutic and in 

many cases to be more effective than the traditional client-therapist diad' (Arthur, 

S.R. .... 1995, s.v. 'grouptherapy'). 

Die terapeut se leiding en die groeplede se terapie bydrae tydens groepterapie word 

deur Dyer en Vriend (1980:49-50) se definisie van groepterapie beklemtoon. Hulle 

definieer groepterapie as 'n model wat die volgende elemente insluit: 

a) Die geleentheid om gedagtes en gedrag te identifiseer wat moontlik 

selfvernietigend is, deur middel van die leiding van die terapeut en die 

insette van ander groeplede. 

b) Hulp van die terapeut en die groeplede om spesifieke en realistiese 

doelwitte te formuleer. 
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c) Die geleentheid om nuwe gedrag aan te leer in die veilige omgewing wat 

die groep bied en waar hulle hulself verbind om hierdie nuwe 

aangeleerde gedrag buite die groep voort te sit. 

d) Die geleentheid om terug te rapporteer oor sy of haar mislukkings en 

suksesse wat terapie huiswerk betref en om nuwe alternatiewe te 

eksploreer. 

Gazda, Duncan en Meadows (1967:306) het egter 'n meer omvattende definisie as 

bogenoemde definisies en definieer groepterapie as volg: 'Group counseling is a 

dynamic, interpersonal process focusing on conscious thought and behavior 

involving the therapy functions of permissiveness, orientation to reality, catharsis, 

and mutual trust, caring, understanding, acceptance, and support. The therapy 

functions are created and nurtured in a small group through the sharing of personal 

concerns with one's peers and the counselor. The group counselees are basically· 

normal individuals with various concerns which are not debilitating to the extent of 

requiring extensive personality change. The group counselees may utilize the group 

interaction to increase understanding and acceptance of values and goals and to 

learn or unlearn certain attitudes and behaviors'. 

Hierdie definisie omsluit dus die dinamiek van groepterapie waar groeplede mekaar 

ondersteun en vertrou en met die hulp van die terapeut gelei word tot insig, 

aanvaarding van sekere waardes en doelwitte en die uiteindelike afleer van 

verkeerde gedrag en houdings. Die definisie sluit ook die doel van groepterapie in 

wat vervolgens bespreek word. 
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3.1.3 Die doel van groepterapie 

Faust (1968:140) meen ' .... much of what is learned by children is learned in groups, 

so new learning and 'unlearning' might well be effected via groups, perhaps with 

maximum results'. 

Groepterapie bied aan die terapeut die geleentheid om in 'n relatiewe kart periode 

met meer as een adolessent terapie te doen wat dus meer ekonomies en minder 

tydrowend is. Groepterapie verteenwoordig 'n mikrokosmos van die werklike 

leefwereld van die kind. Adolessente kommunikeer met mekaar in 'n groep oor hul 

gevoelens en ontvang terugvoering van hul eie portuurgroep en leer terselfdertyd 

effektiewe sosiale vaardighede aan. Volgens Gumaer (1984:213) bied groepterapie 

dus aan adolessente die geleentheid om met mekaar oor dieselfde trauma te 

kommunikeer en terugvoering word ontvang oor hul gevoelens, gedagtes en gedrag. 

Die doel van groepterapie aan egskeidingsgetraumatiseerde adolessente le volgens 

Beyers (1989:645) in die helende elemente wat dit bied. Die helende elemente 

word vervolgens bespreek. 

3.1.3.1 Die helende elemente van groepterapie 

3.1.3.1.1 Die verlening van inligting 

Groepe is veral effektief in die verskaffing van inligting deur die terapeut of deur 

enige ander groeplid. Deur formeel en informeel te leer, deel die groeplede en die 

terapeut belangrike inligting met elke ander groeplid. 
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3.1.3.1.2 Sosialiseringstegnieke 

'n Groepsituasie verskaf die geleentheid om sosialiseringstegnieke te ontwikkel en in 

te oefen deur middel van luister, verskaffing van inligting, ontvang van inligting en 

terugvoering asook die deel van gedagtes en gevoelens. In die groepsituasie leer 

. die lede om op 'n nuwe en oop manier met mekaar te kommunikeer. Onthulling van 

inligting bevorder onthulling van inligting by ander. Die kommunikasietegnieke wat 

in die groep ontwikkel is, sal die lede moontlik help om sosiale interaksies in ander 

verhoudings te verbeter. 

3.1.3.1.3 Vestiging van hoop 

Die voorbeelde van sukses en geluk wat deur groeplede verskaf word, gee hoop aan 

die ander lede in die groep. Hoop is 'n essensiele element in die sukses van 'n 

terapie program. 

3.1.3.1.4 Universaliteit 

In 'n groepsituasie besef adolessente dat hulle nie uniek is wat hul gevoelens en 

probleme betref nie en kom daar 'n verligting in die wete dat hy of sy nie alleen is 

nie. 

60 



3.1.3.1.5 Altru'fsme 

Mense is geneig om hul behoeftes vir liefde, sorg, vergifnis en ondersteuning met 'n 

groep te deel. Groeplede vervul gewoonlik hierdie behoeftes. Dit verskaf gewoon

lik 'n gevoel van verligting deurdat die persoon daartoe in staat is om ander te help 

aangesien dit 'n gevoel van waardigheid aan die persoon verskaf. 

3.1.3.1.6 Kohesie 

In die groep moet die adolessent bereid wees om van homself of haarself te gee, 

om weer 'oop' te maak vir warm menslike kontak wat onder andere gekenmerk word 

deur 'n klimaat waarin daar empatie is. Gumaer (1984:214) wys daarop dat groep

terapie die adolessent voorsien van die basiese behoeftes aan liefde, sekuriteit en 'n 

'behoort aan' gevoel. Groepterapie bied dus aan die adolessent die geleentheid om 

aan 'n groep wat soos 'n funksionele 'gesin' of portuurgroep opereer met die nodige 

terapie kondisies waaraan hy of sy nie andersinds sou behoort nie Die groep is 'n 

veilige plek om vertroue en liefde te eksperimenteer. Soos die veiligheid en kohesie 

in 'n groep groei, ontstaan 'n sneeubal-effek, naamlik hoe meer ek vertrou, hoe meer 

waag ek. Daar is dus later by die adolessent sprake van 'my groep' en 'ons groep'. 

3.1.3.1.7 Korrektiewe opsomming of samevatting 

Die terapeut en ander groeplede verskaf terugvoering deur middel van konfron

tasies en aanmoeding. Nuwe moontlikhede word ontdek om daardie te vervang wat 

nie meer in gebruik is nie. 
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3.1.3.1.8 Nabootsing 

Die groep verskaf genoegsame geleentheid vir nabootsing wat aanleiding kan gee 

tot belangrike en kragtige nuwe insigte. 

3.1.3.1.9 Kata rs is 

Die adolessent gee uitdrukking aan sterk interpersoonlike gevoelens wat 'n mate van 

risiko vir daardie persoon inhou omdat hy of sy ware gevoelens ontbloot. Die groep 

ondersteun hierdie risikogedrag deur dit toe te laat en soms ook aan te moedig. Die 

adolessent kry die geleentheid om hierdie gedrag te evalueer deurdat hy of sy 

terugvoering van die groep ontvang. Die adolessent leer dus om tussen tussen 

geskikte en nie-geskikte interpersoonlike gedrag te onderskei. 

3.1.3.1.10 Humor 

Wanneer groepterapie met adolessente gedoen word, word humor soms op 'n 

helende manier gebruik om spanning te verminder, om 'n deurbraak te erken en vir 

die uitdrukking van geluk en die bevrediging wat ervaar word om vir mekaar om te 

gee. Humor moet egter op 'n sensitiewe wyse gebruik word. 

~I'. 
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3.2 GROEPTERAPIE IN MUL TIKUL TURELE VERBAND 

Kulturele integrasie vind tans plaas in kerke, skole, die werksmilieu asook op 

verskeie ander vlakke van die Suid-Afrikaanse samelewing. Omdat kulturele 

isolasie in Suid-Afrika iets van die verlede is, werk skoolsielkundiges met verskeie 

kulturele groepe, maar min is opgelei om oor kultuurgrense heen terapie te doen. 

Volgens Wampold, Casas en Atkinson (1981 :498) is baie terapeute nie bewus van 

die kulturele verskille tussen hulself en hul klient nie. Hulle beklemtoon ook die 

belangrikheid daarvan dat terapeute moet let op onbewustelike vooroordele wat mag 

bestaan en wat die effektiwiteit van die terapie proses kan beinvloed. 

Die klient wat die terapeut se kantoor binnestap kan Swart, Blank, lndier of Kleurling 

wees en dit is die verantwoordelikheid van die terapeut om horn of haar vertroud te 

maak met faktore wat 'n rol kan speel in die terapie met ander kulture as sy of haar 

eie. 

Groepterapie kan of homogeen of heterogeen wees, afhangend van die eienskappe 

wat groeplede onderling deel. Die eienskappe van homogene en heterogene 

groepe word nou bespreek. 

3.2.1 Homogene vs heterogene groepterapie 

In terme van groepsamestelling wanneer groepterapie gedoen word, kan 'n groep of 
homogeen of heterogeen wees. Wanneer groeplede dieselfde eienskappe 

openbaar, byvoorbeeld dieselfde ouderdom, geslag, sosio-ekonomiese status, 

ensovoorts is daar sprake van 'n homogene groep. 'n Heterogene groep is 'n groep 

waar die lede byvoorbeeld verskil in ouderdom, geslag ens (Unger 1989:151-157). 
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'n Homogene kultuurgroep, ook genoem kultuurspesifieke groep, is 'n groep 

waarvan die lede van dieselfde kultuurgroep afkomstig is, waar al die lede met 

spesifieke verwysing na Suid-Afrika, slegs of Kleurling, of Blank, of Swart, of lndier, 

sal wees, terwyl 'n heterogene kultuurgroep sal bestaan uit lede vanuit verskillende 

kultuurgroepe. Daar sal egter in hierdie studie sprake wees van drie homogene 

faktore, naamlik geslag, ouderdom en egskeidingstrauma. 

Daar kom volgens Johnson en Johnson (1994:567-572) die minste konflik by 

homogene groepe voor en die lede ervaar gewoonlik meer kohesie en onder

steuning van mekaar. Hierdie groepe woon groepterapie gewoonlik ook beter by en 

daar is ook 'n vinniger verligting van simptome as in heterogene groepe. 

Heterogene groepe daarenteen word gekarakteriseer deur meer ontdekking, die 

verandering van karakter van groeplede, en hierdie groepe is ook meer produktief 

en kreatief. Die nadeel van heterogene groepe is egter die moontlikheid van konflik 

tussen groeplede (Johnson & Johnson 1994:580-584). Heterogene kultuurgroepe 

kan moontlik probleme met betrekking tot diskriminasie ervaar. 

Omdat hierdie studie gebaseer is op groepwerk met 'n heterogene kultuurgroep 

word die voor- en nadele van terapie met 'n heterogene kultuurgroep vervolgens 

bespreek. 

3.2.2 lmplikasies van multikulturele groepterapie 

Volgens Sue en Sue (1977:420-429) is daar drie faktore wat die sukses van 

multikulturele terapie kan belemmer, naamlik taal, klasgebonde waardes en 

kultuurgebonde waardes. Hierdie aspekte sal nou bespreek word. 
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3.2.2.1 T aalfaktore 

Verbale en nie-verbale kommunikasie speel 'n groot rol in terapie op verbale vlak 

waar belangrike inligting oor gevoelens en emosies verbaal oorgedra word. Op nie

verbale vlak speel oogkontak, liggaamshouding en persoonlike ruimte 'n groot rol. 

lndien daar nie genoeg kennis tot die beskikking van die terapeut is wat die nie

verbale kommunikasie van die klient betref nie, kan belangrike inligting verlore gaan. 

Die klient verbaliseer sy of haar emosies en gevoelens en indien hy of sy nie 

taalvaardig genoeg is in die taal wat die terapeut tydens groepterapie gebruik nie, 

kan daar ook 'n kommunikasiegaping tussen die klient en die terapeut ontstaan. 

Hsu en Tseng ( 1985: 577-581) postuleer dat: 'It is common knowledge that 

communication patterns are molded by cultural systems in terms of the channel of 

communication to be used, the language of expression, and the way in which the 

meaning are transmitted'. Kultuurkorrekte kommunikasiepatrone moet gebruik word 

tydens terapie en moet derhalwe ook gerespekteer word wanneer daar oor 

kultuurgrense heen terapie gedoen word. 

3.2.2.2 Klasgebonde waardes 

Klasgebonde waardes moet altyd in ag geneem word deur die terapeut wanneer 

daar met kliente vanuit verskillende kulture gewerk word. Die terapeut wat in baie 

gevalle vanuit 'n middel, of hoe inkomstegroep kom, is dit soms moeilik om horn of 

haar te vereenselwig met die omstandighede van 'n klient wat in armoede leef. 

Die meerderheid swart persone kom uit 'n lae inkomstegroep en die meerderheid 

blankes uit 'n middel en hoe inkomstegroep. Die moontlikheid dat die swart persone 
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in 'n groep, bestaande uit multikulturele persone uit 'n laer inkomstegroep mag kom, 

moet die terapeut meer sensitief hiervoor maak. 

Die lewe van hierdie individu word gekenmerk deur werkloosheid, of swak inkomste 

asook min kosvoorrade en soms geen eiendom nie. Hierdie omstandighede bring 

gevoelens van minderwaardigheid, hulpeloosheid en afhanklikheid teweeg. Ouers 

kan soms as gevolg van armoede van hulle kinders verwag om op 'n baie vroee 

ouderdom te gaan werk wat veroorsaak dat die kind/adolessent te moeg is om te 

studeer en dit het uiteindelik swak skoolprestasie tot gevolg (Sue 1978:451 ). 

3.2.2.3 Kultuurgebonde waardes 

Kulturele groepe het hul eie waardes, gelowe, houdings, gewoontes en sedes wat 

van ander kulture verskil. Volgens Charles Thompson ( 1983:291) kan die terapeut 

onbewustelik of bewustelik aan die klient kommunikeer dat hierdie verskille 'n gevoel 

van minderwaardigheid kan veroorsaak of dat dit 'n struikelblok is wat oorkom moet 

word. 

Navorsingstudies wat in Amerika gedoen is (Smith 1977:390), dui daarop dat baie 

terapeute tydens terapie steeds op patologie en stereotipering fokus. Die gevolg van 

stereotipering volgens haar is:' ... that people use this for refusing to deal with each 

other on an individual basis'. Dit is veral in 'n multikulturele konteks dat dit 

noodsaaklik is om kultuurgebonde waardes in ag te neem waar die waardes, 

gelowe, houdings en sedes van ander kulture in ag geneem moet word. 
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3.3 DIE ROL VAN DIE TERAPEUT TYDENS DIE PROSES VAN 

MUL TIKUL TURELE GROEPTERAPIE 

3.3.1 Sensitiwiteit ten opsigte van kulturele aangeleenthede 

Kulturele empatie is ' ... a general skill or attitude that bridges the cultural gap 

between a therapist and client' (David & Erickson 1990:211 ). 

Die terapeut moet empatie asook begrip, opregtheid en respek vir elke groeplid 

kommunikeer. Terapeute kan hierdie 'omgee-verhouding' demonstreer deur 

byvoorbeeld nie te oordeel en krities te wees nie en om aanvaarding teenoor almal 

te toon. Aanmoediging, ondersteuning en voorligting behoort oak deur die terapeut 

aan die groeplede verskaf te word. Dit is belangrik dat die terapeut elke lid van die 

groep se uniekheid erken en respekteer, ongeag sy of haar kulturele en etniese 

agtergrond. 

3.3.2 Multikulturele bewuswording 

Volgens Tseng en Hsu (1985:577-581) is dit belangrik dat terapeute hul orientasie 

en kennis verbreed random die kulturele aspekte van onderskeie families wanneer 

daar terapie gedoen word met persone vanuit ander kulturele en etniese agter

gronde as die waaruit terapeute self kom. 

Ten einde behoorlike multikulturele groepterapie met adolessente te doen, is dit 

belangrik dat die terapeut bewus is van sy of haar vooroordele wanneer daar met 

ander kulture gewerk word en moet die terapeut poog om nie hierdie vooroordele te 

laat inmeng met die terapie intervensies nie (Thompson & Rudolph 1992:289). 
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Dit gebeur soms dat terapeute hulle onderwerp aan 'kleurblindheid' ten einde 

suksesvol groepterapie te doen met persone vanuit ander kultute asook in 'n paging 

om van vooroordele ontslae te raak, maar Sebring (1985:3) verwerp hierdie 

'kleurblindheid' en postuleer: 'the doctrine of colorblindness in counseling must be 

replaced by an appreciation of the dynamics of an individual's life as it relates to a 

cultural context ... '. Hy wys verder daarop dat verskille erken moet word en dat daar 

'n besef moet wees dat geen twee kulture dieselfde is nie, maar dat die uniekheid 

van elke persoon en sy kulturele agtergrond en waardes erken en gerespekteer 

moet word. 'Differences exist that should be recognized, respected, and 

considered in designing therapeutic interventions'. 

Dit is belangrik dat elke terapeut wat multikulturele terapie doen homself of haarself 

vertroud moet maak met die kulturele agtergrond van die klient met wie hy werk. 

3.3.3 Selfbewuswording 

Volgens Tseng en Hsu (1985:577-581) is daar tydens multikulturele groepterapie 

sprake van moontlike kulturele oordrag wat deur die terapeut geevalueer behoort te 

word, want soos die outeurs dit ste.1: 'Our views, attitude, and expectations toward 

another group are usually influenced by any preexisting cultural views, attitudes, or 

expectations, whether right or wrong, towards that particular group'. 

Die terapeut moet bewus word van sy of haar vooroordele asook invloede vanuit die 

kulturele agtergrond van beide die terapeut en die klient, want volgens Tseng en 

Hsu (1985:577-581) sal hierdie vooroordele wat kultuurgeorienteerde persepsies 

vorm altyd bestaan, daarom is dit belangrik dat die nodige aanpassings en korrek

sies aangebring word deurdat die terapeut sy of haar kennisraamwerk verbreed met 

betrekking tot die kultuuragtergrond van die verskillende kultuurgroepe waarmee 

68 

:}1 



daar gewerk gaan word, asook moontlik terapie tegnieke aan te pas sodat dit in die 

verwysingsraamwerk van elke groeplid inpas. 

Sue (1978:451) lys die volgende eienskappe van 'n suksesvolle multikulturele 

terapeut: 

• Begrip van eie waardes en verwysingsraamwerk met betrekking tot die aard en 

gedrag van ander persone, met die beset dat mense van mekaar verskil. 

• Erkenning dat geen teoretiese verwysingsraamwerk in die sielkunde polities en 

moreel neutraal is nie. 

• Eklektiese werkswyse waar tegnieke en metodes aangepas word om binne die 

verwysingsraamwerk van elke persoon in te pas. 

3.3.4 Respek 

Die Amerikaanse Swart minderheidsgroep is trots op hul kultuur en voel soms dat 

hulle kultuur nie deur die Blanke meerderheidsgroep in Amerika gerespekteer word 

wanneer die Blankes hul kultuur of gedrag as vreemd, minderwaardig en snaaks 

beskou nie. Die Swart minderheidsgroep is sensitief omtrent hul kulturele 

agtergrond veral wanneer hulle lede van 'n heterogene rasgroep is (Man Keung Ho 

1987:192). 

Dit is moontlik dat Suid-Afrikaanse Swart adolessente in groepterapie net so 

sensitief is wat hul kultuur betref wanneer hulle in 'n heterogene terapiegroep 

verkeer. 
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Om respek te betoon, is dit belangrik dat die terapeut aandag gee aan die 

uitdrukking van gevoel en aanvaarding op verbale sowel as nie-verbale vlak. 

3.4 GROEPTERAPIE FASES 

Die proses wat tydens groepterapie plaasvind, bestaan uit verskeie fases. Daar is 

volgens Ehly en Garcia-Vazquez (1998: 11) 'n hewige debat random die opeen

volging van die fases en of individue sommige fases meer as een keer ervaar. 

Sommige navorsers beweer dat hierdie fases lineer plaasvind, naamlik in 'n duidelik 

volgorde van fase 1, 2, 3, 4 terwyl ander navorsers beweer dat hierdie fases siklies 

is, waar die persoon tydens fase 4 terugkeer na fase 2 of na fase 3 ensovoorts. 

Daar bestaan verskillende modelle wat die groepterapie fases uitbeeld. Ongeag 

watter model gebruik word wat die fases in groepterapie betref, is dit belangrik dat 

die terapeut kennis dra van die krisisse wat tydens die verskillende fases mag 

opduik en 'n bewuswording moet kweek van die faktore wat die groepproses kan 

versteur of aanhelp. Die terapeut se kennis hiervan help om op die geskikte tye in 

te tree asook hoe om in te tree om die groepproses te fasiliteer (Corey 1985:63). 

Verskeie navorsers verskil oar die inhoud van die fases, maar die prosesse wat 

plaasvind in hierdie fases is min of meer dieselfde. Die fases wat vervolgens 

bespreek word, is gebaseer op modelle van verskeie outeurs. 

3.4.1 Preliminere (voorafgaande) fase : Onderhoudvoering 

Sekere belangrike aspekte word tydens die preliminere (voorafgaande) sessie 

uitgelig en aan elke adolessent verduidelik, naamlik die doel van groepterapie, 
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vertroulikheid, tydsduur, reels vir groepdeelname, aktiwiteite, seleksie en die 

groepterapie-kontrak. Die belangrikheid van elke aspek word nou bespreek. 

a) Doel van groepterapie 

Adolessente word soms deur volwassenes verwys vir groepterapie en die 

adolessent val outomaties in by 'n proses van groepterapie. Van hierdie adoles

sente dra gewoonlik nie kennis van terapie en groepterapie nie, daarom moet 

hierdie kinders tydens onderhoudvoering ingelig word oor die redes vir die verwysing 

asook wat die algemene doel van die groepterapie is. 

Thompson en Rudolph (1992:260) wys daarop dat die gevaar bestaan dat mense · 

negatiewe ervaringe ten opsigte van vorige groepterapiesessies mag he. Hierdie 

mense staan oor die algemeen skepties en krities teenoor groepterapie. Dit is 

belangrik om hulle tydens die onderhoudvoering in te lig oor die doel van groep

terapie en wat die groepterapie proses en die verskillende fases behels. Tydens die 
' 

derde fase van groepterapie gebeur dit byvoorbeeld dat groeplede terugvoering oor 

hul houding en gedrag aan mekaar verskaf en mekaar konfronteer. Hierdie 

konfrontasie kan soms emosionele pyn teweegbring, daarom is dit belangrik dat die 

adolessent tydens die preliminere fase ingelig word wat hy of sy kan verwag tydens 

elke fase van die groepterapie. 

Die terapeut moet dus die doel van die groepterapiesessies aan die groeplede 

verduidelik en help om onsekerhede en vrese uit die weg te ruim. Die groeplede 

moet ook tydens die prelimere fase ingelig word watter ander persone die 

groepterapie gaan bywoon (Gumaer 1984:215). 
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b) Vertroulikheid 

Tydens die preliminere (voorafgaande) sessie verduidelik die terapeut aan die 

adolessente dat alle inligting as vertroulik hanteer word en dat alle inligting wat deur 

ander groeplede tydens groepterapie bespreek is, nie met persone buite die groep 

bespreek mag word nie. 'What is discussed in the group is the group's secret' 

(Gumaer 1984:216). 

c) Tydsduur 

Ten einde elke adolessent betyds by elke groepterapiesessie te he, asook om 'n 

verantwoordelikheidsbesef by hulle te kweek, moet elke groeplid kennis neem van 

die presiese tyd waarop elke sessie begin, asook wanneer dit eindig. Die groeplede 

moet ook kennis dra van die aantal sessies wat bygewoon moet word en hulle moet 

tydens die terapieproses ingelig word oor hoeveel sessies oor is (Gumaer 

1984:218). 

Navorsing dui daarop dat 'n minimum van 10 sessies noodsaaklik is vir effektiewe 

groepterapie. Gumaer (1984:220) beveel egter 12 groepterapiesessies aan. 

Omdat daar vir die doeleindes van hierdie studie multikultureel te werk gegaan word, 

is daar besluit op 'n minimum van 12 groepterapiesessies aangesien soveel ander 

faktore ter sprake is wat hierdie groepterapiesessies kan bemoeilik, byvoorbeeld 

taalfaktore en kulturele verskille van die groeplede. 

lnligting en kennis met betrekking tot tydsduur verskaf 'n gevoel van sekuriteit aan 

deelnemers. 
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d) Reels of riglyne vir groepdeelname 

Corder (1994:53) beveel aan dat die volgende reels aan elke moontlike groeplid 

voor seleksie en groepterapie verduidelik moet word. Die reels word saam met die 

kontrak, wat later voor groepdeelname bespreek word, aan elke groeplid verskaf: 

• Slegs een persoon mag op 'n keer praat. 

• Moenie opstaan tydens die terapie proses nie. 

• Luister altyd wanneer 'n ander groeplid praat. 

• Hou by een onderwerp. 

• Wees gereed om te praat en deel te neem. 

• Respekteer wat ander se. 

• Eksploreer tydens groepterapie moontlike oplossings vir ander se probleme. 

• Wanneer daar iets belangrik binne of buite die groep met horn of haar gebeur 

moet hy of sy bereid wees om dit met die groep te bespreek. 

• Wees altyd so eerlik as moontlik. Niemand kan gedagtes lees nie en inligting 

wat weggesteek word, kon dalk van belang gewees het om jou in die 

groepproses te help. 

• Probeer om so reguit as moontlik oor jou gedagtes en oor jou gevoelens te praat. 

• Daar rus 'n verpligting op elke lid in die groep om mee te deel wat hy of sy dink 

van dit wat die ander se en die manier hoe hulle dit se. Probeer om hierdie 

inligting op 'n vriendelike en empatiese wyse oor te dra. 

• Geen positiewe verandering sal in jou lewe plaasvind indien daar nie geoefen 

word om dit te doen nie. Hierdie sessies gaan nie bloot oor kommunikasie nie, 

maar daar moet ook aktiwiteite en huiswerk tydens en na sessies gedoen word. 

In die Suid-Afrikaanse konteks kan daar moontlik teen Swart kinders gediskrimineer 

word. Gevoelens van negatiwiteit kan tussen kulture voorkom. Dit is belangrik dat 

groeplede tydens die eerste fase van groepterapie hul vrese met betrekking tot die 

multikulturele aard van die groepterapie uitspreek. 
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Voorbeelde van probleme is die volgende: 

• die respektering van elke ander lid se kultuur. 

• diskriminasie. 

• die toon van empatie teenoor persone uit 'n ander kultuur. 

• die aanvaarding van elke lid van 'n ander kultuur. 

Elke groeplid ontvang bogenoemde inligting as deel van hul groepkontrak alvorens 

enige groepterapiesessies 'n aanvang neem. As deel van 'n paket ontvang elke 

adolessent oak riglyne oor hoe om terugvoering aan elke lid tydens groepterapie

sessies te gee met betrekking tot gevoelens en gedagtes oar dit wat ander in die 

groep seen doen. Hierdie riglyne met betrekking tot terugvoering sal breedvoerig 

uiteengesit word as deel van die groepterapie-kontrak. 

e) Aktiwiteite 

Elke groeplid moet kennis dra van alle aktiwiteite wat tydens die groepterapie proses 

gaan plaasvind. Volgens Gumaer (1984:217) kan baie van die aktiwiteite wat tydens 

groepterapie toegepas word, soos byvoorbeeld ontspanningstegnieke en fantasiee, 

moontlik vrees by sommige kinders veroorsaak, daarom is dit belangrik dat hierdie 

adolessente eers oefen en geleidelik blootgestel word aan die aktiwiteite wat 

moontlik bedreigend kan wees. 
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f) Seleksie 

Die terapeut verduidelik tydens onderhoudvoering die groepterapieproses, die doel 

van groepterapie asook belangrike faktore soos vertroulikheid en aktiwiteite wat 

gebruik gaan word aan elke groeplid. Die klient sowel as die terapeut kry die 

geleentheid om vas te stel of die betrokke klient gemaklik sal voel in groepterapie en 

sal baatvind daarby. Deur middel van hierdie sorgvuldige seleksie van kliente kan 

soos Ohlsen (1969:105) dit stel:' ... increase his (the therapists) chances of helping 

them. He must be free to accept only those clients whom he feels reasonably 

certain can be helped in his group, and preferably only those who request 

membership after they realize what will be expected from others in the group'. 

Daar is wel terapeute wat dit nie nodig ag om groeplede vir groepterapie te selekteer 

nie. Hulle is van mening dat elke persoon in aanmerking behoort te kom vir 

groepterapie en dat onderhoudvoering en seleksie dus onnodig is (Thompson & 

Rudolph 1992:261 ). 

Seleksie by wyse van onderhoudvoering sal wel deur hierdie navorser gedoen 

word as gevolg van die multikulturele samestelling van die groep. Tydens 

onderhoudvoering sal daar byvoorbeeld onder andere vasgestel word of die 

persoon behoorlik in Engels en Afrikaans kan kommunikeer om kommunikasie

probleme uit te skakel. Seleksie sal dus na afloop van onderhoudvoering met elke 

ge·identifiseerde adolessent plaasvind nadat die groepterapie proses aan horn of 

haar verduidelik is. Elke adolessent sal ook sy of haar eie program in ag moet neem 

oin vas te ste.I of hy of sy genoeg tyd per week tot sy of haar beskikking het om aan 

hierdie groepterapiesessies deel te neem. 
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g) Groepterapie kontrak 

Die navorser het besluit dat daar 'n groepterapie kontrak opgestel meet word wat 

elke adolessent sal ontvang en wat hy of sy meet teken. Hierdie kontrak dien as 

bewys vir die volgende: 

• Belofte tot samewerking. 

• Kennisname met betrekking tot die groepterapie proses en wat van horn of haar 

verwag word tydens groepterapie. 

Elke kontrak sal ook 'n spasie vir persoonlike doelwitte he, waar die adolessent 'n 

persoonlike doelwit kan inskryf wat hy of sy graag wil bereik tydens die groep

terapiesessies. Die terapeut kan aan elke adolessent aan die einde van elkeen van 

die twaalf sessies, tydens die eerste of beginfase, tweede, derde en vierde fase 

evalueer om vas te stel of persoonlike doelwitte bereik is alvorens die groepterapie 

teen die einde van die twaalfde sessie afgesluit word. Persoonlike doelwitte kan 

ook aan die terapeut 'n aanduiding gee van die verwagting van die adolessent 

rakende groepterapie. 

3.4.2 Eerste of beginfase 

Tydens die eerste of beginfase word die groep gevestig en word die volgende 

aspekte van multikulturele groepterapie aan groeplede oorgedra: 
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a) Ken-mekaar 

Tydens die beginfase help die terapeut die groeplede om mekaar beter te leer ken 

en om meer te wete te kom van die emosionele gevoelens wat ander ervaar asook 

wat self ervaar word. Die adolessent word ondersteun en gehelp om hierdie 

gevoelens en gedrag te bespreek en te verstaan (Gumaer 1984:222). 

'The initial stage of a group is a time of orientation and exploration - determining the 

structure of the group, getting acquainted, and exploring the members expectations' 

(Corey 1985:78). 

b) Doelwitformulering 

Alhoewel die doel van groepterapie alreeds tydens die preliminere fase aan die 

adolessent verduidelik is, word die doelwitte van die groepterapie weer eens tydens 

die eerste of beginfase bespreek. 

Vir Corey (1985:78) is die eerste of beginfase ' ..... a phase in which members learn 

how the group functions, define their own goals, clarify their expectations and look 

for their place in the group'. Benewens die algemene groepdoelwit wat vir die 

doeleindes van hierdie studie die aanleer van vaardighede sal wees om die 

adolessent toe te rus om uiteindelik die egskeiding van sy of haar ouers te hanteer, 

moet elke adolessent ook persoonlike doelwitte vir horn of haar ontwikkel (Gumaer 

1984:217). Hierdie persoonlike doelwitte figureer alreeds in die groepterapie kontrak 

wat deur die adolessent onderteken word en wat onder 3.4.1 (g) bespreek is. 

Volgens Man Keung Ho (1987:201) ervaar Swart Amerikaners dit moeiliker om hul 

doelwitte te bereik as Blanke Amerikaners, juis as gevolg van diskriminasie en 
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vooroordele in baie sosiale, kulturele en ekonomiese instellings in Amerika. Die 

moontlikheid bestaan dus dat Suid-Afrikaanse Swartmense dieselfde ervaring as 

Swart Amerikaners sal he. Berger en Simon (1974:145-161) postuleer egter dat die 

mens oor die algemeen doelgeorienteerd beskou kan word, ongeag die kulturele en 

etniese agtergrond van die persoon. 

c) Vertroue en gevoelens van aanvaarding 

Sekere misverstande, vrese en verwagtinge word tydens hierdie sessie na 

die groep gebring en dit is die terapeut se taak om hierdie misverstande en vrese uit 

die weg te ruim deur aan die groeplede die geleentheid te gee om daaroor te praat. 

Gevoelens van angs en onsekerheid kan tydens die eerste sessie voorkom omdat 

die adolessent vrees dat hy of sy moontlik nie deur die res van die groep aanvaar 

sal word nie (Corey 1985:78). 

Volgens Man Keung Ho (1987:202) bestaan daar soms gevoelens van wantroue by 

swart adolessente indien die terapeut 'n sielkundige van 'n ander kulturele en 

etniese agtergrond is. Dit is ook moontlik dat swart adolessente onkundig oor 

terapie en veral groepterapie is. 

Dit is belangrik dat alle gevoelens van diskriminasie wat groeplede ervaar uit die weg 

geruim word, want volgens Gumaer (1984:218) sal die groepterapie oneffektief wees 

as hierdie groepdinamiek nie in plek is nie. 

Gumaer (1984:218) lys nog voorwaardes wat belangrik is, soos hy tydens 

onderhoudvoering met sy studente ondervind het : 

• vertroue 

• beg rip 
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• aanvaarding 

• betrokkenheid van ander groeplede 

• die toon van empatie deur groeplede. 

'n Belangrike aspek, naamlik vertroulikheid, wat tydens die preliminere sessie aan 

die adolessent verduidelik is, word weer tydens die eerste of beginfase uitgelig om 

elke lid van die groep gerus te stel oor die vertroulikheid van alle inligting en dat 

inligting wat tydens groepsessies bespreek is nie buite die groep bespreek mag 

word nie. In hierdie verband noem Corey (1985:79) dat:' .. Without trust, group 

interaction will be superficial, little self-exploration will take place, constructive 

challenging of one anther will not occur, and the group will operate under the 

handicap of hidden feelings'. 

d) lnsluiting en identiteitsvorming 

Schutz (1973:79) wys daarop dat die persoon tydens hierdie fase besluit of hy of sy 

'in' of 'uit' is wat die groepterapie betref. Besluite rakende die handhawing van 'n 

persoon se individualiteit binne die groep en die verbondenheid tot die groep word 

ook gemaak. 

Dit kom daarop neer dat groeplede nie nodig het om van hul individualiteit te verloor 

net omdat die ander lede van die groep anders oor 'n saak voel nie, maar dat die 

persoon homself of haarself moet bly om uiteindelik by die groepterapie baat te vind. 
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e) Vestiging van hoop 

Terapie behoort suksesgeorienteerd te wees en daar moet tydens die eerste sessie 

· genoeg hoop gekommunikeer word, naamlik dat terapie groepintervensie die 

persoon genoeg vaardighede gaan gee om uiteindelik toegerus te wees om die 

trauma van die egskeiding van sy of haar ouers te kan hanteer. 

3.4.2.1 Die rol van die terapeut en die groeplede tydens die eerste of 

beginfase 

Die eerste of beginfase word soos volg deur Corey (1985:84-85) uiteengesit: 

• 

Roi van die terapeut 

Ondersteun groeplede deur die 

bespreking van vrese en verwag

tinge ten einde 'n vertrouens

verhouding te ontwikkel. 

Verwagte rol van die groeplede 

Aktiewe samewerking van elke lid 

met die hoop dat 'n vertrouensver

houding sal ontwikkel. 

• Verseker deelname van alle groeplede. Leer om betrokke te raak by die 

• Toon aan dat lede verantwoordelik 

·• 

is vir die uiteindelike uitkoms van die 

terapie. 

Deel verwagtinge rakende die 

groeplede mee. 
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• Leer tegnieke van luister en terugvoering Leer hoe om gevoelens en 

• 

aan groeplede. 

Bepaal reels en norme saam met 

groeplede. 

• Bied emosionele ondersteuning aan 

groeplede. 

• Evalueer behoeftes van elke lid en bied 

fasilitering op so 'n manier aan dat 

behoeftes bevredig word. 

• 

• 

Bied basiese riglyne oor die wyse 

waarop lede aktief betrokke kan 

bly om die produktiwiteit van die 

groep te verseker. 

Verduidelik die groepproses aan lede . 

3.4.3 Tweede fase 

gedagtes met die res van die 

groep te bespreek. 

Betrokkenheid in die vasstelling 

van reels. 

Gewilligheid om mekaar te leer 

ken. 

Gewilligheid om vrae te vra oor 

enige onduidelikheide oor die 

groepproses. 

Die tweede fase begin gewoonlik met 'n kort opsomming van dit wat tydens die 

eerste fase plaasgevind het. Daarna is die groep gereed om lede se bekom

mernisse te bespreek oor dit wat tydens en na afloop van die eerste sessie 

plaasgevind het. Volgens die navorser ·kan dit soms gebeur dat groeplede na afloop 
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van die eerste sessie 'n verandering in gedrag of optrede teenoor mekaar bespeur 

wat veroorsaak dat 'n groeplid wantrouig teenoor 'n ander persoon in die groep raak 

en kommer ontstaan dat hulle met ander vriende of skoolkennisse bespreek sal 

word. 

Groepkohesie, aanvaarding en vertroue ontwikkel met tyd en die groeplede het 

meer vrymoedigheid om betrokke te raak in die groepterapieproses. Dit is dus 

belangrik dat die terapeut die groeplede help om emosies wat hul in die groep 

ervaar, te eksploreer en te begryp. 

Die tweede fase, wat ook bekend staan as die eksplorasiefase, word veral 

gekenmerk deur angs en verdediging wat verskeie vorme kan aanneem (Corey 

1985:85). Elk van hierdie aspekte word kortliks bespreek. 

a) Angs 

Groeplede is nie meer angstig oor die nuwe ondervinding wat groepterapie betref 

nie, maar beleef angs omdat hulle bang is vir blootstelling van die persoon agter die 

openbare beeld. Volgens Jim Gumaer (1984:230) is dit vir 'n kind moeilik om die 

ware self bloot te stel. Kinders vrees dat hulle verkeerd verstaan sal word, dat hulle 

mense naby hulle sal seermaak of dat hulle veroordeel sal word. 

Wanneer die groeplede leer om mekaar te vertrou, kan dit lei tot minder angs en 

uiteindelik sal hulle bereid wees om meer van hul vrese en emosies bloot te stel. 

Angs kan ook veroorsaak word omdat die groeplede vrees dat hulle nie deur die res 

van die groep aanvaar sal word nie. Hier is is dit dan ook die taak van die terapeut 

om aanvaarding aan elke individuele lid te kommunikeer. 'Accepting the members 

where they are (intellectually involved or emotionally distant, for example), reassures 
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members and allows them to feel free to enter the group, eventually at an emotional 

level, should they choose' (Donigian & Malnati 1987: 16). 

b) Versetting 

lntellektualisering, raadgewing, vermyding, nie-deelname, monopolisering en 

aggressie is enkele verdedigingsmeganismes wat deur Corey (1985:89) genoem 

word wat persone tydens groepterapie gebruik om hulself te beskerm teen 

emosionele pyn en die eksplorasie daarvan. 

lndien hierdie elemente nie tydens die tweede fase van groepterapie erken word nie 

kan dit remmend inwerk op die terapie proses. 

Volgens Corey (1985:88) kan versetting as een van die elemente van verdeding 

hanteer word deur die groeplede aan te moedig om hierdie elemente van verdeding 

te ondersoek, te erken en om daaroor te praat om vas te stel wat die redes daarvoor 

is. 

Elemente van verdedigingsmeganismes (Corey 1985:90) word vervolgens bespreek 

en moet tydens die tweede sessie ge'ldentifiseer word om te verseker dat die groep 

gereed is vir die derde sessie wat oak bekend staan as 'n werkende sessie waar 

intieme gedagtes en emosies met mekaar gedeel word. 
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(c) Verdedigingsmeganismes: 

• lntellektualisering: 

Alhoewel intellektualisering belangrik is, is dit egter volgens Corey 

noodsaaklik dat dit ge·integreer word in die persoon se emosionele 

lewe en gedrag (1985:90). lndien 'n persoon begin om alles wat in die 

groep plaasvind te ontleed en te ontrafel, kan dit moontlik daarop dui dat 

hy of sy intense emosies wil vermy. 

• Raadgewing 

Groeplede wat voortdurende wil raadgee, is soms ongemaklik met die 

gevoelens en die emosies wat die ander groeplede ervaar. Deur raad te gee, 

probeer hulle om hulle eie angs te hanteer. Deur raad te gee, wil lede ook 

superieur wees teenoor die res van die groeplede aangesien hy of sy raad 

het vir alle probleme. Dit is belangrik dat groeplede op hul eie tyd die regte 

antwoorde en oplossings vir probleme ontdek (Corey 1985:91 ). 

• Vermyding 

Vermyding is die algemeenste vorm van verdediging. Wanneer persone 

nie opdaag vir groepsessies nie of wanneer die persoon humor gebruik 

om eie intense gevoelens weg te steek is die persoon besig om in te 

meng met die ontwikkeling van die groepkohesie en met die 

produktiwiteit van die hele groep. Volgens Corey (1985:92) is die 

volgende ook voorbeelde van vermyding: 

- Hy of sy probeer gereeld die onderwerp verander sodra groepsessies 

ernstig en emosioneel raak. 

- Die persoon bly vaag en onduidelik. 
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- Die persoon se dat sy of haar eie probleme eintlik minder belangrik is in 

vergelyking met die van die res van die groep. 

- Die persoon probeer redes soek om nie eie gevoelens en gedagtes te 

bespreek nie. 

• Nie-deelname 

Volgens Egan (1976:199-218) is stilte 'n onbewustelike manier om te 

manipuleer en word dit as onproduktief beskou. Hy noem verder dat nie

deelname beskou kan word as die verbreking van die groepkontrak. 

Corey (1985:93) meen dat dit belangrik is dat skaamheid nie verwar 

moet word met 'n persoon wat 'n 'moeilike' groeplid is nie. Die persoon 

se gevoelens van skaamheid moet binne die groep gerespekteer word. 

• Monopolisering 

Monopolisering is 'n manier om angs te hanteer wanneer 'n persoon 

voel dat hy of sy te min aandag kry. Hulle raak angstig en sal die 

groep op so 'n wyse manipuleer dat die aandag weer op horn of haar gerig 

word, hetsy deur middel van storievertelling of deur te veel te praat. Op 

hierdie manier herwin hulle beheer oor die groep deurdat die aandag 

rondom hulle gesentreer word (Corey 1985:93). 

• Aggressie 

Aggressie word dikwels op die terapeut gerig as 'n wyse om te verhoed 

om te afhanklik te raak van die groep of die terapeut, asook uit 

onwilligheid om emosies met die res van die groep te bespreek. 

Aggressie word soms op 'n versluierde manier oorgedra deur middel 

van 'n frons, gesigsuitdrukkings wat dui op verveeldheid, sarkasme en 'n 

aandagtrekkende liggaamshouding. Volgens Corey (1985:95) kan die 
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terapeut aggressie openlik hanteer en behoort hierdie aggressie 

uiteindelik ta verander in 'n samewerkende houding deur hierdie persoon. 

3.4.3.1 Die rol van die terapeut en die groeplede tydens die tweede fase 

Verwagte rol van die terapeut Roi van die groeplede 

• Die identifisering van angs wat moontlik Die herkenning en die uitdrukking 

voorkom. van negatiewe gevoelens. 

• Die uitwys van verdedigingsmega- Die herkenning en verandering 

nismes aan groeplede. Die skep van verdedigingsmeganismes. 

van 'n klimaat waarin lede verdedi-

gingsmeganismes kan hanteer. 

• Die verduideliking dat verdedigings

meganismes ender hierdie omstan

dighede normaal is. 

• Wys aan die groeplede die belangrikheid 

daarvan uit om konflik wat in die groep 

ontstaan openlik te hanteer. 

Wees bereid om konflikte binne 

die groep te hanteer, eerder as 

om dit te ignoreer. 

Wanneer groeplede deur gevoelens van angs en onsekerheid gewerk het en 'n 

houding van omgee en sensitiwiteit teenoor die res van die lede in die groep 

ontwikkel het, is daar sprake van gevoelens van sekuriteit en gevoelens van 

'behoort aan'. Groeplede ontwikkel 'n besef van hul individualiteit en uniekheid en 

die behoefte om hul energie op belangrike persoonlike probleme te fokus. Die 

groeplede ontwikkel 'n deelnemende houding van bereidwilligheid en verbondenheid 

om uiteindelik hanteringsvaardighede aan te leer wat hulle gereed maak vir die 
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derde fase wat ook bekend staan as die werksfase. Mahler (1969: 152) beskryf die 

derde fase as: The essential life of a group'. 

3.4.4 Derde fase 

Vertroue en kohesie behoort alreeds tydens die derde fase gevestig te wees en 

kommunikasie binne die groep is oop en eerlik. Daar is 'n grater bereidwilligheid 

om ander toe te laat om jou te leer ken en om sensitiewe inligting te bespreek 

(Corey 1985: 115). Konflik wat tussen groeplede ontstaan, word meer effektief 

hanteer en terugvoering word aangebied en aanvaar. Die groep is bereid om binne 

sowel as buite die groep te werk ten einde groep- en persoonlike doelwitte te bereik. 

Groeplede is hoopvol en glo dat omstandighede gaan verander en verbeter. 

Tydens die derde fase behoort groeplede die volgende te ervaar: 

• Vertroue en aanvaarding. 

• Empatie en 'n 'omgee-klimaat'. 

• Hoop. 

• Bereidwilligheid om te verander. 

• lntimiteit. Groeplede raak geheg aan mekaar omdat hulle saam werk om 'n 

moeilike episode van hulle lewens te verwerk. 

• Persoonlike gevoelens van beheer omdat hulle besef dat hulle 'n innerlike 

sterkte, kreatiwiteit en moed het. 

• Katarsis waartydens persone die geleentheid kry om hul gevoelens te lug en om 

met nuwe perspektiewe na vore te kom. 

• Kognitiewe herstruktuering wat dui op verduideliking, ontleding en die verklaring 

van intense emosionele gevoelens. Dit verskaf 'n kognitiewe raamwerk wat 

nodig is vir verandering en die formulering van nuwe idees en besluite. 
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• Vryheid om te eksperimenteer. Die groep verskaf ondersteuning aan elke lid 

van die groep om met nuwe gedrag te eksperimenteer. Terugvoering word aan 

die persoon gegee alvorens hierdie gedrag buite die groep toegepas word. 

• Terugvoerihg deur groeplede oar 'n moeilik hanteerbare situasie of 

verandering van houdings en gedrag. 

• Selfonthulling wat die 'hier' en die 'nou' betref. Pyn, teleurstelling en hartseer 

asook onopgeloste krisisse, doelwitte en aspirasies wat die 'hier' en die 'nou' 

betref, word bespreek. Selfonthulling in 'n groepsituasie handel oak oor die 

persoon se reaksies en gevoelens oar dit wat in die groep plaasvind. 

• Konfrontasie wat volgens Corey (1985: 115) met sensitiwiteit hanteer word, help 

groeplede uiteindelik om oar te gaan in selfkonfrontasie wat nodig is vir die 

persoon om deur probleme te werk en hulle op te las. 

Wanneer groeplede nuwe gedrag en vaardighede wat hulle tydens groepterapie

sessies geleer het in hulle alledaagse lewe begin toepas, word die vierde en laaste 

fase, die beeindiging van die groepterapie deur die terapeut aangekondig (Gumaer 

1984:234). 

3.4.5 Vierde fase : Beeindiging en afsluiting van groepterapie 

Die vierde fase, naamlik afsluiting, word volgens Worden (1991: 158) gekenmerk 

deur die bereiking van die algemene groepdoelwit. Die hoofklagte is opgelos, 

disfunksionele patrone het verander en die persone toon 'n verbetering in die 

effektiewe oplos van probleme. Dit is die taak van die terapeut om die groeplede 

tydens hierdie fase te help om te verstaan, te integreer en te konsolideer wat hulle in 

die groep geleer het. Lede word oak ondersteun in die versterking van vaardighede 

wat hulle tydens die groepterapie proses aangeleer het. 'n Bespreking behoort 

plaas te vind oar hoe hulle hierdie vaardighede en nuwe kennis na afloop van 

groepterapie in hul daaglikse lewe gaan implementeer (Corey 1985:121). 
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Man Keung Ho (1987:212) het gewys op die belangrikheid daarvan dat die terapeut 

bewus is van die unieke kulturele perspektiewe waaruit elke persoon kom, alvorens 

evaluasie van groepdoelwitte plaasvind. Alhoewel die groep self die vierde fase 

inlui, is dit nog steeds die terapeut se taak om deur middel van observasie te bepaal 

of doelwitte bereik is. 

Tydens hierdie fase word daar 'n opsomming gemaak van die hele groepproses. 

Daar vind 'n bespreking plaas van dit wat elke persoon geleer het en inligting word 

uitgeruil. Sams gebeur dit dat groeplede nie hul verwagte persoonlike doelwitte 

bereik nie, maar hulle behoort nie hierdeur ontmoedig te word nie. Volgens 

Thompson (1983:38) sal sulke persone baatvind by individuele terapie. 

Die laaste fase is volgens Ehly en Garcia-Vazquez (1998:57) 'n intense fase, omdat 

die terapie afgesluit word. Die groeplede voel hartseer omdat verhoudings wat 

tydens groepterapie gesluit is, beendig word. Groeplede moet tydens hierdie finale 

fase die geleentheid kry om gevoelens van hartseer te bespreek. 

Corey (1985:120) se dat die terapeut afsluiting baie meer direktief sal moet hanteer, 

want volgens horn is lede geneig om tydens die laaste fase ' ... to pull back and 

participate in less intense ways, in anticipation of the ending of the group'. Dit 

gebeur veral waar groepkohesie sterk is, en afsluiting word dus deur groeplede 

teegestaan en hulle probeer om dit te vermy. 

Groeplede word voor afsluiting weer eens ingelig oar die vertroulikheid van alle 

inligting wat tydens groepterapie bespreek is. 
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3.4.5.1 Die rol van die terapeut en die groeplede tydens die vierde fase 

Roi van die groeplede 

• Die hantering van gevoelens rakende 

die beeindiging van die groepterapie 

Verwagte rol van die terapeut 

Die ondersteuning aan groeplede 

rakende hulle gevoelens met 

betrekking tot die beeindiging 

van die groepterapie proses 

• Die gebruik van vaardighede wat tydens Die ondersteuning aan groep-

groepterapie aangeleer is, in alledaagse lede in die wyses waarop nuwe 

situasies. 

• Die verskaffing van terugvoering aan 

groeplede om aan hulle 'n beeld te 

voorsien oor hoe ander persone hulle 

waarneem. 

• Die voltooiing van enige onopgeloste 

probleme wat deur groeplede na die 

groep gebring is. 

• Die evaluering van die impak van groep

terapie. 
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vaardighede in alledaagse 

situasies toegepas kan word. 

Die verskaffing van genoeg 

geleenthede vir groeplede 

om konstruktiewe terugvoering aan 

mekaar te gee. 

Die verskaffing van genoeg tyd 

aan groeplede om onopgeloste 

probleme te bespreek. 

Die ontwikkeling van 'n raamwerk 

aan groeplede wat hulle sal help 

om dit wat hulle in die groep 

geleer het te begryp, te 

integreer, te konsolideer en te 

onthou. 



• Die neem van besluite en beplanning 

met betrekking tot veranderinge wat 

gemaak moet word en die wyse waarop 

dit gedoen kan word. 

• Bevestiging van handhawing 

van vertroulikheid oor inligting 

wat tydens groepterapie bespreek is. 

3.5 GROEPTERAPIEMODELLE 

Die aanbieding van hulpbronne aan 

groeplede wat hulle na groep

terapie kan gebruik om die nodige 

veranderinge te bewerkstellig 

indien ekstra inligting of hulp 

benodig word. 

Die uitlig van die belangrikheid 

van die vertroulikheid van inligting 

wat tydens groepterapie bespreek is. 

In die empiriese gedeelte van die navorsing sal groepterapie vanuit 'n 

klientgesentreerde raamwerk gedoen word. 'n Ondersoek na adolessente dogters 

se betekenisgewing en belewing van hulle ouers se egskeiding en hul betrok

kenheid na die egskeiding van ouers sal tydens die verskillende groepterapie fases, 

fases 1 tot 4, soos in 3.4.2 tot 3.4.5 bespreek is, plaasvind. 

'n Groepterapiemodel word dus gebruik om die emosies en reaksies van 

adolessente uit verskillende kulture na die egskeiding van hul ouers te eksploreer. 

Die groepterapiemodelle wat meestal gebruik word om kinders uit egskeidings te 

help is die Kinderondersteuningsgroepmodel, Kinders uit Egskeidings lntervensie 

Program en die Ontwikkelingsgefasiliteerde Groepmodel. Vir die doeleindes van 

hierdie studie word hierdie modelle afgekort as KOGM (Kinderondersteunings

groepmodel), KEIP (Kinders uit Egskeidings lntervensie Program) en die OFG 

(Ontwikkelingsgefasiliteerde groepmodel) (Stoiber & Kratochwil! 1998: 123). 
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Die werkwyses wat in elk van die genoemde modelle gebruik word, word nou kortliks 

bespreek. 

3.5.1 Die Kinderondersteuningsgroepmodel (KOGM) 

Volgens Stolberg en Garrison ( 1995: 115) het navorsing aangetoon dat die 

Kinderondersteuningsgroepmodel positiewe resultate tot gevolg het. Daar is bevind 

dat die kinders wat deel was van hierdie groepterapiemodel, se selfbeeld verbeter 

het, se angs verminder het en hul gedrag positief verander het (Stoiber & Kratochwil! 

1998:127). 

Hierdie terapie is gerig op die behandeling van die kinders se simptome en nie 

werklik op die voorkoming van simptome nie. Navorsingsresultate (Stolberg & 

Mahler 1994: 150) dui daarop dat daar tog voorkomend gewerk kan word in terapie 

van die aard. 

3.5.1.1 Die doel van die Kinderondersteuningsgroepmodel (KOGM) 

Stoiber en Kratochwil! (1998:127) stel die volgende doelwitte in terapie aan die hand 

van die Kinderondersteuningsgroepmodel: 

• Die behandeling van die simptome van egskeidingstrauma. 

• Die ontwikkeling van algemene kognitiewe vaardighede deur gebruik 

te maak van die herkenning en etikettering van gevoelens. 

• Die ontwikkeling van duidelike probleemoplossingstegnieke om emosies 
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en veral gevoelens van aggressie te hanteer. 

3.5.2 Die Ontwikkelingsgefasiliteerde Groepmodel (OFG) 

Terapie aan die hand van die Ontwikkelingsgefasiliteerde Groepmodel (OFG) is 

volgens Lohnes en Kalter (1994:594) geskik vir die gebruik in ander groepe as 

egskeidingsgetraumatiseerde kinders, byvoorbeeld in die hantering van rou

ervarings by jong kinders. 

Die OFG-model word gekenmerk deur die gebruik van indirekte metodes van 

kommunikasie, byvoorbeeld, tekeninge, storievertelling deur die groep, poppespel 

en rolspel. Tydens terapie word daar intensief op egskeidingverwante 

ondervindinge, gedagtes en emosies gefokus. Die model is spesifiek geskep vir die 

hantering van egskeidings en ander probleme. Terapie vanuit die KEIP en KOGM 

modelle is nie ontwerp om noodwendig spesifieke probleme tydens terapie aan te 

spreek nie (Stoiber & Kratochwil! 1998: 128). 

Die OFG-terapie het ten doel om temas wat ooreenstem met die verloop van die 

egskeidingsproses, aan te spreek. Dit kan byvoorbeeld inhou dat die konflik wat 

tydens egskeiding ontstaan het, aangespreek word en daarna gebeure soos trauma 

rondom die hofgeding en die ouers se voortsetting van hul hergestruktureerde 

lewens. 

Die samestelling van die terapiegroep vir die gebruik van die OFG-model, kan 

gemeng wees. Dit beteken dat aspekte soos die tyd wat verloop het sedert die 

egskeiding van die ouers, verskille met betrekking tot die huidige huislike 

omstandighede en verskille ten opsigte van geslag en ouderdom nie noodwendig in 

ag geneem hoef te word by die samestelling van 'n terapiegroep nie. 
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3.5.2.1 Die doel van die Ontwikkelingsgefasiliteerde Groepmodel (OFG) 

Stoiber en Kratochwil! (1998:128-129) het die volgende vyf doelwitte wat ten opsigte 

van die Ontwikkelingsgefasiliteerde Groepmodel geld, uiteengesit: 

• Normalisering van kinders se betekenisgewing en belewing. Kinders wat 

uit egskeidings kom, voel soms dat hul gedagtes en emosies sleg en 

verkeerd is. Tydens groepterapie besef hulle dat ander kinders dieselfde 

gedagtes en emosies het. 

• Die egskeiding en verwante geskilpunte wat ontstellend vir kinders 

kan wees, word deur die terapeut en deur die ander groeplede 

aangespreek. Kinders voel byvoorbeeld soms verantwoordelik vir hul 

ouers se egskeiding en verstaan nie altyd kwessies random huwelike en 

egskeidings nie en hierdie probleme word dan tydens die groepterapie-sessie 

opgelos. 

• 'n Veilige omgewing word aan die kinders gebied om hul emosionele pyn 

rondom hul ouers se egskeiding te ervaar en te verstaan. 

• Hanteringsvaardighede word ontwikkel waar groeplede hulle idees 

bespreek oor dit wat in verskillende situasies gedoen en gese word. 

Groeplede versterk sekere strategiee wat bruikbaar is en verduidelik 

hoekom sekere tegnieke minder of meer suksesvol sal wees. 

• Strategiee om kommunikasievaardighede tussen ouers en kinders te 

verbeter, word ingeoefen en kommunikasie tussen gesinslede 

word aangemoedig. 
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3.5.3 Die Egskeidings lntervensie Program (KEIP) 

Die Kinders uit Egskeidings lntervensie Program (KEIP) word deur Alpert-Gillis, 

Pedro-Carroll, en Cowan (1989:583-584) beskou as die beste egskeidings

groepmodel. 

Tydens gebruik van die model word daar gefokus op die bou van algemene 

kognitiewe vaardighede. Die tegnieke wat in die proses gebruik word, sluit die 

volgende in: 

• die herkenning van emosies; 

• die verstaan van emosies; 

• die gebruik van en ontwikkeling van duidelike probleemoplossingstrategiee 

om sodoende veral gevoelens van aggressie te kan hanteer (Stoiber & 

Kratochwil! 1998: 127). 

Terapie waartydens die beginsels van die KEIP-model gebruik word, beklemtoon 

volgens Pedro-Caroll, Cowen, Hightower en Guare (1986:277) ' ... support, 

identifiying and expressing divorce-related feelings, training situationally relevant 

commu-nication, problem solving, and anger control skills, and enhancing self

esteem'. 

Tydens die KOG""terapie word gebruik gemaak van dieselfde tegnieke as die KEIP

terapie en dit het ook dieselfde fokus as die KEIP-terapie maar die KEIP-terapie 

maak meer gebruik van indirekte kommunikasietegnieke soos rolspel en 

filmstrokies. Die KEIP-, en KOG-terapie het baie in gemeen. Die KEIP-terapie is 

slegs 'n modifikasie van die KOG-terapie (Pedro-Carroll & Cowen 1985:603-604 ). 



3.5.3.1 Die doel van die Kinders uit Egskeiding lntervensie Program (KEIP) 

Hierdie model het vyf hoofdoelwitte wat deur Pedro-Carroll en haar mede-navorsers 

(1986:285) as volg uiteengesit word: 

1. Die kweek van 'n ondersteunende groepomgewing 

Die groepformaat verskaf ondersteuning aan elke lid omdat die kind beset dat hy of 

sy nie die enigste is wat egskeidingstrauma beleef nie. 

2. Die identifisering en die uitdrukking van egskeidingsverwante 

emosies 

Omdat kinders nie altyd die kognitiewe begrip het van die emosies wat hulle ervaar 

nie, en as gevolg van die ontbreking van vaardighede om hierdie emosies en 

omstandighede te hanteer, bied hierdie terapie aan die kind die geleentheid om die 

emosies wat hy of sy nie begryp nie, te bespreek. Konsepte soos die universaliteit 

en die diversiteit van emosies word ontwikkel en 'n veilige klimaat word geskep vir 

die uitdrukking van emosies. 

3. Egskeidingsverwante konsepte 

Hierdie konsepte word verduidelik en misverstande wat bestaan, word uit die weg 

geruim. Kinders verstaan nie altyd die redes rondom hul ouers se egskeiding nie. 

Baie kihders vrees verwerping en vrees dat hulle die oorsaak van die egskeiding is. 
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4. Onderrig in probleemoplossingsvaardighede 

Hierdie terapie leer die kind verskillende probleemoplossingsvaardighede wat aan 

horn of haar nuwe gereedskap bied om alledaagse probleme asook probleme, wat 

opduik as gevolg van die egskeiding, te hanteer. 

5. Versterking van positiewe persepsies van die self en van die gesin 

Kinders wat deur 'n egskeiding gaan, voel dat hulle 'anders' is en dat hulle nie goed 

genoeg is nie, daarom is dit nodig dat daar gefokus word op positiewe eienskappe 

asook die positiewe versterking van die beeld van die gesin. Daar kan gefokus word 

op die positiewe verandering wat na die egskeiding in die gesin teweeggebring is, 

byvoorbeeld dat ouers minder baklei as voor die egskeiding. 

3.6 DIE ONTWIKKELINGSGEFASILITEERDE GROEPMODEL (OFG) 

MET EGSKEIDINGSGETRAUMATISEERDE ADOLESSENTE 

Vir die doeleindes van hierdie studie is daar besluit om die Ontwikkelings

gefasiliteerde Groepmodel of te wel die OFG te gebruik en wel om die 

volgende redes: 

• Hierdie terapie maak meer gebruik van indirekte metodes van kommunikasie 

soos byvoorbeeld die gebruik van filmstrokies, sketse, en rolspel. Die KEIP

model en die KOG-model fokus meer op direkte kommunikasie metodes. 

Daar kan dus meer kreatief met die seleksie van aktiwiteite tydens die OFG

terapie te werk gegaan word. 

• Terapie aan die hand van die KEIP-model en KOG-model spreek algemene 

komponente aan, terwyl die OFG-terapie meer fokus op egskeidingsverwante 
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vraagstukke, gevoelens, gedagtes en ondervindinge wat daarmee verband 

hou. 

• Terapie aan die hand van die OFG-model is volgens Stoiber en Kratochwil! 

(1998: 127) al met groot sukses deur verskeie persone gebruik. Hierdie 

terapie sal egter aangepas word om by die kulturele agtergrond en die 

ouderdomsgroep van die groeplede in te pas. Die gebruik van byvoorbeeld 

boeke en prente sal op so 'n wyse geselekteer word dat dit die diversiteit van 

die verskillende kulture endie ouderdomsgroep van die groeplede in ag sal 

neem. 

• Die KEIP-, en KOG-terapie is meer voorkomend wat egskeidingsverwante 

simptome betref, dus word hierdie twee modelle toegepas sodra die kind 

ingelig word dat sy ouers gaan skei om sodoende voorkomend op te tree. 

Die OFG-terapie kan tydens enige fase na egskeiding ingeskakel word. 

Die OFG-terapie sal vir die doeleindes van hierdie studie gebruik word. Die 

volgende aspekte is oorweeg by die aanpassing van die model: 

1. Volgens Kalter (1999-telefoongesprek) wat onder andere verantwoordelik 

was vir die ontwikkeling van die OFG-model, is dit beter om 'n 

ongestruktureerde model te gebruik met adolessente tussen die 

ouderdomme van 15 en 18 jaar. Vir die doeleindes van hierdie 

navorsingstudie sal daar egter van 'n gestruktureerde weergawe van die 

model gebruik gemaak word. Kalter is van mening dat adolessente meer 

baatvind by groepterapie wanneer hulle 'n keuse kan uitoefen oor die 

bespreking van onderwerpe tydens groepterapie. 

2. Kalter en medewerkers (1999-telefoongesprek) het die OFG-terapie 

ontwikkel vir kinders in drie verskilende ouderdomsfases, naamlik: 

Vroee elementere skoal model (ouderdomme 6 tot 8 jaar) 
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Latere elementere skool model (ouderdomme 9 tot 11 jaar) 

Vroee adolessente model (ouderdomme 12 tot 14 jaar) 

As gevolg van die ongestruktureerde gebruik van die OFG-model vir 

adolessente tussen die ouderdom van 15 en 18.jaar het Kalter en sy 

medewerkers geen inligting oor die gebruik daarvan op skrif nie. 

Variasies vir terapie met die vroee adolessente word gebruik vir 

adolessente tussen die ouderdom van 15 en 18 jaar. 

3. Omdat daar met adolessente tussen die ouderdomme van 15 en 

18 jaar vanuit verskillende kulture terapie gedoen gaan word, is daar 

besluit om 'n laat adolessensie model vir adolessente tussen die 

ouderdomme van 15 en 18 jaar te ontwerp. 

4. Die adolessente vanuit verskillende kulture se betekenisgewing, belewing en 

betrokkenheid na die egskeiding van ouers word ondersoek en met mekaar 

vergelyk, daarom was dit ook nodig om van 'n meer gestruktureerde model 

gebruik te maak om seker te maak dat hierdie drie faktore behoorlik 

geevalueer kan word. lndien daar gebruik gemaak sou word van 

ongestruktureerde terapie, kan dit gebeur dat die navorser nie beheer sal he 

oor die aspekte wat tydens die groepterapie hanteer word nie en bestaan die 

moontlikheid dat daar meer aandag aan sommige aspekte as aan ander 

gegee sal word. 

Die volgende onderwerpe sal aangespreek word gedurende groepterapie vir 

adolessente tussen die ouderdom van 15 en 18 jaar: 

1. Die effek van konflik tussen ouers voor en na die egskeiding. 

2. Vaardighede vir die hantering van konflik tussen ouers. 

3. Wanopvattings met betrekking tot die oorsake vir die egskeiding. 

4. Toesighouding en verblyfreelings. 
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5. Stieffamilies. 

6. Die adolessent in verhouding met lede van die teenoorgestelde geslag. 

7. Die adoless.ent se betekenisgewing en belewing van die huwelik en 

kinders uit die huwelik. 

8. Die selfkonsep van die adolessent. 

Die adolessent se betekenisgewing, belewing en betrokkenheid is nou 

verweef met bogenoemde en sal voortdurend geevalueer word. 

Heelwat van die sessietemas is geneem vanuit die Vroee adolessensie 

model. Sekere temas is op aanbeveling van prof Neil Kalter van Michigan 

Universiteit in die VSA, wat verantwoordelik was vir die ontwikkeling van die 

OFG model uitgekies. Die sessietemas word in hoofstuk 5 uiteengesit. 

3.7 SINTESE 

In hierdie studie sal daar gebruik gemaak word van 'n terapiemodel wat fokus op die 

manier waarop adolessente vanuit verskillende kultuurgroepe egskeiding verstaan, 

ervaar, beleef en hul betrokkenheid na die die egskeiding. Die model wat gekies is 

vir hierdie doeleindes is die Ontwikkelingsgefasiliteerde Groepmodel. 

Om multikulturele groepterapie suksesvol te kan doen, is dit belangrik dat die 

terapeut horn of haar vergewis van die moontlike verskille wat daar kan bestaan 

tussen die groeplede, as gevolg van verskille in agtergrond, historisiteit en ervaringe 

van hul lewenswereld. 

Die terapeut moet oak bewus wees van sy of haar eie kulturele vooroordele en om 

empatie oar relevante kulturele aangeleenthede oar te dra. 
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Ten einde hierdie beginsels te laat geld, behoort groepterapiefases en sessies 

behoorlik be plan te word en gepaste aktiwiteite vir elke fase geselekteer te word. 

Hierdie aktiwiteite sal behoorlik uiteengesit word in hoofstuk 5 van hierdie 

navorsingstudie. 

Alvorens daar met groepterapie begin word, is dit belangrik om die adolessentefase 

asook die ontwikkelingsfases wat daarmee verband hou, te verstaan. Dit is nodig 

om die effek van 'n egskeiding binne die konteks van adolessentefase te verstaan. 

Adolessensie is 'n periode in die kind se lewe wat gepaard gaan met geweldig baie 

veranderinge. Daar vind ontwikkeling plaas op verskeie ontwikkelingsterreine, 

byvoorbeeld fisiese, kognitiewe, emosionele en sosiale vlak wat die adolessent moet 

hanteer en waarby hy of sy moet aanpas. 

Dit is daarom belangrik om die ontwikkelingsfase van adolessensie tydens 

groepterapie in ag te neem. 'n Nuwe stel veranderinge ontstaan as gevolg van die 

egskeiding van ouers, wat 'n bykomende stressor vir die adolessent is om te 

hanteer. Die adolessentefase, die adolessent se betekenisgewing, belewing van die 

egskeiding van sy of haar ouers word in hoofstuk 4 bespreek. 
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HOOFSTUK4 

DIE ADOLESSENTEFASE 

4.1 INLEIDING 

Om effektiewe groepterapie met adolessente te doen, is dit belangrik dat die 

terapeut die adolessentefase verstaan ten einde die nodige begrip te kan toon om 

hulp te verleen. 

Weiner ( 1970:41) beskou die adolessentefase as 'n fase wat gekarakteriseer word 

deur onstuimige gedagtes, gevoelens en handelinge. 'Normale' adolessensie word 

deur baie mense beskou as 'n versteurde periode in die ontwikkelingsfase van die 

mens. Weiner (1970:41) se verder dat indien hierdie onstuimige gevoelens, 

gedagtes en gedrag tydens volwassenheid sou voorkom, daar sprake van 

psigopatologie sou wees. 

Normale adolessensie word ook deur Schecter, Toussieng en Stern lot (1972:40-41) 

beskou as 'n moeilike en ongemaklike fase. Gesell daarenteen het adolessensie nie 

noodwendig as 'n periode van onstuimigheid, onsekerheid en probleme gesien nie, 

maar eerder as 'n rypingsproses en 'n oorgangsperiode tussen die kinderjare en 

volwassenheid (Thornburg 1975:22). 

Die adolessent is 'n biologiese, psigologiese, sosiale en kulturele wese (Monteith 

1988:28). Om dus die ontwikkeling van die adolessent te verstaan, moet sy of haar 

ontwikkeling vanuit verskillende hoeke, waaronder die fisiese, sedelike, sosiale, 

kognitiewe en emosionele, bespreek word. 
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4.2 DIE ONTWIKKELING VAN DIE ADOLESSENT 

Ontwikkeling word beskryf (Craig 1980: 12) as die geleidelike en ordelike ontvouing 

van die liggaamlike en psigiese funksies van die kind deur innerlike sowel as 

uiterlike faktore. Die bestemming van ontwikkeling word gekwalifiseer deur die 

opvoeder se beskouing van volwassenheid. Die kind ontwikkel egter nie outomaties 

tot hierdie staat van volwassenheid nie, maar toon uit die aard van sy kindwees 'n 

behoefte aan 'n opvoeder wat kan begelei tot roepingsvervulling. 

Die adolessent is 'n biologiese, psigologiese, sosiale wese wie se wording deur 

genetiese, psigologiese en sosiologiese faktore be'lnvloed word. Om die effek van 

egskeiding op die adolessent te verstaan, is dit belangrik om die wording van die 

adolessent en die rol wat ouers moontlik hierin speel in ag te neem, aangesien die 

adolessent se belewingswereld van die van jonger kinders verskil. 

4.2.1. Fisieke ontwikkeling 

Omdat die periode van adolessensie gekenmerk word deur toenemende fisiese 

verandering, raak adolessente baie bewus van hul liggaam. Hulle bekommer hulle 

of hul liggaam normaal en aanvaarbaar sal ontwikkel (Boshoff 1982:41). 

Kalter (1990:309) noem dat hierdie biologiese verandering tydens pubertiteit 

dramatiese fisiologiese verandering teweegbring en hy beklemtoon Boshoff se 

stelling dat: '. ... adolescents become acutely aware of their bodies and of their 

sexuality, which contributes to a quality of being self-absorbed'. 

Modelle in advertensies en films dra die beeld van liggaamlike skoonheid uit en 

almal street daarna om aan die norm te voldoen. 
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Postma (1988:64) wys die volgende ontwikkelingstake van fisiese ontwikkeling van 

adolessente uit: 

• Om hul liggame te aanvaar. 
. 

• Om die verantwoordelikheid wat geslagsrypwording meebring, te aanvaar. 

• Om 'n gesonde siening van die seksuele te ontwikkel. 

• Om tot die besef te kom dat uiterlike verskille met die verloop van tyd minder 

belangrik word en dat dit deur innerlike kwaliteite vervang word. 

4.2.2 Sedelike ontwikkeling 

Gouws ... [et a~ definieer sedelikheid as daardie kwaliteit van gedrag en optrede wat 

te doen het met die mate waarin dit volgens die beskouiings van die betrokke groep 

wat dit beoordeel reg of verkeerd is (1979:191). Sedelike ontwikkeling is 'n 

kernfaset van die adolessent se totale ontwikkeling en hou verband met die 

konatiewe of wilslewe (Monteith & Scott 1988: 146). Die adolessent raak al hoe 

meer in staat om sy wil op 'n onafhanklike, selfstandige en verantwoordelike wyse te 

rig op die inisiering en uitvoering van gedrag. 

Sedelike volwassenheid, oftewel sedelike outonomie, vra vir religieus gegronde, 

bewuste kennis waarvolgens goed en kwaad geevalueer en gedrag gerig word. 

Hierdie religie bepaal wat die mens as kenbron vir sy beginsels, waardes en norme 

erken en kan soos Van der Walt en Dekker (1983:2) dit stel, op God gerig wees of 

weg van God af beweeg. 

Die verhouding tussen die ouer en adolessent, ouerlike opvoedingstyle en dissipline 

en die geleenthede wat die adolessent gebied word om onafhanklike keuses te 

doen, bepaal onder andere of die adolessent wel tot positiewe sedelike outonomie 

sal vorder (Monteith, Postma & Scott 1988: 159). Wedersydse aanvaarding, 
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vertroue, respek en kommunikasie tussen ouer en adolessent lei tot gewetens

vorming (Monteith, Postma & Scott 1988:159). 

Probleme ten opsigte van seksuele permissiwiteit, drank- en dwelmmisbruik, 

delinkwente gedrag en die wegloopverskynsel is somtyds 'n paging om die ouers se 

aandag te trek, maar andersyds oak om individualiteit te bevestig (Johnson & Peck 

1978:303). 

4.2.3 Sosiale ontwikkeling 

Tydens adolessensie vind daar sosiale veranderinge plaas. Die adolessent beweeg 

weg van aktiwiteite en vriendskapsverhoudinge met lede van dieselfde geslag na 

verhoudinge met oak lede van die teenoorgestelde geslag. Die adolessent verlaat 

die bekende omgewing van die laerskool vir 'n meer onsekere omgewing en 'n 

onbekende wereld van die hoerskool wat hy of sy nag nie bemeester het nie (Kalter 

1990:309). 

Baie faktore speel 'n rol in die sosiale ontwikkeling van die adolessent (Lindsay 

1983:86), waarvan die ouers en die portuurgroep die belangrikste is. Waar daar 

egter tekortkominge in die verhoudinge tussen die ouers en die adolessent bestaan, 

soos affektiewe verwaarlosing, vul die portuurgroep die leemte (Coleman 

1980:110). 

Volgens De Wit en Van der Veer (1984: 109) help die portuurgroep die adolessent 

oak om die waardes en norme wat hy by familie geleer het, te evalueer. Waar die 

agtergrond en kultuur van die portuurgroep ooreenstem met die van die adolessent, 

word die waardes en norme bevestig en versterk, terwyl daar 'n dilemma ontwikkel 

waar daar 'n verskil is en die adolessent gedwing word om 'n keuse te doen. Die 

portuurgroep speel dus oak 'n belangrike rol in die adolessent se ontwikkeling van 'n 
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lewens- en wereldbeskouing. In die portuurgroep word die adolessent wat op pad is 

na volwassenheid, 'n geleentheid verskaf waar hy met groot vrymoedigheid tussen 

gelykes kan optree. 

Die portuurgroep speel 'n groot rol in die emansipasie van die kind sodat die kind 

uiteindelik onafhanklik as volwassene kan optree. Monteith en Scott (1988: 102) wys 

op die belangrikheid van die portuurgroep, want die portuurgroep dwing die 

adolessent om op sy eie voete te staan. 

Lamb (1976: 107) wys die belangrikheid van ouers se betrokkenheid by hul kinders 

uit sodat kinders as volwassenes suksesvolle emosionele en interpersoonlike 

verhoudings kan vorm. Die ouers wat voldoen het aan die kind se behoefte aan 

warmte en liefde help die kind om die nodige selfvertroue te ontwikkel om selfstan

dig besluite te neem en verhoudings aan te gaan (Monteith & Scott 1988:97). 

4.2.4 Kognitiewe ontwikkeling 

Die adolessent beweeg op die ouderdom van ongeveer elf tot twaalf jaar weg van 

konkreet-operasionele denke na die formeel-operasionele denkfase wat die finale 

denkfase is wat met kognitiewe ontwikkeling bereik kan word en wat op ongeveer 

vyftien jaar ten volle ontwikkel is (Piaget 1954: 18). 

Tydens konkreet-operasionele denke fase vorm (Monteith & Scott 1988: 131) die 

kind die eerste keer logies dink. Die kind kan in die konkreet-operasionele stadium, 

omdat hy of sy in sy of haar denke gebonde is aan die empiriese werklikheid, nie in 

terme van die potensiele of moontlike dink nie, en kan nie die verborge betekenis 

van idiome verstaan nie (Monteith & Scott 1988: 133). 
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In hierdie stadium vind die kind dit ook moeilik om betekenisvolle definisies te 

voorsien. Die kind kan nie 'n hipotese konstrueer of 'n strategie formuleer nie. 

Die adolessent in die formeel-operasionele stadium kan byvoorbeeld in terme van 

die potensiele of die moontlike dink. Formeel-operasionele denke impliseer die 

vermoe om die werklikheid as een van 'n stel moontlikhede of hipoteses te sien. 

Piaget en lnhelder (1969:251) verduidelik dit dat ' ..... conclusions are rigorously 

deduced from premises whose truth status is regarded only as hypothetical at first; 

only later are they empirically verified. This type of thinking proceeds from what is 

possible to what is empirically real'. 

Die ontwikkeling van die adolessent se kognitiewe vermoens stel horn in staat om 

aan die toenemende komplekse opvoedkundige eise te voldoen. Abstrakte denke is 

byvoorbeeld nodig om akademiese onderwerpe soos meetkunde of metafore in die 

poesie te bemeester. Die vermoe om hipoteses of verskillende moontlikhede te 

formuleer, veroorsaak dat die adolessent voor 'n groot aantal alternatiewe of 

moontlike oplossings in 'n probleemsituasie te staan kom en hy of sy vind dit dikwels 

moeilik om te besluit watter alternatief korrek is. 

As gevolg van die toenemende strewe na onafhanklikheid wil hy of sy ook self 

besluite neem sander die ouers se hulp en leiding. Volgens Louw, Gerdes en Meyer 

(1985:363) verlang die adolessent ook dat die ouers redes moet verstrek vir sekere 

besluite omdat hy van verskeie moontlikhede bewus is. lndien die ouers nie 'n rede 

verstrek nie of nie aanvaar dat die adolessent 'n eie mening het nie, kan konflik 

tussen die adolessent en die ouer ontstaan. 

Die adolessent se vermoe om aan die moontlike te dink sender om dit met die 

werklike te verwar, dra verder daartoe by dat hy of sy bewus word van die mate 

waarin sy of haar ouers, gesin en die samelewing van die ideale afwyk. Hy of sy vind 

dan juis as gevolg hiervan dat die realiteit te kort skiet, wat aanleiding kan gee tot 'n 
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tot 'n houding van rebelsheid teenoor die ouers en die samelewing in geheel (Lauw, 

Gerdes & Meyer 1985:363). 

4.2.5 Emosionele ontwikkeling 

Emosie is 'n uitingsvorm van die totale mens soos hy of sy onder invloed van 

erflikheids- en omgewingsfaktore ontwikkel: die opvoeders, portuurgroep, sosiale 

verwagtinge en ander fasette van ontwikkeling be'Jnvloed dus die emosionele 

belewing van die adolessent (Boshoff 1982:27). Die belangrikste oorsake van 

verhoogde emosionaliteit by die adolessent spruit volgens Monteith, Postma en 

Scott (1988:84) voort uit die interaksie met en aanpassing by die omgewing soos 

byvoorbeeld: 

• Aanpassings by nuwe situasies wat anders is as die in die ervaringswereld 

van die jonger kind. 

• Onrealistiese aspirasies wat lei tot gevoelens van tekortkominge. 

• Eise van sosiale situasies en verhoudings met die teenoorgestelde geslag. 

• Skoolprobleme en die beset van die belangrikbeid van eie skoolonderwys en 

akademiese vordering. 

• Probleme met beroepskeuses wat lei tot bekommernisse. 

• Hindernisse wat identifikasie met die portuurgroep belemmer. 

• Ongunstige gesinsverhoudinge. 

Die emosies van die adolessent verskil van die jonger kind in soverre andersoortige 

stimuli nou emosies ontlok, byvoorbeeld seksuele stimuli. Daar is oak 'n groter mate 

van innerlike beheer oar die ervaring en uitdrukking van emosies (Hurlock 

1980:230). Soos wat 'n kind ouer word, word sy of haar emosionele uitdrukkings

wyses al hoe meer sosiaal gekontroleerd en verinnerlik hy of sy gaandeweg die 
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sosiale norme ten opsigte van die verwagte emosionele belewing en uitdrukking 

(Dienstbier 1984:510). 

4.3 DIE ADOLESSENTE SE FUNKSIONERING IN HUL LEEFWeRELD 

Adolessente se funksionering in hul leefwereld sal aan die hand van hul betekenis

gewing, belewing en betrokkenheid, uiteengesit word. 

4.3.1 Betekenisgewing 

Vrey (1979:32) se dat betekenisgewing met kindwees gegewe is, waar die klein 

kindjie betekenis toeken deur die vasstelling van relasies tussen homself of haarself 

en die objekte en mense in sy of haar wereld. Namate die liggaam ontwikkel en 

kontrole oor die liggaam toeneem, begin die eksplorasie van homself/haarself en sy 

of haar wereld waardeur hy of sy betekenis toeken so ver hy of sy gaan. 

Sander kontinue betekenisgewing is daar weinig sprake van doeltreffende 

volwassewording (Vrey 1979:35). Die volwassewordende kind sal slegs tot 

selfaktualisering kan kom ashy of sy weet en ken en kan en verstaan, met ander 

woorde as hy of sy betekenis gegee het. Vrey (1979:35) postuleer verder dat 

betekenisgewing 'n empiries-opvoedkundige kategorie van volwassewording 

is, want die eksplikasie van logiese betekenisse sowel as die affektiewe botone van 

konnotatiewe betekenisse berus op~pvoedingshulp. Dit geld vir toereikende 

betekenis, maar net so kan die ontoereikende betekenis dikwels toegeskryf word 

aan die ontbering van goeie opvoedingshulp. 
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Die aard en kwaliteit van betekenisse wat die persoon aan homself of haarself 

toeken, is van kardinale belang aangesien dit alle daaropvolgende betekenisse wat 

toegeken word en die organisasie daarvan bernvloed (Gordon 1969:90). Die 

dilemma van die mens is volgens Jacobs en Vrey (1982:81) dat hy of sy tegelykertyd 

subjek en objek is. Die mens as objek is vasgestel deur byvoorbeeld siekte, 

egskeidings, dood, beperkte intelligensie, persepsie, ervaring, en so meer. Maar as 

subjek (as ek) kan hy of sy (Jacobs & Vrey 1982:81) aan sy of haar objeks

beperkinge betekenis gee en daarmee relasies vorm. 

Die kind se omstandighede is die begin van die belewing van eie identiteit en is 

voortdurend 'n vestiging van die selfidentiteit (May 1969:26). Dit is die spesifieke 

betekenis, sowel egte as onegte betekenis toegeken aan die self wat sowel normale 

as abnormale gedrag tot gevolg het, volgens Vrey en Jacobs (1982:82). 

Die vernaamste gevolg van onegte betekenisgewing is volgens hulle, identiteits

verwarring. Die persoon wat onegte betekenisse aan dinge gee, is naderhand so 

vasgevang in 'n onegte omgewing dat hy self nie weet wie of wat hy is nie. Die 

noodwendige gevolg van 'n identiteitsverwarring is dat die persoon onseker begin 

voel. 

Hy of sy voel onseker (Vrey & Jacobs 1982:82) omdat hy begin beset dat hy of sy 

homself of haarself nie ken nie. Dit is dus nie moontlik vir die persoon wat 

identiteitsverwarring beleef om sy kernidentiteit volkome en onvoorwaardelik te 

aanvaar nie. 

Soos Vrey en Jacobs (1982:82) dit sien, is die gevolg hiervan dat die persoon sy of 

haar identiteit as 'n bedreiging beleef, wat weer op sy beurt bepaalde weerstande tot 

gevolg het, byvoorbeeld opstandigdigheid, aggressie, vyandigheid, selfminag-ting, 

haat, selfhaat, en so meer. ldentiteitsverwarring dra weer by tot die verhoging van 'n 

lae selfkonsep. 
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Die gevolg van egte en onegte betekenisgewing kan skematies as volg voorgestel 

word: 

Betekenisgewing 

~ ~ 
Egte Betekenisgewing Onegte Bekenisgewing 

! i 
ldentiteitsverwerwing ldentiteitsverwarring 1 (onegte rgewing) 

- Ware en werklike selfkennis - Ken horn of haarself nie 

- Sekerheid - Onsekerheid 

- Aanvaarding van kernidentiteit - Aanvaar kernidenteit nie 

Realistiese Selfkonsep 

-Ek is goed genoeg 

-Ek kan 'n sukses wees 

-Ek het vriende en my familie 

gee vir my om 

i 
-Ek kan ................................. . 

(FIGUUR 1) 

-aggressie 

-opstandigheid 

-selfminagting 

-ha at 

-selfhaat 

L 
Onrealistiese Lae Selfkonsep 

-Ek is nie goed genoeg nie 

-Ek is 'n mislukking 

-Ek word deur almal gehaat 

l 
-Ek kan nie ........................ . 

Die feit dat die kind nie egte betekenisgewing vorm nie is die direkte gevolg van sy 

belewing van homself of haarself wat veroorsaak dat hy of sy nie betrokke raak by 

die omgewing nie. Die kind self en meer spesifiek sy of haar identiteit, met ander 

woorde hoe die persoon homself of haarself beteken en leer ken en verstaan het, is 

altyd die sentrale punt wanneer en die sentrum waardeur hy of sy betrokke raak, 

beleef en nuwe betekenisse toeken. 
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Nuwe betekenisse wat die persoon dan so in terme van homself of haarself leer ken 

het, toegeken het, het dan ook 'n hoogs persoonlike karakter en het vir horn of haar 

bepaalde konnotasies (Du Tait & Jacobs 1989:82). Veral die kind wat die 

adolessentefase betree moet sy of haar nuwe liggaam aanvaar wat besig is om te 

ontwikkel en te verander, maar voordat die kind sy of haar liggaam aanvaar, moet 

sy/hy betekenisse daaraan toeken. Hierdie betekenisse wat die kind dan aan 

homself of haarself toeken, het dus ook 'n affektiewe dimensie omdat die kind sy of 

haar liggaam as 6f toereikend 6f ontoereikend belewe. 

Betekenisgewing, belewing en betrokkenheid werk dus op mekaar in. Raath en 

Jacobs (1990:35) stel dit dat die wyse waarop 'n kind 'n situasie belewe die 

betekenis wat hy of sy daaraan gee be"lnvloed - as die kind byvoorbeeld sy of haar 

huislike omstandighede as onaangenaam beleef, gaan hy of sy 'n negatiewe 

betekenis daaraan gee en gaan hy of sy nie spontaan by die res van die gesin 

betrokke raak en deelneem aan aktiwiteite nie. Betekenisgewing, belewing en 

betrokkenheid het dus 'n invloed op die vorming van die selfkonsep. 

'n Kort opsoniming van die konsep betekenisgewing en die wesentlike komponente 

van hierdie kategorie word gegee deur Vrey ( 197 4: 36) en wat volg hierna: 

• Betekenis maak orientasie moontlik. Sodra 'n persoon 'n objek of ander persoon 

of woord of sy eie liggaam, ensovoorts ken of verstaan, is hy georienteer ten 

opsigte daarvan. 

• Betekenis is idiosinkraties, dit is altyd 'n persoon wat betekenis vind of verstaan. 

• Betekenis staan altyd in verhouding tot of hou verband met ander betekenisse in 

die kognitiewe struktuur. 

• Betekenis het altyd 'n logiese dimensie wat gemeenskaplike verstaan moontlik 

maak. Dit word ook die denotatiewe betekenis genoem. 
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• Betekenis het ook 'n psigologiese dimensie wat die unieke eie betekenis is wat 

die bepaalde persoon toeken. Daar word ook hierna verwys as die konnotatiewe 

betekenis. 

• Betekenis word veeleer ontdek as uitgevind. Die kind betree 'n betekeniswereld 

. en hy of sy moet die betekenisse in toenemende mate ontdek. Hiervoor is 

opvoedingshulp onontbeerlik. 

• Betekenisgewing is net moontlik as 'n persoon betekenis wil toeken of wil 

verstaan. 

• Betekenisgewing het altyd 'n handelingskomponent wat nie noodwendig 'n 

motoriese handeling impliseer nie. Dit kan hoofsaaklik 'n verstandshandeling 

wees. 

• Betekenisgewing het ook 'n kognitiewe dimensie. Dit berus in meerdere 'n of 

mindere mate op differensiasie, integrasie, vergelyking, memorisering 

ensovoorts. 

• Betekenisgewing het behalwe vir 'n kognitiewe dimensie ook 'n affektiewe 

dimensie. Dit kan byvoorbeeld die belewing van sukses by die deurbraak van 

betekenis wees sowel as die vrees of genot wat meespreek in die konnotatiewe 

betekenisdimensie. 

• Betekenis het altyd 'n normatiewe komponent. Vera! die logiese betekenis

moment vereis kongruensie met objektiewe norme. 

• Betekenisgewing is 'n opgawe van die persoon sodat hy altyd in totaliteit 

betrokke is by sy betekenisgewing. 

• Betekenisgewing bring mee dat die aard en kwaliteit van relasies met die objek 

of persoon op grond van die betekenis bepaal word. 

Belewing as affektiewe dimensie word vervolgens bespreek. 

113 



4.3.2 Belewing 

Gevoelsbelewing dui daarop dat 'n persoon emosioneel deur 'n situasie of gebeure 

geraak word (du Toit & Jacobs 1989:82). So beleef die adolessent tydens sy fisiese, 

sosiale en kognitiewe ontwikkeling bepaalde emosies wat kan wissel van uiters 

aangenaam tot uiters onaangenaam. Die gevoelsbelewing word volgens du Tait en 

Jacobs (1989:82) saam met die betrokke betekenis, wat gelyktydig met en onder 

invloed van sy belewinge toegeken is, gerntegreerd in die brein geregistreer. 

Sonnekus ... [et al] omskryf belewing as: ' .... 'n intensioneel bepaalde, subjektiewe 

personale stellingname deur die kind as totaliteit-in-funksie in sy kommunikasie met 

die werklikheid' (1973: 17). Volgens Vrey (1979:42) is gevoelens begeleidend vir 

alle gedrag en gevoelens wat sodahig beleef word, is byvoorbeeld pyn verduur, 

lusteloos wees, teleurgestel wees, vermoeid wees, bedroef wees, opgeruimd wees, 

en so meer. 

May (1969: 15) verklaar dat gevoelens: ' ... (is) not something you strive for in itself 

but a byproduct of the way you give yourself to a life situation'. Met ander woorde 

die gevoelens wat iemand beleef, word deur die situasie bepaal soos Vrey (1979:42) 

dit stel of dan wel soos wat hy aan die situasie betekenis gee. 

Vrey (1979:45) postuleer verder dat 'n persoon se belewing aandui hoedanig hy of 

sy die situasie wat ervaar word, evalueer. 'n Persoon se spesifieke evaluering kan in 

die bree kategoriee van aangenaam en onaangenaam ingedeel word. 

Die adolessent wat byvoorbeeld nie sy liggaamlike en fisieke vaardighede aanvaar 

nie, beleef negatiewe gevoelens oor homself of haarself. Die persoon wat nie sy 

liggaam kan aanvaar nie, sal baie foute daarmee vind, sommige selfs denkbeeldig, 

byvoorbeeld: Ek is te lank of my bene is te dik. Hamachek (1978:125) verduidelik 

dit soos volg: ' .... the particular way a person perceives his physical body - whether 
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distorted or not - may have important psychological consequences for him. An 

adolescent boy, for example, may be so concerned about his awkward coordination 

that he refuses to try out for the team'. 

Vir die adolessent is die vermoe om op skoal te presteer baie belangrik. Kognitiewe 

vermoens speel ook 'n groot rol in selfaanvaarding (Raath & Jacobs 1990:30). 

Combs, Canfeld en Wells (1976:131) beklemtoon dan ook die wyse waarop die kind 

homself sien, as 'n faktor wat prestasie kan bepaal: ' ... it determines what you think 

you are able to do and that in turn what you will try. So the self-concept has a 

tremendous effect upon the intelligence of the individual.' Die kind wat homself 

negatief beleef, sal vir homself se: 'Ek is dom, ek kan nie.' Omdat hy of sy by vorige 

geleenthede nie sukses beleef het nie, heg die kind verkeerde betekenisse aan sy 

of haar intellek. 

Ek is van mening dat die kind dus voortdurend besig met 'n selfgesprek oor 

ervaringe in sy of haar leefwereld, veral die adolessent wat op verskeie terreine 

ontwikkel en verander. Die verandering wat op sosiale gebied plaasvind waar die 

adolessent begin sosialiseer met lede van die teenoorgestelde geslag. lndien 'n 

adolessente seun byvoorbeeld 'n dogter uitvra na 'n funksie en sy nee se, kan dit die 

seun wat alreeds nie 'n positiewe selfbeeld het nie, se selfgesprek sodanig 

be·1nvloed dat hy nie weer betrokke wil raak by funksies waarheen hy 'n meisie moet 

saamneem nie. Hy heg negatiewe betekenisse aan homself omdat sy selfgesprek 

gelaai is met negatiewe betekenisgewing soos: 'Ek is nie goed genoeg nie.' of 'Ek is 

nie gewild nie.' Negatiewe emosies wat hy beleef het as 'n meisie nie saam met 

horn wou uitgaan nie affekteer dus sy betekenisgewing aan homself wat weer in ruil 

sy betrokkenheid bei"nvloed. 

Die komponente van die kategorie belewing en die konsep belewing soos gesien 

deur Vrey (1979:45-46) kan kortliks as volg opgesom word: 
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• Belewing bepaal die kwaliteit van relasies. 

• Belewinge is gevoelsmatig van aard en dui op die evaluering van 'n 

situasie in verskillende grade van aangenaamheid of onaangenaamheid. 

• Belewing wat die kwaliteit van relasies bepaal, beklemtoon die unieke eie 

aard van relasies wat 'n persoon stig. 

• Belewinge en veral die intensiteit daarvan bepaal die duidelikheid en 

bestendigheid van die betekenisse wat 'n persoon vorm. 

• Belewing strem of dien as insentief tot die persoon se betrokkenheid by elke 

betekenisgewende handeling. 

• Belewing is 'n sinvolle gebeure waarby die persoon volledig of in totaliteit 

aanwesig en betrokke is. Hy of sy beleef sekere gevoelens, maar weet oak 

dat hy of sy beleef en wat hy of sy beleef. 

• Die opvoedingshulp as sodanig is nie altyd alleen verantwoordelik vir die 

betekenisse wat gevorm word nie, maar die aanprysings deur die opvoeder 

tydens leersukses of die vernederende bestraffing as hy of sy misluk, bepaal 

die positiewe of negatiewe intensiteit van die belewing. 

Belewing bepaal die kwaliteit van betekenis en betrokkenheid wat vervolgens 

bespreek word dien ook as insentief tot verdere soortgelyke aktiwiteit (Jacobs & 

Vrey 1982:13). 

4.3.3 Betrokkenheid 

In die betekenis van die woord betrokkenheid is dit vir Vrey (1979:36-37) duidelik dat 

die betekenis om die stamwoord 'trek' sentreer. Volgens Vrey (1979:37) verwys dit 

na nader trek of nader getrek wees. Ons het dus volgens horn hier te doen met 'n 

subjek-subjek of subjek-objek relasie waar die subjek die ander persoon fisies en 

psigies nader getrek het en nou intens met horn gemoeid is. 
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Die kind raak na aanleiding van sy verwysingsraamwerk, van dit en by dit wat vir 

homself of haarself belangrik en waardevol of sinvol is, by persone, objekte, 

gebeure, ensovoorts betrokke (Du Toit & Jacobs 1989:82). 

Jacobs en Vrey (1982:12) noem dat dit nie moontlik is om kennis aangaande 'n saak 

te bekom sander om daarby betrokke te wees deur daadwerklike handeling, hetsy 

fisiek of psigies nie. Die persoon moet wil handel en dit impliseer betrokkenheid, 

doelgerigtheid, volharding, ywer en toewyding (Jacobs & Vrey 1982: 12). 

Vir Oosthuizen en Jacobs (1985:200) is dit veral by die kategorie betrokkenheid dat 

die normatiewe 'n belangrike rol speel. Die kind kan volgens hierdie twee navorsers 

ook by die verkeerde, waardelose of afbrekende betrokke wees. Benewens die 

moontlikheid om betrokke te wees by die afbrekende, kan die kind ook onbetrokke 

wees. Volgens Vrey (1979:41) manifesteer die verskynsel van onbetrokkenheid in 

traagheid, lusteloosheid en apatie soos dit beskryf word as 'n gebrek aan gevoel van 

passie, emosie, opwinding of onverskilligheid. Onbetrokkenheid affekteer dus 

volgens Oosthuizen en Jacobs (1985:201) noodwendig die kind se kognisie, sy 

gevoelslewe en sy waardestelsel. 

Die adolessent wat byvoorbeeld nie op sosiale vlak by sy portuurgroep en by die 

skoollewe inskakel nie, kan nie tot volle selfaktualisering kom nie en kan dus in sy 

wording gestrem word (Raath & Jacobs 1990:53). Onbetrokkenheid by die skoal en 

by die portuurgroep affekteer dus die adolessent se wordingsproses. Wording word 

in Consolodated Webster (1950:63) gedefinieer as: 'To pass from one state to 

another; to change, grow or develop into (the boy becomes a man)'. 

Die adolessent wat in hie.rdie stadium nie deur sy portuurgroep aanvaar word nie, is 

onbetrokke en voel uitgesluit en dink dat hy nie so as hulle is nie. In die selfgesprek 

sal so 'n kind vir homself se: 'Ek is swak, ek beteken niks, my maats hou nie van my 

nie.' Die gevolg is (Raath & Jacobs 1990:82) dat hy of sy 'n negatiewe fisieke 

selfkonsep vorm wat ook 'n negatiewe uitwerking op ander aspekte van sy lewe kan 
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he. Die kind wat onbetrokke is in sy sosialisering met Oie portuurgroep en wat voel 

dat hy of sy nie aanvaar word nie kan volgens Marcus (1980:53) 'n sterk invloed op 

sy selfkonsep en akademiese prestasie uitoefen. 

Die kind met 'n negatiewe selfkonsep omdat hy sy of haar intellektuele bekwaam

hede negatief beleef en negatiewe betekenisse daaraan heg, sien homself of 

haarself as iemand wat nie in staat is om te presteer soos wat daar deur sy of haar 

ouers en onderwysers van horn of haar verwag word nie (Raath & Jacobs 1990:63). 

So 'n adolessent voel onseker en bang vir mislukkings wat veroorsaak dat die 

adolessent nie eers probeer om horn of haar sodoende onnodige vernedering te 

spaar nie. Hoe minder so 'n adolessent volgens Raath en Jacobs (1990:65) 

betrokke is by die leersituasie, hoe minder kan hy of sy seerkry as hy of sy swak 

presteer. Die adolessent vlug dus as't ware weg van dit wat vir horn of haar 

onaangenaam is (negatiewe belewing) en waardeur hy of sy verneder kan word. 

'n Adolessent wat in 'n huis woon waar ouers buitengewoon streng is en waar die 

adolessent sy of haar relasies met ouers onredelik belewe, het dit tot gevolg 

impulsiwiteit wat sy of haar wording strem (Raath & Jacobs 1990:69). Die persoon 

raak dus impulsief betrokke by aktiwiteite in sy leefwereld. Die belewing van 

onredelike strengheid waar outonomie byvoorbeeld nie toegelaat word nie het 

volgens Raath en Jacobs (1990:69) dus tot gevolg dat die kind nie ten volle tot 

selfaktualisering kan kom nie. Die teenoorgestelde hiervan is wanneer die kind te 

veel outonomie toegelaat word. So 'n kind beleef sy ouers se houding as koud en 

die kind begin sosiaal onbetrokke raak met 'n gevolglike onvermoe om ontwik

kelingstake te realiseer (Raath & Jacobs 1990:69-70). 

Vrey (1979:41-42) noem die volgende wesenlike komponente van die kategorie 

betrokkenheid wat dien as 'n kart opsomming van die konsep betrokkenheid: 

• Betrokkenheid dui op 'n besig-wees of handeling wat psigies en/of motories 

kan wees. 
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• Betrokkenheid is vir die persoon 'n betekenisvolle handeling. 

• Betrokkenheid vereis belangstelling in die doel, maar ook belangstelling in 

die handeling. 

• Betrokkenheid as handeling beskryf die selfaktualiseringsgebeure. 

• Betrokkenheid het 'n bepaalde belewing, byvoorbeeld mislukking, angs, 

vreugde, frustrasie ensovoorts. 

Realistiese betekenisgewing veronderstel dan ook realistiese belewing en realistiese 

betrokkenheid, terwyl onrealistiese betekenisgewing onrealistiese belewing en 

onrealistiese betrokkenheid veronderstel. Realistiese betekenisgewing aan die self 

is 'n realistiese identiteit, realistiese selfevaluering en 'n realistiese selfkonsep. Die 

selfkonsep wat dus onrealisties laag/hoog kan wees of realisties laag/hoog word 

vervolgens bespreek. 

4.3.4 Die selfkonsep 

Horrocks en Jackson (1972:52) se dat die selfkonsep deur kognitiewe organisasie 

ontwikkel en dat dit daarom 'n dinamiese proses is. Die selfkonsep bestaan vir 

Jacobs en Vrey (1982:21) uit 'n reeks opvattings oor en houdings teenoor die 

organisme. Houdings is georganiseerde opvattings wat op spesifieke objekte of 

situasies gefokus is. Hulle se voorts dat houdings die reslutaat van kognitiewe 

organisasie van konsepte is,' .. with attached affect.' Selfkonsep is dus kognitief 

gestruktureer omdat dit 'n konsep is (Jacobs & Vrey 1982:21 ). 

Vrey (1974:84) stel dit dat die selfkonsep sentraal staan in die lewe van 'n persoon; 

dat alle inkomende prikkels, dit wil se dat aan alle selfbetrokke ervaringe, betekenis 

gegee word in relasie tot die evaluering van die self.' 
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Die selfkonsep beweeg tussen twee pole, naamlik negatief en positief. Dit beteken 

dat die selfkonsep nie altyd dieselfde sal wees nie (Oosthuizen & Petrick 1985: 10-

11 ). Die navorsers postuleer verder dat wanneer die selfkonsep realisties is, 

beteken dit dat die persoon beide sy positiewe en negatiewe eienskappe aanvaar. 

Wanneer 'n kind 'n realisties-positiewe selfkonsep het, beteken dit dat die persoon 

sy positiewe en negatiewe eienskappe aanvaar en verwerk en dat die krag van die 

positiewe eienskappe sterk genoeg is om as balans te dien sodat die negatiewe 

eienskappe nie 'n nadelige invloed op sy selfkonsep, en moontlik op sy wording, het 

nie (Oosthuizen & Petrick 1985: 11 ). 

'n Realisties-negatiewe selfkonsep kom daarop neer dat die adolessent moontlik 'n 

kortstondige terugslag beleef het omdat hy of sy moontlik 'n toets gedruip het. Die 

enkele negatiewe aspekte van die akademiese selfdimensie kan dus nou so sterk 

wees dat sy of haar hele selfkonsep na die negatiewe pool kan neig (Oosthuizen & 

Petrick 1985: 12). 

lndien die kind na verloop van tyd steeds glo dat hy of sy as mens 'n mislukking is 

omdat hy of sy gedruip het, is die selfkonsep onrealisties-negatief. Vir Oosthuizen 

en Petrick ( 1985: 13) is so 'n totaal negatiewe selfkonsep onrealisties, want hoewel 

dit dalk oorwegend negatief is, is daar tog altyd positiewe aspekte daarin 

teenwoordig. 

'n Onrealisties-positiewe selfkonsep beteken dat die individu, alhoewel hy of sy in 

alle optrede tekens van 'n negatiewe selfkonsep toon, tog 'n hoe telling in die 
' 

se.lfkonseptoets behaal, en dus die skyn van 'n positiewe selfkonsep wek. Hierdie 

persoon kan moontlik onbewustelik wegskram van sy of haar werklike self 

(Oosthuizen & Petrick 1985: 13). 

Aan die hand van die dinamiese aard van die selfkonsep, definieer Vrey (1974:95) 

die selfkonsep as volg: 'Die selfkonsep verwys na die konfigurasie van oortuigings 

omtrent myself en houdinge teenoor myself wat dinamies is en waarvan ek 

gewoonlik bewus is of bewus kan word.' 
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Soos die kind met selfaktualisering besig is en 'n positiewe selfkonsep vorm, is die 

onderling afhanklike en onderling wisselwerkende teenwoordigheid van betekenis

gewing, betrokkenheid en belewing onmiskenbaar. Dit vereis 'n uiterlike of subjek

tiewe betrokkenheid en word gekwalifiseer deur die kwaliteit van die belewing, 

waardeur sy of haar selfkonsep vorm aanneem (Vrey 1979:53). 

Raath en Jacobs (1990:33) postuleer dat die kategoriee belewing, betrokkenheid en 

betekenisgewing die bepalers van menslike gedrag is, ' .... na binne deur middel van 

die vorming van die selfkonsep, wat op sy beurt weer na buite lei tot die vorming van 

relasies wat lei tot selfaktualisering' (Jacobs & Vrey 1982:30). Die wyse waarop die 

kind dus betekenis gee aan ervaringe en daarby berokke raak en hoe hy of sy dit 

belewe, het tot gevolg dat daar voortdurende wisselwerking tussen selfkonsep en 

selfaktualisering is, wat bepaalde gedrag tot gevolg het (Raath & Jacobs 1990:34). 

Tydens adolessensie word daar van die persoon verwag om by veranderde 

omstandighede, intelektuele ontwikkeling, sosiale ontwikkeling, fisiese ontwikkeling 

ensovoorts, aan te pas. Daar word van die persoon verwag om by die skoal aan te 

pas en die adolessent moet aan bepaalde eise voldoen ten einde sukses te beleef 

op intellektuele gebied in die skoal. Die skoal speel volgens Raath en Jacobs 

(1990:61) 'n belangrike rol in die vorming van 'n negatiewe selfkonsep, en die 

persoonlikheid van die onderwyser is van groat belang vir die ontwikkeling van die 

kind se selfkonsep. As die onderwyser sarkasties, gemeen en ge'frriteerd is, sal dit 

'n emosionele reaksie van verset tot gevolg he. Dit is veral om hierdie rede dat 

kinders negatief teenoor skool voel en in hulle ontwikkeling geskaad word (Raath & 

Jacobs 1990:63). 

Die adolessent met 'n negatiewe selfkonsep op intellektuele gebied sien homself of 

haarself as iemaild wat nie in staat is om voldoende te presteer soos wat belangrike 

persone in sy lewe van horn of haar verwag nie. In 'n ondersoek deur Fink 
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(1962:61) is daar gevind dat daar 'n sterk verband tussen selfkonsep en akade

miese prestasie bestaan, afgesien van verstandelike vermoens. 

Die kind wat homself of haarself aanvaar en 'n positiewe konsep van homself of 

haarself het, aanvaar ook ander mense, byvoorbeeld sy maats, geredelik. Die kind 

met 'n negatiewe selfkonsep is volgens Raath en Jacobs (1990:79) selfgerig, want 

hulle kyk voortdurend na binne en kan nie loskom van homself of haarself nie en 

kan homself of haarself vergeet nie, maar is voortdurend besig met sy of haar 

swakhede en tekortkominge. Die kind is volgens die twee navorsers nie in staat om 

spontaan met ander te verkeer nie, want hy of sy dink hulle hou nie van horn of haar 

nie en dat hulle horn of haar sal afjak en verneder. So 'n kind is onbetrokke en 

ontbeer baie sinvolle belewenisse met die gevolg dat hy of sy nie tot volle self

aktualisering kan kom nie en sy of haar ontwikkeling word gestrem. 

In die selfkonsep, d.w.s. my begrip of beeld van myself, onderskei ek die drie 

onderling afhanklik komponente, te wete identiteit, handeling en selfagting. 

4.3.5 ldentiteitsvorming 

Raath en Jacobs (1990:9) se identiteit word gevorm deur die individualisering en 

samesmelting van begrippe wat met behulp van identifisering gevorm word. Hierdie 

individualisering help die kind om te ontwikkel tot 'n persoon met 'n eie identiteit wat 

verskil van alle ander mense. Die verwerwing van 'n eie identiteit is· .. gesetel in die 

uniekheid van die eie wordingsverloop .... soos dit voltrek word aan die hand van wil' 

(Van der Merwe 1975:52). 

Selfidentiteit is die kongruensie tot 'n ge·integreerde eenheid van: 

• die persoon se konsepsies van hom-/haarself 
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• die bestendigheid van en kontinuneit van attribute waaraan die persoon horn of 

haarself ken; en 

• die gemeenskaplikheid van 'n persoon se selfkonsepsies en die konsepsies wat 

die mense wat vir die persoon belangrik is, van horn of haar het (Vrey 1979:48-

49). 

Soos die kind ouer word, speel die interaksie met die belangrike persone in sy lewe 

'n al groter rol en is dit die manifestasies van hierdie persone wat vir horn of haar 'n 

aanduiding gee van hoe hy of sy moet optree om aanvaar te word, of wat dit is wat 

veroorsaak dat hy of sy verwerp word - dit dwing die kind tot die besef dat hy of sy 

anders is as alle ander mense en 'n persoon in eie reg is (Raath & Jacobs 1990: 11 ). 

Volgens Le Roux (1979:6) is die kind se belewing van verskillende relasies in 

bepaalde situasies 'n bydraende faktor tot die vorming van sy of haar selfidentiteit. 

Die kind raak dus al meer betrokke by sy of haar omgewing, verskillende situasies 

word deur die kind op sy of haar besondere manier belewe. Die kind vorm relasies 

met die belangrike persone in sy of haar lewe en betekenisse word aan hierdie 

relasies toegeken en sodoende vorm die persoon 'n eie identiteit (Raath & Jacobs 

1990:11). 

4.4 DIE ADOLESSENT IN GESINSKONTEKS 

Blotchky en Looney (1980: 184) gee in hul navorsing baie aandag aan die konsepte 

individualisering en identiteitsontwikkeling, as gevolg van die belangrike rol wat 

ouers gedurende die periode van adolessensie in die ontwikkeling van die 

adolessent se individualisering en identiteitsontwikkeling speel. Hierdie twee 

konsepte word vervolgens bespreek. 

I
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4.4.1 lndividualisering 

Gedurende die periode van adolessensie is van daar sprake van 'n 'wegbeweeg' 

van die ouers en 'n 'naderbeweeg' aan die portuurgroep vir emosionele bevrediging. 

Hierdie proses waar die adolessent horn of haar begin losmaak van die ouers, of te 

wel individualisering, is gewoonlik nie 'n maklike proses nie, want die adolessent 

ervaar volgens Worden (1991 :4)'n verlies aan 'iets' en daar is onsekerheid oor die 

vervanging van hierdie verlies en dit wat in die plek daarvan moet kom. Bewustelik 

en soms onbewustelik wend die adolessent dus pogings aan om uiteindelik te kan 

se: 'Ek het 'n eie identiteit onafhanklik van my ouers, ek is my eie persoon.' 

Alhoewel die adolessent wegbeweeg van sy of haar ouers, verskaf die ouers nog 

steeds terugvoering aan die adolessent asook die vestiging van grense wat die 

adolessent se gedrag betref, maar terselfdertyd laat die ouers genoeg vryheid van 

beweging binne die gevestigde parameters toe. Volgens Worden (1991 :4) dien die 

ouers as 'n reddingsgordel waarheen hy of sy kan terugbeweeg wanneer dit nodig is 

en hierdie reddingsgordel is vir die adolessent voorspelbaar en konsekwent. 

Hoe meer konsekwent, voorspelbaar en stabiel die omgewing waarin die adolessent 

groat word en hoe meer buigbaar die ouers is met betrekking tot die gedrag van die 

adolessent, hoe meer identiteitsformasie of individualisering sal by die adolessent 

plaasvind. Greenberg, Siegle en Leitch (1983:373) wys ook daarop dat optimale 

adolessente ontwikkeling binne die konteks van ondersteunende familie

verhoudinge plaasvind. lndien die balans nie daar is nie kan identiteitsformasie nie 

plaasvind nie. 

Wanneer die periode van adolessensie vir die kinders aanbreek, breek daar ook 'n 

nuwe fase aan vir die ouers. Die ouers beleef soms beroepsfrustrasie asook die 

beperkinge wat dit stel en die ouers moet soms hul eie ouers versorg asook die 

beset van 'n 'lee-nes' wat moontlik op hulle wag as gevolg van die kinders wat 
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binnekort die huis verlaat om byvoorbeeld universiteit toe te gaan. Vir Worden 

(1991 :5) is hierdie fase 'n nuwe ontwikkelingsfase wat die ouers in die gesig staar en 

wat deur hulle hanteer moet word, of dit as 'n krisis ervaar word of nie. 

In baie gevalle bly ouers ter wille van die kinders bymekaar en het die bevrediging 

wat sodanige huwelik bied oor die jare agteruitgegaan en begin ouers hul huwelike 

asook hulle beroepe herevalueer. Die krisis wat die ouers gedurende hulle 

middeljare beleef tesame met die krisis wat met adolessensie gepaard gaan en die 

proses van individualisering by die adolessent bring mee dat baie ouers se huwelike 

soms in gevaar is (Worden 1991 :7). 

Die ouers se betrokkenheid by die adolessent dra dus in 'n groot mate by tot die 

individualiseringsproses of identiteitsformasie wat verder bespreek word. 

4.4.2 Outonomie en Beheer 

'n Proses van transformasie vind plaas in die verhouding tussen die ouer en die 

adolessent. Worden (1991 :8) verduidelik dat die adolessent al hoe meer weg

beweeg van die ouers as gevolg van die proses van individualisering. Dit bring mee 

dat die ouers al hoe meer outonomie aan die adolessent verleen, solank as wat dit 

ooreenstem met die waardes van die ouers (Worden 1991 :8). 

Worden (1991 :9) postuleer dat daar wel ouers is wat dit as 'n bedreiging ervaar 

wanneer daar van hulle verwag word om meer outonomie aan die adolessent toe te 

staan. Outonomie kan dus volgens horn te beperkend of te veel wees. In die geval 

waar outonomie te beperkend is en die adolessent 'n groter begeerte ontwikkel tot 

meer outonomie, kan ouers angs beleef en hulle bevraagteken dan gewoonlik alles 

omtrent die adolessent, naamlik vriende, kleredrag en skoolprestasie. Die adoles

sent se geleenthede en vermoe word dus ge·inhibeer om identiteitsrelevante opsies 
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te eksploreer wat moontlik nie vir die ouers bekend is nie. Dit manifesteer dan 

deurdat die adolessent meer teruggetrokke, depressief en ongedifferensieerd raak. 

Daarenteen kom te veel outonomie voor in huise waar daar 'n gebrek is aan 

betrokkenheid en leiding deur die ouers asook 'n gebrek aan 'n veilige basis wat die 

huis betref vanwaar hy of sy kan eksploreer en grense is diffuus en hy of sy word 

alleen groot. Hierdie adolessent soek dan 'n veilige hawe in sy omgewing by 

byvoorbeeld vriende, bendes, dwelms en alkohol (Worden 1991 :9). 

4.4.3 lndividualiteit 

In die proses van individualisering en identiteitsformasie vind daar al hoe meer 

differensiasie plaas waar die adolessent bewus raak van verskille in horn of haar wat 

anders is van ander persone, met ander woorde dit wat 'n persoon uniek maak. 

Volgens Worden (1'991 :9) kan die omgewing en die ouers 'n groat rol speel in die 

fasilitering of die verhindering hiervan. Navorsing deur Greenberg, Siegle en Leitch 

(1983:374) het sekere familieprosesse uitgewys wat identiteitsformasie in die 

adolessent stimuleer en suksesvolle individualisering fasilite~r. In hul studie het 

families wat bewus is van verskille wat bestaan onder gesinslede asook die 

aanvaarding van hierdie verskille en begrip toon wat verskille betref, positief 

bygedra tot die proses van identiteitsformasie. 

ldentiteitsformasie word dus ge"lnhibeer in families waar verskille nie toegelaat word 

nie en waar daar van gesinslede verwag word om te konformeer. 

126 



4.4.4 Verwagtinge 

Die gesin is die invloedrykste van al die opvoedingsituasies waarin die kind horn of 

haar bevind. Gedurende die gevoeligste vormingsjare wanneer daar nog geen 

ander invloede op die kind inwerk nie, speel die gesin die belangrikste rol. 

Langeveld (1974:38) stel dit duidelik: 'Het gesin is immers de primaire 

gemeenschapsvorm voor het kind. Daar leert het te leven.' Dit stem ooreen met 

Pistorius (1976:51) se siening dat die kind in die gesonde gesinsituasie byna alles 

vind wat hy of sy in die strewe na volwassenheid nodig het. Die kind vind in sy ouer 

die vertolker van die vreemde wereld buite die gesin, dit wil se die kind moet met sy 

ouers identifiseer en in hulle as die belangrikste persone in sy lewe, 'n model vind 

waarvolgens hy of sy, sy of haar lewe kan inrig (Raath & Jacobs 1990:68). 

Die verhouding tussen die ouers en die kind bepaal saam met ander faktore die 

selfstandigheidsontwikkeling van die adolessent (Monteith & Postma 1988:204). 

Opvoeding is 'n intermenslike aktiwiteit tussen die ouer en die adolessent waar die 

adolessent sekere verwagtinge het wat hy of sy van sy of haar ouers koester: 

(a) Belangstelling en ondersteuning 

Een van die wyses waarop die adolessent weet dat sy ouers vir horn of haar omgee, 

is deur die belangstelling wat hulle in horn of haar toon en hul bereidheid om horn of 

haar byte staan en te help wanneer dit nodig is (Rice 1981 :267). 

Xala (1992:121) het bevind dat adolessente wat deur ander volwassenes beskou 

word as 'probleemkinders' uit omgewings kom waar die ouers nie hul ondersteuning 

aan die kinders bied nie. Hierdie kinders het gewoonlik oak 'n negatiewe beeld van 

verhoudinge in die gesin. 
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(b) Liefde en aanvaarding 

Adolessente wat hul verhoudinge met hul ouers positief ervaar het, het tydens 'n 

studie hul verhouding met hul ouers uitgebeeld as: 'Positive sentiments of love, 

concern and nurturing that promotes their inherent worth as members of their 

families' (Xala 1992:121). 

Monteith ... [et a~ beskou aanvaarding as een van die belangrikste komponente van 

liefde (1988:203). Hulle noem verder dat ouers hulle liefde kan toon deur die 

adolessent te ken en te aanvaar soos hy of sy is, met al sy of haar goeie 

hoedanighede en gebreke. Volgens die navorsers is die adolessent immers 'n mens 

soos alle ander mense met sy of haar goeie eienskappe en swak hoedanighede. 

Adolessent wil nie voel dat hulle hul ouers se liefde deur volmaakte optrede moet 

verdien nie, en hulle ontwikkeling as mens kan ook nie gedy in 'n atmosfeer van 

volgehoue kritiek nie (Rice 1981 :369). 

(c) Kommunikasie 

Gereelde interaksie en komtnunikasie wat op 'n demokratiese en wedersydse 

grondslag berus, bied geleenthede vir die oordra van waardes en normes deur die 

ouers (Williamson & Campbell 1985:747). 

Navorsing deur Klos en Paddock (1978:354) bewys dat alhoewel adolessente na 

groter outonomie en onafhanklikheid street, hulle nog steeds 'n hoe premie plaas op 

die leiding van ouers wat geskied deur middel van kommunikasie oar sake soos 

beroepskeuses, probleme wat verband hou met die skool en sedelike vraagstukke. 

Die adolessent vra vir empatiese begrip van die ouers wat deur middel van hul 

houding toon dat die mening van die adolessent ook belangrik is, en dat hulle 

gewillig is om met die adolessent te kommunikeer (Monteith ... [et a~ 1988:202). 



Kommunikasie word ook deur Rice (1981 :368) as die sleutel tot 'n harmoniese ouer

kindverhouding beskou en effektiewe kommunikasie vereis 'n openhartigheid met 

mekaar. 

(d) Vertroue 

Dit is belangrik dat die ouer die adolessent vertrou. Volgens Rice (1981 :369) 

verwag die adolessent algehele vertroue tensy hy of sy die ouers rede gee tot 

wantroue. Sodanige vertroue bied aan die adolessent sekuriteit en skep vir horn of 

haar vryheid om 'n eie identiteit te ontwikkel (Monteith ... [et a~ 1988:203). 

Navorsing deur Xala (1992:120) wys daarop dat die ouers van adolessente wat 

gereeld dreig dat hulle gaan of wil skei, aanleiding gee tot 'n gebrek aan vertroue in 

hul ouers en 'n onsekerheid oor sekuriteit in hul gesinslewe. 

(e) Outonomie 

Een van die ideale van die adolessent is om as 'n outonome volwassene aanvaar te 

word. Kamii (1984:410) beskou outonomie as een van die belangrikste 

opvoedingsdoelstellings. Outonomie word deur Monteith ... [et a~ omskryf as die 

vermoe om selfstandig en onafhanklik besluite te neem en op te tree (1988:203). 

Die adolessent wil dat sy ouers horn of haar die geleentheid bied om geleidelik 

outonome optrede te ontwikkel eerder as om meteens, soos met 'n sestiende of 

agtiende verjaardag, algehele outonomie te ontvang. 

Outonomie is nie sinoniem met onbeteuelde vryheid nie, want dit impliseer om 

verantwoordelikheid vir vryheid te aanvaar, want te veel vryheid in 'n stadium waarop 

hy of sy nie daarvoor gereed is nie, kan volgens Monteith ... [et a~ as ouerlike 

verwerping deur die adolessent ervaar word (1988:203). 
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4.5 DIE ADOLESSENT EN EGSKEIDING 

4.5.1 lnleiding 

Vir die adolessent wat moontlik grootgeword het in 'n huis vry van konflik tussen 

ouers en waar albei ouers liefde en aanvaarding en 'n gesonde verhouding gehad 

het, kan dit 'n geweldige skok wees indien hy of sy verneem dat sy of haar ouers 

gaan skei. lndien die adolessent ook die nodige belangstelling en ondersteuning, 

gesonde en effektiewe kommunikasie, liefde en aanvaarding van albei ouers op 'n 

gereelde basis ontvang het, is dit 'n groat terugslag indien die besef tot horn of haar 

deurdring dat een van die ouers nie meer op so 'n gereelde basis daar sal wees vir 

horn of haar nie. 

Stevenson en Black (1995:29) rapporteer die volgende oor 'n opname deur 

Johnston & Campbell oor kinders se kennis met betrekking oor hul ouers se 

egskeiding: 

Slegs 'n derde van die kinders wat in Johnston en Campbell se studie gebruik was, 

daarvan bewus was dat hul ouers moontlik gaan skei terwyl 'n ander derde bewus 

was daarvan dat daar 'n bietjie konflik tussen hul ouers was, terwyl die res van die 

kinders geen idee gehad het dat daar probleme tussen hul ouers was nie. 

Wallerstein en Kelly ( 1980:4 79) het ook in hul studie bevind dat slegs een derde van 

die kinders in hul studie 'n vae bewustheid gehad het dat hul ouers moontlik 

ongelukkig was in hul huwelik. 

Wanneer die adolessent uiteindelik die nuus ontvang het van sy of haar ouers se 

egskeiding, moet die adolessent die nodige vaardighede aanleer om die stres en 

trauma wat teweeggebring is deur die egskeiding te kan hanteer. Volgens 

Stevenson en Black (1995:32) veroorsaak die egskeiding van ouers geweldig baie 

verandering in die lewe van die adolessent, veral as gevolg van die verlies aan 
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bekende omgewings, bekende mense, die afwesigheid van een van die ouers, 

verandering met betrekking tot 'n moontlike nuwe skool, verlies aan ou bekende 

vriende in die omgewing en by die skool. 

Egskeiding bring vir die adolessent veranderinge op verskeie terreine wat hy of sy 

moet kan hanteer, soos Dubow en Tisak (1989:1412) dit stel: 'Stressful life events 

at a given time are likely to be associated with academic difficulties and general 

behavior problems.' Vir die adolessent wat alreeds aanpassings op fisiese, 

kognitiewe, sosiale en ander terreine moet maak, bring egskeidings met die 

gepaardgaande veranderinge in die kind se lewe 'n bykomende krisis teweeg wat 

meebring dat belangrike lewenstake nie suksesvol ontplooi nie. 

Die adolessent se betekenisgewing, betrokkenheid en belewing van die egskeiding 

be"lnvloed horn of haar juis op daardie terreine wat as belangrike ontwikkelings

terreine in die lewe van die adolessent beskou word. Die adolessent se 

betekenisgewing en belewing van ouers se egskeiding en hul betrokkenheid daarna 

word vervolgens bespreek. 

4.5.2 Die_ adolessent se betekenisgewing van die egskeiding van ouers 

Betekenisgewing baan die weg vir opvolgende betekenistoekenning (Vrey 1979:35). 

Sander kontinue betekenisgewing is daar weinig sprake van doeltreffende 

volwassewording. Deur betekenisgewing is die kind in staat om horn of haar te 

orienteer en 'n betekenisvolle leefwereld te konstrueer. Vrey (1979:35) verklaar dat 

logiese betekenisse in die betrokke kultuur ingebed is. Die kind in 'n betrokke 

kultuur, verkry leiding van ouers, onderwysers en van ander persone wat deel van sy 

of haar kulturele verwysingsraamwerk is, die nodige pedagogiese leiding en hulp wat 

onontbeerlik is alvorens die kind optimaal betekenis kan gee. 
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So is betekenisgewing noodwendig 'n empiries-opvoedkundige kategorie van 

volwassewording, want die eksplikasie van logiese betekenisse sowel as die 

affektiewe botone van konnotatiewe betekenisse berus op opvoedingshulp. 

Dit geld vir die doeltreffende betekenis, maar net so kan die oneffektiewe betekenis 

dikwels toegeskryf word aan die ontbering van goeie opvoedingshulp (Vrey 

1979:35). 

Betekenisgewing wat hoofsaaklik kognitief van aard is, bring ans by die adolessent 

en kognisie. Kognisie sluit in gedagtes, gelowe en inligtingsprosessering. Volgens 

Stevenson en Black (1995:59) word ans vermoe om inligting te prosesseer en om 

inligting te onthou in 'n groat mate be"invloed deur ans emosies. Omdat ans 

gedagtes omtrent ans situasie en die veranderinge wat plaasvind ans emosioneel 

affekteer, affekteer dit oak kognisie. 

'n Goeie voorbeeld hiervan is die adolessent wat homself negatief beleef en 'n baie 

lae selfbeeld na die egskeiding van sy ouers het (Rosenthal, Peng & McMillan 

1980:441-453). Die adolessent ontvang nie altyd die nodige steungewing en 

opvoedingshulp van ouers tydens die egskeiding nie, aangesien ouers self 

steungewing nodig het gedurende hul egskeiding en die verandering wat dit 

teweegbring. Dit gebeur dan dat die adolessent verkeerde betekenisse heg aan die 

egskeiding van sy of haar ouers. 

Adolessente is geneig om hulself te blameer vir die egskeiding van hul ouers waar 

hierdie selfblarnering gevoelens·van verwyte teweegbring (Kalter 1990:312). Vir die 

adolessent is die egskeiding die bewys dat sy of haar ouers nie vir horn of haar lief is 

nie, of nie by horn of haar wil wees nie. Hierdie gevoelens word as volg 

geverbaliseer: 'As hy of sy regtig lief was vir my sou my ma of pa ans nie gelos het 

nie' of ' ... as my ma regtig vir my omgegee het, sou sy harder probeer het om die 

huwelik te laat slaag.' 
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Skoolprestasie is ook geneig om te daal na die egskeiding van die adolessent se 

ouers (Saucier & Ambert 1986:505-511) juis as gevolg daarvan dat die adolessent 

se selfkonsep negatief be"invloed word deur die egskeiding. 

Die adolessent heg sekere betekenisse aan die fisiese wat kan wissel van 

negatiewe betekenisse tot positiewe betekenisse, naamlik: 'Ek is lelik', 'Ek is sterk', 

'Ek hou van my liggaam'. Die persoon se eie belewing van sy fisiese voorkoms en 

die betekenisse wat daaraan geheg word, is nag belangriker as hoe hy of sy in die 

oog van 'n objektiewe waarnemer daar uitsien (Vrey 1979:178). 

Volgens Steinberg (1993:125) beleef seuns wat by die ma grootword en waar die 

vaderfiguur ontbreek, hulself as minder manlik as gevolg van verkeerde 

betekenisgewing. Die belewing hang in 'n groat mate af of die seun 'n ander 

rolmodel as plaasvervanger vir die vaderfiguur het (Klyman 1985:397-404). In die 

lewe van die Swart adolessent vervul die uitgebreide gesin hierdie rol terwyl die 

rolmodel by die Blanke adolessent heel moontlik 'n stiefpa sal wees. 

Nzimande (1985:5) is meer spesifiek oar die konsep van die uitgebreide gesin in die 

lewe van die Swart Suid-Afrikaner en word soos volg deur horn gekarakteriseer: 'The 

structure links a wider circle of people who are related by blood or marriage into a 

network of relatives who normally identify and feel for each other. It is more durable 

as a social unit that the nuclear family and continues over a longer period of time. 

It's growth and decline over the years is affected by fertility, marriage, divorce and 

mortality. In many societies it also acts as an effective social welfare system by 

providing care and support for a variety of categories of dependent people'. 

Omdat die pa 'n belangrike rol speel in die ontwikkeling van die adolessente seun se 

manlike identiteit kan die afwesigheid van die pa 'n negatiewe effek he in die 

suksesvolle ontplooiing hiervan. Vir 'n adolessente seun, noem Kalter (1990:339), is 

dit belangrik om gemaklik te voel oar sy manlikheid, om homself as bekwaam, 

vaardig en as selfgeldend te kan beskou en om interne kontrole oar sy gedrag te 
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ontwikkel, wat hoofsaaklik ontstaan deur modellering van en identifisering met die 

pa. 

Kalter (1990:312) noem dat gevoelens van vrees, woede enemosionele pyn wat na 

die egskeiding van ouers ontstaan daarop dui dat adolessente egskeidings uiters 

negatief beleef, wat ons bring by die adolessent se belewing van die egskeiding. 

Die konsepte betekenisgewing, belewing, betrokkenheid en die selfkonsep van die 

adolessent is baie nou verweef. Die selfkonsep is dus die kriterium aan die hand 

waarvan ervaringe ge·interpreteer (betekenisgewing), betekenis aan persepsies 

gegee word (betrokkenheid), verwagtinge bepaal (belewing) en handeling bepaal en 

gerig word (Jacobs & Vrey 1982:30). Dit blyk dus dat die wyse waarop die persoon 

dinge beleef, daarby betrokke is en betekenis daaraan gee, uiteindelik in die 

vorming van sy of haar selfkonsep kristalliseer. 

As gevolg van verkeerde betekenisse wat die adolessent aan die fisiese self en die 

intellektuele self heg as gevolg van die selfkonsep wat negatief be"invloed word na 

die egskeiding van ouers, beleef die adolessent homself of haarself en sy leefwereld 

negatief. 

4.5.3 Die adolessent se belewing van die egskeiding van ouers 

Omdat adolessensie alreeds 'n periode in die kind se lewe is wat gekenmerk word 

deur gemoedsveranderinge, buie en rebellie is dit moeilik om te onderskei tussen 

die simptome en tekens van situasionele trauma as gevolg van egskeiding van 

ouers en normale gemoedsverandering wat teweeggebring word deur adolessensie. 

Daar is konsensus ender deskundiges dat die verlies aan 'n ouer tydens kinderjare 

geassosieer kan word met die voorkoms van emosionele en persoonlikheids

probleme (Bayrakal & Kope 1990:1-7), asook 'n hoe voorkoms van psigiatriese 
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konsultasie (Saucier & Ambert 1986:505-511) en oak 'n beduidend hoe voorkoms 

van selfmoordpogings (Adam, Bouckams & Streiner 1982:1081-1085). 

Guttmann (1993:193) rapporteer dat Wallerstein en Kelly in hul studie met 

adolessente gevind dat een en twintig adolessente wat die kleinste groep van hul 

studie was, emosies van aggressie en rou getoon het in die besluitnemingsfase, 

terwyl een derde van die adolessente 'n vermoe getoon het om hulself las te maak 

van die konflik tussen hul ouers en het oak tydens onderhoudvoering 'n goeie 

interpersoonlike begrip getoon. Die res van die adolessente het simptome van 

sielkundige stres getoon. 

Kalter (1990:347) het oak bevind dat aggressie die mees algemene uitdrukking van 

stres by adolessente is. Volgens horn word dit soms gerig teenoor ouers, jonger 

broers en susters by die huis, onderwysers, die portuurgroep en fisiese objekte. 

Fisiese bakleiery, vernietiging van eiendom en verbale aggressie is van die 

duidelikste voorbeelde van aggressie in aksie. 

Volgens Guttmann (1993: 193) kan adolessente maklik verwikkel raak in ouerlike 

konflik omdat daar van hulle verwag word om 'n vertroueling te wees vir die 

ongelukkige ouer. Adolessente wat te verwikkel geraak het in die konflik tussen 

ouers en van wie daar verwag was om 'n vertroueling te wees vir die ouer en nie die 

geleentheid gehad het om suksesvol te individualiseer nie, was veral kwesbaar in 

die suksesvolle ontplooiing van hul ontwikkeling (Guttmann 1993: 193). 

Kliniese data deur Kalter (1977:40-51) dui aan dat die volgende adolessente veral 

die vatbaarste is vir regressie en vervroegde onttrekking van die familie: 

• Adolessente wat nie innerlike sterkte voor die egskeiding gehad het nie as gevolg 

daarvan dat hul ouers nie die nodige ondersteuning aan hulle gebied het voor die 

egskeiding nie. 
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• Adolessente wat nie suksesvol was in die ontwikkeling van 'n persoonlike 

identiteit nie. Hierdie adolessente mag moontlik die kwesbaarste wees. 

Die belangrikheid van die suksesvolle ontplooiing van ontwikkelingstake word dus 

onderstreep met betrekking tot die suksesvolle hantering van die egskeiding van die 

adolessent se ouers. Gevoelens van depressie het ook voorgekom by adolessente 

wie se ouers geskei is en manifesteer volgens Kalter (1990:348) in die volgende 

gevoelens: 

• ge"lrriteerdheid en 

• gevoelens van minderwaardigheid. 

Na die egskeiding van ouers is daar soms oak psigosomatiese klagtes wat 

hoofpyne, maagkrampe, moegheid en 'n pre-okkupasie met die liggaam kan insluit, 

alles voorbeelde van stres by die adolessent as gevolg van die egskeiding (Kalter 

1990:349). Die adolessent se belewing van hul ouers is oak geneig om meer 

negatief te wees as die adolessente wie se ouers nie geskei is nie (Parish & Dostal 

1980:347-351 ). 

4.5.4 Die adolessent se betrokkenheid na die egskeiding van ouers 

Die groat lewenstaak van volwassewording word volgens Vrey (1979:40-41) 

konkreet deur die kind beleef in sy ontmoeting van struikelblokke en uitdagings. 

Lombardi (1975:113) se: 'Our initial striving is to overcome'. Vir elke individuele kind 

is dit telkens sy of haar probleem of sy of haar hindernis of my uitdaging wat beleef 

word. Daarom vereis elke oorwinning en suksesbelewing die uitoefenjng van my 

psigiese vitaliteit, d.w.s. my betrokkenheid by die uitvoering van die bemees

teringshandeling. Dit is egter ook moontlik dat die kind betrokke kan wees by die 

verkeerde, die waardelose, die afbrekende, die slegte, en so meer. 
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Volgens Jacobs en Du Tait (1989:82) is die kind self en meer spesifiek sy of haar 

identiteit, met ander woorde hoe hy of sy homself of haarself beteken en leer ken en 

verstaan het altyd die sentrale punt wanneer en die sentrum waardeur hy of sy 

betrokke raak, beleef en nuwe betekenisse toeken. As gevolg van die negatiewe 

belewing wat die adolessent ervaar oor die egskeiding van sy of haar ouers en die 

verkeerde betekenisgewing gebeur dit dikwels dat die adolessent betrokke raak by 

die verkeerde en afbrekende wat vervolgens bespreek word. 

i) Alkohol en dwe/mmisbruik 

'n Hoe voorkoms van dwelm- en alkoholgebruik kom voor by adolessente wie se 

ouers geskei is (Burnside, Baer, Mclaughlin & Pickering 1986:272-278) asook 

misdadige gedrag wanneer die pa afwesig is na 'n egskeiding (Johnson 1987:573-

581 ). 

Needle, Su, en Doherty (1990:157-159) het gevind dat adolessente dwelms gebruik 

in 'n paging om die gebrek aan positiewe familieverhoudinge te hanteer. Wat die 

misbruik van dwelms betref, het hulle ook bevind dat adolessente seuns die 

egskeiding van hul ouers swakker hanteer as adolessente dogters. Hulle het ook 

bevind dat indien die ma wat toesig oor haar kinders het weer trou, die adolessente 

dogter grater betrokkenheid by die gebruik van dwelms toon. 

ii) Seksue/e gedrag 

Wallerstein en Kelly (1976:256-269) het bevind dat ouers se egskeiding 'n invloed 

het op die adolessente dogter se seksuele gedrag, naamlik dat sy vroeer met seuns 

begin uitgaan, dat sy vroeer seksueel aktief is, jonger trou en moontlik korter na die 

huwelik swanger is as dogters wie se ouers nie geskei is nie. 
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iii) Misdaad 

Alhoewel egskeidings en die afwesigheid van die pa aanleiding gee tot misdadigheid 

(Burnside, Baer, Mclaughlin & Pickering 1986:274) beteken dit nie dat die 

afwesigheid van die pa die enigste enkele faktor is wat aanleiding gee tot 

jeugmisdaad nie. Daar is wel 'n ander faktore wat daarmee saamgaan, soos die 

volgende: 

• Volgens Steinberg (1993:125) het die ma wat die kind grootmaak nie soveel 

hulpbronne wat sy kan benut om haar kind uit die moeilikheid te help nie, 

daarom is die kanse van hierdie kinders grater om gevang en ge·1nstitu

sionaliseer te word. 

• Die oorsaak vir hierdie gedrag kan egter ook wees as gevolg van die rusies 

wat plaasgevind het in die huis voor die ouers geskei is want volgens 

Blechman ( 1982: 179-195) is 'levels of family conflict better predictors of 

delinquency than family type.' 

• Streit (1981:409-413) noem dat pa's wat koud, verwerpend, onbetroubaar, 

straffend en verwaarlosend teenoor die kind is, aanleiding gee tot 

jeugmisdaad by die kind. 

• In lae-inkomste Swart gesinne is die afwesigheid van die pa 'n algemene 

verskynsel en dit dra meer by tot jeugmisdaad as die afwesigheid van die pa 

as gevolg van egskeiding. 
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4.5.5 Die betrokkenheid van die adolessent met betrekking tot verhoudings 

na die egskeiding van sy of haar ouers 

4.5.5.1 lnterpersoonlike verhoudings 

Amato (1988:453), postuleer dat daar in baie studies bewyse gevind kon word wat 

daarop dui dat kinders wie se ouers geskei is ook geneig is om later as volwas

senes te skei. Moontlike verklarings hiervoor is die feit dat baie van hierdie kinders 

negatief voel oor die voortbestaan van huwelike en daarom geneig is om hulself nie 

in 'n huwelik te verbind nie (Glenn & Kramer 1987:811-825). 'n Ander rede soos 

verskaf deur Boothe en Edwards (1985:481-488) kan wees dat hulle vroeer trou as 

gevolg van emosionele behoeftes of om te ontsnap uit 'n ongelukkige huis. 

Gevallestudies deur Eberhardt en Schill (1984:99) het daarop gewys dat 

adolessente dogters wie se ouers geskei is, meer geneig is tot seksuele promiskue 

en verleidelike gedrag indien die dogter by haar ma woon. Navorsing deur 

Eberhardt en Schill word bevestig deur Steinberg (1993:125) wat noem dat hierdie 

dogters geneig is om op 'n baie jonger ouderdom seksueel aktief te wees as dogters 

wat in huise grootword waar die ouers nie geskei is nie. 

Volgens Hetherington (1972:313) het egskeidings nie 'n uitwerking op adolessente 

dogters se verhouding met ander volwassenes en vroulike vriendinne nie, terwyl 

seuns geneig is om vriendskappe met ouer manlike persone te sluit wanneer 'n 

vaderfiguur ontbreek en sal pogings aanwend om die potensiele vaderfiguur tevrede 

te stel en na te boots (Steinberg 1993: 125). 

Adolessente dogters wat vir redelike lang periodes sander 'n vaderfiguur grootword, 

kan 'n baie sterk band ontwikkel met die ma en hierdie dogters bly emosioneel 

afhanklik van die ma wat veroorsaak dat die dogter nie verhoudinge aanknoop met 
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die teenoorgestelde geslag en ander nabye vriende het nie. Soos Kalter (1990:339) 

dit stel:' .. they dedicate themselves to the mother-daughter relationship, at times 

paying enormous prices for it.' 

4.5.5.2 Portuurgroep 

Adolessente seuns wat groot word sander die teenwoordigheid en die liefde van 'n 

pa is ge·inhibeerd wat sosiale vaardighede en kompeterende situasies met ander 

seuns betref (Kalter 1990:340). 

Mitchell (1985:71) het in haar studie met kinders wat uit geskeide families kom, 

gevind dat baie van hierdie kinders voel dat hulle anders is as hulle portuurgroep, 

omdat hul ouers geskei is, todat hulle uitvind dat daar ander kinders is wat oak uit 

huise kom wie se ouers geskei is. Sy het verder in haar studie gevind dat kinders 

verlee voel om teenoor hulle vriende te erken dat hulle ouers geskei is en nie 

daaroor wou praat nie. lndien hulle wel besluit om 'n lid van die portuurgroep in hul 

vertroue te neem, is hulle verbaas om te hoar dat daar ander lede van die 

portuurgroep is wie se ouers ook geskei is. Hulle voel nie meer so 'anders' en 

vreemd nie en vind vertroosting by ander lede van die portuurgroep wie se ouers 

geskei is (Mitchell 1985:72). 

Dit wil dus voorkom of baie kinders voel dat daar 'n stigma kleef aan kinders wie se 

ouers geskei is en het in baie gevalle inligting oar die egskeiding van hulle vriende 

weerhou en moes hulle soms leuens vertel in 'n paging om hierdie inligting geheim 

te hou. Die moontlikheid bestaan dus dat verhoudinge met lede van die portuur

groep skade kon ly, veral gesien dat inligting rakende ouers se egskeiding nie mag 

uitkom nie. 
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4.5.5.3 Skool 

Rosenthal en Hansen (1980:407-410) het gevind dat kinders wat uit enkel-ouer 

huise kom die laagste punte op skoal behaal het, en dat hulle ook die laagste 

beroeps-aspirasies gehad het. Daar is oak in 'n studie deur Mccombs en Forehand 

(1989:871-880) gevind dat daar 'n verband is tussen lae skoolprestasie en voort

durende konflik tussen die ma en die pa van wie sy geskei is asook konflik tussen 

die ma en die adolessent. 

Hulle postuleer verder in hul studie dat daar 'n verband was tussen suksesvolle 

skoolprestasie by die adolessent en die volgende kenmerke by die ouers: 

• Afwesigheid van depressie by die ma. 

• 'n Hoe opvoedkundige opleiding van die ma. 

• Afwesigheid van konflik tussen die ma en die pa. 

• Afwesigheid van konflik tussen die ma en die adolessent. 

Dit wil dus voorkom dat die adolessent makliker aanpas by die veranderde 

omstandighede wat deur die egskeiding teweeggebring word indien konflik afwesig 

is. lndien die adolessent dus sy of haar ma negatief beleef as gevolg van haar 

moontlike depressie en die huislike omstandighede as negatief beleef as gevolg van 

die voortdurend konflik, kan hierdie belewingsmomente 'n definitiewe negatiewe 

uitwerking op die kognisie van die adolessent he. 

Shinn (1978:295-324) maak die volgende bevindinge met betrekking tot 

skoolprestasie en die afwesigheid van die pa: 

• Kinders wie se ouers geskei is, het swakker presteer en laer punte in IK toetse 

behaal as kinders wie se ouers nie geskei is nie en wat uit gelukkige ouerhuise 

kom. 
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• Die afwesigheid van die pa as gevolg van egskeiding het 'n meer negatiewe effek 

as die afwesigheid as gevolg van dood. 

• Konflik tussen ouers het 'n grater invloed op die skoolprestasie van die kind as 

die afwesigheid van die pa as gevolg van egskeiding. 

Die volgende verduideliking vir bogenoemde bevindinge deur Shinn word deur 

Brown (1980:537-540) verskaf: 

• Kinders uit enkel-ouer gesinne is meer afwesig van skoal as kinders uit huise wie 

se ouers nie geskei is nie. 

• Kinders uit enkel-ouer gesinne is ook meer geneig om die skoal vroeer te verlaat 

en toon hoer syfers in werksversuim en skorsing. 

• Adolessente uit enkel-ouer huise kry minder aandag van die ouers, minder 

outoriteit kom voor en die ouers spreek minder bekommernisse oor skoolgedrag 

en skoolwerk uit (Zajonc 1976:227-236). 

• Adolessente wie se ouers geskei is, toon ook minder deursettingsvermoe en raak 

makliker gefrustreerd W(lnneer hulle moeilike skoolwerk moet verrig en sal 

makliker tou opgooi wanneer hulle daarmee gekonfronteer word (Guttmann, 

Amir & Katz 1987:295-302). 

Dit is ook belangrik om daarop te let dat kinders wie se ouers skei soms van skoal 

moet verander omdat die enkelouer soms verplig is om uit die bekende omgewing te 

t.rek na 'n omgewing of woonbuurt waar sy dit kan bekostig om te woon. Dit bring 

mee dat die kinders van skoal moet verander en nuwe vriendskappe moet ontwikkel 

met lede van hulle portuurgroep. Hierdie verandering van skoal tesame met die 

aanpassings wat gemaak moet word, kan ook 'n uitwerking he op skoolprestasie. 
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4.5.5.4 Familie en vriende van die gesin 

Egskeidings affekteer nie net die kinders in die huwelik en die man en vrou nie, 

maar indirek ook hul vriende asook naaste familie en hul kinders (Mitchell 1985: 13). 

Vriende wat die man en die vrou saam gehad het sal moontlik of die vrou se vriende 

of die manse vriende bly, maar selde albei se vriende na 'n egskeiding. Soms 

gebeur dit ook dat vriende kant kies na 'n egskeiding en word die vrieridskap aan die 

man of die vrou se kant vernietig. Die kinders word ook hierdeur geraak, aangesien 

ouers saam met hul kinders by vriende kuier en die kinders raak in baie gevalle 

geheg aan hierdie familie. Daar moet dus ook verskeie aanpassings gemaak word 

wat familie en vriende van die gesin na 'n egskeiding betref. 

4.5.5.5 Ouers 

Adolessente ervaar hul ouers na 'n egskeiding as onbevoeg in hul rol as ouers 

(Wallerstein 1983:265-302). Dit word veral gekarakteriseer deur die vermindering in 

beheer en kontrole wat die ouers oor die kinders uitoefeil, die vermindering in 

kommunikasie en in die toon van affek. In ruil word daar van die adolessent verwag 

om meer onafhanklik te wees (Sessa & Steinberg 1991 :38-55). 

Kalter ( 1990: 311) beskryf adolessente se gevoelens jeens hul ouers na 'n 

egskeiding as uiters negatief. Hulle ervaar hulle ouers as selfsugtig, swak, wreed en 

dom en volgens die adolessente het die ouer se egskeidingsverwante gedrag hierdie 

sienings bevestig. Hy noem verder dat die egskeiding van ouers by adolessente 'n 

langdurige, bitter en lae dunk van die ouers teweegbring. Wanneer hierdie 

negatiewe gevoelens by adolessente na vore kom, veroorsaak dit interne konflikte in 

die adolessent omdat hy of sy tussen twee gevoelens vasgevang is. Aan die een 

kant koester hy of sy uiters negatiewe gevoelens jeens sy of haar ouers en aan die 
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ander kant hul liefde vir hul ouers wie se liefde, leiding en dissipline hulle benodig 

sodat die ouers hulle as rolmodelle kan help om hulle identiteit te konsolideer (Kalter 

1990:311). 

Mitchell ( 1985: 108) bevind in haar studie met 'n aantal kinders dat sommige kinders 

se verhouding met hul toesighoudende ouer na die egskeiding verbeter. In baie 

opsigte word hulle meer geheg aan mekaar. In haar studie het die volgende 

opmerkings van die kinders veral na vore gekom: 'Now I understand my Mum much 

better, and I could never live with my Dad'. Een van die seuns het gese: 'I gradually 

came to hate my father for what he did to my mother'. 'n Ander dogter het die 

volgende uitlating gemaak: 'I didn't like my mother a bit, but now we're good friends.' 

Die rede hoekom baie adolessente beter met hul ouers oar die weg kom, is omdat 

die ouer noodgedwonge meer outonomie aan die adolessent verleen. Volgens 

Steinberg (1993:126) is die meeste ma's na die egskeiding verplig om te gaan werk 

en word dissipline nie meer dieselfde toegepas nie. Steinberg het gevind dat ouers 

soms skuldig voel teenoor hulle kinders vir die egskeiding en partykeer blameer 

hulle kinders direk vir die egskeiding. 'n Ander rede WC!arom ouers oak meer 

outonomie aan hulle kinders verleen, is omdat hulle graag hulle kinders se guns wil 

wen en daarom word dissipline nie meer so streng toegepas nie. 

Die adolessente dogter is egter geneig om in meer konflik betrokke te wees met 

haar ma na 'n egskeiding (Steinberg 1993:127). Gevoelens teenoor die ouers 

wissel tussen jammerte en aggressie. Hulle voel dikwels jammer vir die ma wat teen 

haar sin van die pa geskei is of kwaad vir die ma wat besluit het om van die pa te 

skei. 

Dit is belangrik dat die adolessent ingelig word oar die oorsake en die redes vir die 

egskeiding want die adolessent se betekenisgewing van die egskeiding hang af van 

die redes wat aangevoer word of nie aangevoer word nie vir die beeindiging van die 

huwelik (Parish 1981: 173-178). 
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Na die egskeiding van ouers verander die rol van die adolessente na die van 'n 

vriend of 'n vriendin vir die ouers en word die adolessent 'n vertroueling met wie die 

ouer ongelukkighede kan bespreek (Joseph Guttmann 1993: 192). 

4.6 IDENTITEITSVORMING EN EGSKEIDING 

ldentiteit word omskryf as die betekenis wat 'n persoon aan hom-/haarself asmens 

heg en is dus die antwoord op die vraag 'wie is ek?'. Gergen (1971 :2) verduidelik dit 

soos volg: 'For one to know his identity is to grasp the meaning of his past and his 

potential for the future'. 

Die egskeiding van ouers en die verandering wat dit teweegbring, het 'n uitwerking 

op die vorming van die adolessent se identiteit. Die nuwe familiestruktuur en die 

moontlike nuwe stieffamilie beteken dat die adolessent soms nuwe betekenisse 

meet vorm met betrekking tot sy selfidentiteit. 

lndien die adolessent nie daarin slaag om 'n bevredigende antwoord op die 

identiteitsvraag, naamlik: 'Wie is ek?' te kan gee nie, ontstaan identeitsverwarring of 

identiteitsdiffusie (Monteith ... [et a~ 1988:173). Monteith, Postma en Scott beweer 

verder dat identiteitsverwarring die adolessent kan verhoed om sinvolle bindinge aan 

te gaan en bevredigende keuses te kan doen ten opsigte van byvoorbeeld beroep, 

vakkeuse of studierigting, meisievriende (die dogter t.o.v. seunsvriende), intimiteit in 

heteroseksuele verhoudings, rook, drank, dwelmgebruik ensovoorts. 

In 'n studie (1997:53) oor familie en egskeidings in Suid-Afrika deur die RGN het 

Luttig die volgende bevindinge gemaak met betrekking tot areas waar probleme kan 

ontstaan vir die kind in die stieffamilie: 
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• Die kind wat tydens besoeke by die stieffamilie kuier, ervaar onsekerheid 

omdat hy of sy skielik lid van twee families is. Dit lei tot gevoelens van 

ongemak omdat die kind nie werklik volle lidmaatskap het wat die stieffamilie 

betref nie, maar slegs daar kuier as lid van die familie. 

• Daar bestaan 'n gebrek aan 'n duidelike roldefinisie en die kind ervaar konflik 

wat lojaliteit teenoor die twee ouers betref. 

• Die gebrek aan nabyheid as gevolg van die ouer wat weer trou, bring sterk 

emosionele gevoelens na vore. 

• Twee verskillende families met verskillende agtergronde, waardes en 

behoeftes moet bou aan 'n nuwe verhouding wat gevoelens van onsekerheid 

by die kind veroorsaak. 

• Die biologiese kinders van die pa of ma ervaar soms gevoelens van 

verwerping wanneer die pa of ma besig is om te bou aan 'n nuwe verhouding 

en terselfdertyd die kinders van die nuwe man of vrou moet leer ken en ook 'n 

verhouding met hulle wil bou. 

Die onsekerhede wat die kind ten opsigte van lidmaatskap in die twee families 

ervaar, bring dan ook mee dat die adolessent onsekerhede kan ervaar wat die 

vorming van 'n nuwe identeit betref. 

Die gebrek aan nabyheid as gevolg van die ouers wat weer trou, bring soms 'n 

verandering in die gesindheid tussen ouers en die kinders onderling te weeg. 

Volgens Raath en Jacobs (1990:9) is die gesindheid van hierdie mense van uiterste 

belang in die vorming van 'n identiteit, byvoorbeeld of hy of sy aanvaar word en of 

die adolessent liefde ontvang. 

Combs en Snygg (1959:134) beskryf die invloed van die belangrike persone in die 

kind se lewe as: 'a mirror of himself represented by the actions of those about him'. 

Die invloed van die belangrike persone word bewerkstelling deur die interaksie wat 

voortdurend tussen byvoorbeeld die kind en sy of haar ouers plaasvind (Raath & 

Jacobs 1990:9). Gevoelens van verwerping by die adolessent as gevolg van die 
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aandag wat die ouer aan die nuwe familie gee, veroorsaak dus dat die adolessent 

soms jaloers raak indien die stiefma of stiefpa aandag van die ma of pa ontvang 

(Parish & Dostal 1980:347). 

Die mens kan nooit van sy medemens losgemaak word nie en daarom is identiteit 

eers identiteit wanneer dit met die medemens verband hou (Du Toit & Jacobs 

1989:22). Gordon en Gergen (1968:197) stel dit dat die belewing van identiteit 

gelee is in:' .... the acc'rued confidence that one's ability to maintain inner sameness 

and continuity is matched by the sameness and continuity of one's meaning for 

others'. Volgens Le Roux (1979:25) verwys eie identiteit na die betekenis wat 'n 

persoon aan homself gegee het. Selfidentiteit is dan nie gegewe nie, maar moet 

self deur betekenisgewing (tydens sy of haar betrokkenheid en onder invloed van sy 

of haar belewinge) gevorm word. Voordat die kind betekenisse aan homself kan 

toeken, moet hy of sy homself of haarself van sy wereld onderskei, moet hy 

differensieer tussen 'ek' en 'nie ek nie','myne' en 'nie myne nie' en so meer (Vrey 

1979:49). 

Die egskeiding van ouers verander die kind se identiteit, want om identiteit te besit 

beteken dan om eerstens jou eie unieke self te wees en tweedens om daardie self in 

ruimte en tyd altyd dieselfde te beleef (Du Toit & Jacobs 1989:22). Egskeiding bring 

ook finansiele verandering te weeg wat beteken dat die persoon homself of haarself 

anders beleef wat veral sy of haar identiteit betref. Sy of haar identiteit neem vorm 

aan, aan die hand van waar hy of sy woon, hoeveel sakgeld hy of sy tot sy of haar 

beskikking het ensovoorts. 

Desimone-Luis, O'Mahoney en Hunt (1979:37-42) het bevind dat ouers by wie daar 

na die egskeiding 'n groot afname in inkomste was, dit aanleiding gegee het tot 

gedragsprobleme by kinders. Met ander woorde die adolessente wie se ouers 

vroeer moontlik 'n strandhuis besit het en net ontwerpersklere gedra het, en nou met 

minder moet klaarkom dieselfde stres ervaar as persone wat ernstige finansiele 

probleme ervaar soos byvoorbeeld persone uit 'n lae sosio-ekonomiese vlak. 
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Wanneer die adolessent dus al die verskillende konsepsies van homself of haarself, 

wat vir horn of haar so bestendig en kontinu was, skielik as gevolg van die 

egskeiding nie meer as dieselfde beleef nie, is daar sprake van 'n diffuse 

selfidentiteit en kan die adolessent nie antwoord op die vraag : 'Wie is ek?', nie. 

Waar die eie identiteit verward of diffuus is, strem dit volgens Du Tait en Jacobs 

(1989:23) 'n persoon se taakaanvaarding, arbeidsaamheid, orientasie in sy wereld 

en relasievorming. 

Die betekenis wat 'n persoon aan homself gee, sluit volgens Vrey (1979:14) altyd 

evaluering van die self in. Die uitkoms of resultaat van hierdie evaluering is sy of 

haar selfkonsep (Jacobs & Vrey 1982:31 ). 

4.7 DIE SELFKONSEP VAN DIE ADOLESSENT EN EGSKEIDING 

Selfkonsep word deur Stevenson en Black (1995:117) gedefinieer as:' .. an overall 

perception of one's abilities or personality'. Navorsing deur Amato en Keith 

(1991 b:43-58) het bewys dat die effek van egskeiding op kinders nie die selfkonsep 

benadeel nie. 

Saucier en Ambert (1986:505) postuleer egter dat adolessensie 'n periode is wat 

aanpassings op verskeie terreine verg. Hierdie terreine sluit in fisieke veranderinge, 

seksualiteit en die ontwikkeling van onafhanklikheid wat uiteindelik gerntegreer word 

in die adolessent se konsep van die self en uiteindelik die ontwikkeling van 'n nuwe 

self. Saucier en Ambert (1986:506) stem egter nie saam met Amato en Keith 

(1991 b:43) se siening dat die effek van egskeidings nie die selfkonsep van kinders 

benadeel nie. Volgens Saucier en Ambert (1986:508) kan die egskeiding van ouers 

tydens die periode van adolessensie, wat alreeds konflikte teweegbring, die 

selfkonsep van die adolessent negatief laat ontplooi. 
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As gevolg van die moontlikheid van 'n lae selfkonsep by adolessente na die 

egskeiding van hul ouers, wend adolessente soms pogings aan om hul selfbeeld te 

verbeter. Dit word gedoen deur betrokke te raak in risikogedrag waar pogings 

aangewend word om hulself te bewys, soos byvoorbeeld deur te rook en te drink 

(Saucier & Ambert 1986:508). 

Parish en Dostal (1980:347) maak die volgende afleiding oor die adolessent se 

selfbeeld na die egskeiding van ouers: ' ... their self-image seems to suffer, especially 

if adolescents blame themselves, feel guilty, or feel any social embarrassment 

because of what happens'. 

4. 8 FAKTORE WAT DIE BELEWING VAN EGSKEIDINGS BE1NVLOED 

Steinberg (1993:120) meen dat daar sekere faktore is wat 'n beduidende invloed het 

op die adolessent, wat 6f meer skade veroorsaak, of probleme verminder. Die 

faktore sal nou bespreek word. 

4.8.1 Kwaliteit van die verhouding tussen die ouers en die kinders 

Hoewel baie adolessente na 'n egskeiding vrees dat die kwaliteit van hul verhouding 

met hul ouers sal afneem, is dit nie altyd die geval nie. Sommige ouers voel skuldig 

oor die egskeiding, aldus Raphael, Cubis, Dunne, Lewin en Kelly (1990:689-700) en 

probeer vergoed deur kwaliteit tyd saam hul kinders te spandeer wat soms meebring 

dat daar 'n baie beter verhouding tussen ouers en hul kinders is. 
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4.8.2 Omstandighede en redes vir die egskeiding 

Egskeidings word soms voorafgegaan deur rusies en konflik in die huis en wanneer 

die ouers uiteindelik besluit om te skei, word die adolessent, soos Steinberg 

(1993:121) c:lit stel, bevry van 'n negatiewe atmosfeer wat in die huis heers. 

Steinberg noem dat hy terapie met 'n adolessente seun gedoen het wat verlig was 

toe sy ma uiteindelik besluit het om van sy pate skei, want die seun en sy pa het al 

jare lank nie oor die weg gekom nie en daar was gereeld fisiese en verbale rusies 

tussen horn en sy pa. Die seun het 'n punt bereik waar hy sy pa gehaat het. 

Dit is dus belangrik om daarop te let dat egskeidings nie altyd 'n negatiewe 

uitwerking op 'n adolessent het nie, maar dat die adolessent moontlik 'n gelukkiger 

individu na die egskeiding as voor die egskeiding kan wees. 

4.8.3 Gevoelens van haat wat gepaard gaan met die egskeiding 

'n Egskeiding kan op twee maniere plaasvind, naamlik deur 'n houding van vyandig

gesindheid of gemoedelikheid. In die eerste geval gebeur dit byvoorbeeld die een 

persoon die ander aankla van 'n buite-egtelike verhouding, aanranding, 

dronkenskap, min ondersteuning of wrede behandeling. In die tweede geval kan 

beide persone byvoorbeeld saam besluit op die egskeiding omdat hulle hul 

verhouding op 'n vriendskapsbasis wil voortsit want daar vind nie meer persoonlike 

groei in die huwelik plaas nie. 

Volgens Steinberg (1993:121) kom dit daarop neer dat een persoon die ander, of 

selfs mekaar tydens so 'n egskeidingsaak soos kriminele behandel. Gevoelens van 

aggressie en vyandigheid ontstaan tydens die hofsaak omdat die een persoon die 

ander aanval. Adolessente word soms by hierdie bakleiery betrek, veral waar besluit 
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moet word oor toesighouding oor die kinders, verdeling van besittings en eiendom. 

Gevoelens van vyandigheid en aggressie word soms met adolessente bespreek en 

die ouers wend soms pogings aan om die adolessent aan hulle kant te kry. 

Die effek van egskeidings op beide die volwassene en die adolessent kan positief 

wees indien die egskeiding op 'n vreedsame wyse verloop en waar die egskeiding 

uiteindelik bydra tot minder konflik en aggressie in die lewe van die adolessent en 

die ouers na die egskeiding. 

4.8.4 Uitwerking van die egskeiding op die ouers 

Umberson (1989:999-1012) noem dat die kwaliteit van aanpassing wat die ouers, en 

veral die toesighoudende ouer ervaar, die adolessent se aanpassing be'invloed. 

Meijer en Himmelfarb (1984:207) staaf Umberson se bevindinge en noem dat die 

uitwerking wat die egskeiding op die ouers het die adolessent in 'n groat mate 

be"invloed. 

Die navorser het in haar ervaring met kinders met wie terapie gedoen is, gevirid dat 

indien die kommunikasie tussen die pa en die ma na die egskeiding gelaai is met 

haat, aggressie en verwyte dit 'n uiters negatiewe uitwerking op die adolessent het. 

4.8.5 Toesighouding en verblyfreelings 

Dit is belangrik dat ouers adolessente inlig dat hulle nie van hulle skei nie, en dat 

hulle nog steeds aktiewe ouers vir hulle sal wees, ouers wat hulle liefhet en wat vir 

hulle omgee, want in baie gevalle vrees adolessente dat hulle kontak met een van 
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hul ouers gaan verloor na 'n egskeiding, veral wanneer die adolessent 'n goeie 

verhouding met beide ouers het (Steinberg 1993: 122). 

lndien albei ouers 'n positiewe invloed op die adolessent het, is dit veral van groot 

waarde indien beide ouers vir die adolessent toeganklik is, maar in gevalle waar 'n 

ouer uiters onvolwasse, swak aangepas of aggressief is, is dit beter om streng 

reelings te tref wat besoeke en toegang betref (Warshak 1986: 185-202). Probleme 

word volgens Steinberg (1993:122) verminder wat die adolessent betref indien die 

adolessent albei ouers kan sien wanneer hy of sy wil of 'n behoefte aan daardie 

betrokke ouer het. 

Navorsing deur Bowman en Ahrons (1985:481-488) bewys dat ouers wat beide 

toesig oor hul kinders verkry meer geneig is om hul ouerskap aktief te beoefen as 

pa's wat nie toesighouding met die ma deel nie. Dit kom daarop neer dat die 

adolessent by die een ouer woon terwyl hy of sy die ander ouer gereeld besoek 

terwyl die ouers beide verantwoordelik is vir die sorg en die besluitneming rakende 

die adolessent se welsyn. 

4.8.6 Kwaliteit van die verhouding tussen ouers na die egskeiding 

Demo en Acock (1988:619-648) asook Tschann, Johnston en Wallerstein 

(1989: 1033-1046) bewys in hul navorsing dat vermindering in konflik na egskeiding 

'n definitiewe positiewe effek op adolessente het, terwyl konflik wat voortduur, 

volgens Emery ( 1982: 310) 'n definitiewe negatiewe effek op die adolessent het. 

Emery (1982:312) bevind verder dat konflik tussen ouers na 'n egskeiding sowel as 

konflik tussen ouers wat nog nie geskei is nie, bydra tot gedrags- en aanpas

singsprobleme by kinders. Met ander woorde ouers watter wille van hulle kinders 
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nie skei nie, maar voortdurend in konflik met mekaar is, spaar hulle kinders nie 

gedrags- en aanpassingsprobleme nie. 

Verskeie navorsers is dit eens dat adolessente baie vinniger aanpas by die 

veranderde omstandighede wat die egskeiding teweegbring indien die ouers 

konflikte oplos en verminder. 

4.9 SINTESE 

Die volgende aspekte is in hierdie hoofstuk bespreek: 

• Wanneer die adolessent se ouers skei, word die adolessent gekonfronteer 

met twee stelle belangrike aanpassings wat gemaak moet word, naamlik 

aanpassings wat adolessensie teweegbring, asook aanpassings wat gemaak 

moet word as gevolg van die egskeiding van ouers. Kalter (1990:310) stel 

dit soos volg: 'The stakes are higher than ever, because youngsters are 

capable of expressing their feelings of distress and internal conflicts in 

alarming new ways'. 

• Adolessente mag dalk moontlik uitdrukking gee aan hierdie negatiewe 

belewing van gevoelens en interne konflik deur die gebruik van alkohol, 

dwelmmiddels en seksuele aktiwiteite asook betrokkenheid in jeugmisdaad. 

Die uitdrukking van interne konflik en stres vind volgens Kalter (1990:310) in 

geen enkele ander ontwikkelingsfase van die kind plaas nie en kan die 

adolessent in 'n posisie plaas wat verreikende gevolge en 'n groot risiko vir 

horn of haar inhou. lndien daar terapeuties ingegryp word waar die 

adolessent op 'n gesonde wyse uitdrukking kan gee aan hierdie interne 

konflikte en angs wat hy of sy ervaar, kan daar voorkomend opgetree word 
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en probleme moontlik voorkom word wat manifesteer in risikogedrag deur die 

adolessent se uitdrukking aan hierdie interne konflikte wat beleef word. 

• Die betekenisgewing, belewing, betrokkenheid, identiteitsvorrning en 

selfkonsepvorming met betrekking tot die egskeiding van hul ouers is in 

hierdie hoofstuk bespreek. 

Die empiriese navorsing wat met 'n multikulturele groep gedoen sal word, sal 

in hoofstuk 5 uiteengesit word. Die groepterapiemodel wat die 

betekenisgewing, belewing, betrokkenheid van die adolessent na die ouers 

se egskeiding ondersoek, sal die volgende faktore in oenskou neem: 

• Die adolessent in gesinskonteks waartydens daar ook na die verhouding 

tussen die adolessent en die ouer gekyk sal word. 

• Die adolessent se betrokkenheid na die egskeiding van ouers, naamlik, sy of 

haar betrokkenheid by die portuurgroep, interpersoonlike verhoudings, die 

skool en betrokkenheid in die omgewing. 

• Die adolessent se selfkonsep na die egskeiding van ouers. 

• Die adolessent se betrokkenheid by alkohol, dwelmmisbruik, seksuele gedrag 

en misdaad na die egskeiding. 

• Die adolessent se kommunikasie met sy of haar ouers, en gevoelens van 

belangstelling, ondersteuning, liefde, aanvaarding, vertroue en outonomie. 
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HOOFSTUK 5 

DIE TOEPASSING VAN DIE ONTWIKKELINGSGEFASILITEERDE 

GROEPMODEL (OFG-MODEL) 

5.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk gee die navorser 'n uiteensetting van die toepassing van die 

Ontwikkelingsgefasiliteerde Groepmodel (OFG-model). Die navorsingsdoel is 

eerstens om vas te stel wat die betekenisgewing, belewing en die betrokkenheid van 

die groeplede van die egskeiding van hul ouers is, en tweedens om te bepaal of die 

OFG-model suksesvol met adolessente gedoen kan word, en derdens hoe die 

proses van terapie met 'n groep multikulturele adolessente verloop. 

Die navorser verskaf eerstens, in tabelvorm, die volgende inligting oor die 

groepterapie: 

• Die groepterapie fases. 

• Die doel van die fases. 

• Die rol van die navorser tydens die groepterapie fases. 

• Die rol van die groeplede tydens die groepterapie fases. 

• Groepterapiesessies en die doel van elke sessie. 

• Aktiwiteite wat in die groepterapiesessies gebruik gaan word. 

• Die doel van die aktiwiteite. 

Tweedens verskaf sy inligting wat in die groepterapiesessies voorgekom het, om die 

bereiking van elke sessie-doelwit te evalueer. 
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Derdens verskaf sy inligting oar die moontlike probleme wat sy kon teekom in multi

kulturele terapie. 

Laastens word moontlike probleme met betrekking tot die OFG-model bespreek en 

'n opsomming van die betekenisgewing, belewing en die betrokkenheid van die 

groeplede word in tabelvorm verskaf van die verskillende aspekte van egskeiding. 

Die groepsessies verloop vanaf sessie een tot sessie twaalf en word telkens 

aangedui. 
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DIE ONTWIKKELINGSGEFASILITEERDE GROEPMODEL (OFG-MODEL) 

(TABEL4) 

GROEP- DOEL ROLVAN ROL VAN GROEP- s DOEL AKTIWITEITE WAT IN DIE DOEL VAN AKTIWITEITE 
TE RAP IE VAN FASES NAVORSER LEDE TYDENS E GROEPTERAPIESESSIES GEBRUIK IS. 
FAS ES TY DENS FAS ES s 

FASES s 
I 
E 

ERSTE- 1. Ken- * Ondersteuning • Aktiewe same- 1 Eerste Sessie FASE mekaar. van groeplede werking 
2. Doelwitfor- * Versekering • Betrokkenheid . Ys-breker- aktiwiteit: 'Greeting dance' Musiek: Die doel van die ysbreker-

mulering. van by groepterapie Sessie "Kos Greeting Dance". aktiwiteit is om groeplede op hul 
3. Vertroue & deelname van proses 1 en 2 (Ena Mythos) van Spirit of Dance: The Next Steps gemak te laat voe! en om 

aanvaar- elke groeplid * Aanvaarding van het as kasset. mekaar te leer ken. 
ding tussen * Uitwys van verantwoordelik doel die Beskikbaar by Findhorn Press. D.E. Platts 
lede en verant- hede inleiding (1996:78) 
fassiliteer- woordelikhede * Bespreking van tot 
der. vir uitkoms vrese, verwag- groep-

4. lnsluiting van groep. tinge en hoop terapie. . Suurlemoen-oefening. J. W. News to rm ( 1980:241) Die doe! van die suurlemoen-
(die besluit • Verwagtinge * Lu ister en terug- aktiwiteit is om aan groeplede 
om in die en hoop moet voer vaardighede die volgende te illustreer: 
groep te gedeel word. kweek * lndividuele verskille wat 
bly) en * Tegnieke van * Betrokkenheid bestaan tussen mense. 
identiteits- luister en in die ontwik- * Die ontwikkeling van 
vorming. terugvoer keling van reels • Die maak van 'n collage. Groeplede sal gelira word 'n sensitiwiteit wat ander se 

5. Vestiging moet verskaf * Gewilligheid om om prente uit tydskrifte te selekteer wat hulself, hul persoonlike karaktereien-
van word. ander toe te laat voorkeure, afkeure, vrese en persoonlikhede die skappe betref. 
hoop. •Reels en om die individu beste beskryf. 

norme moet te leer ken. * Doe! van die maak van 'n 
bepaal word. * Gewilligheid om collage is om groeplede se 

* Evaluering van vrae te vra. voorkeure, - afkeure, vrese en 
die behoeftes persoonlikhede beter te leer 
van lede en Tweede Sessie ken. 
fassilitering 2 
sod at * 'n Kort opsomming van die eerste sessie 
dit bereik kan 
word. 

• Die verskaf . 'n Bespreking van groepdoelwitte 
van riglyne en die konsep vertroulikheid. * Doelwitformulering en 
vir aktiewe be- vertroue, 
trokkenheid 

• Die groeps- . 'n Frisbee word omgestuur in die groep waarin 
proses moet groeplede hul papiere plaas. Op die papier • Die doel van die "frisbee-
aan groeple- moet groeplede hul vrese, verwagtinge en hoop aktiwiteit" is om vas te stet 
de verduidelik ten opsigte van die Qroeoteraoie uiteensit. wat die groeplede se vrese 
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GROEP- DOEL ROL VAN ROL VAN GROEP- s DOEL AKTIWITEITE WAT IN DIE DOEL VAN AKTIWITEITE TERAPIE VAN FASES NAVORSER LEDE TYDENS E GROEPTERAPIESESSIES GEBRUIK IS. FASES TY DENS FAS ES s 
FASES s 

I 
E .. 

word. Groeplede lees en bespreek mekaar se vrese, en verwagtinge ismet 
verwagtinge en hoop terwyl elke persoon in die betrekking tot die groep-
groep 'n kers vashou. Sodra die persoon 'n ander terapie sessies asook 
se papier gelees het moet daardie persoon die die vestiging van hoop en 
ander se kers aansteek. die kweek van gevoelens van 

aanvaarding en insluiting. 

~-
* Groeplede sal 'n familie-skild ontvang waarin 10 

blokke getrek word. Die volgende inligting * Die doel van die familie-skild-
moet binne elke blok neergeskryf word en daarna: aktwiteit is om aan groeplede 
met die res van die groep bespreek word: die geleentheid te gee om 

belangrike gebeurtenisse in 
hul lewens met mekaar te deel 

1. 'n Gelukkige tyd in jou lewe saam met jou familie en dit verskaf aan die 
2. 'n Ongelukkige tyd in jou familie navorser die geleentheid om 
3. Hoekom dink jyhet jou ouers geskei? ooreenkomste en verskille te 
4. Wat doen julle gedurende naweke? ondersoek. 
5. 'n lnsident waar jy jou familie gehelp het? Die navorser kry ook 
6. Redes hoekom mense trou? die geleentheid om vas te stel 
7. Wat wens jy kan jy en jou familie hierdie jaar doen watter probleme ondersoek en 
8. Waarom eindig verhoudings? bespreek moet word tydens 
9. Orie woorde of simbole wat jou familie beskryf. groepterapie fases. 
10 Hoe het jy verander sedert jou ouers se 

egskeiding? 
(Graver C.M. & Morse L.A 1986:43) 

TWEEDE Die algemene Herkenning en die 3 Beteke- Derde Sessie FASE doel van die uitdrukking van nisge-
tweede fase is negatiewe wing Groeplede sal gevra word om 'n boekie met Om vas te stel hoe verskillende die gevoelens m.b.t. met dagstukkies te vottooi oar wat die woord familie/gesin kultuurgroepe betekenis gee 
eksptorasie die groepterapie. betrek- vir hulle beteken. Die boekie word omgedraai (soos aan die konsep familie/gesin en 
van gevoetens king tot wat hut eie wereld soms omgekeer word deur 'n egskeidings beteef. van die Werk aan verdedi- die egskeiding) en die ander helfte van die boekie word Hierdie aktiwiteit gee aan groeplede. gingsmeganismes. konsep: gewy aan die konsep egskeiding en hulle groeptede die geteentheid om Gevoetens familie/ betekenisgewing en betewing daarvan. hul gevoetens te ventileer. 
met betrekking Werk aan konflikte gesin 
tot: binne die groep 

·* Belewing en 4 ldentifi- Vierde Sessie 
betekenis- sering 
gewing van van Die vierde sessie sat voortgesit word met 'n Bespreking behoort nuwe die egskei- groep- bespreking van groeplede se boekies met dagstukke perspektiewe na vore te bring ding van tede se in. deur middel van terugvoer wat ouers. bele- verskaf word van groeptede. 

winge 
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GROEP- DOEL ROLVAN ROLVAN GROEP- s DOEL AKTIWITEITE WAT IN DIE DOEL VAN AKTIWITEITE 
TERAPIE VAN FASES !llAVORSER LEDE TYDENS E GROEPTERAPIESESSIES GEBRUIK IS. 
FASES TY DENS FAS ES s 

FASES s 
I 
E 

• Belewing met 
van angs en betrek-
versetting king tot 
tydens rusies 
groeptera- watdie 
pie. egskei-

ding 
vooraf-
gegaan 
het 
asook 
hulle 
bele-
wing 
van die 
egskei-
dina. 

DER DE • Kognitiewe • Die skep van • Bereidwilligheid 5 Die doel Vyfde Sessie FASE herstruktu- 'n "omgee" om binne sowel van die 
rering. klimaat waarin as buite die 5de 'n Kort opsomming van die 4de sessie vind plaas Aanleer van vaardighede om 

empatie en groep te werk sessie is asook 'n rollespel-aktiwiteit waarin groeplede rusies tussen ouers te kan 
• Aanleer van hoop gekom- ten einde groeps hoof- vaardighede aanleer om rusies tussen ouers wat nog hanteer asook die geleentheid 

nuwe vaar- munikeer doelwitte en saaklik kan plaasvind na die egskeiding te kan hanteer. om te eksperimenteer terwyl die 
dighede. word aan persoonlike doel- die aan- Groeplede ontvang tydens die 5de sessie hul foto's en res van groeplede 

groeplede. witte te bereik. leer van hul albums om hul filmstrokie te voltooi. ondersteuning aan elke lid 
vaardig- verskaf en terugvoering aan 

• Groeplede he de mekaar gee. 
verskaf terug- om 
voer aan mekaar rusies 

tussen 
• Selfonthulling ouers te 

kan 
• Self-konfrontasie hanteer. 

6 Sesde en Sewende Sessie 
& Die doel 
7 van die Groeplede sal elkeen tydens die 4 de sessie 'n 

6de, "weggooibare" kamera ontvang en sal gevra word om Die neem van foto's om 
7de foto's te neem wat uiteindelik gebruik gaan word om 'n uiteindelik 'n filmstrokie te 
sessie is filmstrokie oor hul lewe na die egskeiding van hul voltooi dwing die adolessent om 
om ouers le voltooi. Hulle vertel dus d.m.v. foto's wat introspeksie te doen. lnnerlike 
die sekere insidente en veranderinge simboliseer 'n storie sterkte en kreatiwiteit behoort na 
groep- oor hulself en hul lewe na die egskeiding van hul vore te kom. 
lede se ouers. Die storie moet die volgende insluit: 
beteke-
nisge- • My ouers vertel my dat hulle skei en Hierdie aktwiteit verskaf ook aan 
wing, verstrek/verstrek nie hul redes vir die egskeiding. die naliorser die geleentheid om 
bele- • My eie verklaring vir die rede van my ouers se vas te stel hoe die adolessente 
wing en easkeidina. vanuit verskillende kulture 
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GROEP- DOEL ROL VAN ROL VAN GROEP- s DOEL AKTIWITEITE WAT IN DIE DOEL VAN AKTIWITEITE 
TERAPIE VAN FASES NAVORSER LEDE TYDENS E GROEPTERAPIESESSIES GEBRUIK IS. 
FASES TY DENS FASES s 

FASES s 
I 
E 

betrok- • Verblyfreelings. betekenis gee aan egskeidings, 
ken he id • Toesighouding. hoe hulle die veranderinge 
na die * Besoeke aan nie-toesighoudende ouer. beleef na die egskeiding van hul 
egskei- * Stieffamilie. ouers asook hul betrokkenheid 
ding van * My betrokkenheid na my ouers se egskeiding. na die egskeiding. 
ouers te 
ender- 'n Bespreking van elke groeplid se filmstrokie sal 
soek tydens die 6de en 7de sessie plaasvind. 
asook 
om aan 
hulle die 
geleent-
heid te 
gee om 
gevoe-
lens te 
ventileer 
en om 
uiteinde-
lik oor te 
gaan tot 
konfron-
tasie en 
kognitie-
we 
herstruk 
-tuering. 

8 
Agste Sessie 

Die doel 
van die Groeplede praat oor hul betekenisgewing, belewing en Groeplede kry die geleentheid 
Bste betrokkenheid op verskillende vlakke van die sisteem, om op verskillende vlakke van 
sessie is · na hul ouers se egskeiding. Groeplede moet 'n die sisteem oor hul 
om diagram trek oor hul belewing, betekenisgewing en betekenisgewing, belewing en 
groep- betrokkenheid. Hulle is versoek om oor hul betrokkenheid te praat. 
lede toe betrokkenheid in die volgende areas te rapporteer: Kognitiewe herstruk-tuering vind 
te laat 1) Skool ook plaas, 
om op 'n 2) Kerk bedoelende dat die adolessent 
minder 3) Vriende met nuwe insigte na vore kom 
gestruk- 4) Gewoontes en nuwe perspektiewe ontdek. 
tureerde 5) Familia 
wyse hul 6) Die seksuele 
gevoel- 7) Omgewing. 
ens te 
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GROEP- DOEL ROLVAN ROL VAN GROEP- s DOEL AKTIWITEITE WAT IN DIE DOEL VAN AKTIWITEITE 
TERAPIE VAN FASES NAVORSER LEDE TYDENS E GROEPTERAPIESESSIES GEBRUIK IS. 
FAS ES TYO ENS FAS ES s 

FASES s 
I 
E 

lug om 
uitein-
delik oor 
le gaan 
tot 
konfron-
tasie 
watlei 
tot self-
konfron-
tasie 
wat 
nodig is 
vir 
kogni-
tie we 
her-
struktu-
ering. 

9 Die doel Negende Sessie 
van die 
9de 'n Bespreking oor verhoudings en huwelike sal 
sessie is plaasvind en groeplede kry die geleentheid om hulle 
om eie gevoelens met betrekking tot verhoudings en 
gevoe- huwelike le bespreek. 
lens en 
aspira-
sies te 
deel met 
betrek-
king tot 
verhou-
dings, 
huwelike 
en 
kinders 
en hoe 
ouers se 
egskei-
ding die 
groeps-
lede 
bern-
vloed 
he! 
m.b.t. 
boge-
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GRO-EP- DOEL ROLVAN ROLVAN-GROEP- s DOEL AKTIWITEITE WAT IN DIE DOEL VAN AKTIWITEITE TERAPIE VAN FASES NAVORSER LEDE TYDENS E GROEPTERAPIESESSIES GEBRUIK IS. FAS ES TY DENS FAS ES s 
FAS ES s 

I 
E 

- ----

noemde 

1 Die doel Tiende Sessie 
0 van die 

10de Groeplede sal die geleentheid kry om te gesels oor die 
sessie is terugvoering van hul selfkonseptoets. 
om aan Die inligting oor die vraag hoe 'n selfkonsep ontwikkel 
groeps- sal aan hulle verskaf word. 
lede 
terug- Aktiwiteit: "Shreds of the Self-Concept" Rooth, E_ 
voer te (1998:74) 
verskaf 
oor hul 
selfkon-
septoets 
en om 
aan 
groeps-
lede uit 
te wys 
hoe 
hulle oor 
hulself 
gevoel 
en 
gedink 
het voor 
groep-
terapie_ 

VIERDE Afsluiting van • Verskaffing • Hantering van 1 Elfde Sessie FASE groepterapie van emosio- gevoelens 1, 
nele onder- rakende die 

~ 
Verbete- Aktiwiteit: "Balonne"_ Rooth, E_ (1998:83) Die doel van hierdie aktiwiteit is 

steuning beeinding van ring van Die aktiwiteit soos deur Rooth beskryf is soos volg dat groeplede tot die beset van 
aan groep- die groepsproses selfkon- deur die navorser aangepas: Elke persoon sal 6 ander positiewe eienskappe 
lede rakende ,, sep van balonne wat met 'n toutjie onderaan vasgemaak word omtrent hulself kom, en leer hoe 
die beeindi- groeps- ontvang waarop 'n groeplid se naam geskryf word_ ander mens waarneem. 
ging van lede_ Elke persoon moet 'n positiewe eienskap neerskryf op Vestiging van gedagtes op 
die groeps- die balon van elke persoon in die groep. Groeplede positiewe eienskappe_ 
proses_ * Die gebruik van moet ook vir hulself 'n balon met 'n positiewe eienskap 

vaardighede wat daarop neerskryf_ 
* Ondersteuning tydens groep- Daarna moet groeplede die balonne aan die betrokke 

aan groeplede terapie geleer is persone gee_ 
om nuwe vaar- in alledaagse 
dighede in alle- situasies. 1 Afslui-
daagse 2 ting van Twaalfde Sessie 
situasies toe te groepter 
pas. a pie_ 'n Kort bespreking sal plaasvind oor die groepterapie 

en groeplede sal___g_evra word om evalueringvorms in te 
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--
GROEP- DOEL ROLVAN ROL VAN GROEP.:- -- s DOEL AKTIWITEITE WAT IN DIE DOEL VAN AKTIWITEITE 
TERAPIE VAN FASES NAVORSER LEDE TYDENS E GROEPTERAPIESESSIES GEBRUIK IS. 
FAS ES TY DENS FASES s 

FASES s 
I 
E 

• Verskaffing * Verskaffing van vul. Die geskenk met die 

van genoeg terugvoer aan blomsaadjies simboliseer die 

tyd om onop- ander groep- Groeplede sal die geleentheid kry om onopgeloste groei en die ontwikkeling van 

geloste lede en die vol- probleme- te bespreek_ nuwe vaardighede en dat 'n 

probleme te tooiing van enige mens nog·steeds moet werk aan 

bespreek en onopgeloste Elke adolessent sal 'n planthouertjie ontvang waarin die vaardighede wat 'n persoon 

verskaffing probleme. blomsaadjies geplant is, as afsluitings geskenk. tydens groepterapie geleer het 

van geleent- en dat dit wat geleer is onthou 

hede waar en toegepas moet word_ So 

groeplede moet die plantjie gereeld versorg 

aan mekaar word, om uiteindelik mooi te kan 
terugvoering blom_ 
kan verskaf. 

* lnligting oor * Groeplede 
die aanbied moet alle 
van hulp- inligting nog 
bronne steeds vertroulik 

hanteer na af-
• Vertroulikheid sluiting van die 

te beklemtoon groepterapie. 
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5.2 EERSTE SESSIE 

5.2.1 Sessie-aktiwiteite 

Die volgende aktiwiteite is tydens groepterapiesessie een gebruik: 

Eerste Aktiwiteit: Ys-breker/Greeting dance 

Doel van die aktiwiteit: Die doel van die aktiwiteit is om groeplede op hul gemak 

te laat voel en om mekaar te leer ken 

Tweede Aktiwiteit: Suurlemoen Aktiwiteit 

Doel van die aktiwiteit: Die doel van die aktiwiteit is om die belangrikheid van 

individuele verskille tussen mense van verskillende 

kulture te illustreer. 

Derde Aktiwiteit: Collage 

Doel van die aktiwiteit: Die doel van die collage is om groeplede se voorkeure, 

afkeure, vrese en persoonlikheide beter te leer ken. 

Die interaksionele proses tusseri die groeplede wat die bespreekte doelbereiking 

bevestig kan in Aanhangsel F bestudeer word. 

(Sien Tabel 4 vir die uiteensetting van groepterapiesessies en aktiwiteite) 

5.2.2 Doelbereiking 

Sessie een het veral ten doel die inleiding tot groepterapie,waartydens die groeplede 

'n grater begrip kry van die groepterapieproses en om gevoelens van vertroue en 

aanvaarding tussen die groeplede te kweek. Die eerste sessie het beantwoord in die 
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doel omdat groeplede mekaar kon leer ken na die toepassing van die collage en die 

groeplede kon oorgegaan tot aktiewe samewerking in die bespreking van hul 

collage. Die doel hiermee sou wees dat daar 'n vertrouensverhouding tussen hulle 

sal ontwikkel en om hulle te leer om hul gevoelens en gedagtes met die res van die 

groep te deel. Volgens (Gumaer 1984:222) moet die adolessent ondersteun en 

gehelp word om hierdie gevoelens te bespreek en te verstaan. Groeplede het 

mekaar leer ken maar probleme met betrekking tot gevoelens van vertroue en 

aanvaarding het nie suksesvol ontplooi tydens sessie een nie. 

Soos reeds genoem in afdeling 3.4.2 (c) is dit moontlik dat groeplede tydens die 

eerste fase van groepterapie (sessie een en sessie twee) gevoelens van angs en 

onsekerheid kan openbaar, omdat die groeplid vrees dat hy of sy moontlik nie deur 

die res van die groep aanvaar sal word nie. 

5.2.3 'n Ondersoek na multikulturele faktore tydens sessie een 

Tydens die bespreking oor hoe ons mense identifiseer en 'how we differentiate', het 

groeplede gefokus op uiterlike eienskappe, maar terselfdertyd nie velkleur en kultuur 

opgehaal nie. 

Die moontlikheid bestaan dat groeplede alreeds redelik sensitief was vir die 

onderlinge verskille wat tussen hulle bestaan. 

Eers op die vraag of mense dieselfde velkleur het en 'are they from the same 

origin?', het groeplede gereageer. 

Groeplede het almal die bewuswees van gevoelens van sensitiwiteit met betrekking 

tot ander kulture geopenbaar. Groeplede het erken dat hulle almal meer sensitief is 

wanneer hulle met ander kultuurgroepe te doen het, omdat hulle bang is dat hulle 
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moontlik iets verkeerd kan se. Taalvaardigheid in die ander kultuurgroep se taal, 

met wie hulle kommunikeer, was ook as 'n probleem uitgelig deur die lede . 

. Probleme met taalvaardigheid het gedurende die groepterapie dikwels opgeduik. 

Multikulturele werk word beskou as redelik kompleks omdat beide die navorser en 

die klient soms onbewus is van vooroordele wat mag bestaan. 

Tydens die tweede aktiwiteit van sessie een het groeplede genoem dat hulle 

moontlik minder sensitief vir persone vanuit ander kultuurgroepe sal wees, indien 

hulle hulle beter leer ken. Om groeplede te help om mekaar beter te leer ken en 

om die navorser te help om groeplede se voorkeure, afkeure, vrese en persoon

likhede beter te leer ken, is daar besluit om tydens die derde aktiwiteit van sessie 

een 'n collage met die groeplede te doen. 

5.3 TWEEDE SESSIE 

5.3.1 Sessie-aktiwiteite 

Die volgende aktiwiteite is tydens groepterapiesessie twee gebruik: 

Eerste Aktiwiteit: Die bespreking van groepdoelwitte en die konsep 

vertroulikheid. 

Doel van die aktiwiteit: Groepdoelwitte word tydens die preliminere fase, naamlik 

tydens onderhoudvoering met groeplede bespreek. 

Tydens die eerste- of beginfase van groepterapie word 

die doel van die groepterapie weer eens uitgelig en die 

konsep vertroulikheid word bespreek met groeplede. 

Elke lid van die groep word derhalwe gerusgestel oor die 
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vertroulikheid van alle inligting en dat inligting wat 

tydens groepterapiesessies bespreek is, nie buite die 

groep bespreek sal word nie. 

Tweede Aktiwiteit: Frisbee-aktiwiteit 

Doel van die aktiwiteit: Die doel van die frisbee-aktiwiteit is om vas te stel wat 

die groeplede se vrese en verwagtinge is met betrekking 

tot die groepterapiesessies. Die sessie het ook ten doel 

die vestiging van hoop en die kweek van gevoelens van 

aanvaarding en insluiting in die groep. 

Derde Aktiwiteit: Familie-skild 

Doel van die aktiwiteit: Die doel van die familie-skild aktiwiteit is om aan 

groeplede die geleentheid te gee om belangrike 

gebeurtenisse in hul lewens met mekaar te deel. Dit 

verskaf aan die navorser die geleentheid om ooreen

komste en verskille te ondersoek. 

Die interaksionele proses tussen die groeplede wat die bespreekte doelbereiking en 

multikulturele faktore bevestig kan in Aanhangsel F bestudeer word. 

{Sien Tabel 4 vir die uiteensetting van groepterapiesessies) 

5.3.2 Doelbereiking 

Groeplede is vertroud met die konsep vertroulikheid, die groepterapieproses en 

groepdoelwitte na die bespreking hiervan. (Sien Aanhangsel L) 

Probleme met betrekking tot hul vrese en verwagtinge is aangespreek en groeplede 

het die geleehtheid gekry om hul gevoelens te ventileer hieroor. (Sien Aanhangsel 
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F). Sessie twee het beantwoord in die vestiging van hoop en in die kweek van 

gevoelens van aanvaarding en insluiting van groeplede in die groep. 

Die doel van die familieskild-aktiwiteit, naamlik die ondersoek na ooreenkomste en 

verskille tussen groeplede se betekenisgewing, belewing en betrokkenheid van hul 

ouers se egskeiding kon tydens hierdie sessie waargeneem word. 

(Sien Aanhangsel F en Aanhangsel G) 

5.3.3 'n Ondersoek na multikulturele faktore tydens sessie twee 

Tydens hierdie sessie het die navorser geensins ervaar dat kultuur 'n rol speel in die 

sukses en toepassing van die aktiwiteite van die OFG-model nie. 

5.4 DERDE EN VIERDE SESSIE 

5.4.1 Sessie-aktiwiteite 

Die volgende aktiwiteit is tydens groepterapiesessie drie en vier gebruik: 

Aktiwiteit: Voltooiing van dagstukkies 

Doel van die aktiwiteit: Om vas te stel hoe die adolessente betekenis gee aan 

die konsep familie/gesin en egskeidings beleef. Die 

aktiwiteit gee oak aan groeplede die geleentheid om hul 

gevoelens te ventileer. 
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Die interaksionele proses tussen die groeplede wat die bespreekte doelbereiking 

bevestig kan in Aanhangsel F bestudeer word. 

(Sien Tabel 4 vir die uiteensetting van groepterapiesessies en aktiwiteite). 

5.4.2 Doelbereiking 

Die derde en vierde sessie het suksesvol beantwoord in die doel, naamlik die 

eksporasie van die gevoelens van groeplede met betrekking tot hul belewing, 

betekenisgewing van die egskeiding en hul betrokkenheid na die egskeiding. 

Voldoende geleentheid is aan die groep lede verskaf om hul gevoelens op 'n veilige 

manier te ventileer. 'n Diepgaande bespreking kon egter nie plaasvind oar hulle 

emosies nie as gevolg van die gestruktureerde opdragte wat hulle vir die dagstukkie 

aktiwiteit moes uitvoer. 

5.4.3 'n Ondersoek na multikulturele faktore tydens sessie drie 

en sessie vier 

Tydens hierdie sessie het die navorser geensins ervaar dat kultuur 'n rol speel in die 

wyse waarop groeplede vanuit verskillende kultuurgroepe hul gevoelens 

ventileer en die wyse waarop hulle betekenis gee aan die konsep gesin en 

egskeidings beleef nie. 
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5.5 VYFDE SESSIE 

5.5.1 Sessie-aktiwiteite 

Die volgende aktiwiteit is tydens groepterapiesessie vyf gebruik: 

Aktiwiteit: Rollespel 

Doel van die aktiwiteit: Die aanleer van vaardighede om rusies tussen ouers te 

kan hanteer asook die geleentheid om te eksperimenteer 

terwyl die res van die groeplede ondersteuning aan elke 

groeplid verskaf en terugvoering aan mekaar gee. 

Die interaksionele proses tussen die groeplede wat die bespreekte doelbereiking 

bevestig kan in Aanhangsel F bestudeer word. 

(Sien Tabel 4 vir die uiteensetting van groepterapiesessies en aktiwiteite). 

5.5.2 Doelbereiking 

Die sessie het in sy doel geslaag om deur middel van 'n veilige .omgewing waar daar 

'n 'omgee-klimaat' heers, te eksperimenteer deur middel van die rollespel-aktiwiteit. 

Hulle het kommunikasieprobleme wat tussen hulle en hul ouers bestaan geiden

tifiseer en nuwe vaardighede en gedrag aangeleer wat hulle in hul kommunikasie 

met hul ouers in hul alledaagse lewe kon toepas. 
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5.5.3 'n Ondersoek na multikulturele faktore tydens sessie vyf 

Die ondersoek na multikulturele faktore in sessie vyf, dui daarop dat kultuur nie 'n rol 

gespeel het in die toepassing van die aktiwiteit in die bereiking van die sessie 

doelwit nie. Taalprobleme het nog na vore gekom wat groeplede verhinder het om 

hul emosies verbaal uit te druk. 

5.6 SESDE EN SEWENDE SESSIE 

5.6.1 Sessie-aktiwiteit 

Die volgende aktiwiteit is tydens groepterapiesessie ses en sewe gebruik: 

Aktiwiteit: Filmstrokie 

Doel van die aktiwiteit: Die neem van foto's om uiteindelik 'n filmstrokie te 

voltooi dwing die groeplede om introspeksie te doen. 

Met elke besluitneming oor die keuse van foto's wat die 

adolessent moet neem is dit nodig om selfondersoek in 

te stel oor hul emosies met betrekking tot die egskeiding 

van ouers. lnnerlike sterkte kom na vore omdat die 

adolessent tydens die sessie leer om sy of haar emosies 

te hanteer. 

Kreatiwiteit kom oak na vore omdat die adolessent leer 

om op 'n kreatiewe wyse sy of haar emosies te vergestalt 

in die neem van foto's. 
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Die interaksionele proses tussen die groeplede wat die bespreekte doelbereiking 

bevestig kan in Aanhangsel F bestudeer word. 

(Sien label 4 vir die uiteensetting van groepterapiesessies en aktiwiteite). 

5.6.2 Doelbereiking 

Alhoewel hierdie aktiwiteit duur is, het dit aan die navorser die geleentheid verskaf 

om vas te stel hoe die adolessente vanuit verskillende kulture betekenis gee aan 

egskeidings, hoe hulle die veranderinge beleef na die egskeiding van hul ouers 

asook hoe hul betrokkenheid na die egskeiding daar uitsien. 

Die groeplede gee tydens hierdie sessie nog te min terugvoer aan mekaar oor hul 

ervaringe, emosies en probleme, en hoe om sekere situasies te hanteer. Dit was 

duidelik dat die inhoude waarmee die groeplede gekonfronteer is, baie sensitief van 

aard is. Die groeplede het nog baie gevoelens gehad om te hanteer random al die 

probleme van hul ouers se egskeiding. Dit het geblyk uit die feit dat hulle eerder hul 

gevoelens begin lug het oor hul probleemsituasie as om oor die foto's te praat. 

Die foto's as medium om die groeplede uit te lok om hul gevoelens verder te 

eksploreer, was geslaagd. 

Daar was telkens 'n aanduiding van simboliek in die foto's wat aanduidend was van 

die diepte van hul ervaringe. (Sien Aanhangsel H). 

Self-onthulling het tydens hierdie aktiwiteit plaasgevind wat die 'hier' en die 'nou' 

betref. Pyn, teleurstelling en hartseer was tydens die aktiwiteit bespreek asook 

onopgeloste krisisse en aspirasies wat die 'hier' en die 'nou' betref. 
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5.6.3 'n Ondersoek na multikulturele faktore tydens sessie ses en 

sewe 

Kulturele verskille tussen groeplede het nie 'n invloed uitgeoefen op die wyse waarin 

hulle, hul emosies, simbolies vergestalt in foto's nie. 

5. 7 AG STE SESSIE 

5.7.1 Sessie-aktiwiteite 

Die volgende aktiwiteit is tydens groepterapiesessie agt gebruik: 

Aktiwiteit: Groeplede praat oor hul betekenisgewing, belewing en 

betrokkenheid op verskillende vlakke van die sisteem, na 

hul ouers se egskeiding. 

Groeplede moes 'n diagram trek oor hul belewing, 

betekenisgewing en betrokkenheid na hul ouers se 

egskeiding. Hulle is versoek om oor hul betrokkenheid in 

die volgende areas te rapporteer: 

1) Skool 

2) Kerk 

3) Vriende 

4) Gewoontes 

5) Familie 

6) Die seksuele 
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7) Omgewing 

Ooel van die aktiwiteit: Die doel van hierdie minder gestruktureerde sessie is om 

aan die groeplede die geleentheid te gee om hul gevoe

lens te lug en om uiteindelik oar te gaan tot konfrontasie 

waar groeplede mekaar meedeel wat hy of sy dink van dit 

wat die ander persoon in die groep se. Volgens die 

navorser kan konfrontasie lei tot selfkonfrontasie wat 

nodig is vir kognitiewe herstruktuering. 

Opmerking oor sessie: Die navorser het besef dat die groep nou gereed is om 

oor hul gevoelens te praat en het besluit om die agste 

sessie te wysig, sodat dit eerstens minder gestruktureerd 

is en tweedens geleentheid aan groeplede bied om op 

verskillende vlakke van die sisteem oar hul betekenis

gewing, belewing en betrokkenheid te praat. 

Die interaksionele proses tussen die groeplede wat die bespreekte doelbereiking 

bevestig kan in Aanhangsel F bestudeer word. 

5. 7 .2 Doelbereiking 

Die navorser het tydens sessie agt, daarin geslaag om met die gebruik van 'n minder 

gestruktureerde aktiwiteit die betekenisgewing, belewing en die betrokkenheid van 

groeplede te ondersoek wat gelei het tot 'n meer diepgaande bespreking. 

Kognitiewe herstruktuering vind plaas tydens sessie agt, want groeplede kom veral 

tot nuwe insigte en die formulering van nuwe idees en besluite kom na vore. 
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5.7.3 'n Ondersoek na multikulturele faktore tvdens sessie agt 

Tydens hierdie sessie het die navorser geensins ervaar dat kultuur 'n rol speel in die 

minder gestruktureerde bespreking van groeplede se betekenisgewing, belewing en 

hul betrokkenheid op verskillende vlakke van die sisteem nie. 

5.8 NEGENDE SESSIE 

5.8.1 Sessie-aktiwiteit 

Die volgende aktiwiteit is tydens groepterapiesessie nege gebruik: 

Aktiwiteit: 'n Bespreking oor verhoudings en huwelike vind plaas 

tydens die negende sessie. 

Doel van die aktiwiteit: Die doel van die aktiwiteit is om enige wanopvattings of 

vooroordele wat mag bestaan oor verhoudings en 

huwelike uit die weg te ruim. 

Die interaksionele proses tussen die groeplede wat die bespreekte doelbereiking · 

bevestig kan in Aanhangsel F bestudeer word. 

(Sien Tabel 4 vir die uiteensetting van groepterapiesessies en aktiwiteite). 
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5.8.2 Doelbereiking 

Soos genoem in afdeling 3.4.4 hoop die navorser om tydens die derde fase meer 

terugvoer van groeplede te ontvang veral met betrekking tot verandering van 

houdings en gedrag. Kognitiewe herstruktuering behoort ook tydens die negende 

sessie plaas te vind. Kognitiewe herstruktuering vind plaas deur middel van 

verduidelikings, ontleding en die verklaring van intense emosionele gevoelens aan 

groeplede. 

Groeplede kry die geleentheid vir self-onthulling oor hul pyn, teleurstelling en 

hartseer met betrekking tot die huwelik en verhoudings. Katarsis vind plaas waar die 

groeplede die geleentheid kry om hul gevoelens te ventileer en om met nuwe 

perspektiewe na vore te kan kom. Groeplede het tydens die negende sessie 

terugvoer aan mekaar verskaf wat meer ondersteunend van aard was. Tydens 

sessie nege het groeplede hulle met mekaar begin vergelyk en het van hulle 

oorgegaan tot konfrontasie. Sessie nege was suksesvol en geslaagd. 

5.8.3 'n Ondersoek na multikulturele faktore tydens sessie nege 

Tydens hierdie sessie het die navorser geensins ervaar dat kultuur 'n rol speel in die 

toepassing van die aktiwiteit en in die bespreking van groeplede se wanop-vattings 

en vooroordele oor huwel_ike en verhoudings nie. 

5.9 TIENDE SESSIE 

5. 9 .1 Sessie-aktiwiteite 

Die volgende aktiwiteite is tydens groepterapiesessie tien gebruik: 
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Eerste aktiwiteit: Die toepassing van die ASKS (Adolessente 

Selfkonsepskaal). 

Doel van die aktiwiteit: Die doel van hierdie aktiwiteit is om aan groeplede te wys 

hoe 'n persoon se selfkonsep ontwikkel. Die navorser 

kan deur middel van die gebruik die ASKS (Adolessente 

selfkonsepskaal) vasstel hoe die groeplede se 

selfkonsep daar uitsien asook die moontlike verbande 

wat bestaan met betrekking tot hul ouers se egskeiding. 

Die navorser het hierdie toets ingeskakel aangesien die 

essensies belewing, betekenisgewing en betrokkenheid 

in voortdurende wisselwerking tussen die selfkonsep 

en selfaktualisering is. 

Tweede aktiwiteit: 'Shreds of the self-concept' 

Doel van die aktiwiteit: Die doel van hierdie aktiwiteit is om die effek van 

negatiewe opmerkings deur ander persona, oor die self 

uit te wys. 

Die interaksionele proses tussen die groeplede wat die bespreekte doelbereiking 

bevestig kan in Aanhangsel F bestudeer word. 

(Sien Tabel 4 vir die uiteensetting van groepterapiesessies en aktiwiteite 

asook Aanhangsel I en J as voorbeeld van groeplede se selfkonsepskaal en 'n 

verduideliking van die dimensies op die selfkonsepskaal). 
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5.9.2 Doelbereiking 

Groeplede word atent gemaak van die struktuur van die selfkonsep wat uit die 

volgende konstrukte bestaan en wat dan ook uiteindelik die hoofsaaklike doel was 

van die toepassing van die selfkonseptoets, naamlik: 

1. Fisieke self, die self in verhouding tot die liggaamlike; 

2. Persoonlike self, die self in sy eie psigiese verhoudinge; 

3. Gesin-self, die self in gesinsverhoudinge; 

4. Sosiale self, die self in sosiale verhoudinge; 

5. Sedelike self, die self in verhouding tot sedelike norme; 

6. Selfkritiek. 

Die navorser het die indruk gekry dat die groeplede insig verkry het in die 

belangrikheid van 'n goeie selfkonsep, en dat hulle kennis dra van die kwaliteit van 

die belewing van hul selfwaarde en selfagting in elkeen van die dimensies. Hulle het 

geleer dat hulle in totaliteit betrokke is by die dinamiese wording van hul selfkonsep. 

Die gebruik van die selfkonseptoets het uiteindelik oak daartoe bygedra dat 

groeplede op 'h sensitiewe manier gekonfronteer was met hulle belewinge van hulle 

fisieke-, persoonlike-, gesin-, sosiale- en waardesself. Groeplede het uiteindelik 

oorgegaan tot self-konfrontasie wat nodig is om deur probleme te werk wat hulle 

uiteindelik wil oplos. 

5.9.3 'n Ondersoek na multikulturele faktore tydens sessie tien 

Tydens hierdie sessie het die navorser geensins ervaar dat kultuur 'n rol speel 

tydens die toepassing en die bespreking van die aktiwiteit nie. 
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5.10 ELF DE SESSIE 

5.10. 1 Sessie-aktiwiteit 

Die volgende aktiwiteit is tydens groepterapiesessie elf gebruik: 

Aktiwiteit: Balonne 

Doel van die aktiwiteit: Die doel van hierdie aktiwiteit is om groeplede te laat 

besef dat hulle oor positiewe eienskappe beskik wat 

deur ander persone raakgesien word. 

(Sien Tabel 4 vir die uiteensetting van groepterapiesessies en aktiwiteite). 

5.10.2 Doelbereiking 

Die aktiwiteit het in sy doel geslaag want groeplede het tot die besef van ander 

positiewe eienskappe omtrent hulself gekom en hulle leer hoe ander hulle 

waarneem. Groeplede se gedagtes is gevestig op positiewe eienskappe van hulself. 

5.10.3 'n Ondersoek na multikulturele faktore tydens sessie elf 

Tydens hierdie sessie het die navorser geensins ervaar dat kultuur 'n rol speel in die 

toepassing van die aktiwiteit nie. 
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5.11 TWAALFDE SESSIE 

5.11.1 Sessie-aktiwiteit 

Die volgende aktiwiteite is tydens groepterapiesessie twaalf gebruik: 

Eerste aktiwiteit: Groepterapie evalueringsvorm. 

Doel van die aktiwiteit: Om vas te sel hoe die groeplede die groepterapie ervaar 

het en of daar in die emosionele behoeftes van die 

egskeidingsgetraumatiseerde adolessente beantwoord 

was. 

Tweede aktiwiteit: Plant blomplantjies 

Doel van die aktiwiteit: Die blomplantjies simboliseer die groei en die ontwik

keling van nuwe vaardighede, naamlik dat die mens nog 

steeds moet werk aan die vaardighede wat jy tydens 

groepterapie geleer het en dit wat geleer is, onthou 

en toegepas moet word. Hierdie aktiwiteit het ook ten 

doel die afsluiting van groepterapie. 

(Sien Tabel 4 vir die uiteensetting van groepterapiesessies asook Aanhangsel 

K rakende inligting oor die evalueringsvorm wat deur die groeplede ingevul 

is). 
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5.11.2 Doelbereiking 

Dit wil voorkom of groeplede nie gereed is vir afsluiting nie, wat blyk vanuit die 

evalueringvorms wat deur hulle ingevul is. Groeplede is versoek om terug te 

rapporteer oor die bereiking van persoonlike doelwitte. Die groeplede rapporteer 

deurgaans dat hulle die groepterapie positief beleef het. 

5.11.3 'n Ondersoek na multikulturele faktore tvdens sessie twaalf 

Tydens hierdie sessie het die navorser geensins ervaar dat kultuur 'n rol speel 

tydens die toepassing van die aktiwiteite nie. 

5.12 DIE BETEKENISGEWING, BELEWING EN BETROKKENHEID VAN 

DIE GROEPLEDE VAN VERSKILLENDE ASPEKTE VAN EGSKEl

DING 

Die analise en die progressiewe verloop van groeplede se betekenisgewing-, 

belewing-, en hul betrokkenheidsmomente na hul ouers se egskeiding sal 

vervolgens opsommend getabuleer word soos wat dit voorgekom het tydens sessie 

een tot sessie twaalf. Oaar sal geen analise van Marna se betekenisgewing, 

belewing en betrokkenheid plaasvind nie, alhoewel sy al die sessies meegemaak 

het. 
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5.12.1.1 Die Betekenisgewing, belewing en betrokkenheid van Gerda 

soos waargeneem tydens sessie een tot sessie twaalf 

(Tabel 5 A) 

GERDA BETEKENISGEWING BE LEWI NG BETROKKENHEID 

.. Haar betekenisge- • Sy beleef haar • Haar ouers se 
EGSKEIDING wing met betrek- omstandighede egskeiding het 

king tot die redes sander 'n voile- haar betrokken-
vir haar ouers se dige familie na die heid op verskeie 
egskeiding is dat egskeiding as terreine be in-
haar pa oneerlike ongelukkig vloed, waaronder 
en onbetroubaar • Sy het haar ouers die volgende: 
was. Hy was met se egskeiding as 
meer as een vrou 'n skok belewe. * Betrokkenheid by 
op 'n slag getroud. • Sy beleef haar ma - sy tree 

0 Sy glo dat haar gevoelens vah meer rebels op 
ma net soveel haat na die teenoor haar ma 
blaam dra aan die egskeiding. terwyl haar ma na 
egskeiding as • Haar ouers se die egskeiding 
haar pa. Volgens egskeiding word geneig is om haar 
haar plaas haar beleef as die probleme met 
ma druk op alma! ongelukkigste tyd haar te bespreek. 
wat veroorsaak in haar lewe. 
het dat haar pa • Volgens haar het * Betrokkenheid 
nie meer die druk sy ongelooflike by haar pa - sy 
kon hanteer nie. emosionele pyn ervaar gevoelens 

• Sy heg 'n posi~ beleef na haar van haat, 
tiewe betekenis ouers se aggressie en 
aan 'n volledige egskeiding rebellie teenoor 
gesin. horn. 

• Die egskeiding het 
haar op ander 
terreine ook 
bernvloed en 
word verder in die 
tabel bespreek. 
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GERDA BETEKENISGEWING BE LEWI NG BETROKKENHEID 

HUWELIK 0 Sy heg die • Sy beleef die • Haar belewing 
volgende beteke- volgende met betrekking tot 
nisgewing aan 'n gevoelens oar die haar ouers se 
huwelik: konsep 'huwelik": huwelik kan 
* 'n Huwelik is 'n moontlik later in 

instelling waar haar lewe haar 
liefde uitgedeel " Onsekerheid betrokkenheid in 
word en waar 'n * Vrees 'n langtermyn 
gelukkige familie * Wantroue verhouding 
begin kan word. be:rnvloed. 
Moontlik juis dit Hierdie belewinge kan 
wat vir haar toegeskryf word aan 
ontbreek, naamlik haar pa se optrede 
liefde en geluk teenoor hulle kinders 

en haar ma. 

• Haar betekenisge- 0 Sy beleef gevoe- 0 Sy is meer rebels 
MA wing aan haar ma lens van woede, in haar betrokken-

is die van 'n haat en rebels- heid by haar ma 
persoon wat te heid teenoor haar na die egskeiding. 
veel druk op haar, ma. 
Gerda, en haar pa 
plaas. 

PA • Sy heg die • Sy beleef (soos • Sy is onbetrokke 
volgende beteke- met haar ma) in haar 
nisgewing aan gevoelens van verhouding met 
haar pa: haat, woede en haar pa. 
* Hy baklei altyd rebelsheid 
*Hy het 'n teenoor haar pa. 
gesplete 
persoonlikheid 

* Hy is aggressief 
* Hy is nie liefde-

vol nie. 

• Haar betekenis- 0 Sy beleef die • In haar betrokken-
VRIENDE gewing met volgende heid by vriende 

betrekking tot die gevoelens in haar noem sy dat sy 
keuse van vriende vriende se graag liefde 
is dat sy geselskap: uitdeel. Dit is 
verkeerde vriende * woede moontlik 'n 
het. * geirriteerdheid aanduiding van 

haar behoefte om 
liefde te ontvang. 

• Sy is betrokke by 
sosiale aktiwiteite 
en gaan gereeld 
oor naweke saam 
haar vriende uit. 

• Sy laat nie haar 
vriende toe om 
betrokke te raak 
by haar emosies 
nie. 

• Volgens haar het 
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GERDA BETEKENISGEWING BELEWING BETROKKENHEID 

haar pa haar bang 
gemaak om lief te 
he. Sy is bang vir 
mans as gevolg 
van die moontlike 
molestering. Haar 
verhouding met 
haar pa en die 
moontlike 
molestering maak 
haar bang vir 
mans en 
bernvloed haar 
betrokkenheid 
met mans en 
seuns. 

• Sy noem egter dat 
sy meer gemaklik 
is in seuns as in 
dogters se 
geselskap. 

• Sy het 'n • Sy beleef haarself • Omdat sy haarself 
SELFKONSEP negatiewe beteke- as vet en het dus beleef as iemand 

nisgeWing wat 'n negatiewe wat vet is eet sy 
haar uiterlike belewing wat haar soms gladnie. 
betref, want sy glo uiterlike betref. • As gevolg van die 
dat sy vet is, • Sy beleef haarself belewing van haar 
terwyl sy 'n as meer emosies na die 
pragtige, maer emosioneel na egskeiding drink 
dogter is. haar ouers se sy kalmeerpille en 

egskeiding. slaappille. 

OMGEWING • Haar betekenis- • Sy beleef haar • Haar omgewing 
gewing met omgewing na die en meer spesifiek 
betrekking tot egskeiding as hulle omstandig-
haar omgewing is positief. hede na die 
positief maar sy egskeiding het 
besef ook dat haar ma genood-
daar meer van saak om voltyds 
haar verwag word te werk en Gerda 
nadat haar ouers en haar boeties 
geskei is. met die woonstel 

skoonmaak, kos 
maak en hulle eie 
klere was. Hulle 
is as 'n span be-
trokke in huis-
takies. (Sien 

aanhangsel I 
filmsfrokie 
aktiwiteit). 

184 



GERDA BETEKENISGEWING BELEWING BETROKKENHEID 

SKOOL 

GESIN 

5.12.1.2 

• Sy noem dat sy • Sy beleef haarself 8 Volgens Gerda 
meer druk vanaf as lui en glo dat sy doen sy beter in 
die onderwysers beter kan doen. haar vakke na 
ervaar op skoal. • Sy beleef te veel haar ouers se 

• Sy beleef skoal druk op skool. egskeiding. 
en die leerproses 
negatief. 

• Sy het 'n • Sy beleef haar • Sy is meer 
positiewe beteken huidige omstan- betrokke by haar 
aan die konsep dighede na die gesin na haar 
'gesin'. egskeiding as ouers se 

spanningsvol. egskeiding. Hulle 
Moontlik as doen algemene 
gevolg van haar huistakies saam. 
bydra wat sy moet (Sien figuur 8 -
lewer in die filmstrokie akti-
versorging van die witeit) 
huis en sy noem 
dat sy 
verantwoordelik 
voel vir haar 
broers. 

Progressie ten opsigte van Gerda se betekenisgewing, belewing en 

betrokkenheid na die egskeiding van haar ouers tydens groepterapie 

Probleme met betrekking tot Gerda se betekenisgewing, belewing en haar 

betrokkenheid na die egskeiding hou veral verband met haar trauma, naam.lik die 

molestering deur haar pa se vriend. Gerda was vir individuele psigoterapie-sessies 

by die navorser waartydens hierdie inligling bevestig was. Tydens psigoterapie

sessies het dit ook na vore gekom dat daar redelike ernstige verhoudingsprobleme 

tussen haar en haar ma bestaan waaraan indringend aandag gegee sal moet word. 

Haar betekenisgewing en haar belewing van haar pa is hoofsaaklik negatief omdat 

sy horn direk blameer vir die egskeiding asook vir die molestering. Volgens haar glo 

sy dat hy bewus was daarvan dat sy vriend haar gemolesteer het en dat hy dit kon 

voorkom het, alhoewel hy nie teenwoordig was toe dit gebeur het nie. Die navorser 
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is van mening dat Gerda individuele hulpverlening moet ontvang met betrekking tot 

die molestering. 

Tydens groepterapie-sessies het Gerda wel op verskeie ander terreine baatgevind. 

Tydens groepterapie het Gerda meer bewus geword van haar pyn. Voorheen wou 

sy nie terapie he nie en die terapie het haar nader gebring aan haarself. Sy wou 

aanvanklik ook nie die groepterapie bywoon nie, maar het aangedui dat sy dit geniet 

in die groep. Sy wil !anger sessies he en sy wil oor haar emosies praat. 

Die behoefte was uitgespreek, alhoewel sy dit nog nie regkry in die groep nie. 

Sy dink dat sy baatgevind het by die groepterapie want sy kon in 'n span saamwerk, 

sy het troos gevind in die feit dat ander ook seer beleef en daar is mense om jou te 

ondersteun. Haar vertroue is dus herstel. Groepterapie was vir Gerda suksesvol en 

het haar gereed gemaak vir individuele terapie. Sy het haarself leer ken binne die 

groep. Sy het betrokke gevoel en kennis met betrekking tot haarself bekom wat 

uiteindelik lei tot die verbetering van haar selfbeeld. 

Haar betekenisgewing van die groepterapie en die groep was positief wat aandui dat 

daar groei plaasgevind het by Gerda. 

5.12.2.1 

(Tabel 5 B) 

Die betekenisgewing, belewing en betrokkenheid van Marlene soos 

waargeneem tvdens sessie een tot sessie twaalf 

MARLENE BETEKENISGEWING BELEWING BETROKKENHEID 

• Haar betekenis- • Haar belewing • Haar ouers se 
gewing met van haar ouers se egskeiding het 

EGSKEIDING betrekking tot die egskeiding was haar betrokken-
redes vir haar aanvanklik baie heid op verskeie 
ouers se negatief en sy het terreine bern-
egskeiding is dat geweldig baie vloed en sal 
haar pa haar ma emosionele pyn vervolgens in die 
geslaan het en belewe. tabel onder 
omdat haar pa • Syvoel soms betrokkenheid 
haar ma se motor skuldig oor haar bespreek word. 
gestamp het. ouers seegskei-

0 Haar pa het ook te ding want haar pa 
veel gedrink en hy het haar hulp 
het haar ma gevra om met 
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MARLENE BETEKENISGEWING BELEWING BETROKKENHEID 

verkul met haar ma daaroor 
verskeie ander te praat dat sy nie 
vrouens. van hommoet 

skei nie. Sy het 
dit nie gedoen nie 
omdat sy gevoel 
het dat haar pa 
nie by sy beloftes 
sal hou nie. 

• 'n Huwelik vind • Sy beleef e Dit wil voorkom of 
HUWELIK ptaas tussen twee positiewe haar vrese 

mense wat vir gevoetens met atreeds haar 
mekaar lief is en betrekking tot die verhouding met 
omdat hulle graag konsep 'huwelik' seuns bernvtoed 
saam wil wees en en noem dat sy want sy noem dat 
mekaar vertrou. positief oor hierdie sy wegskram van 

• Sy heg 'n 'egte' instelling voel. verhoudings met 
(korrekte) beteke- • Dit wil voorkom of seuns want sy 
nisgewing aan die daar sekere vrese besef dat hulle in 
konsep 'huwelik' by haar bestaan meer as net 
in die sin dat sy wat 'n tangtermyn vriendskap 
besef dat alle verhouding betref betangstel en sy is 
mans nie en wel die votgen- bang dat hulle 
dieselfde is nie en de: slegte gewoontes 
dat sy graag het en dat sy hulle 
eendag sou wou * Slegte gewoontes in die proses sat 
trou. waarvan sy nie seermaak omdat 

bewus is nie, sy dan so 'n 
by die persoon. verhouding sat 

* Die vrees dat beeindig. 
sy dan van die 
persoon moet 
ontslae raak en 
dan sy gevoelens 
kan seermaak. 

• Hierdie vrese is 
moontlik die 
gevotg van haar 
pa se atkoholisme 
en sy emosionete 
pyn omdat haar 
ma van horn 
geskei is as 
aevota daarvan. 

0 Tydens haar • Sy beteef gevoe-
MA filmstrokie aktiwi- lens van jammer-

teit het sy die te vir haar ma na 
volgende die egskeiding. 
betekenisse • Sy beleef haar ma 
geheg aan haar oak meer positief. 
ma: Haar ma is vir 
haar soos die son 
wat attvd hoop 
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MARLENE BETEKENISGEWING BELEWING BETROKKENHEID 

gegee het in 
moeilike tye. 
(Sien aanhang-
sel I) 

• Sy het 'n negatie- • Sy het die tye voor • Sy is nie betrokke 
PA we betekenis met haar ma en pa by haar pa en 

betrekking tot geskeihetas haar stiefma nie. 
haar pa. Hy het ongelukkig • Sy en haar 
dit altyd op hulle belewe, veral as stiefma het nie 'n 
uitgehaal wanneer gevolg van haar goeie verhouding 
hy te veel gedrink pa wat te veel nie wat 
het. Sy beskou gedrink het. veroorsaak dat sy 
horn as 'n • Sy beleef soms nie by haar pa 
selfsugtige en gevoelens van kuier nie. Haar 
geldgierige woede teenoor verhouding met 
persoon. haar pa omdat hy haar stiefma 

• Sy heg die drank bo hulle affekteer haar 
volgende verkies het en verhouding met 
betekenisgewing omdat hy sy haar pa. 
aan haar pa: eerste vrou en sy 
Haar pa is vir haar kinders prysgegee 
soos die maan het. 
wat net socs die • Sy het gevoelens 
son ook skyn en van jammerte 
die maan is ook ervaar teenoor 
vir haar haar pa nadat hy 
mooi, maar die gehuil het toe hy 
maan skyn in die die egskeidings-
nag. brief ontvang het. 
(Sien aanhang-
set I) 

• Haar vriende is vir • Marlene het voor • Sy sosialiseer nie 
VRIENDE haar van meer haar ouers se graag met haar 

betekenis by die egskeiding nooit vriende nie, maar 
skoal en sy heg vriende huistoe eerder met haar 
nie groat waarde geneem nie, gesin. Die 
aan die spande- omdat sy skaam moontlikheid 
ring van tyd met was vir haar pa bestaan dat sy 
haar vriende wat gedrink het. sukkel om vriende 
gedurende Haar pa het ook te maak of dat sy 
nawekeen gereeld fout dalk wegskram 
skootvakansies gevind met haar daarvan as gevolg 
nie. Sy bring vriende wat haar van die feit dat 
vakansies en baie sleg laat voel hulle gereeld 
naweke saam met het. moes verhuis en 
haar gesin deur. sy nooit die 

geteentheid gehad 
hetom 
hegtevriendskaps-
bande te smee nie 
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MARLENE BETEKENISGEWING BELEWING BETROKKENHEID 

SELFKONSEP • Marlene het 'n • Sy beleef haarself • Marlene het nie 'n 
vals en 'n negatie- as vet, alhoewel 'n baie positiewe 
we betekenis- sy geweldig maer selfkonsep nie wat 
gewing van haar is. haar betrok-
uiterlike. Sy kenheid met 
beleef haarself as mense om haar 
vet en wil graag be:i:.nvloed. 
mooier tande he. 

OMGEWING • Haar betekenis- • Sy toon 'n sterk • Haar betrokken-
gewing met aversie teen heid in haar 
betrekking tot alkohol omdat omgewing toon 
haar omgewing is haar pa 'n dat sy 'n voorlief-
nie baie positief alkoholis is. de het vir kos. Sy 
nie. Volgens haar • Sy befeef nie haar praat baie van kos 
is dit egter beter omgewing as en het baie moeite 
na die egskeiding positief nie as in haar collage 
van haar ouers. gevolg van die . gedoen om prente 

mense wat in hul van kos te 
woonbuurt woon. selekteer. 

SKOOL • Sy heg 'n positie- • Sy geniet skool • Haar betrokken-
we betekenis- baie meer na haar heid by die skool 
gewing aan skool ouers se egskei- was veral 
en die leerproses. ding wat moontlik be1 nvloed deur 

toegeskryf kan haar pa wat te 
word aan meer veel gedrink het. 
standvastigheid Hulle het gereeld 
wat hul omgewing verhuis as gevolg 
betref. van sy probleem. 

Met die gevolg dat 
Marlene gereeld 
van skool moes 
verander. 

GESIN • Sy heg 'n posi- • Sy geniet die • Haar betrok-
tiewe betekenis- samesyn met kenheid by haar 
gewing aan haar haar gesin wat gesin, na die 
gesin nadat haar verweef is met egskeiding is 
ouers geskei is. goeie herin- positief. Hulle 

neringe na haar doen dinge saam 
ouers se en dit wil voorkom 
egskeiding. of sy dit baie 
Finansieel gaan geniet. Sy het 
dit blykbaar oak gereefd gaan 
beter met hulle. kuier by haar 

vriende voor die 
egskeiding omdat 
haar pa drink en 
dan gewoonlik 
aqqressief raak. 
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MARLENE BETEKENISGEWING BELEWING BETROKKENHEID 

SKOOL 

5.12.2.2 

• Sy heg positiewe • Sy beleef die • Sy is baie meer 
betekenisse aan skool meer betrokke by die 
die skool en die positief en is meer skool na die 
leerproses. gemotiveerd. egskeiding want 

hulle verhuis nie 
meer soos 
voorheen nie. 

Progressie ten opsigte van Marlene se betekenisgewing, belewing 

en betrokkenheid na die egskeiding van haar ouers tydens 

groepterapie. 

Marlene se betekenisgewing en haar belewing met betrekking tot haar pa het teen 

die einde van die sessies verander in die sin dat sy begin besef het dat haar pa se 

alkoholisme 'n 'siekte' was en dat sy die 'siekte' moet haat en nie haar pa nie. Sy 

het meer begrip begin toon vir die probleem wat hy ervaar het. 

Haar betekenisgewing en belewing was hoofsaaklik negatief van aard met 

betrekking tot haar pa en die oorsaak vir die egskeiding, naamlik dat hy gedrink het 

en dat hy verskeie keer ontrou aan haar ma was. Progressie het wel plaasgevind, 

naamlik dat haar belewing oor haar pa verander het veral met betrekking tot haar 

betekenisgewing vir die oorsaak vir die egskeiding. Sy het aanvanklik geglo dat hy 

alkohol as belangriker geag het as sy gesin omdat hy nie vir hulle lief was nie. 

Marlene het aan die einde van die groepterapie gese dat sy geleer het om meer oor 

haar emosies te kommunikeer. Sy het die groepterapie baie positief ervaar omdat dit 

aan haar hoop gegee het en sy geleer het om haar negatiewe emosies beter te kan 

hanteer. Sy het gevoel dat die groepterapie uit meer sessies kon bestaan wat 

aandui dat sy dit positief ervaar het en haar deetname in die groep geniet het. 
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5.12.3.1 

!Tabel 5 Cl 

JANINE 

EGSKEIDING 

HUWELIK 

Die betekenisgewing, belewing en betrokkenheid van Janine soos 

waargeneem tydens sessie een tot sessie twaalf 

BETEKENISGEWING BELEWING BETROKKENHEID 

• Haar betekenis- • Janine het haar • Sy is positief oor 
gewing van die ouers se egskei- haar pa se 
redes vir haar ding as positief onbetrokkenheid 
ouers se beleef. 'n Geluk- na die egskeiding. 
egskeiding is dat kige tyd in haar 
haar pa haar ma lewe het begin 
fisies aangerand nadat haar ma 
het en haar ma van haar pa 
was bang dat haar geskei is. 
pa haar weer sal 
aanrand. 

• Sy heg 'n 
positiewe 
betekenisgewing 

' aan haar ouers se 
egskeiding. 

• By Janine is daar • Alhoewel sy besef • Dit wil voorkom of 
sprake van 'egte' dat alle mans nie haar pa se 
(korrekte) dieselfde is nie optrede nie haar 
betekenisgewing kom daarwel eie betrokkenheid 
met betrekking tot gevoelens van in 'n verhouding of 
huwelike. wantroue voor. 'n huwelik sal 
Alhoewel haar pa bernvloed nie. 
bygedra het tot 
soveel trauma in 
haar en haar ma 
se lewe besef sy 
dat alle mans nie 
dieselfde is nie. 

• Sy heg baie 
waarde aan die 
konsep 'eerlikheid' 
in verhoudings en 
huwelike. 

• Vir haar beteken 
'n huwelik soos sy 
dit stel: 'Married 
and left at the 
house, to look at 
the walls of the 
house and your 
partner is having 
fun behaving like 
a bachelor.' 
'n Negatiewe 
betekenisgewina 
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JANINE BETEKENISGEWING BELEWING BETROKKENHEID 

met betrekking tot 
die hliwelik kom 
hier na vore. 

MA • Haar verhouding • Janine beleef haar • Haar betrokken-
met haar ma word ma en die heid by haar ma 
gesien as die van toesighouding van na die egskeiding 
'n suster-suster haar ma oor haar is meer positief. 
verhouding. as positief. 

PA e Janine heg 'n • Haar pa het • Haar betrokken-
negatiewe beteke- trauma in haar heid by haar pa en 
nis aan haar pa lewe teweeg die gesin voor die 
omdat haar pa gebring wat sy egskeiding het 
haar ma geslaan intens beleef. bestaan uit rusies 
het wanneer hy te • Sy beleef haar pa wat deur haar pa 
veel gedrink het. uiters negatief veroorsaak was. 

asook enige • Sy het geen 
moontlike besoek behoefte daaraan 
van horn. om op enige 

manier in 'n 
verhouding met 
haar pa betrokke 
te wees nie. 

VRIENDE • Haar verhoudings • Positiewe bele- • Haar ouers se 
met haar vriende wing met betrek- egskeiding het nie 
is vir haar bete- king tot haar haar 
kenisvol en sy vriende en hul betrokkenheid 
kom redelik onderlinge met haar vriende 
gewild voor. verhouding. bernvloed nie. Sy 

het nog steeds 
baie vriende. 

SELFKONSEP • Geen betekenis- • Volgens die • Betekenisgewing 
voile inligting het selfkonseptoets en belewinge 
na vore gekom wil dit voorkom of SOOS wat dit 
tydens haar handelinge voorgekom het in 
groepterapiesessi gestrem word haar selfkonsep-
es nie. Haar deur kommer en toets kan moontlik 
selfkonseptoets senuagtigheid. haar betrokken-
het egter die • Dit wil ook heid op ander 
volgende voorkom of sy terreine 
weergegee: gevoelens van bernvloed. 

onsekerheid 
Sien haarself as beleef in die 
onbekwaam en teenwoordigheid 
ondoeltreffend van ander. Sy 

wat haar fisieke noem dat: 'When I 

self ten opsigte am around people 

van gedrag and they are 

betref. staring at me I 
feel something is 

0 Sy noem tydens 
going to happen 
to me and that 

een van die something is 
groepterapie wrong with me.' 
sessies dat sv 
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JANINE BETEKENISGEWING BE LEWI NG BETROKKENHEID 

negatiewe en 
positiewe 
betekenisse aan 
haarself toeken. 

OMGEWING • Sy heg 'n • Enige situasie, • Sy noem 'n paar 
positiewe beteke- byvoorbeeld 'n keer tydens 
nisgewing aan televisieprogram groepterapie ses-
haar omgewing wat geweld sies dat sy baie 
wat gesien word beeldsaai, beleef tydskrifte lees. 
as rustig en sy intens. Dit Moontlik is dit 'n 
wonderlik omdat herinner haar aan behoefte aan 
haar pa nie deel die trauma wat ontvlugting wat 
van die omgewing deur haar pa in haar omstandig-
is nie. hulle lewens hede bet ref. 

veroorsaak is. 

SKOOL • Sy beskou • Sy beleef die • Positief betrokke 
haarself as vergelykings wat by haar skool en 
kompeterend haar ma met haar die leerproses. Dit 
daarom wil sy en ander kinders is vir haar belang-
graag goed doen tref met rik dat haar gesin 
in skool want betrekking tot op haar trots is. 
familie is geneig prestasie as 
om hul kinders negatief en 
met mekaar te volgens haar 
vergelyk. spoor dit haar aan 

om beter te doen 
op skool. 

GESIN • Sy heg positiewe • Alhoewel haar ma • Sy is baie meer 
betekenisgewing soms sukkel om betrokke by haar 
aan haar gesin na haar en haar gesin na die 
die egskeiding broers en susters egskeiding van 
van haar ouers. 'n goeie haar ouers. 

opvoeding te gee 
beleef sy hul 
omstandighede 
baie oositief. 

' 
5.12.3.2 Progressie ten opsigte van Janine se betekenisgewing, belewing en 

betrokkenheid na die egskeiding van haar ouers tydens groepterapie 

Janine openbaar intense negatiewe belewing van haar pa. Dit wil voorkom of haar 

negatiewe betekenisgewing en haar belewing die gevolg is van die oorsaak vir die 

egskeiding, en nie van egskeiding op sigself nie. Haar belewing van die egskeiding 
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was baie positief. Vir haar het 'n nuwe lewe begin, vol geluk, omdat haar pa nie 

meer deel van hulle lewe was nie. Hier is dus sprake van positiewe betekenis

gewing en belewing van die egskeiding. 

Haar negatiewe belewing en betekenisgewing het as fokus die oorsaak van die 

egskeiding, naamlik die trauma wat sy beleef het terwyl haar ouers getroud was. Sy 

het aanvanklik intense emosies beleef aan die begin van groepterapie. Wanneer sy 

aan die groep vertel van die aanranding van haar pa op haar ma het sy begin huil. 

Sy kon aan die einde van groepterapie meer gemaklik met die groep hieroor gesels. 

Sy het aan die einde van die groepterapie gese dat sy geleer het om oor haar 

emosies te gesels en dat sy beset het dat daar ander kinders is wat dieselfde 

trauma as sy beleef het. Sy het minder alleen gevoel omdat sy die ondersteuning 

van die groep gehad het. Sy wou graag oor haar emosies gesels soos wat sy voor 

die terapie gevoel het en hoe sy na die groepterapie gevoel het oor haar emosies 

want volgens haar het die groepterapie haar as mens baie verander en sy wou 

graag oor hierdie impak wat die groepterapie ophaar gehad het, praat. 

5.12.4.1 

(Tabel 5 0) 

TANDI 

EGSKEIDING 

Die betekenisgewing, belewing en betrokkenheid van Tandi soos 

waargeneem tvdens sessie een tot sessie twaalf 

BETEKENISGEWING BELEWING BETROKKENHEID 

• Sy heg die volgen- • Die tye voor haar • Haar ouers se 
de betekenis aan ouers se egskeiding het 
kinders uit huise egskeiding word haar betrokkenheid 
waar die ouers deur haar beleef as op verskeie 
geskei is, naamfik ongelukkige tye. terreine bernvloed 
dat hulle • Sy beleef haar en sal vervolgens 
'unbalanced' is. Sy ouers se onder betrokken-
noem dat Cindy egskeiding positief heid in die tabel 
Crawford nie uit 'n want haar ma hoef bespreek word. 
'balanced nie meer haar pa 
background' kom se 'slaansak', soos 
nie, maar dat sy sy dit noem, te 
nog steeds daar bo wees nie. 
kon uitstvo. 
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TANDI BETEKENISGEWING BELEWING BETROKKENHEID 

• Haar betekenis- • Die egskeiding was 
gewing met . vir haar die einde 
betrekking tot die van 'n nagmerrie. 
redes vir haar • Sy beleef 
ouers se gevoelens van 
egskeiding is dat woede en blydskap 
haar pa haar ma oor die egskeiding. 
geslaan het en dat 
hy haar nie 
finansieel 
ondersteun het nie. 

• Haar pa se familie 
het ook te veel 

ingemeng in haar 

ouers se huwelik 
wat daartoe 
bygedra het dat 
haar ouers geskei 
is. 

HUWELIK • Tandi se beteke- • Alhoewel sy haar • Die moontlikheid 
nisgewing van haar ouers se huwelik bestaan dat haar 
pa en haar ma se negatief beleef, glo ouers se ongeluk-
huwelik is negatief. sy nog steeds in kige huwelik nie 

• 'n Huwelik bestaan die huwefik as haar betrokkenheid 
vir haar uit twee instelling. Sy in 'n verhouding of 
mense wat trou beleef die instelling in 'n huwelik later 
omdat hulle lief is dus positief. sal bel.nvloed nie. 
vir mekaar. 
Huwelike eindig 
omdat mense nie 
meer lief is vir 
mekaar nie en 
omdat hulle 
mekaar nie meer 
kan vertrou nie. 

MA • Sy heg 'n positieWe • Tandi beleef haar • Haar betrokken-
betekenisgewing verhouding met heid by haar ma en 
aan haar ma en tye haar ma as die tye wat hulle 
wat hulle saam positief. saam spandeer 
span deer. • Sy probeer om nie word as gelukkig 

rebels teenoor haar gesien. 

te wees nie maar • Na die egskeiding 
om haar eerder te het haar 
ondersteun omdat verhouding met 
sy haar graag na haar ma verander 
die egskeiding wil na 'n suster-suster 
help. verhouding. 

PA • Sy heg 'n uiters • Haar pa se aggres- • Haar betrokken-
negatiewe beteke- sie teenoor haar heid by haar pa na 
nisgewing aan haar ma beleef sy as die egskeiding 
pa, veral as gevolg traumaties. Die word negatief 
van sy aggressie bleed aan haar en beleef. Tydens 
teenoor haar ma. haar broer se klere besoeke het hy 
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TANDI BETEKENISGEWING BELEWING BETROKKENHEID 
I -

nadat haar pa haar altyd haar ma 
ma geslaan het probeer kritiseer en 
onthou sy tot dit het dan gereeld 
vandag. op rusies uitgeloop. 

VRIENDE • Dit wil voorkom of • Sy het positiewe • Haar ouers se 
Tandi redelik belewinge met egskeiding het nie 
gewild is ender betrekking tot haar haar betrokkenheid 
haar vriendinne. verhouding met by haar vriende 
Sy heg positiewe haar vriendinne wat bernvloed nie. 
betekenisse aan nie deur die 
haar verhouding egskeiding 
met haar vriende. bernvloed was nie. 

• Omdat hulle baie 
verhuis het moes 
sy gereeld aanpas 
en nuwe vriende 
maak en moes 
elke keer meer te 
wete kom oor haar 
vriende se taal en 
kultuur. Hierdie 
aanpassings en die 
maak van nuwe 
vriende word deur 
haar negatief 
belewe. 

SELFKONSEP • Sy noem tydens • Sy het 'n geweldige • Die inligting wat na 
een van die negatie-we vore gekom het in 
sessies dat sy haar belewing van die haar selfkonsep-
somtyds vergelyk konsep 'vet'. Sy is toets kon verder 
met ander meisies bang om vet te deur die navorser 
wat mooier as sy is word. ondersoek word. 
maar beset dan dat • Gebalanseerd wat • Andersins wil dit 
sy soveel ander haar belewing van voorkom of sy in 
positiewe haar positiewe en haar betrokkenheid 
eienskappe het om negatiewe met ander en haar 
oor gelukkig te eienskappe betref. omgewing 'n 
voe I. Wil voorkom of sy redelike gebalan-

• Tydens die realistiese self- seerde uitkyk het, 
selfkonseptoets het konsep het. wat haar unieke 
die volgende self betref. 
inligting na vore 
gekom: 

Sien haarself as 

onbekwaam en 

ondoeltreffend 

wat haar fisieke 

self ten opsigte 

van haar gedrag 

betref. 
OMGEWING • Sy beskou haar • Sy beleef haar • Haar betrokken-

omgewing as meer omgewing na haar heid in haar 
stabiel na die ouers se omQewinQ na die 
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TANDI 

SKOOL 

GESIN 

5.12.4.2 

BETEKENISGEWING BELEWING BETROKKENHEID 

egskeiding. . egskeiding as egskeiding was vir 
positief al is dit, haar traumaties. 
soos sy dit noem: Sy stel in haar 
'tough but we hang woorde: 'we were 
on and pitch in, in scattered seeds 
whatever way.' being blown by the 

wind.' Hu lie moes 
gereeld trek en van 
skool verander. 

• Sy stem saam met • Sy beleef verge- • Haar betrokken-
Janine dat die lykings wat deur heid by haar skool 
vergelykings wat gesinslede getref en die leerproses is 
deur familie getref word met positief. Sy glo dat 
word help om betrekking tot sy haar gesin kan 
positiewe prestasie, as 'n help deur op skoal 
betekenisgewing te motivering om goed te doen. 
vestig wat skool en beter te presteer • Direk na die 
die leerproses op skool. egskeiding moes 
betref. sy gereeld van 

skool verander 
omdat haar ma 
gereeld verhuis 
het. 

• Sy beskryf haar • Tandi ervaar • Sy bejeen nie haar 
gesin na die eg- gevoelens van betrokkenheid by 
skeiding as gesins- vrees oor die haar gesin as 
lede wat lief is vir toekoms na haar positief nie. 
mekaar, mekaar ouers se 
help en verant- egskeiding. Sy 
woordelikheid vir vrees dat haar ma 
rnekaar aanvaar. dalk iets kan 

oorkom en dat sy 
vir haar boetie 
moet sorg en dat 
sy weet sy nie op 
die oomblik 
daartoe instaat is 
om hierdie 
verantwoordelik-
heid te neem nie. 

Progressie van Tandi se belewing, betekenisgewing en betrokkenheid 

na die egskeiding van haar ouers, tydens groepterapie 

Tandi se betekenisgewing en belewing was negatief met betrekking tot die redes 

van die egskeiding, want vir haar was die egskeiding die einde van 'n nagmerrie. 

Die egskeiding as sulks word positief deur haar belewe. Geen noemenswaardige 
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verandering het tydens groepterapie plaasgevind wat haar betekenisgewing, 

belewing en betrokkenheid betref nie. Sy het aan die einde van groepterapie gese 

dat sy tydens groepterapie beset het dat haar ouers se egskeiding nie haar skuld 

was nie. 

Progressie ten opsigte van haar selfkonsep het tydens groepterapiesessies 

plaasgevind. Sy het in die evalueringsvraelys genoem dat sy geleer het, soos sy dit 

stel: 'to be self-appreciative.' Sy het ook beset dat sy nie die eriigste kind 

is wie se ouers geskei is nie. \, 

Sy het die groepterapie baie positief belewe want sy het aangedui dat sy in die 

groepterapie vaardighede geleer het wat haar toegerus het om baie ander probleme, 

later in haar lewe beter te kan hanteer. Negatiewe emosies wat sy voor 

groepterapie ervaar het, kon sy beter hanteer as gevolg van dit wat sy in die groep 

geleer het. Sy het die groepterapie en haar betrokkenheid binne die groep geweldig 

baie geniet en het genoem dat sy die laaste dag van groepterapie vrees omdat dit 

dan alles verby sal wees. Sy het ook haar teleurstelling uitgespreek omdat die 

groep te min gesosialieer het. 

5.12.5.1 

ITabel 5 El 

WANDA 

EGSKEIDING 

Die betekenisgewing, belewing en betrokkenheid van Wanda soos 

waargeneem tydens sessie een tot sessie twaalf 

BETEKENISGEWING BELEWING BETROKKENHEID 

• Wanda se • Alhoewel daar • Haar ouers se 
betekenisgewing gereeld rusies egskeiding het 
met betrekking tot tussen haar ouers haar betrokkenheid 
die redes vir haar was, het sy die tyd op verskeie 
ouers se na haar ouers se terreine bernvloed 
egskeiding is dat egskeiding as baie wat vervolgens in 
haar pa haar ma ongelukkig beleef. die tabel bespreek 
geslaan het. Daar • Sy belewe haar sal word onder 
was voor die ouers se betrokkenheid, 
egskeiding gereeld egskeiding baie 
rusies tussen hulle. emosioneel en het 
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WANDA BETEKENISGEWING BELEWING BETROKKENHEID 
--- - - ------. 

Haar pa het ook gereeld tydens 
haar ma groepterapiesessie 
aangerand. In haar s gehuil. 
filmstrokie beeld sy • Alhoewel haar 
die aanranding uit ouers se egskei-
met 'n foto van 'n ding aanvanklik vir 
mes. 

haar traumaties 
(Sien aanhangsel 

was het sy beset I) 
dat haar pa nie 
meer daar was om 
haar ma aan te 
rand nie en het sy 
die egskeiding 
meer positief begin 
ervaar. 

HUWE UK • Haar betekenis-
• Sy noem tydens 

een van die 
gewing met sessies dat sy nie 
betrekking tot 'n eendag wil trou nie, 
huwelik is dat twee wat moontlik dui op 
mense 'n nuwe die belewing van • Haar belewing van 
lewe saam wil gevoelens van gevoelens van 
begin. vrees en vrees en onse-

• Huwelike en onsekerheid. Sy kerheid kan haar 
verhoudings eindig se dat sy bang is betrokkenheid, 
as gevolg van 'n sy trou eendag met later in langtermyn 

gebrek aan 'n man soos haar verhoudings 

kommunikasie en pa. bernvloed. 

omdat daar rusies 
is. 

MA • Sy heg 'n positiewe • Sy het tydens een • Haar betrokken-
betekenisgewing van die sassies die heid by haar ma is 
aan haar ma. volgende oor haar positief en hulle het 

ma gese: 'My ma in mekaar 'n 
was baie alleen na vriendin gevind na 
die egskeiding, ek die egskeiding. 
het gewens ek kan 
altyd daar wees vir 
haar. Sy het liefde 
en warmte nodig. 
Volgens haar het 
sy en haar ma 
saam gehuil oor 
die egskeiding. 

PA • Haar betekenisge- • Wanda ervaar • Sy was onbetrokke 
wing met betrek- soms gevoelens in haar verhouding 
king tot haar pa is van haat teenoor met haar pa na die 
dat hy 'n aggres- haar pa vir dit wat egskeiding. 
siewe persoon was hy aan haar ma 
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WANDA BETEKENISGEWING BELEWING BETROKKENHEID 

wat haar ma gedoen het. 
gereeld gedreig en 
geslaan het. 

VRIENDE Dit wil voorkom of • Sy beleef haarself Wat haar vriende betref 
Wanda nie baie as 'n skaam meisie is sy onbe-trokke by 
vriende het nie. wat bang is dat sy seuns omdat sy glo dat 
Geen betekenisgewing dalk iets verkeerd alle seuns soos 
met betrekking tot kan se in die haar pa is. 
vriende het tydens die geselskap van 
sessies na vore gekom and er. • Dit wil voorkom 
nie. of sy ook redelik 

sy ook redelik on-
betrokke is in haar 
verhouding met 
vriendinne. Moont-
lik omdat sy skaam 
is en bang is om 
iets verkeerd te se 

• Haar betrokken-
heid word moontlik 
direk bernvloed 
deur haar bele-
winge 

• Sy heg 'n 
SELFKONSEP negatiewe 

betekenis aan vet 
en vrees om vet te 
word. 

• Sy beskou haarself 
as skaam en dit wil 
voorkom of sy nie 
genoeg selfver-
troue het nie. 

OMGEWING • Haar betekenisge- • Sy beleef haar • Hulle het meer 
wing met betrek- omgewing (waar sy finansiele 
king tot haar woon) na die probleme na haar 
omgewing is egskeiding van ouers se 
minder positief haar ouers as egskeiding wat 
omdat hulle nie negatief. Sy woon haar betrokkenheid 
hulle eie woonplek tans saam met in haar omgewing 
het nie. haar ma by haar negatief bernvloed 

ouma maar wens omdat sy nie kan 
dat hulle, hulle eie inskakel by sekere 
huis kon bekostig. aktiwiteite in haar 

omaewina nie .. 
SKOOL • Volgens Wanda is • Sy belewe skoal en • Sy is meer positief 

daar geen lewe skoolwerk meer betrokke by haar 
sonder skool nie. positief na haar skool en haar 

ouers se egskei- skoolwerk na haar 
ding. ouers se 

egskeiding. 
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WANDA 

GESIN 

5.12.5.2 

--

BETEKENISGEWING BELEWING BETROKKENHEID 

Sy heg die volgende • Positiewe belewing • Positief betrokke in 
betekenis aan haar van haar gesin wat haar verhouding 
gesin na die Sy as baie gelukkig met haar gesin. 
egskeiding: en ondersteunend 
ondersteunend en beskou. 
qelukkiQ. 

Progressie ten opsigte van Wanda se betekenisgewing, belewing 

en betrokkenheid na die egskeiding van haar ouers, tvdens 

groepterapie 

Wanda het hoofsaaklik gemengde gevoelens geopenbaar met betrekking tot die 

betekenisgewing en die belewing van die egskeiding van haar ouers. 

Haar belewing van die egskeiding self was tydens die begin van groepterapie 

negatief, maar dit het later geblyk dat sy die oorsake van die egskeiding as negatief 

beleef. 

Wanda het besef hoe belangrik dit vir haar is om oor haar probleme te praat. Sy het 

positief gebind met die groep en sy het hulle leer vertrou en dit behoort oor te spoel 

na ander verhoudings. Haar belewinge van haar betrokkenheid in die groep is 

positief. Volgens haar was dit een van die aangenaamste ondervindinge wat sy 

beleef het in groepsverband. 

5.13 'n ONDERSOEK NA KUL TURELE VERSKILLE MET BETREKKING 

TOT DIE KATEGORIEe BETEKENISGEWING, BELEWING EN BETROK

KENHEID 

Dit wil voorkom of daar nie verskille met betrekking tot die adolessente vanuit die 

twee verskillende kultuurgroepe se betekenisgewing van die egskeiding van hul 
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ouers bestaan nie. Groeplede van beide kultuurgroepe was ingelig oor die redes vir 

hul ouers se egskeiding. 

Twee groeplede het wel tydens groepterapie te kenne gegee dat alhoewel hulle 

ingelig was oor die redes vir hulle ouers se egskeiding voel hulle dat hulle die 

oorsake van die egskeiding, (met ander woorde nie die egskeiding as sulks nie) 

toeskryf aan die feit dat hulle pa's nie lief genoeg was vir hulle nie. 

Beide groeplede was Afrikaanssprekend. 'n Verskil het hier na vore gekom wat die 

twee verskillende kultuurgroepe betref, met betrekking tot hul betekenisgewing wat 

die oorsake van die oorsake van die egskeiding betref. 

In vier uit die vyf gevalle waar daar hewige rusies voor die egskeiding was, was die 

adolessente dogters vanuit beide kultuurgroepe gelukkiger individue na die 

egskeiding as voor die egskeiding. 

Dus bestaan daar geen verskil ten opsigte van die adolessente vanuit die twee 

verskillende kultuurgroepe se belewing met betrekking tot die egskeiding op sigself 

nie. Beide groepe se negatiewe belewing het gefokus op die oorsake van die 

egskeiding. 

Daar was geen aanduiding van verskille wat die twee kultuurgroepe in hul 

betrokkenheid by die afbrekende en die verkeerde betref nie. 
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5.14 'n ONDERSOEK NA DIE ONTWIKKELINGSGEFASILITEERDE 

GROEPMODEL AAN EGSKEIDINGSGETRAUMATISEERDE 

ADOLESSENTE 

Die navorser het die bestaande OFG-model aangepas vir die gebruik met 'n groep 

multikulturele egskeidingsgetraumatiseerde dogters om hul betekenisgewing, 

belewing en hul betrokkenheid na die egskeiding van hul ouers te ondersoek. 

5.14.1 Doelbereiking 

Die OFG-model kan met sukses toegepas word op 'n groep multikulturele 

egskeidingsgetraumatiseerde adolessente om hul betekenisgewing, belewing en hul 

betrokkenheid na die egskeiding van hul ouers te ondersoek. Die gestruktureerde 

gebruik van die model verskaf duidelike riglyne aan beide die groeplid en aan die 

navorser wat die model veilig maak vir die gebruik in skole deur onderwysers. 

Probleme met betrekking tot taal het by die verskillende kultuurgroepe na vore 

gekom, maar die gebruik van aktiwiteite tydens groepterapiesessies was veral 

ondersteunend om taalvaardigheidsprobleme in 'n groot mate te beperk. Die 

aktiwiteite verleen hulp met betrekking tot die uitdrukking van emosies. 

Tydens sessie agt waar die OFG-model minder gestruktureerd gebruik was deur 

die navorser kon daar meer diepgaande gesprekke gevoer word met die groeplede 

oor hul betekenisgewing, belewing en hul betrokkenheid na hul ouers se egskeiding. 

Groeplede het met die voltooiing van die evalueringsvorm te kenne gegee dat die 

groepterapiesessies te min was. Die navorser stem hiermee saam omdat daar aan 

sommige aktiwiteite nie genoeg tyd gespandeer kon word nie. Oie navorser 

203 



moes poog om binne die raamwerk van die OFG-model, bestaande uit twaalf 

groepterapiesessies wat in vier groepterapiefases ingebou was, te bly. 

5.15 SINTESE 

In hierdie hoofstuk is die konsepte belewing, betekenisgewing en betrokkenheid van 

'n groep egskeidingsgetraumatiseerde adolessente ondersoek en die OFG-model is 

geevalueer om vas te stel of dit toegepas kan word aan 'n groep multikulturele 

adolessent. Die navorser sal die navorsingsbevindinge en aanbevelings 

van hierdie studie in hoofstuk 6 aanspreek. 
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HOOFSTUK 6 

NAVORSINGSBEVINDINGE. AANBEVELINGS 

EN TEKORTKOMINGE 

6.1 DIE BEREIKING VAN NAVORSINGSDOELSTELLINGS 

Die doel met die studie was: 

• om die betekenisgewing, belewing en die betrokkenheid van 'n groep 

adolessente wat egskeidingsgetraumatiseerd is te ondersoek; 

• om vas te stel of die Ontwikkelingsgefasiliteerde Groepmodel (OFG-model) 

wat geselekteer en aangepas is om met adolessente in die laat adolessente 

fase, wie se ouers geskei is, suksesvol groepterapie te kan doen en; 

• om vas te stel hoe die proses van terapie met 'n groep multikulturele 

adolessente verloop. 

Die navorser sal kortliks bespreek hoe elk van hierdie doelstellings in die navorsing 

bereik is. 

6.1.1 Betekenisgewing. belewing en betrokkenheid van adolessente 

groeplede na die egskeiding van hul ouers 

Die groeplede se betekenisgewing, belewing en hul betrokkenheid na die egskeiding 

is ondersoek. Die bevindinge van hierdie vier kategoriee sal kortliks afsonderlik 

bespreek word. 
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6.1.1.1 Bevindinge van die kategorie betekenisgewing 

• Groeplede besit egte betekenisgewing (korrekte betekenis) met betrekking tot die 

redes vir hul ouers se egskeiding. 

6.1.1.2 Bevindinge van die kategorie belewing 

• In vier uit die vyf gevalle waar daar hewige rusies voor die egskeiding was, was 

die adolessente dogters gelukkiger individue na die egskeiding as voor die 

egskeiding. 

• Dit wil voorkom of die adolessent se belewing meer be1nvloed was deur faktore 

wat die egskeiding voorafgegaan het, as die egskeiding self. Al die dogters het 

gerapporteer dat die egskeiding voorafgegaan is deur of fisiese mishandeling of 

emosionele mishandeling. 

• Die dogters se negatiewe belewing het gefokus op die oorsake van die 

egskeiding en nie op die egskeiding op sigself nie. 

• Hui negatiewe belewing van die egskeiding word geprojekteer op hulself soos 

genoem deur die meeste groeplede dat hulle, hulself as 'anders' as ander lede 

van hul portuurgroep ervaar omdat hulle ouers geskei is. 

• Emosionele belewing van die egskeiding op sigself wat deur die meeste van die 

groeplede tydens groepterapie gerapporteer was, was gevoelens van hartseer. 

Behalwe Janine wat gerapporteer het dat sy gelukkiger was na die egskeiding as 

voor die egskeiding. Sy het geen gevoelens van hartseer ervaar nie omdat die 

egskeiding haar bevry het van haar pa wat hulle emosioneel mishandel het 
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6.1.1.3 Bevindinge van die kategorie betrokkenheid 

• Daar was geen aanduiding van die betrokkenheid van groeplede by die afbre

kende en die verkeerde nie. 

• Geen tekens met betrekking tot betrokkenheid by alkohol en dwe/mmisbruik, 

seksue/e aktiewe gedrag, en misdaad het by die dogters tydens groepterapie 

na vore gekom nie. 

• Betrokkenheid by interpersoonlike verhoudings wat die portuurgroep betref, 

word be1nvloed by die meeste van die dogters in die groep. Hulle beskou hulself 

as 'anders' as gevolg van die egskeiding en omdat hulle vriendinne nie hul pyn 

verstaan nie. 

• Betrokkenheid by die skoal het daarop gedui dat die dogters in die groep se 

punte en beroepsaspirasies nie be1nvloed was deur hul ouers se egskeiding nie. 

• Betrokkenheid by hul ouers na die egskeiding het veral verander. Vier uit vyf 

dogters het beter met hul toesighoudende ouer oor die weg gekom. Soos 

genoem in afdeling 4.5.5.5 wissel hul gevoelens tussen jammerte en aggressie 

teenoor die ma wat gemik is teen die pa wat die oorsaak was vir die egskeiding. 

Al die dogters het genoem dat hulle jammer voel vir hul ma's en vier uit die vyf 

dogters het na die egskeiding 'n goeie verhouding met hul ma's. 

6.1.1.4 Bevindinge van die selfkonsep as kategorie 

Omdat die adolessent se selfkonsep be1nvloed word deur hul belewing, 

betekenisgewing en hul betrokkenheid rapporteer die navorser kortliks oor die 
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selfkonsep van die adolessente in die groep. 

• Die selfkonsep van groeplede was be:i:.nvloed deur probleme wat die egskeiding 

voorafgegaan het en nie deur die egskeidingseffek alleen nie. Die groeplede het 

ook gevoel dat hulle 'anders' as lede van hul portuurgroep is, omdat hulle ouers 

geskei is. 

• Orie uit vyf van die groeplede se selfkonsep was in so 'n mate beinvloed deur 

die probleme wat die egskeiding voorafgegaan het asook die egskeidingseffek 

dat dit hul in hul verhouding met hul portuurgroep negatief beinvloed het. 

Tydens groepterapiehet dit duidelik geword dat hulle voel dat hulle nie deur hul 

portuurgroep aanvaar word nie, omdat hulle glo dat hulle 'anders' is. Hulle het 

ook probleme gehad met kommunikasie met lede van die portuurgroep. 

6.1.2 Die Ontwikkelingsgefasiliteerde groepmodel (OFG-model) 

Die doel van die navorsingstudie was onder andere om vas te stel of die 

Ontwikkelingsgefasiliteerde Groepmodel (OFG-model) met sukses toegepas kan 

word met adolessente in die laat adolessente fase, tussen die ouderdom van vyftien 

tot agtien jaar wat egskeidingsgetraumatiseer is, nadat die model aangepas was 

deur die navorser vir adolessente in die ouderdomsgroep. 

Die navorser het om die volgende twee redes besluit om die model aan te pas sodat 

dit 'n meer gestruktureerde vorm aanneem: 

1. Sadat die navorser met persone vanuit twee verskillende kultuurgroepe kan 

werk wie se moedertaal verskillend is. 
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2. Om adolessente se betekenisgewing en belewing van hul ouers se egskei

ding te ondersoek, asook hoe hul betrokkenheid na die egskeiding daar 

uitsien. 

Die bevindinge van die gebruik van die Ontwikkelingsgefasiliteerde Groepmodel 

(OFG-model) as aangepaste model vir persone in die laat adolessente fase 

(Ouderdomme 15 - 18 jaar) wat egskeidingsgetraumatiseerd is sal vervolgens 

bespreek word. 

6.1.2.1 Bevindinge 

Die model is met sukses toegepas in die bereiking van die doelstellings, naamlik om 

vas te stel hoe 'n groep egskeidingsgetraumatiseerde adolessente se betekenis

gewing, belewing, en betrokkenheid na die egskeiding van ouers daar uitsien. Die 

navorser noem die volgende suksesse wat met die gebruik van die model behaal is: 

• Die Ontwikkelingsgefasiliteerde Groepmodel is bruikbaar omdat dit 'n minder 

bedreigende manier is om emosies te konfronteer. 

• Die adolessent het deur middel van die aktiwiteite hul belewinge en betekenis

gewing oor die egskeiding en hul betrokkenheid na die egskeiding op 'n indirekte 

wyse bespreek. 

• Die gebruik van die model gee almal die geleentheid om deel te neem en 

betrokke te raak. 

• Veiligheid word beleef deur die voorspellende aard daarvan. 
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• Die gebruik van aktiwiteite in die groepmodel was van waarde om verskuilde 

agendas, simboliek en kategoriee op te spoor by groeplede wat probleme met 

kommunikasie ervaar het. 

6.1.2.2 Tekortkominge 

• Die groepterapie fases behoort uit meer sassies saamgestel te word. Veral om 

voorsiening te maak vir kommunikasieprobleme wat moontlik kan opduik 

wanneer daar met persone vanuit verskillende kultuurgroepe gewerk word. 

• Doelwitte wat aan die einde van 'n groepterapie fase behaal wou word, kon nie 

altyd aan die einde van die groepterapie fase bereik word nie, omdat daar nie 

genoeg sessies vir die voltooiing van sommige van die aktiwiteite was nie. 

• Aktiwiteite was redeffk duur. Finansiele uitgawes kan beperk word deur die kies 

van ander aktiwiteite. 

• Die gestruktureerde gebruik van die Ontwikkelingsgefasiliteerde Groepmodel 

(OFG-model) verskaf nie genoeg vryheid aan adolessente om te gesels oar dit 

wat vir hulle van belang is nie. 

• Een groeplid het aan die einde van die groepterapie aangedui dat sy graag oor 

haar 'inner emotions', soos sy dit gestel het, wou gesels. Die gestruktureerdheid 

van die model en die sessies het dit nie toegelaat nie. 

• Sessie agt wat minder gestruktureerd toegepas was, het meer vryheid aan die 

adolessente verskaf om diepgaande oor die onderwerpe te gesels waaroor hulle 

graag wou gesels het. Dit wil voorkom of hierdie minder gestruktureerdheid van 

sessie agt meergeslaagd was. 
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• Die Ontwikkelingsgefasiliteerde Groepmodel sal meer suksesvol wees, indien 

groeplede op so 'n wyse geselekteer word, dat die probleme wat die egskei

ding voorafgaan dieselfde by alle groeplede is. Byvoorbeeld waar 

alkoholisme, buite-egtelike verhoudings of mishandeling moontlike oorsake 

vir die egskeiding is. 

6.1.3 Groepterapie met behulp van die OFG-model aan 'n groep 

multikulturele adolessente dogters wat egskeidings

getraumatiseerd is 

Die volgende bevindinge en tekortkominge met betrekking tot die sukses waarmee 

die Ontwikkelingsgefasiliteerde Groepmodel (OFG-model) aan 'n multikulturele 

groep egskeidingsgetraumatiseerde dogters in die laat adolessentefase toegepas 

was, is gevind. 

6.1.3.1 Bevindinge 

• Geen probleme wat rassisme, wantroue en aggressie tussen die kulture 

weerspieel het na vore gekom tydens groepterapie nie. 

• Die adolessente vanuit die verskillende kultuurgroepe was uiters sensitief vir 

mekaar se gevoelens en het soms gevrees dat hulle dalk iets verkeerd kan se en 

mekaar se gevoelens sal seermaak. 

• Groepterapie kon met sukses gedoen word aan adolessent dogters vanuit 

verskillende kultuurgroepe. Groeplede het gereageer op vrae met betrekking tot 
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betekenisgewing, belewing en betrokkenheid en hulle kulturele verskille het hulle 

nie verhinder om betrokke te raak nie. 

• Groeplede het aan die einde van die groepterapie nie laat blyk dat hulle verkies 

om groepterapie saam met hulle eie kultuurgroep te ontvang nie. Dit wil dus 

voorkom of die groeplede tevrede was met die multikulturele aard van die groep 

en die wyse waarop groepterapie deur middel van die OFG-model gedoen was. 

6.1.3.2 Tekortkominge 

• Groeplede het te kenne gegee dat die gebrek aan die verstaan van mekaar se 

moedertaal kommunikasie probleme kan veroorsaak. 

• Groeplede het 'n behoefte uitgespreek om meer met mekaar te sosialiseer 

tydens die toepassing van groepterapie. Behoefte om mekaar beter te leer het 

· na vore gekom. 

6.2 AANBEVELINGS 

Die volgende aanbevelings na aanleiding van die bevindinge van die navorsing

studie kan gemaak word. 
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6.2.1 Aanbevelings op Mikro-vlak 

Die volgende aanbevelings kan gemaak word aan terapeute met betrekking tot die 

gebruik van die Ontwikkelingsgefasiliteerde Groepmodel (OFG-model): 

• Die Ontwikkelingsgefasjliteerde Groepmodel (OFG-model) moet nie 'n 

terapeut vasvang in fases nie. Die groeplid se behoeftes moet in ag 

geneem word by die toepassing van die model. 

• Die hulp van 'n tweede terapeut tydens groepterapie om te help met 

die verduideliking van enige kulturele verskille wat mag bestaan, en 

om enige misverstande as gevolg van taal uit die weg te ruim. 

Die model is juis geskik indien taal 'n probleem is, aangesien daar 

deur middel van aktiwiteite inligting meegedeel kan word. 

• Die navorser is ook van mening dat groepterapie meer suksesvol kan 

wees, indien groeplede op so 'n wyse geselekteer word, dat die 

probleme wat die egskeiding voorafgegaan word dieselfde by 

groeplede is. Byvoorbeeld adolessente wie se ouers geskei is as 

gevolg van buite-egtelike verhoudings of alkoholisme of finansiele 

probleme of adolessente wat nie bewus was van enige probleme voor 

die egskeiding nie en waar daar 'n afwesigheid van rusies was. 

6.2.2 Aanbevelings op Makro-vlak 

• Die model is uiters geskik vir gebruik deur voorligting onderwysers, 

aangesien dit hoogs-gestruktureerd is. 
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• Dit is belangrik dat skole bewus gemaak moet word van die emosionele 

probleme van kinders en die behoefte aan hulp, bedoelende deur middel van 

terapie, wat deur die skool verskaf kan word. 

• Aangesien Sielkundige dienste aan skole uitfaseer kan onderwysers in 

skole opgelei word in die hantering en die gebruik van die model om 

probleme van kinders aan te spreek. Skole kan aandag gee aan die 

ontwikkeling van aktiwiteite vir die gebruik in groepterapie. 

• Skole moet voorsiening maak vir genoegsame tyd in die kurrikulum vir die 

toepassing van groepterapie om probleme van kinders aan te spreek. 

• Suid-Afrikaanse skole vind tans nog probleme met suksesvolle inte

grasie. Die bindingsfaktor van so 'n groep is noemenswaardig sterk. 

Adolessente vanuit verskillende kultuurgroepe leer mekaar beter ken 

asook verskille in hul kulture wat moontlik bestaan. 

• Die behoefte aan ondersteuning en hulp word wedersyds uitgespreek 

wat persone vanuit verskillende kultuurgroepe sensitief maak vir 

mekaar se behoeftes en hulle leer mekaar se vrese en behoeftes ken. 

Hierdie komponente kan in die Ontwikkelingsgefasiliteerde Groepmodel 

aangespreek word, wat adolessente help om 'n sensitiwiteit te ontwikkel vir 

mekaar se vrese en behoeftes. Op hierdie wyse skep hulle 'n ondersteu

ningsnetwerk vir mekaar. 

• 'n Empatiese verhouding wat 'ken' en 'verstaan' insluit ontwikkel 

tussen kultuurgroepe as gevolg van die 'saamwees' in 'n groep. 

Om 'ken' en 'verstaan' moontlik te maak kan skole gebruik maak van 

die OFG-model waar daar geleenthede geskep word aan adolessente vanuit 

verskillende kultuurgroepe om in groepverband op gestruktureerde of 

ongestruktureerde wyse mekaar beter te leer ken en verstaan. 
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• Suid-Afrika het 'n diverse populasie wat bestaan uit verskeie kulture. 

Navorsing met betrekking tot verskille wat bestaan tussen 

kultuurgroepe kan van waarde wees vir die Suid-Afrikaanse terapeut 

wat terapie met persone vanuit verskillende kultuurgroepe moet doen. 

6.3 SINTESE 

Om die betekenisgewing, belewing en die betrokkenheid van 'n groep 

egskeidingsgetraumatiseerde adolessente te ondersoek het die navorser die 

Ontwikkelingsgefasiliteerde Groepmodel (OFG-model) geselekteer en aangepas vir 

adolessente in die laat adolessente fase wie se ouers geskei is om groepterapie te 

doen. Groepterapie is met 'n groep multikulturele egskeidingsgetraumatiseerde 

adolessente gedoen. Die navorser wou vasstel hoe suksesvol die aangepaste OFG

model is, om groepterapie te doen asook hoe die proses van terapie met 'n groep 

multikulturele adolessente verloop. 

Die navorser het kortliks in hierdie hoofstuk haar bevindinge van die kategorie 

betekenisgewing, belewing en betrokkenheid van adolessente groeplede na die 

egskeiding van hul ouers bespreek. Die bevindinge en die tekortkominge van die 

Ontwikkelingsgefasiliteerde Groepmodel is bespreek asook die toepassing van die 

groepmodel aan 'n groep multikulturele adolessente dogters wat egskeidings

getraumatiseerd is. Aanbeveling op mikro-vlak en makro-vlak is deur die navorser 

gemaak. 
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AANHANGSEL A 

VRAEL YS: SELEKSIE VAN ADOLESSENTE VIR 
ONDERHOUDVOERING 



VERTROULIKE VRAEL VS aan ADOLESSENTE DOGTERS 

Alie inligting wat in hierdie vraelys verstrek word sal as uiters vertroulik hanteer word. 

1. Vertroulike inligting wat deur die adolessente dogters verstrek word, moet gerespekteer word. 
2. Daar mag geen inmenging van enige leerling wees tydens die voltooing van hierdie vraelys nie. 
3. By ontvangs van hierdie vertroulike vraelys, moet die onderwyser die vraelys onmiddelik in die 

koevert, wat voorsien word, plaas. 
4. Om Punt 1 hierbo te beklemtoon, mag leerlinge of onderwysers onder geen omstandighede die 

vraelys deurlees nie. 
5. Aangesien hierdie navorsing van onskatbare waarde is, moet die voltooing van die vraelys met 

ems bejeen word. 
6. Hierdie vraelys word deur 'n interne sielkundige verwerk en geen inligting sal aan die skool, 

personeel, ouers, of ander persone bekend gemaak word nie. 

Vul ondersfaande vrae sorgvuldig in. 

1. IDENTIFISERENDE BESONDERHEDE 

1.1 Naam en Van: 1.2 Standerd/Graad --
1.3 Geboortedatum: 
1.4 Ouderdom: Jare I IMaande I I 
1.5 Moedertaal (bv. Afrikaans, Enqels, Sotho, Tswana, Xhosa, Zulu) 

I I 
2. GESINSBESONDERHEDE 
2.1 Is jou ouers geskei? IJa I Nee 

2.2 lndien jou ouers geskei is, hoe oud was jy toe? 
2.3 Was jy bewus van enige huweliksErobleme voor Jou ouers geskei is? 

IJa I !Nee I I 
2.4 lndien jy wel bewus was van huweliksprobleme, noem kortliks wat die 

probleme was, bv. alkoholisme, rusies, aeldelike orobleme ens. 

I 11 I 2 
2.5 Hoeveel broers of susters het jy? 

2.6 Verskaf die name en ouderdomme van jou broers en susters. 

I ~I I !I I 
2.7 lndlen jou ouers geskei is, by wie bly jy tans? 
2.8 Het jy al voorheen sielkundige hulpverlening ontvang? 
2.9 lndien wel, spesifiseer. 
2.1 O lndien jou ouers geskei is, sou jy graag sielkundige hulpverlening 

wou ontvang? 
2.11 lndien nee, hoekom nie? 
2.12 By watter aktiwiteite is jy op Dinsdae en Donderdae, gedurende die 

Klub-Periode by betrokke? 

2.13 Bestaan daar tans greree!d konflik of rusies tussen jou ouers? 

IJa I !Nee I 
Ek bevestg hiermee dat bostaande inligting korrek is. 
Handtekening Datum 



CONFIDENTIAL QUESTIONNAIRE TO NON-AFRIKAANS SPEAKING 
ADOLESCENTS 

(MALE AND FEMALE) 

Information provided in this questionnaire will be kept confidential. This questionnaire 
will be processed by a intern psychologist and non of the information given in this 
questionnaire will be discussed with the school, teachers, parents or any other person. 

COMPLETE THE FOLLOWING QUESTIONS BELOW: 

1.1 NAME AND SURNAME 

1.2 GRADE 

1.3 DATE OF BIRTH : 19 __ MONTH ___ DAY __ _ 

1.4 AGE :YEARS ____ MONTHS ___ _ 

1.5 ARE YOUR BIOLOGICAL PARENTS SEPARATED? 
-----~--

1.6 HOW OLD WERE YOU WHEN YOUR PARENTS WERE SEPARATED? ----
1.7 WERE YOU AWARE OF ANY PROBLEMS IN THEIR MARRIAGE, BEFORE THEY 

WERE SEPARATED? __________ _ 

1.8 IF YOU WERE AWARE OF ANY PROBLEMS, PLEASE STATE THEM BELOW. 

1.9 IF YOUR PARENTS ARE SEPARATED WOULD YOU BE INTERESTED IN 
COUNSELING? ______ _ 

1.10 ARE YOU INVOLVED IN ANY ACTIVITY DURING THE LAST PERIOD ON TUESDAY'S 
AND THURSDAY'S? PLEASE STATE THE ACTIVITY YOU ARE INVOLVED IN, 
DURING THESE TWO DAYS. --------

(PLEASE TAKE NOTE THAT THE WORD SEPARATED MEAN THAT YOUR "REAL", 
BIOLOGICAL PARENTS GOT EITHER A DIVORCE OR THEY DO NOT LIVE TOGETHER ANY 
MORE, BECAUSE OF A BREAK-UP.) 

I HEREBY CONFIRM THAT THE INFORMATION GIVEN IS TRUE AND CORRECT. 

SIGNATURE _______ _ 



AANHANGSEL B 

ADOLESSENTESELFKONSEPVRAELYS 



/ 
SELFKONSEPINVENT ARIS 

INSTRUKSIES 

In dkc item van hierdic vraelys word daar kontrastcrcnde beskrywings van twee 

pcrsone. genaamd A en B. gegce. Lees die twee beskrywings in 'n item en vergclyk 

uself met clkeen. Besluit dan watter een van die twee, A of B, die meeste ooreen

koms met u vcrto<Yn. Aan die regterkant van die item sal u twee letters A en B 

sien. As u meer. soos A is, maak dan 'n kruis oor die letter A aan die regterkant van 

die bladsy. As u meer soos B is, dan maak u 'n kruis oor die letter B. U mag miskien 

nic prcsics soos cnigc van die twee wees nic, maar u moet besluit watter een van die 

twee die naaste aan u kom. Maak 'n kruis oor of A of B maar nie oor altwee vir 

diesclflle item nic. 

Die prosedure is dieselfde vir elke item. Daar is geen tydsbeperking nie, maar werk 

vinnig en beantwoord elke item. 

Let wel 

A en B is nic dieselfdc persoon vir elke item nie. Die pare verskil die meesk van die 

tyd, daarom moet u antwoord op een item nooil u antwoord op 'n ander item 

beiilvloed nie. 

Yul asseblief u persoonlike bcsonderhede hieronder in: 

NAAM: 

GESLAG: 

GEBOORTEDATUM: 

,. 



I. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

I~-

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

........... .w, ' ·i!Jili:·. 
_ ...... LJ:S::~.,,.·l··-· 

TRFK 'N KRUIS OOR A AS U Mt::l-:R SOOS A IS. 
TRFK 'N KRUIS OOR II AS U MFFR SOOS BIS. 

A is gewoonlik blakend gesond 
B is selde heeltemal gesond .................................. · l..__A__,_B__, 

A verloor maklik alle selfbeheer 
B bly gewoonlik baie kalm ................................... · l.__A__._e__, 

A is oor die algemeen trots op sy farnilie ,---.----. 
Bis baie dikwels skaarn vir sy familie ............................ ·I .. _A_ ...... e __ 

A is gewoonlik onpopuler; sy geselskap word selde opgesoek .-----
8 is gewoonlik populer; sy geselskap word meestal opgesoek ................ I _A_ ...... e _ _, 

A bestraf mense wat lelik praat gereeld -----. 
B het nooit die vrymoedigheid om mense te bestrafnie ................ · l.__A__._e__, 

A wil 'n wedstryd liewer wen as verloor 
B is onverskillig oor die uitslag van 'n wedstryd ...................... ._I _A_~e_.,, 

A beskou homself as aantreklik .------. 
B beskou homself as onaantreklik ........ : ......................... I _A_~B--' 
A voel altyd minderwaardig in geselskap 
B voel nooit minderwaardig in geselskap nie . .. : .................... 1 ·A I B 

A voel diksels skuldig oor die gemak waannee hy 'n leuen vertel 
B is nie bewus daarvan dat hy ooit 'n leuen vertel nie .................... I _A_j_e __ 

A is gewoonlik selfbewus om hulp aan ander mense aan te bied 
B is altyd hulpvaardig en geniet dit .............................. j __ A __ e __ 

A verander sy gedrag ashy oortuig word dat hy verkeerd is .---....--.. 
B volhard dikwels nog met die gedrag waarvan hy oortuig is dat dit verkeerd is .[ __ A __ e __ 

A stel dikwels tot more uit wat vandag gcdoen moet word 
8 stel nouit werk uit nie .........................•............ 1 __ A ___ e __ 

A hou daarvan om under alle omstandighede fyn uitgevat en netjies le wees 
B hou niks daarvan om gedurig netjies le wees nie .................... j,__A_..._e _ _, 

A is dikwcls vir lang lye nukkerig en in n slegte stemming . . . . . . . I Bis baie selde. indien ooit. in. 'n slegte stemming ........... A B 

A sicn gewoonlik uit na familiebyecnkomste . .... ·I B hou nie van familiebyeenkomste nie ........ ' ............ A B 

A wens dat ander mense meer dikwels in horn won helangslel . I Bis tcvredc met die belangstcllin1t war hy genie! ....... . . ' ... ' A ff 

A skaar ltom gcwoonlik aan di<: kanl van die mccrdcrhdJ 

.. 1 ll hcsluil !!Cwoonlik self wal reg is. en hly Jaarhy. al slaan lty ook alkcn A ff 

; 

t 

I 



18. A ry soms our 'n stupstraat sonder om stil le hou 
B ry nooit oor 'n stopstraat sonder om stil te hou nie . .. · ..... I _A~-B...J 

IQ. A is gewounlik van pyn ercns in sy liggaam bcwus 
................ 1 _A~B__, B is selde van cnige pyn bewus ............... . 

20. A is volkome tevrede met sy persoon 
Bis nie tevrede met sy persoon nie ............................. ·l.__A~_B _ _, 

21. A bejeen die gesprekke en hamlelinge van familielede gewoonlik met agterdog 
8 is noc:iit agterdogtig teenoor familielede nie ....................... _, _A~-B~ 

,, 
A is iemand wat baie maklik vriende maak 
B maak gewoonlik baie moeilik vriende ........................... 1 A 

'---~--' 

8 

23. A docn d1kwcls dinge waaroor hy agtema skaam is 
B doen seldc dmgc waaroor hy later skaam is ....................... 1 .... _A~_B _ _, 

24. A is iemand wat soms lus vul om te swets as dinge verkeerd loop ..--~---. 

8 raak nooit so ontstel as dinge vcrkecrd loop nie .................... 1 ......... A_..__e _ _, 

25. A is die meeste van die tyd slordig 

..... ·I Bis selde regtig slordig ........................ . . . . . . . . A B 

26. A is so gaaf teenoor alle mense as wat hy wil wees . .. ·I Bis nie teenoor alle mensc so gaaf as wat hy wou wees nie .......... A 8 

27. A is baic gevoelig oor wat sy familie van hum se 
.... 1 B vo.el nie maklik gekrenk deur wat sy familie van hum se nie A B 

'28. A kom gcwoonlik haic goed met ander mensc our die wcg 
B se vriendskaplikc vcrhoudinge word maklik dcur klcin dingetjies vertrocbel .. _l _A~-B~ 

'J.Q. A maak sums van twyfelagtige met odes gcbruik om vooruir te kom 
... · l...__A ....__B_.. 8 oorwecg nooit enige twyfeiagtige metodcs nic ........ . 

JO. A is iemand war soms ·n bictjie tc vecl skindcr 
B skinder nooit nic . . . . .................. . .. . .. · l.__A__,_B__, 

J 1. A is gcwoonlik bcwus van 'n gcvoel van ongesteldhcid 
H vuel selde ongcstcld . . . . . . ............................. 1 .... _A_,__s__, 

32. A wecl Jal hy sy prohlcmc gcwoonlik sal kan oplus 
11 vuel alryd heang,s Jal hy sy prohlemc nic sal kan oplos nie B 

JJ. ,\ voel dikwels ongclukkig omdat hy so min lief de vir sy gesin hct 
B voel tcvrcdc mer sy lief de vir sy gcsin ............. . B 

34. A sicn altyd die gocie eicnskappe van ander 111cnse raak 
II sicn sch.le die goeic cicnskappe van andcr mcnsc raak 

'" ,\voe! dil..wds ongclukki!( omdat sy lcwe nic aan die hoc srandaardc 
vocldocn wat andcr 1ncnsc va!t hom vcrwag nic 
II hcko111111c·r 1111111scldc1>or wat andcr 111cnsc van hom vcrwa!? ... 

...... 1.__A__..._B__, 

B 

·---·; _...,, .. ··---:------.............._,._ 
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36. A is icmand wat 'n dubbelsinnigc grap dikwels baie genie! 
B lag nooit oor dubbelsinnige grapp.: nic ........... . 

. ...... ·~' _A~B-

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ········I.._ A __ B_ 

37. A meen sy gewig is reg 
B voel b_ekommerd oor sy gcwig 

38. A beleef dikwels 'n gevoel van wanhoop omdat hy sy beginsels verbreek 
B beleef nooit 'n gevoe! van wanhoop oor verbreking van sy beginsels nie ..... ._I _A __ e _ _, 

A sal nooit sy familielede benadeel nie 
Bis nie besonder nougeset op regverdigheid teenoor sy familielede nie .....•.. l.__A_.__B_~ 

39. 

40. A vind dit altyd baie moeilik om iemand wat horn vats beskuldig het, te 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47 

48. 

4'l 

vergewe 
B vergewe 'n ander maklik ................................... ·I ... _A_._B___. 

A hou nic van al die mense wal hy ken nie 
B hou van alle mense wat hy ken .............................. ·I ... _A_._s___. 

A is tevrede met sy voorkoms 
B voel nie gelukkig met sy voorkoms nie .......................... j_A_~_B_ 
A begeer gcreeld karaktertrekke wat hy by ander waamcem 
B begecr nooit karaktertrekke wat hy by ander waameem nie ............ 1 ... _A~-B-~ 
A is iemand met baic niin liefde vir sy medemens 
B sat homsclf dikwels tekort doen om ander te bevoordeel ........... 1 A 

...__.....__~ 

B 

/\ voel altyd baie selfbewus in geselskap van vreemde mcnse 
B voel seldc selfl1cwus in gesclskap van vrcemde mense ... 

A sc gcdrag is m1der allc omstandighedc onbesproke en eerbaar 
B helrnmmer hum our sy gedrag wat dikwels veel te wcnse uorlaat 

A st el wcini!( hclang in die doen en late van ander mense 
B stel intens belang in die gcsprckkc en dadc van ander mcnse 

........ ._, _A...__B_ 

' . ' . .· . ·I._ A__,__B__, 

...... ._I _A ...__s _. 

A vocl heeltcmal gelukkig met sy lcngtc 
B sc lcngtc vcroorsaak voortdurcnd sclfhewustheid 

A lo.an nooit met 'n taak volhard totdat dit voltoui is nie 
B volhanl cnduil met elkc taak wat aangepak word 

.. ...... ·I._ _A~s_. 

.............. ·l .._ _A_.__B__, 

~O A hehandcl sy ouers altyd baic gocd 
B vcrwaarlous sy oucrs d ik we ls .... ...... 1._ _A~B-

51 
tt gcscls met doc !\r<>otstc gemak met vrccmde mense .. , ..... , . . . . . . . . . . A B 
A vind dit haic mocilik nm 'n ~csprck met_ vrecmde mense aan le knoup 

1 .___.___ ... 
'~- A" iconand wal le vccl kleingeld wal aan hom uitgekecr is. gerccld gaan 

tcru~c<· 

B hcl..ommcr hom 111<' daaroor mn k vel'l klcingeld tc gaan tcruggee nie ...... 1 A H 

.; 1 A vucl dikwds of hy srnnmcr vir die hd<• wcrdd kwaad is 
B vud kitltk tllloil 11t1lo.hrig of slutor' 111,· 

--.--~-··~-- ...... -· ---····· 

'·I A 
II 

i'' 

1· 
' 
i 



., 
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54. A voel ontevrede met sekere van sy liggaamsdele en sou dit wou verander 
as dit moontlik was 
B istevrede met sy liggaam net soos dit is •.......•................ ·I A B 

SS. A kan horn gewoonlik in enige situasie handhaaf 
. B vind dit moeilik om horn in alle situasies te handhaaf ................ · l __ A ____ a_ 

A ignoreerJewoonlik die wense van sy ouers 
B oorweeg altyd die wense van sy ouers .............•............ ·l.__A_.__a__, 

56. 

57. 
: : ~:'b:'1~~~~~stig nie ................................. -l_A __ a_ 

58. A voel dat ai1der mense moeilik met horn vriende maak 
Bis seker dat ander mense mak.lik met horn vriende maak ............... j_A_.__a ....... 

59. A voel ontevrede omdat hy dikwels ongesteld is 
B is tevrede met sy gesondheidstoestand ............................ _I _A ____ o_ 

60. A word nie kwaad ashy berispe word nie 
B kan berisping nieduld nie ................................... _j _A ____ a_ 

A het soms emstige rusies met gesinslede 
B het nooit emstige rusies met gesinslede nie ....................... · l .... _A ____ o_ 

61. 

62. A is altyd vriendelik 
B is nie altyd vriendelik nie ....................................... I _A_..._e__, 

63. Ase familielede vra selde sy opinie 
B se familielede raadpleeg hom in die meeste van hulle sake ............. ·l .... _A-~B-

64. A hunker na meer aandag van die teenoorgestelde geslag 
B is tevrede met die aandag wat hy van die teenoorgestelde geslag ontvang ... ·._I _A_..__o__, 

65. A presteer gewoonlik goed 
B presteer dikwels swak ..................................... j...._A__...._s__, 

66. Ase familie kritiseer horn dikwels 
B maak selde 'n fout in die oe van sy familie ....................... ·l .... _A__...._s__, 

67. A is soms geii'riteer as hy ongesteld is 
Bis nooit geii'riteer ashy ongesteld is nie .......................... j..__A__,.__B__. 

68. A is besonder gewild by vriende van dieselfde geslag 
Bis nie baie gewild by vriende van dieselfde geslag nie ................ -1.__A__,.__a__. 

69. A meen dat sy gesin horn nie lief het nie 
Bis volkome oortuig van die liefde van sy gesin ..................... · .... I _A ....... _B__, 

70. A geniet dit altyd om sy liggaam so goed te vcrsorg as waartoe hy in staat is 
B voel dikwels skuldig omdat hy sy liggaamS'lersorging verwaarloos ........ ·._I _A ....... _B__, 

71. A tree baie dikwels op sonder om die mo.ontlikc gevolge van sy dadc vooraf 
te omweeg 
B oorwceg die moontlike gevolge sorgvuldig voordat hy tot handcling oorgaan ., A B 
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7 2. A is besonder !!ewild by die teenoorgestcldc geslag 
Bis nic baie gewild hy die teenuorgestelde geslag nie ................. · l..__A_..._e _ _, 

73. A voel dat sy familie alles wat hy doen. met agterdog bejeen 
B is oortuig dat hy in .alles deur sy familie vertrou word .................. [ _A_..._e_ ... 

74. A dink so nou en dan aan dinge wat tc lelik is om van te praat 
B dink nooit aan lelike dinge nie ................................ ( .. _A_..._e_ ... 

15. A gcnict veeleisende arbcid 
B vcrkies roetine:rbeid ..................................... ·l .. _A_._e_... 

76. A verander maklik van opinie; met elke spreker word saamgestem 
B staan vas by sy oonuigings ................................. ·I ... _A_._e_ .. 

77. A hct familielede wat hom in enige situasie sal bystaan 

.. ·I A B het nic familielcde op wie hy in enige situasie kan staat maak nie B 

7X. A i' under bykans allc omstandighede kalm en bedaard 
B kan nuoit sy standpunt kalm en bedaard verdedig nie .............. · .. I _A ....... _B_ 

7<1. A word dikwels kwaad ashy gedwarshnom word 
B word seldc kwaad ashy gedwarsboum word ...................... · ... I _A_._e__, 

1\0. A vuel die mcestc van die tyd baic lewenslusli!!-
B vncl die meeste van die tyd traag en moeg ....................... · .. I _A~-8-~ 
A is ·n lid van 'n baic gelukkige huisgesin . . 
B sc huisgesin is nie baie [!clukkig nie ............................ · .,_A ___ e_ 

/\ vuel dat hy as pcrsoon sy vriendc sc 11-clykc is 
13 vnel in haic opsi[!IC minderwaardig tccnoor sy vriende en kennisse ....... · l .. _A __ e __ 

X2. 

XJ /\"ind dit gcwoonlik baie moeilik om tot 'n hesluit tc kom 
11 uorwcc!! die heskikhare gcgcwens en hesh1it gcwoonlik gou ................ I _A_...._e_ ... 

/\ is 11-cwmmlik opgcruimd. un!!.cag di<' umstandighedc 
13 is net np11crni111d as dit baic gucd !!aan ...................... . 

X4. 

·I A B 

xs. "vocl Jal h) hong gcag word Mur sy familie 
.. , 

Xh. 

LI mccn Jal hy nic hclan!!rik is in die oc van sy familic nic 

/\ hcslwu homsclf dikwcls as "n sl~gtc mens 
13 hcs1'ou homsclf as 'n !!oeic m.:ns 

/\ B 

. ........... · ..... I _A_.__e ....... 

x 7. I\ 11c·11ict J it mn !!.•'"'"Iii!! tc wees en h} ~cc nnk 11cwoonlik lcwc aan 'n 
!!•'Sclskap 

·I A II wL·ns Jil.wrls dat hy 111cc1 !!L'\Cllig 1;,111 wees R 

xx. ,\ vnl'I slo.ukli):! omJat h~· so min kcrlo. tllC gaan 
B j, ll'vn·dc 111<'1 sy L'ic· i..,·rlo.hcsock ...... . . .................... j~ _A...._e ....... 

X<I. /\ ,1c1 l>dan!! in rn hc·~nck '' familiL' !!•'rccld 
II stcl nic vccl h.:lanµ Ills~ lamilic nic· .......... . .............. ·I~-· , ___ u ..... 

~·---·· 
. --r--· 

.~~ . 
. .:"""!·. 
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90. A is altyd baie hoflik teenoor vreemde mense 
B ondervind dikwels dat hy nie hoflik genoeg teenoor vreemde mense was nie ..... I _A_.._o _ _. 

91. A is in sommige situasies baie lomp en onhandig 
B het selde las met lompheid ofonhandigheid ...................... · l..__A__....._s__, 

92. A is tevrede dat hy die deugde eerlikheid, goedheid, getrouheid, waarhcid en 
so meer, getrou uitleef 
B voe! dikwels skuldig dat hy hierdie deugde so verwaarloos .............. [iO::IiJ 

93. A is feitlik nooit teruggetrnkke of sellbewus nie 
B is gewoonlik teruggetrokke en sellbewus teenoor vreemde en veral ~·---.---.. 

hooggeplaaste mense ...................................... · l..__A__,...._B__, 

A is baie senuweeagtig ashy voor 'n groep mense moet op tree 
B ondervind feitlik nooit enige las van senuweeagtigheid nie ............. · l...._A__,..__B__. 

95. A is iemand wat noJ.I nie juis skuldig voel ashy 'n leuentjie vertel as die nood 
dreig nie 
B is iemand wat nooit 'n leuen vertel nie ......................... · l...._A__,...._B__, 

A se godsdiens bied vir horn in 'n hoe mate besieling, troos en bemoediging I 
B kwel horn voortdurend oor sy godsdiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A ....____..._____, 

96. 
B 

97. A raak baie maklik beko111merd 
B het selde enige las van bekommernis ............................... I _A__....._B__, 

98. A vod dikwels skuldig weens sy herhaaldelike onverantwoordelike optrede 
B is tevrede dat hy sy verantwoordelikhede nakom ....................... I _A__,...._s__, 

99. A ventaan sy familielede gewoonlik baie goed 
B ondervind gewoonlik heelwat misventand met familie ................... I _A_..._B...J 

.100. A is iemand wat baie opoffer om minderbevoorregtes te help 
Bis nouliks bewus van armes, kreupeles, blindes en so meer, en ignoreer 
huUe eerder as om huHe te help ................................ 1 A B 

UNISA 



AANHANGSEL C 

GROEPTERAPIE EVALUERINGSVRAEL YS 



Helping Children Of Divorce 

GROUP YOONP SESSION EVALUATION 

Remember 1 =pits, 5 =average, 10 =super terrific 

1. Rate how worthwhile you felt today's experience was. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Comments _____ _ 

2. Rate how well you "gave of yourself" to the experience. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Comments _____ _ 

3. What helped you feel free to express your feelings or what kept 
you from saying what you were feeling in the session? ___ _ 

4. What did you really enjoy, appreciate, feel badly about or feel was 
a waste of time?-------------------

5. How cjo you feel we·could make the group better?------

6. What would you like the group to do or talk about? ____ _ 

Carl M. Graver 

Smith Middle School 
Quarryville, PA 17566 



The Youth of One Natural Parent Program - Y. 0. 0. N. P. 

Name----------

YOONP GROUP EVALUATION 

Rate 1-10 (with 1 the pits, 5 average, and 10 super terrific) 

------ 1. How well did you like meeting as a group? 
------ 2. How free did you feel to say what you thought in 

our group? 
------ 3. Rate how you feel you "gave" or contributed to 

the group? 
------ 4. Rate how you feel you "got" or benef itted from 

being in the group? 

YOUR OPINIONS 

5. How do you feel about the kind of things we 
talked about in the group? 

1. What did we not talk about that you wish we had talked about? 

2. Was there anything you really enjoyed, appreciated, disliked or 
felt was a waste of time? 

3. How could I as a leader have done a better job for the group? 

4. Would you be interested in continuing our group next year? 

___ yes ___ no 

5. What are some things you wish you could change about the 

group? 

139 



The Youth of One Natural Parent Program - Y. 0. 0. N. P. 

GROUP EVALUATION 

1. What did you like about our group? 

2. What didn't you like about our group? 

3. What are some things you learned in the group that you think 
have helped you? 

I learned that--------------------
I learned that ___________________ _ 

I learned that ___________________ _ 

4. How could we make a group like this better for next year? 

5. Write anything else you want to say about the group. 

Special Message 

I want to let you know how much I've enjoyed having you in our 
group. 

Have a happy day! 

141 



Helping Children Of Divorce 

6. How do you feel about the size of the group? 
___ Too many Not enough boys 
___ Just right Not enough girls 
___ Too few 

7. Do you feel the group was too negative? Did we make things 

sound worse than they really were? 

8. What do you feel you "got" from participating in the group? 

( 

Carl M. Graver 

Smith Middle School 
Quarryville, PA 17566 



AANHANGSEL D 

REeLSIRIGL YNE VIR GROEPDEELNAME 



RIGL YNE VIR GROEPSDEELNAME 

1. Elke persoon is daartoe instaat om te verander!. Deur die heeltyd tydens groepterapeutiese 
sassies te verduidelik dat dit vir jou onmoontlik is om dit of dat te verander is 'n mors van 
kosbare tyd. 

2. Wanneer ander groepslede praat, luister aandagtig en probeer verstaan wat die persoon se. 
Dieselfde probleme kan moontlik op jou betrekking he. 

3. Dit is soms van waarcle om sekere voorstellings te maak, hoe om 'n probleem op te los maar 
in die meeste gevalle weet persone wat hulle moet doen om die probleem te hanteer en het 
hulle egter 'n probleem om dit tot uitvoer te bring. 

4. lnoefening is belangrik. Geen verandering vind plaas in 'n mens se lewe as jy nie dit wat jy 
besluit het om te doen tot uitvoer bring nie. 
Dit is belangrik dat groepslede tydens 'n volgende sessie ingelig word oor hoe jy gevaar het, 
tydens die praktiese inoefening van besluite wat tydens groepterapeutiese sessies besluit 
is. 

5. Jy het 'n verantwoorclelikheid teenoor die res van die groepslede om jou emosies met hulle 
te bespreek. Die terapeut en die res van die groepslede kan nie jou gedagtes lees nie. Jy 
moet probeer om "self' te praat oor jou emosies. · 

6. Jy het 'n verantwoordelikheid teenoor die res van die groep om hulle mee te deel oor hoe jy 
voel en dink oor dit wat hulle meegedeel het in die groep. Jy het ingestem om die ander 
groepslede te help en te ondersteun. Jy kan dit alleenlik doen deur hulle mee te deel oor 
jou gedagtes en gevoelens jeens hul optrede en sienswyse. 
Altyd op 'n mooi en vriendelike wyse! ! ! ! ! ! ! 

7. Wees eerlik en reguit oar jou gevoelens en gedagtes. Die groep kan jou alleenlik help om 
uiteindelik jouself te help as jy nie jou gevoelens en gedagtes wegsteek nie. 

8. Wanneer iets belangriks binne of buite die groep met jou gebeur is dit belangrik dat jy die 
groep daarvan verwittig. 

9. Onthou dat daar meer as een kultuurgroep aanwesig is in hierdie groepterapeutiese 
sessies,wat van mekaar kan verskil met betrekking tot betekenisgewing en belewing van die 
egskeiding van hul ouers. Groepslede moet verskille met betrekking tot hul kultuurgroep 
bespreek. 

HOE OM TERUGVOERING TE VERSKAF IN DIE GROEP AAN GROEPSLEDE 

1. Wanneer daar aan 'n ander persoon in die groep vertel word hoe jy voel en wat jou gedagtes 
is omtrent dit wat 'n persoon dink of doen kan op 'n mooi, vriendelike en eerlike manier 
gedoen word. Deur 'n persoon aan te val is nie ondersteunend en van hulp nie!!! 

2. Moenie woorcle gebruik soos: "Ek dink dit was simpel van jou• of "Dit was dom". Jy kan 
eercler op 'n vriendelike manier se: "Jy het my gevoelens seergemaak, deur vir my dit te 
noem". 

3. Dit is nie nodig om in 'n groep te se: "Sy is altyd so" of "Sy veroorsaak altyd probleme". 
Praat alleenlik oor dlt wat in die groep bespreek en gedoen word en moenie veralgemeen nie 

4. Noem ook die positiewe aan groepslede ten opsigte van hul optrede en emosies. 

HOE OM TERUGVOERING TE ONTVANG 

1. Wees bereid om oor jou gevoelens te praat met betrekking tot dit wat groepslede van jou se. 
2. Probeer om nie kwaad te raak wanneer iemand op 'n mooi en 'n eerlike manier iets noem 

waarvan jy nie hou nie. Jy is hier om gehelp te word en te leer hoe ander jou bernvloed en 
hoe jy ander bernvloed. 

3. Jy hoef nie met ander saam te stem nie. Maar jy moet bereid wees om te aanvaar dat dit 
die wyse is waarop hulle dinge waameem en daaroor voel. 

4. Wanneer jy nie verstaan wat iemand bedoel nie, moet jy so se. 



AANHANGSEL E 

KONTRAK VIR GROEPDEELNAME 



GROEPTERAPEUTIESE KONTRAK 

Die doel vandie kontrak is om te help met begrip, kommunikasie en aanvaarding van die 
groepterapeutiese proses deur die adolessent en die groep asook die terapeut, met betrekking 
tot: 

• die doel van die groepterapie wat aangebied word, 
• die tipe model wat gebruik gaan word, 
• die hantering van vertroulike inligting, en 
• die verwagtinge en verantwoordelikhede van die persone betrokke by die groepterapeutiese 

proses. 

Terapeutiese doelwitte: 

• Elke adolessent sal die geleentheid kry om te leer praat, dink en probleme op te los wat 
verband hou met die egskeiding van sy/haar ouers met die hulp van die terapeut en ander 
groepslede. 

• Elke adolessent het die verantwoordelikheid om elke ander groepslid te help soos wat hy/sy 
dit van die ander groepslede verwag om hom/haar te help. 

• Geen adolessent word gedwing om oor onderwerpe te praat, waaroor hy/sy nie wil praat nie. 
• Geen adolessent kan gehelp word, indien hy/sy nie bereid is om daaraan te werk nie, maar 

die res van die groepslede sal wel bereid wees om mekaar te help verander in dit wat hulle 
nie verander nie. 

• Elke adolessent wat bereid is om saam te werk behoort alreeds binne 1 O sessies (2 weekliks) 
klein veranderinge raak te sien. 

• Adolessente sal binne 'n paar sessies leer om mekaar te vertrou en sal binne 4 sessies 
redelik openlik kan praat met mekaar en vertroulike inligting kan meedeel. 

• Terapeute gee tydens groepterapeutiese sessies nie direk raad nie en gee ook nie bevele 
nie. 

• Terapeute gebruik die groepsverhouding en tegnieke om die groepslede te help om die 
probleme wat met die egskeiding van ouers verband hou te verstaan, om hulself te verstaan, 
hulle pyn en emosies en om ander manse bater te verstaan. 

Verwaqtinqe en verantwoordelikhede van qroepslede 

• Daar word van elke groepslid verwag om weekliks elke sessie by te woon. 
• Tydens sessies moet groepslede bereid wees om oor hulle gevoelens te praat, om na ander 

te luister en bereid wees om mekaar te ondersteun en te help. 
• lndien 'n groepslid 'n sessie nie kan bywoon nie, word daar van die groepslid verwag om 

voor die tyd die terapeut in kennis te stel aangesien groepslede oor hom/haar bekommerd 
sal wees, indien hy/sy nie 'n sessie bywoon nie. 

Vertroulikheid 

Alie inligting wat tydens groepterapeutiese sessies bespreek word, is absoluut 
vertroulik 



lndien een van die groepslede bewyse lewer van 'n ander groepslid wat inligting wat 
tydens groepterapeutiese sessies bespreek is nie vertroulik hanteer het nie, maar met 
ander persone buite die groep gedeel het, kan so 'n persoon gevra word om die groep te 
verlaat. 

EK VERSTAAN DAT EK GEEN INLIGTING WAT TYDENS GROEPTERAPEUTIESE SESSIES 
BESPREEK IS, MET ANDER PERSONE BUITE DIE GROEP SAL BESPREEK NIE. 

GETEKEN: .................................•..... 

lndividuele doelwitte 

Die oop spasie word spesiaal vir jou voorsien, waarin jy enige individuele doelwit wat jy graag 
tydens die groepterapelitiese sessie wil bereik, kan neerskryf . 

.................................................................................................................... 

............................. · ................................................................................... . 

My verwagtinge van die groepterapie waarby ek betrokke is, is ............................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ .. • ... • ................................................................................................... . 

························.········································································································· 

Ek het hierdie kontrak gelees, verstaan en stem saam dat ek by die groepsdoelwitte sal hou. 

GETEKEN: 

GROEPSLID DATUM ........................................ . 

GROEPSLID ..................................... DATUM ....................................... . 

TERAPEUT ················:··········.············· DATUM ..........................•............. 



AANHANGSEL F 
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AANHANGSEL F 

TRANSKRIBERING VAN UITTREKSELS UIT 
GROEPTERAPIESESSIES 

EERSTE SESSIE 

EERSTE AKTIWITEIT: 

Prosedure: 

YS-BREKERIGREETING DANCE 

'Stand in a circle. This dance is a greeting dance 
from the Greek island of Kos. It is said that wives of 
fishermen used this dance to greet their husbands 
when they returned after long absences at sea. Take 
one step into the circle with your left foot. Then bring 
your right foot next to it, and make two little bounces or 
dips by bending your knees slightly. Now take one step 
backward with your right foot. Bring your left foot 
back to join it. Bounce twice again. Finally, take one 
step to the right with your right foot. Bring your left 
foot next to it. Bounce twice again. Then repeat this 
sequence for the rest of the dance. 

One interpretation of this dance is, 'As we step forward 
we greet each other; as we step back, we give each 
other space; as we step to the side, we all move onward 
together.' 

We join hands during this dance, so cross your hands 
over your chest (with your right arm over the left one) 
and take the left hand of the person to your left with 
with your right hand while taking the right hand 
of the person to your right with your left hand. 
Do not lock your elbows in place, as it will tend 
to make your rigid. Keep your heart area open and 
your body loose. As this is a dance of greeting 
make eye contact with each person in the circle 
during the dance. Say hello to everyone with 
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Doe/: 

your eyes. Are there any questions? Ready. Begin. 

Die doe/ van die aktiwiteit is om groeplede op hut 
gemak te laat voe/ en om mekaar te leer ken. 

TWEEDE AKTIWITEIT: SUURLEMOEN-OEFENING 

Prosedure: Elke groepslid ontvang 'n suurlemoene met die opdrag om hut 
suurlemoen te ondersoek en sekere identifiserende 
eienskappe omtrent hut suurlemoen te ontdek en te 
ondersoek sodat hul/e later hut suurlemoen uit 'n groep ander 
suurlemoene weer te kan identifiseer. Elke persoon moet 
sekere sterk en swak eienskappe van hut suur/emoen probeer 
identifiseer. 

Suurlemoene word daarna geskommel sodat groeplede 
met die identifiserende eienskappe van hut suurlemoen weer 
hut suurlemoen uit die groep suurlemoene kan identifiseer. 

Om die belangrikheid van individuele verskil/e te il/ustreer, 
die noodsaaklikheid van tegnieke van observering en die 
die ontwikke/ing van sensitiwiteit vir persoonlike eienskappe 
van ander. 

TRANSKRIBERING VAN SUURLEMOEN-AKTIWITEIT 

TERAPEUT: 

TE RAPE UT: 

GERDA: 

TERAPEUT: 

'Hoeveel van julle is doodseker dat jy jou eie suurlemoen 

het?.' 

Meeste groeplede wys dat hulle seker is hul/e het 

hut eie suurlemoen. 

'Hoe weet jy dat dit jou suurlemoen is?' 

'Hier is 'n merkie.' 

'Goed, hoe weet jy Marlene?' 
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MARLENE: 

TE RAPE UT: 

GERDA: 

TERAPEUT: 

JANINE: 

TE RAPE UT: 

JANINE: 

TE RAPE UT: 

WANDA: 

TERAPEUT: 

TANDI: 

TERAPEUT: 

TANDI: 

TERAPEUT: 

JANINE: 

TE RAPE UT: 

MARLENE: 

TANDI: 

MARNA: 

GERDA: 

JANINE: 

WANDA: 

TERAPEUT: 

GERDA: 

TERAPEUT: 

'Myne het daai merkie gehad.' 

'OK.' 

'Die label was op en daai merk.' 

'OK. Janine, hoe weet jy?' 

'Dit is nie myne nie.' 

'Hoe weet jy dit is nie joune nie?' 

'Myne het sulke bultjies.' 

'Wanda, hoe weet jy dit is joune?.' 

'Hy het 'n merkie, daar.' 

'OK. Tandi?' 

'Mine had a more of a U-shape.' 

'Could that one of Janine maybe be your's? Would you 

like to swop?' 

And now Tandi? Is that one yours?' 

'Yes, this one is mine.' 

'OK. Janine?' 

'Yes, this one is mine.' 

'Net soos wat jy nou hierdie suurlemoen geidentifiseer het, 

hoe identifiseer ons mense? How do you differentiate?' 

'Ho.e hulle reageer.' 

'Hu lie hare.' 

'Different shapes.' 

'Gesigsuitdrukkings.' 

'Their teeth are not the same.' 

'Hulle oe.' 

'Hierdie suurlemoene het sekere eienskappe. Oink julle, 

hulle proe almal dieselfde?' 

'Min of meer. Hulle is almal suur.' 

'Hulle is almal suur, hulle het almal skille, hulle is almal 

geeL En mense? Is almal dieselfde kleur? Are they 

from the same origin?' 
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JANINE: 

TE RAPE UT: 

TANDI: 

TERAPEUT: 

GERDA: 

TERAPEUT: 

MARNA: 

TERAPEUT: 

TANDI: 

TERAPEUT: 

TANDI: 

TERAPEUT: 

TANDI: 

TERAPEUT: 

MARLENE.: 

TERAPEUT: 

MARLENE: 

'You get black people, coloured people, kleurlinge.' 

'Ja. Dit is die verskil in velkleur wat ons sien, maar ons 

noem hulle almal?' 

'Mense.' 

'Is dit moontlik om jou eie suurlemoen onmiddellik te leer 

ken, of neem dit tyd? Het jy tyd nodig?' 

'Nee, jy het meer tyd nodig, jy wil weet wat binne-in 

aangaan.' 

'Ja. Jy wil dit oopsny en proe.' Kan jy mense onmiddellik 

leer ken?' 

'I need to know more about her.' 

'When you meet someone and say for instance she is white, 

like Marlene, how do you feel about her?' Do you feel 

the same towards your own people than towards a white 

person like Marlene?' 

'With girls, with white people it is different?' 

'Why?' 

'I don't know but I just deal different with people of different 

racial groups.' 

'Are you more sensitive?' 

'Yes, I am more sensitive. But it all depends on how people 

of different race approaches me. When they approaches 

me with a negative attitude then I have a negative attitude.' 

'Which is normal, and you will do the same with people 

of your own culture.' 

En jy Marlene?' Is jy dieselfde teenoor Suid-Sotho's by

voorbeeld as wat jy teenoor jou wit klasmaats is?.' 

'Ek sal se ek is 'n bietjie anders.' 

'Hoekom?' 

'Ek is 'n bietjie meer sensitief omdat hulle nie van dieselfde 

kultuur as ons is nie.' 
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TE RAPE UT: 

MARLENE: 

TERAPEUT: 

GERDA: 

TERAPEUT: 

GERDA+ 

MARLENE: 

TERAPEUT: 

JANINE: 

TERAPEUT: 

MARLENE: 

'Waarvoor is jy bang, dat jy meer sensitief is?' 

'Ek is bang ek se iets verkeerd en maak hulle gevoelens 

seer.' 

'En jy Gerda?' 

'Ek voel soos Marlene, ek is bang ek maak dalk hulle 

gevoelens seer.' 

'Oink ju lie, julle sal anders wees indien julle hulle beter 

leer ken?' 

'Ja.' 

'En jy Janine?' 

'Yes I am more sensitive and another problem is the 

language and when I talk to them I must talk Afrikaans.' 

'Which makes it difficult for you?' 

'Ek stem saam met haar 'n mens kan baie vinniger 

'n mens leer ken wanneer jy hulle taal kan praat.' 

DERDE AKTIWITEIT: COLLAGE 

PROSEDURE: Groeplede word gevra om prente uit tydskrifte 
te selekteer wat hulself, hul voorkeure, afkeure; 
vrese en persoonlikhede die beste 
beskryf. 

DOEL: Die doe/ van die collage is om groeplede se 
voorkeure, afkeure, vrese en persoonlikhede 
beter te leer ken. 
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TRANSKRIBERING VAN DERDE AKTIWITEIT 

Groeplede bespreek hulle collage 

MARNA: 

TANDI: 

'I like food, especially those with vitamins. And sometimes I like 
chocolates, sweets, cooldrinks. I like friends because friends can 
be important and when you are in groups you share ideas together. 
I like beautiful clothes and I like to read magazines during the 
holday because I learn abouth things I never knew before. 
I like to exercise, not to become fat. I like to attend school and 
be part of a class and to concentrate.' 

'I hate people who are negative. It slows people down, because 
they always say I like this, I hate that. And I hate everything that 
is fat. I just hate the concept of fat.' 

TERAPEUT: 'What do you thing of your own body?' 

TANDI: 'I am satified. And I hate cold, cold weather because you have 
to have blankets around and heaters, does not work for me. 
And I love music, a lot, and cold water, I love to drink water. 
All the time I have to have water around. I love art, I like to be 
surrounded by art. I like to make art out of things that I see. 
And I like beverages, like coffee and milo. And I love sport. 
And I like Cindy Crawford because even she did not came 
from such a balanced background she still made it in life.' 

WANDA: 'Eerste prentjie. Ek hou baie daarvan om te swem, al kan 
ek nie mooi swem nie, maar ek hou baie daarvan. Tweede 
prentjie - ek hou baie daarvan om te oefen want ek wil nie 
vet word nie. Derde prentjie - eendag wil ek my eie kar 
koop. Vierde prentjie - ek hou baie daarvan om te kook. 
Vyfde prentjie - ek hou baie van mooi klere. Sesde prentjie -
ek hou nie van dwelms nie en die sewende prentjie - ek hou 
nie van bier nie omdat ek dink ek kan daaraan verslaaf raak. 
Bn die laaste een - ek wens dat ek eendag kan see toe gaan,' 

MARLENE: 'OK. Hier is my collage. Ek hou van eet veral van koek en lekker
goedjies - goed wat vet maak sodat 'n mens kan gym na die tyd. 
En hierdie enetjie hier is net om te wys dat ek baie van diere hou
veral van katte. En hierdie een hier is om te wys dat ek daarvan 
hou om van ander kulture te leer, ander rasse dit is vir my baie 
interessant. En hierdie een is om te wys dat ek baie van kuns·hou 
veral van Leonardo da Vinci. En hierdie een hier is Christopher 
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GERDA: 

JANINE: 

Reef. Ek hou baie van Christopher Reef. Omrede hy niks vir 
homself kan doen na die ongeluk nie en hy het nog die guts om 
te lewe. En hierdie een wys dat ek nie van drank hou nie omrede 
my pa 'n alkoholis was en ek het gesien wat drank aan mense kan 
doen. En hierdie ene wys dat ek ook graag sulke mooi tande wil 
he. En hierdie ene wys dat ek baie van plante hou, van die natuur 
en die buitelewe.' 

'OK hierdie prentjie wys dat ek baie van pers hou. Ek is mal oar 
pers. En ek haat stres, die druk is te veel en ek kan dit nie 
hanteer nie. Ek hou daarvan om families bymekaar te sien en 
om gelukkig te wees. Ek hou van skoonheid ek is mal daaroor 
om te bad en hierdie prentjie hier wys dat ek altyd bekommerd 
is oar my gewig. Ek dink altyd ek is vet en ek is liefdevol. Ek 
hou van diere ek hou nie van mishandeling nie. Ek hou van 
dans en ek hou van soetgoed maar ek eet dit gewoonlik nie 
want ek is bang ek word vet. Ek is mal oar slaap ek dink dit 
is baie interessant en ek is liefdevol ek hou daarvan om liefde 
uit te deel.' 

'The first one - I love school and the second one I love reading 
magazines. 

TERAPEUT: 'Why do you love school?' 

JANINE: 'Because school is the place where you can learn more about 
education and I love food - junk food. And I love camping and 
I love flowers, also. And I like to be natural.' 

TERAPEUT: 'Kon julle iets van mekaar leer?.' 

Groep gee toe dat hulle iets kon leer maar nie genoeg nie!. 

(UITTREKSEL VANU/T EERSTE SESS/E - AKTIWITEIT EEN, TWEE EN 

DRIE) 
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TWEEDE SESSIE 

FRISBEE-AKTIWITEIT 

DOEL: 

PROS EDU RE: 

Die doe/ van die 'frisbee-aktiwiteit' is om vas 
te stel wat die groeplede se vrese en 
verwagtinge is met betrekking tot die 
groepterapiesessies asook die vestiging van 
hoop en die kweek van gevoe/ens van 
aanvaarding en insluiting. 

'n Frisbee word omgestuur in die groep waarin 
groeplede op papier hulle vrese, verwagtinge en 
hoop random die groepterapie uiteensit. Groep
lede lees en bespreek mekaar se vrese, verwag
tinge en hoop terwyl e/ke persoon in die groep 
'n kers vashou. Sodra die persoon 'n ander se 
papier ge/ees het moet daardie persoon die 
ander se kers aansteek. Die v/am van die kers 
simboliseer hoop. 

UITTREKSELS VANUIT TWEEDE SESSIE 

GERDA: 

MARLENE: 

TERAPEUT: 

TANDI: 

'I fear that maybe I would do something I am not supose to 
do. My hope would be that I can trust the whole group. Just 
want to be proud of myself.' 

Janine se verwagtinge, hoop en vrese oor die groepterapie 

'To talk about how, I live. A thing that I don't understand 
how can I solve it. I expect this group to help about what 
really make me feel so unhappy.' 

Mama se verwagtinge, hoop en vrese oor die groepterapie 

'Die hoop gaan nou lank brand. Die volgende ene Tandi.' 

'Nothing to fear but fear itself.' 

Marlene se verwagtinge, hoop en vrese oor die groepterapie 
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TE RAPE UT: 

MARLENE: 

JANINE: 

TERAPEUT: 

WANDA: 

MARNA: 

TERAPEUT: 

MARNA: 

TERAPEUT: 

MARNA: 

'Verduidelik gou vir ons.' 

'Daar is niks om voo~ bang te wees nie.' 

'Ek is bang omdat ek dink iemand gaan dit vir die ander 
kinders se. Ek hoop ek gaan gehelp word. Ek vra net help.' 

Wanda se verwagtinge, hoop en vrese oor die groepterapie 

'Goed Wanda.' 

'Oat mense te veel weet van my. Oat ek eendag 'n beter 
mens kan wees en om my probleme uit te sorteer. Ek 
verwag om eerlik te kan wees en meer openlik te kan praat.' 

Gerda se verwagtinge, hoop en vrese oor die groepterapie 

'Biggest fear is that maybe during the therapy I'll say 
something that'll shock or make me feel ashamed. The 
knowing that nobody will talk about my problems to other 
people. I hope the trauma I lived after my parents divorce 
will be in the past and hopefully never haunt my future.' 

Tandi se verwagtinge, hoop en vrese oor die groepterapie 

'Kyk na die vlammetjie voor julle. That will now 
symbolise the hope ......... . 
everything you have written down all your fears all your 
expectations and all your hope will be met. Elkeen gaan sy 
bes doen om die ander een te help om dit wat sy vrees, dit 
wat sy graag wil he moet bereik word tydens die einde van 
die groepterapie. Lees sommer weer gou joune, Marna. 
Elkeen van ju lie moet nou baie mooi luister want ju lie gaan 
haar ondersteun. Ek wil he julle moet nou mooi dink want 
ju lie gaan haar nou hoop gee.' 

'To talk about how I live. A thing that I don't understand how 
can I solve it. I expect this group to help about what really 

make me feel so unhappy.' 

'Do you know what makes you so feel so unhappy?.' 

'I like to be with all my family. My father, mother, my 
brother. I have my stepfather but I dont live with him 
I live with my grandmother.' 
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TE RAPE UT: 

MARNA: 

TERAPEUT: 

MARNA: 

TERAPEUT: 

MARNA: 

TERAPEUT: 

WANDA: 

TERAPEUT: 

MARLENE: 

TERAPEUT: 

GERDA: 

TERAPEUT: 

WANDA: 

MARLENE: 

JANINE: 

'Is it difficult for you?.' 

'It is difficult because I don't like my stepfather.' 

'Would you like us to help you with this during the 
sessions?.' 

'Yes.' 

'Lees gou-gou weer vir ons die eerste een op 
jou papiertjie.' 

'To talk about how I live.' 

'Julie hoor mooi. Sy wil gesels oor hoe 
sy leef. Dit is vir haar 'n probleem en ons 
gaan haar help daarmee'. 
Goed, Wanda, lees gou joune weer.' 

'Ek is bang omdat ek dink iemand gaan dit vir die ander 
kinders se.' 

'Hoe gaan ons haar verseker en gerusstel?' 

'Dit is confidential.' 

'Hoe gaan jy haar beter laat voel en haar verseker dat 
niemand daaroor sal praat nie. What 
can you tell us Tandi? How can you make her feel sure 
that everything is confidential? What will you tell her?' 

'Sy moet ons geheime hou en so kan ons ook hare hou.' 

'Dit is reg. Dit is soos 'n band wat ons smee onder 
mekaar. Dit is 'n waarborg wat ons mekaar gee. 
Dit is 'n kontrak. It's a contract. We've already signed this 
contract.' 

'Ek hoop ek gaan gehelp word.' 

'If you need help we are all willing to help you.' 

'I fear that maybe I would do something I am not surpose to 
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TERAPEUT: 

JANINE: 

TERAPEUT: 

MARLENE: 

TE RAPE UT: 

TANDI: 

TE RAPE UT: 

TANDI: 

TERAPEUT: 

WANDA: 

TERAPEUT: 

TANDI: 

do. My hope would be that I can trust the whole group. Just 
want to be who I am and to be proud of myself.' 

'What can you do that might be wrong? You can do 
anything you want... nothing is wrong. 
En die tweede ene?' 

'My hope would be that I can trust the whole group.' 

'Wat kan ons vir haar se ?' Weet jy wat het Marna gese? 
We will love you. You can trust the group. 
Is dit reg, Gerda? 

Marlene sy kan julle vertrou?' 

'Ja.' 

'Everything that you discuss will be just fine, nothing is 
wrong.' 
Dit is nou jou beurt Tandi.' 

'Biggest fear is that maybe during the therapy I'll say 
something that will shock or make me feel ashamed.' 

'Everything is confidential nothing, nothing will 
shock, that's why we've got this group sessions. 
This is why we are a small group, why we do'nt have 
boys in the group. You can say what ever you want 
to and don't have to be ashamed. 
OK? Next one.' 

'The knowing that nobody will talk about my problems to 
other people.' 

'Wanda, wat se ons vir haar?.' 

'Sy monie worry nie, ons sal dit confidential hou.' 

'Is dit die laaste een, of is daar nog een?'. 

'I hope that the trauma I lived with after my parents divorce 
will be in the past and hopefully never haunt my future.' 
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TWEEDE AKTIWITEIT: FAMILIE-SKILD 

DOEL: 

PROSEDURE: 

GERDA: 

GERDA: 

Die doe/ van die familieski/d-aktiwiteit is om aan 
groeplede die geleentheid te gee om belangrike 
gebeurtenisse in hul lewens met mekaar te dee/ 
en dit verskaf aan die terapeut die ge/eentheid 
om ooreenkomste en verskille te ondersoek. 
Die terapeut kry ook die geleentheid om vas te 
stel watter probleme ondersoek en bespreek 
moet word tydens groepterapie fases. 

Groep/ede ontvang 'n familieskild waarin 10 
blokke getrek word en waarin die vo/gende 
inligting neergeskryf, en daarna met die res 
van die groep bespreek moet word: 

1. 'n Gelukkige tyd in jou /ewe, saam met jou 
familie. 

2. 'n Onge/ukkige tyd in jou famlie. 
3. Hoekom dink jy het jou ouers geskei? 
4. Wat doen ju/le gedurende naweke? 
5. 'n /nsident waar jy jou familie gehelp het. 
6. Redes hoekom mense trou? 
7. Wat wens jy kan jy en jou familie hierdie jaar 

doen? 
8. Waarom eindig verhoudings? 
9. Drie woorde of simbole wat jou familie beskryf 
1 O Hoe het jy verander sedert jou ouers se 

egskeiding? 

'Goed, 'n gelukkige tyd in jou lewe saam met jou familie. 
Wanneer familie bymekaar kom en saam 'n dag deurbring 
sonder enige rusies. 

"n Ongelukkige tyd in jou familie. Toe ons uitvind dat my 
pa oneerlik was. 

Terapeut: 'Hoe was jou pa oneerlik?' 

'Hy het my ma verneuk, en so aan.' 

Terapeut: 'Dit was 'n skok vir julle? 
Goed kom ons stop 'n bietjie daar. Wat was jou 
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MARNA: 

WANDA: 

JANINE: 

JANINE: 

TANDI: 

TANDI: 

TANDI: 

gelukkige tyd gewees saam met jou familie Marna?' 

'To live with family together en 'n ongelukkige tyd. 
Love is a thing that I want but is not there enough for 
me.' 

'Wanneer ek en my ouers saambly. 'n Ongelukkige 
tyd was wanneer my ma en pa geskei is.' 

'A happy time in my live with my family started when 
my father left.' 

Terapeut: 'Why, Janine?' 

'Because when he was drunk, he was always beating up 
my mother. And a unhappy time in my family was when 
he used to fight at home.' 

Janine begin huil nadat sy bogenoemde gelees het. 
Terapeut: 'I can see that you have a lot of pain. We 
will all be here for you. I want you to support her. 

Goed, Tandi, lees maar joune.' 

'Ek het min 'memories' van 'n goeie tyd saam met my 
ouers bymekaar maar my broer, ek en my ma het na 
skoue toe gegaan en ons het dit baie geniet. 'n 
Ongelukkige tyd was wanneer my pa vir my ma geslaan 
het toe ons van Krugersdorp af terug gekom het.' 

Terapeut: 'Wat het gebeur?' 

'Ek dink my ma het nie vir my pa vertel nie maar sy het vir 
horn gebel om te se ons was in Krugersdorp. Maar toe ons 
by die huis kom het my pa my ma amper dood geslaan 
want ons klere, my broer se klere en my klere was vol 
bloed.' 

Terapeut: 'Dit is verskriklik. En jy onthou dit nog 
baie goed, ne?' 

'Dit is een ding wat altyd daar is, deel van my 'memories' 
die ding wat my ma aan my ma gedoen het.' 

Terapeut: 'What stand out the most about this 
incident?' 
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TANDI: 

MARLENE: 

MARLENE: 

MARLENE: 

The blood on her clothes.' 

Terapeut: 'That is a lot of trauma?' Julle twee kan 
mekaar baie goed ondersteun. (Wys naTandi en Janine) 

"n Gelukkige tyd in my lewe saam met my familie was toe 
ek baie klein was en ons almal saam gebraai het. 'n 
Ongelukkige tyd in my familie was toe my pa baie begin 
drink het. Hy het my oudste suster uit die huis gejaag en 
hy het haar sommer begin slaan en dit is die rede hoekom 
ons eers in Welkom moes gaan bly het en toe in 
Odendaalsrus en toe in Pretoria want wanneer hy moet 
gaan werk dan het hy gedrink en toe het hulle horn verplaas 
en hy het dit altyd op ans uitgehaal wanneer hy drank was.' 

Terapeut: 'Dit was moeilik, ne?' 

'Ja, tannie, maar ans is daar deur.' 

Terapeut: 'Ja, dit is so. Maar dit is nog steeds nie 
maklik nie, ne? 

'Ek voel party dae so kwaad vir horn. Ek glo nie dat 
ek horn haat nie, maar hoekom moes hy?.' 

(Uittreksels vanuit tweede sessie) 
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DERDE EN VIERDE SESSIE 

Tydens Sessie 3 ontvang groeptede 'n boekie waarin dagstukkies vottooi 
kan word vir voortesing en bespreking tydens Sessie 4. Sessie 3 word 
gewy aan 'n verduideliking van die aktiwiteit vir toepassing tydens sessie 4 
en groeptede ontvang hutle boekies vir die vottooiing van die dagstukkies. 

SESSIE4 

'BOOK OF NOTES' 

PROSEDURE: Gtoeptede word gevra om 'n boekie met dagstukkies te 
vottooi oor wat die woord familielgesin vir hul/e beteken. 
Die boekie word omgedraai (soos wat hut eie weretd 

DOEL: 

soms omgekeer word deur 'n egskeiding) en die ander het'fte 
van die boekie word gewy aan die konsep egskeiding 
en hul/e betekenisgewing en betewing daarvan. 

Om vas te stet hoe verskil/ende kuttuurgroepe betekenis 
gee aan die konsep familielgesin en egskeidings beteef. 
Die aktiwiteit gee ook aan groeptede die geteentheid om 
hut gevoetens te ventileer. 

Groeplede word gevra om hulte dagstukkies aan die groep voor te lees. 

UITTREKSELS VANUIT SESSIE 4 

GERDA: 

TERAPEUT: 

MARLENE: 

'Little did I realize the first time I had no family that 
it would hurt so much. Little did I realize to be thankful 
for the family. There was so much I did not realize until 
I lost it.' 

'Wie van julle het ook so gevoel? Tandi as jy anders gevoel 
het dan se jy dit. Wie van julle voel dieselfde? Marlene?' 

'Ek voel nie so nie.' 
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TERAPEUT: 

GERDA: 

TERAPEUT: 

GERDA: 

TERAPEUT: 

TANDI: 

TERAPEUT: 

WANDA: 

TERAPEUT: 

JANINE: 

TERAPEUT: 

JANINE: 

TE RAPE UT: 

JANINE: 

'Die dag toe jou pa uitgeloop het?' 

'Nee my ma het, sy was moeg vir my pa.' 

'Jy het net alles vanselfsprekend aanvaar? En 
die. dag toe jou ma en pa nie meer bymekaar is 
toe besef jy wat jy gehad het en wat jy nou nie 
meer het nie?' 

'Ja.' 

'Hoe voel julle wanneer julle 'n gesin saam sien? 
Hoe voel jy Tandi, laat dit jou hartseer voel?' 

'Ja.' 

'En jy Wanda?' 

'Ek voel SOOS Tandi.' 

'En jy Janine? Voel jy in jou hart dit lyk alles geed en wel 
maar dit kan dalk baie sleg gaan omdat vir jou sleg was?' 

'Nee.' 

'Maar jy was baie bly toe jou ma en pa uitmekaar is? Is 
ek reg?' 
Jy was bly toe jou pa nie meer daar was nie, ne. Is ek reg 
Janine? Wat maak jou baie, baie hartseer? Wat is vir jou 
die moelilikste? 

'Sometimes I remember he would beat my mother'. 

'Did he beat her a lot?' 

'Yes.' 

Janine het op hierdie stadium vreeslik begin hui/. 
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UITTREKSELS VANUIT TWEEDE HELFTE VAN VIERDE SESSIE 

TANDI: 

TERAPEUT: 

JANINE: 

TERAPEUT: 

MARNA: 

TE RAPE UT: 

MARNA: 

TERAPEUT: 

'Divorce is not a very good thing, but then 
sometimes in life you have to go through it. 
It might be because you're abused or you have 
fallen out of love with your partner. 
I think you should divorce somebody only 
when you need to and not when somebody else tells 
At the end of the day it's up to you and the ball 
lies on your side of the court!! With other 
words. Do it if you have to and you know you've 
given your marriage a chance!!.' 

'En jy sal vasbyt.' 
Janine lees vir ons nog een oor egskeidings.' 

'Divorce is that they got divorce because they say that they 
were not meant for each other.' 

'Goed! Wanneer ons klaar is met hierdie terapie sessie dan 
kan julle hierdie boekie hou. Die dae wat jy nou 
regtig swaarmoedig voel. .. the days when you feel 

depressed, you take this book out and you write all 
your emotions down. Oink ju lie dit kan help? Het 
jy nog een wat jy wil lees, Marna?' 

'Divorce what it mean to me: 
Sometimes can be painful for one parent and 
even children. Because we are looking to the suffering 
that we are facing.' 
And I also want to talk about the advantage and the 
disadvantage when your parent divorced. You can 
feel better or you can feel pain.' 

'When do you feel pain, in which situations do you feel the 
disadvantages. What is the disadvantages for you?' 

'In example where Janine told about her parents. When 
they are fighting with each other, it can be painful. 
It can be better if they divorce in this situation. 
Even if he is dead or your mother is dead, you life 
with one parent.' 

'And there is still a feeling that you miss him and still want 
him around you. And it is not nice to remember that he was 
there, but he is no longer. 
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GERDA: 

TERAPEUT: 

GERDA: 

TERAPEUT: 

GERDA: 

TERAPEUT: 

GERDA: 

TERAPEUT: 

WANDA: 

TERAPEUT: 

WANDA: 

TE RAPE UT: 

WANDA: 

TERAPEUT: 

Goed, Gerda wil jy nog een vir ons lees?.' 

'Goed. Egskeidings is pyn, hartseer en ontevredenheid 
soos haat wat uitborrel en bars. Kon daar niks wees wat 
dit kon gekeer het om so te ly. Egskeidings beteken niks 
totdat jy dit self ondervind het nie. 

'Gesels 'n bietjie daaroor met die groep.' 

'Soos baie van ons vriendinne se ouers is nog bymekaar en 
as jy hulle vertel dat jou ma en pa geskei is, dan dink hulle 
ag, dit sal nie met hulle gebeur nie en dit voel vir my hulle 
wil nie eintlik jou punt verstaan nie.' 

'Hulle het nie begrip daarvan nie en hoe laat dit jou voel?.' 

'Asof hulle nie ware vriende is nie.' 

'En dan probeer jy vasklou aan hulle vriendskap of vergeet 
jy daarvan om vriende te maak met hulle?' 

'Gewoonlik klou ek vas aan dit want ek hou nie daarvan as 
mense nie van my hou nie.' 

'Hoe voel jy daaroor Wanda?' 

'Ek voel ook anders. Veral my pa. Hy was baie sleg. 
Hy het altyd met my ma gebaklei hy het altyd laat gekom by 
die huis en as my ma die deur oopmaak dan slaan hy my 
ma.' 

'Het dit elke dag gebeur?' 

'Ja.' 

'Hoe het jy daaroor gevoel?' 

'My hart was baie seer. Ek het net gehuil.' 

'Wat het jy gedoen wanneer dit gebeur. Het jy 
geloop of het jy net daar gesit?' 
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VYFDE SESSIE 

DOEL: 

MARLENE: 

PA: 

MARLENE: 

PA: 

MARLENE: 

PA: 

MARLEN~: 

PA: 

MARLENE: 

PA: 

MARLENE: 

PA: 

MARLENE: 

PA: 

MARLENE: 

ROLLESPEL 

Die aanleer van vaardighede om rusies tussen ouers te 
kan hanteer asook die geleentheid om te eksperi
menteer terwyl die res van die groeplede ondersteuning 
aan mekaar bied. 

Uittreksels vanuit rollespel 

'Paek dink pa skeep my af.' 

'Skeep ek jou af?' 

'Ja, pa skeep my altyd af.' 

'Hoekom se jy so?' 

'Want pa bel my nooit nie, pa wil nooit kom kuier nie.' 

'Ek sal. Ek het vir jou gese ek sal vir jou kom kuier. Moenie 
worry nie ek is lief vir jou hoor en ek sal vir jou kom kuier.' 

'Maar pa wil nie onderhoud betaal nie?' 

'Ek sal maar ek sal RS0,00 betaal.' 

'RS0,00 kan nie eers als koop wat ek nodig het nie pa.' 

'Ek het nie meer geld nie, ek het net RS0,00.' 

'Maar pa drink nog?' 

'Ja ek drink.' 

'Is pa se drank belangriker as ek?' 

'Nee, nee jy is belangrik ek is lief vir jou maar ek sal RS0,00 
vir jou gee.' 

'Pa wil net RS0,00 betaal, pa bel nooit nie, pa kom kuier 
nooit nie.' 
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PA: 

MARLENE: 

PA: 

MARLENE: 

TERAPEUT: 

TANDI: 

TERAPEUT: 

MARLENE: 

'Ek sal vir jou bel, moenie worry nie.' 

'Wanneer. Ek hoor dit altyd maar pa bel nooit nie.' 

'Ek sal moenie worry nie en ek sal ook vir jou kom kuier.' 

'Nee pa sal nie, pa se daar sal moeilikheid wees by die huis 
as pa kom kuier.' 

'Okay, wat kan julle se? Hoe kan ons dit hanteer. Is 
daar iets wat ons vir Marlene kan se ?' 

'If he drinks less there will be more money for her.' 

'Goed Tandi seas hy ophou drink dan is daar meer 
geld vir jou. Korn ek verduidelik gou vir julle. 

Wat is alkoholisme? Dit is soos 'n siekte. 
As jy nie hulp kry nie kan jy nie genees nie.' 

'Ja dit is waar, hy drink nou nog, dit is hoekom hy nie kan 
onderhoud betaal nie.' 

SESDE EN SEWENDE SESSIE 

PROSEDURE: 

FILMS TR OKIE 

Groeplede ontvang elk 'n 'weggooibare kamera 
en word gevra om foto's te neem wat uiteindelik 
gebruik gaan word om 'n filmstrokie oor hut /ewe 
na die egskeiding van hut ouers te vo/tooi. Hu/le 
verte/ dus d.m.v. foto's wat sekere insidente en 
veranderinge simboliseer 'n storie oor hulself 
en hut /ewe na die egskeiding van hut ouers. 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

Die storie moet die volgende ins/uit: 

Ouers verte/ kinders dat hulle skei en verstrekl 
verstrek nie redes vir die egskeiding. 

My eie verklaring vir die redes vir my ouers se 
egskeiding. 

Verblyf-reelings . 

Toesighouding . 

Besoeke aan nie-toesighoudende ouer . 

Stieffamilie . 

My betrokkenheid na my ouers se egskeiding . 

'n Bespreking van e/ke groeplid se fi/mstrokie vind plaas tydens die 6de en 
7desessie. 

DOEL: Die neem van foto's om uiteindelik 'n filmstrokie te 
voltooi dwing die adolessent om introspeksie te doen. 
lnnerlike sterkte en kreatiwiteit kom na vore. 

Hierdie aktiwiteit verskaf aan die terapeut die 
geleentheid om vas te ste/ hoe die adolessente vanuit 
verskillende kulture betekenis gee aan egskeidings, hoe 
hulle die veranderinge beleef na die egskeiding van hul 
ouers asook hul betrokkenheid na die egskeiding. 

UITTREKSELS VANUIT SESSIE SES EN SESSIE SEWE 

JANINE: 

TE RAPE UT: 

'Did your mother give you a reason for the divorce? 
No, she didn't give me any reason for their divorce because 
I already knew why she divorced him.' 

'What does that blank paper mean to you?' 
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JANINE: 

TERAPEUT: 

JANINE: 

TE RAPE UT: 

JANINE: 

TERAPEUT: 

JANINE: 

TERAPEUT: 

JANINE: 

JANINE: 

TERAPEUT: 

JANINE: 

TE RAPE UT: 

JANINE: 

TE RAPE UT: 

JANINE: 

(Foto van 'n skoon wit papier) 

'It means she didn't tell me.' 

'Just give us a reason again Janine.' 

'She didn't give me a reason for the divorce because I 
already knew why she divorced him.' 

'So what was the reason you knew about?' 

'Because she was scared being beating-up by him.' 

'Korn ons kyk na die volgende een.' 

'Where are you staying?' 
I don't have a picture, I am living with my mother and my 
brother and sisters and my sisters children. 
And then the third one: Who have your custody? 
My mother and the rest of the children. This is my 
family.' 
(Wys foto van haar ma, haar twee susters en die susters 
se kinders.) 

'And you are glad that your mother have custody over you?' 

'Yes.' 

'Any visitation to non-custodial parent? 
No.' 
('No' met 'n groat uitroepteken.) 

'So, you don't visit your father, would you like to visit him?' 

'I don't think so.' 

'Julle moet vrae vir haar vra, hoar. As julle wil. 
'Janine, you said that you don't think so. Are you uncertain 
about it?' 

'No, I am certain.' 

'Would you like to know him better?' 

'I already know him. I don't need to know him again.' 
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TERAPEUT: 

JANINE: 

TERAPEUT: 

JANINE: 

TERAPEUT: 

JANINE: 

TERAPEUT: 

JANINE: 

TERAPEUT: 

JANINE: 

JANINE: 

TERAPEUT: 

JANINE: 

TERAPEUT: 

JANINE: 

TERAPEUT: 

JANINE: 

'OK, so you don't want any contact with him?' 

'What does this picture resemble?' 

'It means that I don't want to visit him or have any contact 
with him.' · 

'Does he have contact with your mother?' 

'No.' 

'Carry on.' 

'Do you have a steparents? 
No. I don't have.' 

'So your mother didn't remarry and your father didn't 
remarry?' 

'No. Since your parents have divorced do you have any 
responsibilities?' 
I do have some responsibilities besides taking care of 
myself and my schoolwork.' 

'Why do you think your parents divorced? 
The reason I know and I think why my mother 
divorced my father is that he was abusing my mother 
and she thought the best way to get away from him was to 
divorce him and also the best way that we can have 
peace in our home.' 

'Do you agree?' 

'Yes. I do agree.' 

'You agree that this was the best thing to do? What does 
the knife means to you?' 

'The knife means he was beating her up and then abusing 
her.' 

'So it simbolize abuse?' 

'Yes.' 
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TERAPEUT: 

JANINE: 

JANINE: 

TERAPEUT: 

JANINE: 

TERAPEUT: 

JANINE: 

TERAPEUT: 

JANINE: 

TERAPEUT: 

JANINE: 

TERAPEUT: 

TANDI: 

TE RAPE UT: 

TANDI: 

TE RAPE UT: 

TANDI: 

'Would you like to talk about it?' 

'No.' 

'Since my father left, we have been living with mother. 
Struggling to give me and my brother a better education 
and also supporting the rest of us.' 

'How did your life change. How did it change you?' 

'I think for the better.' 

'Because your father was not present anymore.' 

'Because even.when he was there he did not do something 
it was always my mother who was paying our school fees.' 

'You, yourself did you grow as person? 
You have witness a lot of trauma. How did it change you?' 

'Well, I can say sometimes when I am watching a movie 
and they show abuse I always cry.' 

'Would you like to talk about it, a little more Janine? 

'No.' 

'Tandi you have always witness abuse. How did you 
feel about it?' 

'It was a very bad experience.' 

'Explain your emotions to us?' 

'When I think what my father did to us ... I hate him. Some
times I think if I can kill him, I would. 
But I have decided that I will not allow him to get at 
me.' 

'What helped you when you experience these emotions 
about the trauma?' 

'Sometimes I sleep.' 
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TERAPEUT: 

JANINE: 

TERAPEUT: 

JANINE: 

TERAPEUT: 

JANINE: 

TERAPEUT: 

JANINE: 

TERAPEUT: 

JANINE: 

TERAPEUT: 

TANDI: 

'Do you think less of yourself because of this 
trauma, did it influence your selfconcept?' 

'No.' 

'Good, because you are a person in your own right.' 
Is there anything else that you would like to say? If you 
could grow as person out of this, what kind of qualities 
would you gain out of this?' 

'Negative qualities.' 

'What kind of negative qualities did you gain? 
Do you think you might have been depressed?' 

'No.' 

'Are there anything positive that you have gained after 
this trauma and because of this? Did you grow as a 
person? Or do you feel you have changed negatively 
maybe you do not believe in God anymore? Anything?' 

'Well I do believe in God but I am not going to church 
every weekend if I do not feel to go I don't go.' 

'Do you think you are emotionally stronger because of 
what have happened to you or do you think you are less 
strong?' 

'Stronger.' 

'Wonderful!. Are you ready Tandi.' 

'First question: things were well (or so I think) when my 
parents were still married. As far as I was concerned there 
was nothing to worry about. I thought life was wonderful 
with two of my parents in the house. I was happy and so 
were my parents. We thought of nothing could go wrong 
but then one day when we went to Krugersdorp and when 
we came back my dad threw a fit and almost killed my 
mother! This picture symbolises the beatings my mother 
got.' 
(Wys na foto van haar en haar broer.) 

The love I thought was between my parents just faded. My 
dad had just started with what he called 'disciplinning' my 
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mother. He would just sometimes hear things (bad things) 
about my mother and he was on top of my mother beating 
her up again. It was a nightmare until my mom decided 
to end the whole commitment to my father. My brother 
and I, changed schools every year because we were 
unsettled. We could not stay in a school because my 
father threatened to kill my mother. 

After the divorce custody was given to my mother and 
my father was given the right to see us on holidays by 
my mother. 

It was very tough because we'd move about as though 
we were scattered seeds being blown by the wind. But 
it began to be a bit better because my mother, was no 
longer my father's punching bag. On the other hand 
it was very hard on us because now we struggled 
quite a lot because my mother had little financial 
freedom.' 

(Wys foto van haar ma.) 

'My father told us bad things about our mother each time 
we went visiting. How my mother used our last sents 
to go to Morula Sun. And how my mom was having 
affairs with other men and treating him badly when he was 
not being honest with us about his own faults. He actually 
was trying to poison us against our mother and telling me 
that my mother had other children elsewhere and he some
times made up stories to make us hate our mother. 

(Wys foto van broer met vinger teen neus - simboliseer -
no custody.) 

'Now we don't live with our father and he has no custody of 
me and my brother because he also did not support 
us when my mother gave him a chance to see us on 
holidays. My mother filed for maintenance but he 
refused and he quit his job so that they could not 
bother him. My father turned his back on me and my 
little brother about the divorce and the truth and that . 
really made us feel bitter towards him. 

We stay with our mother in a flat. Even though it's 
tough, we hang on and pitch in, in whatever way we 
can to help my mother. I can't say I help my mom 
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TERAPEUT: 

TANDI: 

TERAPEUT: 

TERAPEUT: 

MARLENE: 

TERAPEUT: 

MARLENE: 

financially but I think I'm helping by going to school 
and trying hard not to be rebellious towards my mother. 

(Wys foto van haarself met haar hande uitgesteek 
wat simboliseer dat sy nie finansieel help nie maar 
dat sy help deur skoal toe te gaan.) 

(Die volgende foto simboliseer haar pa wat sy rug 
op hul/e gekeer het.) 

(Die volgende foto van twee gelukkige jong 
kinders simboliseer: 'Partly we are happy even 
though we have not two parents.) 

'Anything negative about yourself after your parents got a 
divorce, any changes in your personality or your behaviour? 

'No.' 

'Anything else that you would like to discuss?' 

'Goed Marlene.' 

'Voordat my pa begin drink het was ons almal baie gelukkig. 
Ek het gedink dit sal vir altyd so wees. Ek was baie lief vir 
my pa. Elke keer as ek na die foto kyk dan dink ek aan al 
die lekker tye wat ons saam gehad het. En dan dink ek 
weer - hoekom het hy dan eerder sy drank bo sy familie 
gekies?' 

(Wys 'n foto van haar, haar ma en haar pa toe hulle nog 
bymekaar was.) 

'Is dit hoe jou hele familie lyk?' 

'Ek dink my ma het eers baie later besluit om my te vertel 
dat sy en my pa gaan skei omdat sy my nie wou seer maak 
nie. Nie fisies seer maak nie, maar emosioneel. Ek het my 
pa baie jammer gekry maar Wat my ook baie omgekrap het 
is dat my pa ons almal teen my ma probeer draai het. 

(Foto met bloed op voet simboliseer vir haar die 
emosionele pyn.) 
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TE RAPE UT: 

MARLENE: 

TERAPEUT: 

MARLENE: 

TERAPEUT: 

MARLENE: 

TERAPEUT: 

MARLENE: 

TERAPEUT: 

MARLENE: 

Na die egskeiding was ek baie 'confused' want my pa wou 
baie graag gehad het dat ek by horn moet bly. Maar ek het 
gekies om by my ma te bly omdat my pa oar niks anders 
kon praat as die egskeiding nie. Ek het nie daarvan gehou 
nie, want dit was nie my skuld dat my ma horn geskei het 
nie.' 

'Is dit hoekom jy nie by jou pa wou bly nie? 
Of is daar ander redes oak?' 

'Ja tannie daar is ander redes oak. Hulle was die ?de 
November klaar geskei gewees maar my pa wou opgemaak 
het met my ma, en hy het soort van daar gebly, maar ek het 
glad nie daarvan gehou nie want dan praat hy net 
die hele tyd met ans oar die egskeiding en dan wil 
hy gehad het dat ans met my ma moet praat dat sy 
weer met horn moet trou en dit was net nie lekker nie.' 

'Watse emosies het jy ervaar: woede, hartseer, 
deurmekaar?' 

'Tannie ek sal seek was maar deurmekaar. Hy het nooit 
opgehou drink nie en hy het baie 'geflirt' met ander vrouens 
en ek het nie daarvan gehou nie want ek wil nie by horn 
gaan kuier en dan eendag is daar 'n ander tannie 
en dan weer 'n ander tannie.' 

'Hoe het jy daaroor gevoel - oar al die tannies wat daar 
gekuier het?' 

'Ek het gevoel hy kan horn seker maar geniet want hy is mos 
nou geskei hy het nou my ma verneuk toe hulle nag getroud 
was maar dit was nie nodig,dat hy dit so moet oordoen nie.' 

'Hoe het dit jou laat voel, verneder of hoe het jy gevoel 
emosioneel?.' 

'Ag tannie ek het net sleg gevoel, want hulle almal het 
gedink hulle is my ma sommer vir die eerste keer dan gaan 
hulle aan of hulle my al vir jare al ken.' 

'En dan hoe het jy teenoor hulle opgetree?' 

'Ek was vriendelik met hulle tannie ek kon nie vir hulle se las 
my uit, julle is nie my ma nie.' 
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TERAPEUT: 

MARLENE: 

TERAPEUT: 

MARLENE: 

TERAPEUT: 

MARLENE: 

TERAPEUT: 
MARLENE: 

TERAPEUT: 

MARLENE: 

TERAPEUT: 

MARLENE: 

TERAPEUT: 

'Wat was jou gedagtes wanneer jy alleen was?. Hoe het 
jy emosioneel gevoel?' 

'My pa het probeer dat ek by horn kom bly, hy het probeer 
om vir my 'n ander ma te kry dit is wat ek gedink het.' 

'Het jy skuldig gevoel teenoor jou ma?.' 

'Nee tannie.' 

'Nooit nie.' 

'Daar sal nooit iemand wees wat haar plek kan vat nie, 
tannie. 
Ek het nie daarvan gehou nie want dit was nie my skuld dat 
my ma horn gekies het nie. Dit was nie my skuld gewees 
nie. Noudat my ma en my pa geskei is voel ons almal so ver 
uitmekaar uit. Soos die son en die maan. Ek vergelyk my 
ma met die son. Altyd as my pa drank was, was my ma 
altyd daar vir ons. Al die danker dae waardeur ons was, 
was my ma die bietjie sonskyn wat ons hoop gegee het. 

Ek vergelyk my pa met die maan. Die maan skyn ook en die 
maan is ook mooi, maar hy skyn in die danker. Altyd as my 
pa drank was, was hy baie humeurig en aggressief en hy 
het fout gesoek met alles en almal. Dan het hy dit op ons 
almal uitgehaal. Na dit was dit self-bejammering want hy 
het altyd gepraat het oor selfmoord pleeg. Die maan wat in 
die danker skyn.' 

(Wys foto van son en maan wat haar ouers simboliseer.) 

'Hoe het dit jou laat voel as hy so humeurig raak?' 
'Ek het baie hartseer gevoel.' 

'Was jy magteloos?' 

'Ja tannie, ons kon niks vir horn gese het nie, want dan het 
hy maar net vertel hy gaan dit doen en hy het 'n paar 
keer probeer maar dit het nooit gewerk nie.' 

'Het hy probeer om selfmoord te pleeg?' 

'Ja tannie.' 

'En dan wat het julle gedoen?' 
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MARLENE: 

TERAPEUT: 

MARLENE: 

TERAPEUT: 

'Ek het maar net altyd gedink is hy nou 'bedonnerd' of iets?' 

'En emosioneel hoe het jy gevoel, nie intelektueel nie?' 

'Ek het net gevoel ek wil nie he hy moet doodgaan nie, want 
ek is nog lief vir horn maar daar is niks wat ek daaraan kan 
doen as my ma nie weer met horn wil trou nie, dit is haar 
keuse.' 

(Wys na foto van haar ma) 

'My liewe mamma wat by ons alma! was deur al die harde 
tye. Sy het altyd vir ons 'gecover' sodat my pa nie met ons 
moet raas nie. Dan raas en baklei hy maar met haar. Dit 
was alles so verkeerd. Niemand het dit verdien nie. Glad 
nie my ma nie. As ek my ma gevra het hoekom ons so 
swaar kry dan hetsy gese 'onthou, die wiel draai'. 

'Wat beteken dit vir jou?' 

AGSTE SESSIE 

UITTREKSELS VANUIT SESSIE 8 

AKTIWITE/T: Groeplede moes 'n diagram trek oor hu/ 
belewing, betekenisgewing en betrokkenheid 
na hul ouers se egskeiding. Onder betrokkenheid 
moes hul/e die volgende afdelings dek: 

1) Skool 
2) Kerk 
3) Vriende 
4) Gewoontes 
5) Familie 
6) Die seksuele 
7) Omgewing 
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DOEL: 

TERAPEUT: 

GERDA: 

TERAPEUT: 

GERDA: 

TERAPEUT: 

GERDA: 

TERAPEUT: 

GERDA: 

TERAPEUT: 

GERDA: 

TE RAPE UT: 

GERDA: 

TERAPEUT: 

GERDA: 

TE RAPE UT: 

GERDA: 

TE RAPE UT: 

Die doe/ van hierdie aktiwiteit is om aan groep
lede die geleentheid te gee om gevoelens te 
ventileer en om uiteindelik oor te gaan tot 
konfrontasie en kognitiewe herstrukturering. 

'Goed, Gerda kom ons kyk na jou belewing. Wat was 
jou emosies?' 

'Goed, ek het haat, woede rebels en onseker.' 

'Haat, teenoor wie?' 

'Meestal my pa, maar ek dink ook daar was 'n bietjie 
van my ma.' 

'Hoekom jou pa? Gee dit net weer kortliks vir ons.' 

'Vir dit wat hy aan ons almal gedoen het.' 

'Wat het hy aan jou gedoen?' 

'Ok, hy het almal altyd afgeknou en hy het 'n mens 
onseker gemaak van jouself.' 

'Op watter manier het hy dit gedoen? Hoe het hy jou 
onseker gemaak van jouself?' 

'Ok, in sy oe is jy alles, maar dan oordryf hy dit.' 

'Soos byvoorbeeld?' 

'Ok, hy sal vir jou se jy is alles in sy oe en dan ewe 
skielik is jy 'his worst enemy'. 

'Hoe bedoel jy?' 

'Die manier hoe hy praat en hoe hy reageer.' 

'So hy het teenoor jou en jou ma snaaks opgetree.' 

'Ja.' 

'Wat het hy teenoor jou gedoen.' 
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GERDA: 

TERAPEUT: 

GERDA: 

TERAPEUT: 

GERDA: 

TE RAPE UT: 

GERDA: 

TERAPEUT: 

GERDA: 

TE RAPE UT: 

GERDA: 

'Hy sal vir my se ek is sy beste dogter en dan ewe 
skielik sal hy vir my ma se ek is nie sy kind nie.' 

'Jy is nie sy kind nie, wat het jy gedink bedoel hy 
daarmee?' 

'My pa dink nog altyd ek was nooit sy dogter nie.' 

'Wiese dogter dink hy is jy?' 

'Nee, ek weet nie.' 

'Oink hy regtig jy is iemand anders se dogter of se hy 
dit net omdat hy kwaad is?' 

'Ek weet nie, maar ek weet net hy het altyd gese ek is 
nie sy dogter nie.' 

'Wat dink jy?' 

'Ja, ek is sy dogter, ek lyk nes hy.' 

'En dan hoe het dit jou laat voel?' 

'Hartseer.' 

2DE UITTREKSEL VANUIT SESSIE AGT 

MARLENE: 

TE RAPE UT: 

GERDA: 

TERAPEUT: 

TANDI: 

'Sy het gese sy dink sy is lelik en sy is glad nie 
lelik nie.' 

'En die groep het dit laas ook gese.'Wat het jy gedink 
toe die groep laas vir jou se jy is mooi?' 

'Ek het gedink hulle se dit net omdat ek self hier sit 
want iemand sal mos nie se ek is lelik hier voor my 
nie.' 

'Wat dink julle daarvan?' 

'As ons se sy is mooi en sy dink ons dink sy is lelik 
dan beteken dit ons het dit nie regtig bedoel nie.' 
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TERAPEUT: 

GERDA: 

TERAPEUT: 

GERDA: 

TERAPEUT: 

GERDA: 

TERAPEUT: 

GERDA: 

TERAPEUT: 

GERDA: 

TERAPEUT: 

GERDA: 

TERAPEUT: 

'So jy bedoel julle is lojaal en julle is eerlik en 
eerlikheid beteken - vriende is eerlik teenoor mekaar 
en dit is hoe dit moet wees, ne? Goed, kom ons gaan 
aan. Wat is die laaste ene by belewing?' 

'Onseker.' 

'Hoe bedoel jy, jy is onseker?' 

'Ek is onseker hoe ek voel oor my ma en my pa.' 

'Hoe wil jy voel teenoor hulle?' 

'Ek wil vol liefde voel, maar ek is baie hard.' 

'So, wil jy graag verander?' 

'Ja.' 

'Kan jou gevoelens verander?' 

'Ja, maar dit is moeilik.' 

'Moeilik om te verander. Wat moet gebeur sodat jy 
kan verander?' 

'Ek moet vertel wat ek dink en nie alles terughou nie 
en gevoelens deel.' 

'Ja, dit kan help.' 

DERDE UITTREKSEL VANUIT SESSIE AGT 

TERAPEUT: 

JANINE: 

TERAPEUT: 

TANDI: 

'Ok. Janine is daar nog 'n ietsie wat jy wil bespreek, 
hieroor?' 

'Nee.' 

'Goed Tandi?' 

'Hoekom was dit my ouers wat moes skei?' 
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TERAPEUT: 

TANDI: 

TERAPEUT: 

TANDI: 

TE RAPE UT: 

TANDI: 

TE RAPE UT: 

TANDI: 

TERAPEUT: 

TANDI: 

TERAPEUT: 

TANDI: 

TERAPEUT: 

TANDI: 

TERAPEUT: 

TANDI: 

'Hoekom was dit jou ouers want jy wou dit nie so 
gehad het nie?. As jy die antwoord moes gee, wat 
sal jou antwoord wees?' 

'Hulle kon oar hulle probleme praat of vergeet want 
ander mense het so gese oor jou of ... ' 

'Oink jy die egskeiding is iemand anders se skuld?' 

'Ja, juffrou my ouma se skuld, sy het nie met my pa 
gepraat en gese nou maak jy verkeerde ding.' 

'Wat het sy gese ?' 

'Wanneer my pa het ander vrouens gebring by die 
huis, sy het dit net toegelaat. Sy het nie vir horn gese 
jy is getroud jy moenie saam met ander vrouens hier 
kom nie.' 

'So jy voel dit is jou ouma se skuld oak?' 

'Ja, en my oom.' 

'Hoekom jou oom?' 

'Hy wil nie he my pa moet ook iemand wees wat by 
die huis gaan hy wil altyd he dat my pa vir horn werk, 
vir my oom werk.' 

'Hoe sou dit horn gehelp het as jou pa en ma sou 
skei?' 

'Want my pa kan altyd by horn wees en my pa kan 
altyd sy taxi-boitjie wees.' 

'So jy dink die familie is onder andere 
verantwoordelik vir die egskeiding?. So jy dink dit 
kon werk, wat moes hulle gedoen het, behalwe om na 
die familie te luister, wat kon hulle nag doen?' 

'Hulle kon in 'n ander provinsie gaan woon het.' 

'Om weg te kom van die familie af.' 

'Ja, juffrou!.' 
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TERAPEUT: 

TANDI: 

TERAPEUT: 

WANDA: 

TERAPEUT: 

WANDA: 

TERAPEUT: 

WANDA: 

TERAPEUT: 

MARLENE: 

TE RAPE UT: 

MARLENE: 

TERAPEUT: 

MARLENE: 

TERAPEUT: 

MARLENE: 

'Is that the other one you got?' 

'Ja.' 

'Ander mense kan 'n mens beinvloed. Goed, 
Wanda, joune?' 

'Ek het net geskryf my ma gaan nie meer geslaan 
word nie.' 

'Goed, jy is bly daaroor. Wiese skuld is dit dat jou 
ouers geskei is?' 

'My pa, nie my ma nie.' 

'En jy, kon jy gehelp het of iets gedoen het?' 

'Nee.' 

'Is jy klaar, dit is vinnig. Goed Marlene?' 

'Ek het gewonder hoekom is hulle geskei?.' 

'Jy het gewonder hoekom?' 

'Ja, tannie.' 

'Hoekom het jy gewonder, het jy nie geweet nie?' 

'Ja tannie, maar ek het net eintlik gewonder hoekom 
moet dit nou eintlik ons familie wees, toe dink wel 
hulle is nou geskei en dit is nou eintlik my pa se 
skuld, grootskaals.' 

'Eintlik?. Wiese skuld is dit nog?' 

'Ek dink dit het ook te doen met al die ander vrouens 
wat hy ook gehad het.' 
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NEGENDE SESSIE 

filTTREKSELSVANUITSESfilE9 

AKTIWITEIT: 

DOEL: 

TERAPEUT: 

WANDA: 

TE RAPE UT: 

WANDA: 

TERAPEUT: 

WANDA: 

TE RAPE UT: 

MARLENE: 

TE RAPE UT: 

MARLENE: 

TERAPEUT: 

'n Bespreking oar verhoudings en huwelike 
vind tydens die negende sessie plaas. 

Die doe/ van hierdie aktiwiteit is om enige 
wanopvattings of vooroordele wat mag bestaan 
oar verhoudings en huwelike uit die weg 
te ruim. 

'Ek wil nou by julle hoor wat julle opinie omtrent 
verhoudings met 'the opposite sex' en julle opinie 
omtrent huwelike is. Jou eie opinie en probleme wat 
ju lie dalk het. Enige probleme wat ju lie ervaar met die 
teenoorgestelde geslag. Verhoudings met kerels en 
hoe ju lie oor julleself en wat jy van jouself dink. 
Oink jy, jy sal kan betrokke raak by iemand en 
eendag trou. Wanda wat se jy?. Hoe voel jy oor 
huwelike?' 

'Ek wil eintlik nie trou nie.' 

'Hoekom wil jy nie trou nie?' 

'Ek dink ek's bang ek gaan 'n man kry soos my pa.' 

'So jy is bang jy trou met 'n man soos jou pa?' 

'Ja.' 

'Kan sy dit voorkom?' 

'Ja tannie.' 

'Ok. Hoe?' 

'Sy moet net die regte persoon ontmoet en sy 
moet horn leer ken.' 

'Help dit jou, Wanda of nog nie?' 
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WANDA: 

TERAPEUT: 

MARLENE: 

TE RAPE UT: 

MARLENE: 

TERAPEUT: 

MARLENE: 

TERAPEUT: 

MARLENE: 

TERAPEUT: 

MARLENE: 

TERAPEUT: 

GERDA: 

TERAPEUT: 

GERDA: 

TERAPEUT: 

GERDA: 

TERAPEUT: 

GERDA: 

'Ja dit help my.' 

'So 'n bietjie? Goed, laat ons hoor wat se Marlene. 
Wat is jou gevoelens oor die huwelik?' 

'Ek dink ek sal eendag trou, tannie.' 

'Sal jy?' 

'Ja tannie. Maar eers as ek baie, baie ouers is.' 

'Hoe oud?' 

'Vyf-en-twintig.' 

'Voel jy positief oor die huwelik?' 

'Ja tannie.' 

'En mans in die algemeen?' 

'Tannie almal is nie dieselfde nie.' 

'Goed, jy is reg. Gee vir Gerda kom ons hoor by 
haar.' 

'Ek is bang vir trou, ek is bang vir seerkry en ek is 
bang vir mans.' 

iWees meer spesifiek, waarvoor is jy bang?' 

'Ek is bang vir wat hulle aan my gaan doen.' 

'Wat kan hulle aan jou doen?' 

'My seermaak.' 

'Hoe gaan hulle jou seermaak?' 

'Emosioneel en dalk fisies.' 
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TWEEDE UITTREKSELS VANUIT SESSIE NEGE 

TERAPEUT: 

WANDA: 

TERAPEUT: 

GERDA: 

TERAPEUT: 

GERDA: 

TERAPEUT: 

GERDA: 

TE RAPE UT: 

WANDA: 

TERAPEUT: 

WANDA: 

TERAPEUT: 

TANDI: 

TERAPEUT: 

TANDI: 

'Wanda kom ons hoor 'n bietjie by jou wat is vir jou 'n 
probleem?. Korn skryf vir ons neer.' 

'Ek wil graag weet hoe om met seuns te 
kommunikeer?' 

'Hoe gaan ons haar help?' 

'Ek vind dit makliker om met seuns te kommunikeer 
as met meisies. 
Ek dink seuns moet jou hanteer asof jy op die gelyke 
vlak is.' 

'En meisies?' 

'Ek hou nie daarvan want dit is erg, seuns moet jou 
hanteer soos hulle, hulle vriende hanteer 
op gelykke vlak.' 

'So dit is vir jou makliker om met seuns te 
kommunikeer as met meisies? 
Voel jy dat hulle jou miskien gaan verwerp?' 

'Sy is nie net skaam om seuns nie sy is ook skaam 
om meisies. Sy is bang sy se heeltyd die verkeerde 
goed. Wanda is heeltemal skaam' 

'Hoe laat dit jou voel, Wanda?' 

'Beter, tannie.' 

'Hoekom? Hoekom voel jy beter daaroor?' 

'hmm .................... ' 

'Goed, laat ek gou by Tandi hoor. wat se jy? 
Oink jy sy is skaam?' 

'Ja.' 

'Hoekom dink jy sy is skaam.' 

'She is a very quiet person and preserving.' 
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TE RAPE UT: 

WANDA: 

TE RAPE UT: 

WANDA: 

TE RAPE UT: 

GROEP: 

TERAPEUT: 

GERDA: 

TIENDE SESSIE 

'Did you here that Wanda, they think you are quiet. 
Hoe voel jy daaroor dat ons jou so bespreek 
Wanda?' 

'Ek voel beter.' 

'Hoekom voel jy beter, is jy veronderstel om beter te 
voel? Is sy veronderstel om beter te voel, wat dink 
julle?' 

'Ek dink so tannie dan weet sy wat sy moet doen.' 

'Hoe gaan ons haar help. Sy's skaam, kan 
ons haar help? Of hou julle van haar so?' 

'Yes.' 

'Gerda hou jy van haar so, of dink jy sy moet 
verander?' 

'Ek hou van haar so en ek dink nie sy moet verander 
nie ... net.. 

UITTREKSELS VANUIT SESSIE TIEN 

AKTIWITEIT: Draw a happy face on a large sheet of paper. 
Take the group through this person's day and 
ask them to provide the negative comments the 
person is likely to hear at various moments. 
After each negtive comment, tear off a piece 
of the drawing. 

Participants shout out negative comment and 
after each negative comment, tear off a piece 
of paper. 

Very little of the original drawing will be left. 
As a final dramatic gesture, crumple the bit of 
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DOEL: 

TERAPEUT: 

TERAPEUT: 

MARLENE: 

TE RAPE UT: 

MARLENE: 

TANDI: 

left-over paper and tell the group for example: 
'This is what Alex will do with the little bit of 
positive self that he has left over from today. 
He will destroy it himself as his mind goes 
through all the put-downs he received during 
the day.' 

Die doe/ van hierdie aktiwiteit is om die 
gevare van negatiewe aanmerkings deur ander 
persone, wat die selfkonsep betref, uit te wys. 

'Wie gaan vir ons 'n man teken? Wie kan mooi 
teken. Wil jy 'n vrou teken? 

(Nadat die skets voltooi is en teen die muur 
geplak is, word die volgende stelling aan 
groeplede gemaak.) 

'You are that person in the drawing and you've got a 
very good feeling about yourself, you've got a 
relatively good self-concept and you feel good about 
yourself. Now you should provide me with all 
negative comments, this person is likely to hear 
at various moments of the day. After each negative 
comment you'll see what I do. 
Let's start. You feel very good about yourself. You 
have a very nice dress on and you feel good. You 
feel beautiful!, you feel clever and you feel happy 
It is morning and you wake up. 
Think of all the negative comments you are likely to 
hear. Jy loop deur die huis, wat is die eerste nega
tiewe opmerking wat jy moontlik gaan hoor?. Whats 
the first things that you might hear in the morning, 
any negative thing?' 

'Mense gaan dink sy is altyd in die kombuis.' 

'Oink aan julle eie omstandighede.' 

'Jy stamp jou toon .. ' 

'Can't fit into anything. You feel fat.' 
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TERAPEUT: 

TANDI: 

TE RAPE UT: 

MARLENE: 

TANDI: 

GERDA: 

TERAPEUT: 

WANDA: 

TERAPEUT: 

MARLENE: 

TANDI: 

TE RAPE UT: 

GERDA: 

TERAPEUT: 

MARLENE: 

TERAPEUT: 

GERDA: 

TE RAPE UT: 

'How does it affect you? 

'You just feel fat.' 

'On the way going to school you meet different people 
Seuns, meisies. Enige lets negatiefs wat jy moontlik 
kan hoor?' 

'Jy's vet!.' 

'Don't take up the whole space.' 

'Kon jy nie iets beters doen met jou hare nie?' 

'Eina. My hare lyk lelik, ek is vet niemand hou van 
my nie wat nog.' 

'Ag jy lyk soos 'n vetkoek.' 

'Wat nog.' 

'Kon jy nie ander klere aantrek nie?' 

'If I was a guy I wouldn't go out with a girl like that.' 

'OK. Nou is jy in die klas. You are in the English 
classroom. Anything that might happen in your 
English class?' 

'Hou net jou mond jy weet nie waarvan jy praat nie.' 

'Now you feel stupid, fat, no one will take me out, 
what else?' 

'Haar tas is vol toebroodjies. Huiswerk is nie gedoen 
nie.' 

'Dit is nou pouse en jy jou vriendin loop op die 
skoolgronde rond of jy het miskien nie 'n vriendin 
nie. Wat dink en voel jy?' 

'Niemand hou van jou nie.' 

'Nou gaan jy huistoe. Jy is alleen met jou 
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WANDA: 

TERAPEUT: 

GERDA: 

TERAPEUT: 

gedagtes. Hoe voel jy en wat dink jy?' 

'Ek gaan daaroor dink.' 

'Ja, jy gaan oor al hierdie goed dink wat met jou 
gedurende die dag gebeur het. Wat het nou 
gebeur? 

(Stukkies van die skets le op die grond soos 
wat daar na elke negatiewe opmerking stukkies 
van die persoon op die skets afgeskeur word.) 

'Sy het niks meer selfvertroue oor nie.' 

Wanda het nou-nou gese sy gaan daaroor dink she 
thinks nothing about herself I think I'm stupid I'm fat 
no one loves me (self-talk) 'n Negatiewe selfgesprek 
beinvloed my selfbeeld. 
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AKTIWITEIT: FILMSTROKIES 
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AANHANGSEL I 

AKTIWITEIT : VOL TOO/DE ADOLESSENTE 
SELFKONSEPVRAELYS 



Selfkonsepinventaris 

Gerda 

Groepering van items by elke dimensie van die selfkonseptoets 

Subtoetse met 
onderdele 

A. Fisieke self 

1. ldentiteit 0 

Items volgens nommers in die self
konsepinventaris 

0 0 0 1 1 (2/6) 

Sy identifiseer nie haarself as iemand wat blakend gesond, aantreklik en 
netjies is nie, en wat bewus is van pyn, soms slordig is en ongesteld voel. 

2. Aanvaarding 0 0 0 0 0 1 (1/6) 

Sy aanvaar nie haar gewig, haar voorkom, haar lengte, liggaamsdele, haar 
gesondheidstoestand en haar aantreklikheid vir die teenoorgestelde geslag 
nie. Dui op 'n negatiewe selfkonsep. 

3. Gedrag 0 1 0 1 0 0 (2/6) 

Haar handeling word gestrem deur kommer en senuagtigheid. Toon ook 'n 
gebrek aan selfvertroue en sien haarself as onbekwaam en ondoeltreffend. 

B. Persoonlike self 

1. ldentiteit 0 0 1 0 1 0 (2/6) 

Sy beskou haarself nie as opgeruimd, kalm en bedaard nie en sien nie 
haarself as die gelyke van ander mense nie. Sy verloor soms selfbeheer en 
voel minderwaardig. 

2. Aanvaarding 0 1 0 0 0 0 (1/6) 

Sy ag haarself nie hoog nie en is nie tevrede met haar persoon en die mate 
van vriendelikheid teenoor ander mense nie. 



3. Gedrag 1 0 0 1 0 0 (2/6) 

Sy oorweeg nie altyd die konsekwensies van haar handelinge voordat sy 
optree nie. Sy is nie tevrede met haar prestasies nie en sukkel om haarself 
te handhaaf. Sy staan nie vas by haar oortuigings nie en sal so ms 
besluitloos voortstrompel en sukkel om gou tot 'n besluit te kom. 

C. Die self in verhouding 
met gesin en familie 

1. ldentiteit 1 1 1 1 1 1 (6/6) 

Sy is oortuig van haar gesin en familielede (pa uitgesluit)se liefde vir haar, 
is gelukkig en word hooggeag deur die gesin sodat hulle haar ook kan 
raadpleeg en vertrou. 

2. Aanvaarding 1 0 1 0 0 1 (3/6) 

Sy voel redelik trots op haar familie en gesin. Daar is af en toe 
misverstande tussen hulle. Soms bestaan daar agterdog en sy voel soms 
gekrenk deur wat hulle van haar se. 

3. Gedrag 1 1 1 1 0 1 (5/6) 

Sy is regverdig teenoor haar gesinslede en sal niks doen wat hulle 
benadeel nie. Sy behandel haar ma goed en verwaarloos haar nie. 

D. Die self in verhouding 
met die sosiale gemeenskap 

1. ldentiteit 1 0 1 1 0 1 (4/6) 

Sy is redelik vriendelik teenoor ander en is redelik gewild by maats en lede 
van die teenoorgestelde geslag. Sy ondervind dat ander soms toenadering 
tot haar soek en redelik maklik met haar vriende maak. 

2. Aanvaarding 1 1 0 0 1 1 (4/6) 

Teruggetrokkenheid en selfbewustheid kom af en toe voor. 



3. Gedrag 0 1 0 1 0 0 (2/6) 

Sy maak nie maklik vriende nie en kom nie altyd goed met ander oor die 
weg nie. Sy sukkel om gesprekke aan te knoop. 

E. Die self in verhouding met waardes 

1. ldentiteit 0 0 1 0 1 0 (2/6) 

Sy identifiseer nie altyd op 'n positiewe wyse met sedelike en religieuse 
waardes nie. Sy is nie altyd godsdienstig en eerlig nie. 

2. Aanvaarding 1 1 1 0 1 0 (4/6) 

Sy aanvaar wel sedelike en religieuse waardes. 

3. Gedrag 0 1 0 1 1 1 (4/6) 

Na aanleiding van haar oortuiging van wat reg en wat verkeerd is, verander 
sy soms haar gedrag as sy oortuig word dat sy verkeerd is. 

F. Selfkritiek 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 (7/10) 



Selfkonsepinventaris 

Marlene 

Subtoetse met 
onderdele 

A. Fisieke self 

1. ldentiteit 

Items volgens nommers in die 
selfkonsepinventaris 

0 0 1 0 1 0 (2/6) 

Sy identifiseer nie haarself as iemand wat blakend gesond ,aantreklik en 
netjies is nie. Sy is bewus van pyn, is slordig en voel soms ongesteld. 

2. Aanvaarding 1 0 1 0 0 1 (3/6) 

Die proefpersoon moet die mate van tevredenheid met die aanvaarding van 
haar gewig, haar voorkoms en haar lengte, haar liggaamsdele, haar 
gesondheidstoestand en haar aantreklikheid vir die teenoorgestelde geslag 
aandui. 

3. Gedrag 1 0 1 1 1 1 (5/6) 

Die selfagting word weerspieel in wat gedoen en hoe dit gedoen word, 
soos liggaamsversorging, en optrede voor mense en die genot waarmee 
dit gedoen word asook lewenslus in die uitvoer van handelinge. Sy sien 
haarself as bekwaam en doeltreffend. 

B. Persoonlike self 

1. ldentiteit 1 1 1 0 0 0 (3/6) 

Sy beskou haarself as redelik opgeruimd, redelik kalm en bedaard en sien 
haarself min of meer as die gelyke van ander mense. 

2. Aanvaarding 0 1 1 0 0 1 (3/6) 

Sy is redelik tevrede met haarself as persoon, met haar mate van 
vriendelikheid teenoor ander mense. 



3. Gedrag 1 1 1 1 1 1 (6/6} 

Sy oorweeg die moontlike konsekwensies van haar handelinge voordat sy 
optree. Sy is tevrede met haar prestasies, kan haarself handhaaf, staan 
vas by haar oortuigings, bly nie gedurig besluitloos voortstrompel nie, 
maar kom gou tot 'n besluit. Sy hoef nie haar ego krampagtig te beskerm 
nie. 

C. Die self in verhouding 
met gesin en familie 

1. ldentiteit 1 1 1 0 1 1 (5/6} 

Sy is oortuig van haar gesin se liefde vir haar, is gelukkig en word 
hooggeag deur die gesin sodat hulle haar ook raadpleeg en vertrou. 
Vanwee hierdie verhouding met gesinslede is sy oortuig daarvan dat hulle 
haar in enige situasie sal bystaan. 

2. Aanvaarding 1 1 1 1 0 1 (5/6} 

Sy het 'n gevoel van trots op haar familie en gesin. Daar is weinig 
misverstand tussen hulle. Gemeenskap word gesoek, soos aangetoon 
deur die uitsien na familiebyeenkomste. Geen agterdog word gekoester 
nie en sy voel ook nie maklik gekrenk deur wat hulle van haar se nie. 

3. Gedrag 1 1 1 1 1 1 (6/6) 

Sy is regverdig teenoor haar gesinslede en sal niks doen wat hulle 
benadeel nie. Sy gaan na en besoek ander. Ouers word goed behandel en 
nie verwaarloos nie. 

D. Die self in verhouding met 
die sosiale gemeenskap 

1. ldentiteit 1 1 0 0 0 0 (2/6} 

Sy is nie altyd vriendelik teenoor ander nie en voel dat sy nie gewild is 
onder haar maats en lede van die teenoorgestelde geslag nie. Sy onderind 
dat ander nie gereeld toenadering tot haar soek nie en maak nie maklik 
vriende nie. Sy toon nie eintlik 'n belangstelling in ander mense en in hui 
doen en late nie. 



2. Aanvaarding 1 1 0 0 1 0 (3/6) 

Teruggetrokkenheid en selfbewustheid kom soms voor. Sy is nie altyd 
tevrede in haar belewing van ander se verhoudinge met haar en hul 
belangstelling in haar nie. 

3. Gedrag 0 1 1 0 0 0 (2/6) 

Sy maak nie maklik vriende nie en kom nie altyd goed met ander oor die 
weg nie en sukkel om soms gesprekke aan te knoop. 

E. Die self in verhouding 
metwaardes 

1. ldentiteit 1 0 0 1 1 0 (3/6) 

Sy identifiseer redelik met sedelike en religieuse waardes. Sy is redelik 
eerlik en redelik godsdienstig. 

2. Aanvaarding 1 0 1 0 1 0 (3/6) 

Sy aanvaar nie altyd sedelike en religieuse waardes nie. 

3. Gedrag 0 0 1 1 0 0 (2/6) 

Sy doen nie altyd wat reg is nie en beroep haar op twyfelagtige metodes 
sodat sy haarself soms bekommer oor ander se verwagtinge van haar. Sy 
verander ook nie haar gedrag as sy oortuig word dat sy verkeerd is nie. 

F. Selfkritiek 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 (8/10) 



Selfkonsep lnventaris 

Janine 

Groepering van items by elke dimensie van die selfkonseptoets 

Subtoetse met 
onderdele 

A Fisieke self 

1. ldentiteit 0 0 

Items volgens nommers in die 
selfkonsep•inventaris 

1 1 0 0 (2/6) 

Sy identifiseer haarselfl nie as iemand wat blakend gesond, aantreklik en 
netjies is nie, Sy is bewus van pyn en is soms ongesteld. 

2. Aanvaarding 0 1 1 1 1 1 (5/6) 

Die proefpersoon moet die mate van tevredenheid met die aanvaarding van 
haar gewig, haar voorkoms en haar lengte, liggaamsdele en 
gesondheidstoestand en haar aantreklikheid vir die teenoorgestelde geslag 
aandui. Aanvaarding hiervan dui op 'n positiewe selfkonsep. 

3. Gedrag 1 1 0 1 0 0 (3/6) 

Handelinge waarmee 'n persoon besig is, kan ook tipies wees van iemand 
met 'n hoe of 'n lae selfagting. Die selfagting word weerspieel in wat 
gedoen en hoe dit gedoen word, soos liggaamsversorging, veeleisende 
arbeid, en optrede voor mense en die genot waarmee dit gedoen word, 
asook lewenslus in die uitvoer van handelinge. Kommer en senuagtigheid 
kom voor. 

B Persoonlike Self - Psigiese gesteldheid 

1. ldentiteit 1 1 1 1 0 1 (5/6) 

Sy beskou haarself as opgeruimd, kalm en bedaard en sien haarself as die 
gelyke van ander mense. Sy verloor nie selfbeheer nie en voel nie 
minderwaardig nie. 

2. Aanvaarding 0 0 0 1 1 1 (3/6) 



Sy is nie altyd tevrede met haar as persoon nie, met die mate van 
vriendelikheid teenoor ander mense nie. 

3. Gedrag 1 0 0 1 1 0 (3/6) 

Sy is nie altyd tevrede met haar prestasies nie. Kan haarself soms 
handhaaf en staan nie altyd vas by haar oortuigings nie. 

C Die self in verhouding 
met gesin en familie 

1. ldentiteit 1 0 1 1 1 0 (4/6) 

Sy is redelik oortuig van haar gesin se liefde vir haar, is redelik gelukkig en 
word ook redelik hooggeag deur die gesin sodat hulle haar raadpleeg en 
vertrou. 

2. Aanvaarding 0 0 0 1 0 1 (2/6) 

Sy is nie altyd trots op haar familie en gesin nie. Daar is soms 
misverstande tussen hulle. Gemeenskap word nie altyd gesoek, soos 
aangetoon deur die opsien na familiebyeenkomste. Agterdog kom soms 
voor en sy raak maklik gekrenk deur wat hulle van haar se. 

3. Gedrag 1 1 1 1 0 1 (5/6) 

Die verhoudinge tussen persone bepaal wat hulle onderlinge gedrag sal 
wees. Gesonde verhoudinge wat die gevolg is van positiewe selfkonsep, 
sal in die persoon se gedrag manifesteer. Alhoewel sy nie altyd haar gesin 
aanvaar nie is sy wel regverdig teenoor hulle en sal niks doen wat hulle sal 
benadeel nie. Sy behandel haar ouers goed en sal hulle nie verwaarloos 
nie. 

D Die self in verhouding 
met die sosiale gemeenskap 

1. ldentiteit 0 1 0 0 1 1 (3/6) 

Sy tree redelik vriendelik teenoor haar maats op en is redelik gewild onder 
beide geslagte. 

2. Aanvaarding 1 0 0 0 1 1 (3/6) 



Teruggetrokkenheid en selfbewustheid kom soms voor. Sy voel nie in haar 
belewing van ander se verhoudinge met haar altyd tevrede wat hul 
belangstelling in haar betref nie. 

3. Gedrag 1 1 0 0 1 0 (3/6) 

Sy knoop redelik maklik gesprekke aan en kom redelik goed met ander oor 
die weg. 

E Die self in verhouding 
metwaardes 

1. ldentiteit 0 1 0 0 0 0 (1/6) 

Sy identifiseer nie op positiewe wyse met sedelike en religieuse waardes 
nie. Sy is nie altyd eerlik en godsdienstig nie. 

2. Aanvaarding 0 0 1 0 0 0 (1/6) 

Sy aanvaar nie sedelike en religieuse waardes nie. Hierdie nie aanvaarding 
bring gevoelens van ontevredenheid en nie 'n berusting in deugde soos 
eerlikheid, goedheid, getrouheid en waarheid wat uitgeleef word nie. 
Sy aanvaar nie altyd verantwoordelikheid vir ander mense wat hulp nodig 
het nie. 

3. Gedrag 1 1 1 0 1 0 (4/6) 

Alhoewel sy nie sedelike en religieuse waardes aanvaar nie probeer sy 
doen wat reg is. Na aanleiding van haar oortuiging van wat reg en wat 
verkeerd is, verander sy haar gedrag as sy oortuig word dat sy verkeerd is. 

F Selfkritiek 

0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 (6/10) 



Selfkonseptoets 

Tandi 

Groepering van items by elke dimensie van die selfkonseptoets 

Subtoetse met 
onderdele 

A. Fisieke self 

1. ldentiteit 1 

Items volgens nommers in die selfkonsep 
inventaris 

1 1 0 1 1 (5/6) 

Tandi het 'n positiewe selfkonsep en identifiseer haarself met iemand wat 
blakend gesond, aantreklik en netjies is en wat nie bewus is van pyn nie, 
nie slordig is nie en selde ongesteld is. 

2. Aanvaarding 0 1 1 0 1 0 (3/6) 

Sy is nie altyd tevrede met haar gewig, voorkoms en haar lengte nie. 

3. Gedrag 0 0 1 0 0 1 (2/6) 

Handelinge waarmee 'n persoon besig is, kan ook tipies wees van iemand 
met 'n hoti of 'n lae selfagting. Lewenslus ontbreek soms in die uitvoer van 
handelinge. Kommer en senuagtigheid kom soms voor. Sy sien haarself 
soms as onbekwaar of ondoeltreffend wat 'n lae selfkonsep meebring. 

B Persoonlike self - psigiese gesteldheid 

1. ldentiteit 1 1 1 1 1 1 (6/6) 

Sy beskou haarself as opgeruimd, kalm en bedaard en sien haarself as die 
gelyke van ander mense. Sy verloor nie selfbeheer nie en voel nie 
minderwaardig en skuil nie agter 'n nukkerige stemming nie. 

2. Aanvaarding 1 1 1 0 1 0 (4/6) 

Sy is redelik tevrede met haarself as persoon en haar mate van 
vriendelikheid teenoor ander mense. 



3. Gedrag 1 0 0 1 1 1 (4/6) 

Sy oorweeg die moontlike konsekwensies van haar handelinge voordat sy 
optree. Sy is tevrede met haar prestasies en kan haarself redelik goed 
handhaaf en staan redelik vas by haar oortuigings. 

C Die Self in verhouding 
met die gesin en 
familie 

1. ldentiteit 0 0 1 1 1 1 (4/6) 

Sy voel dat sy aanvaar word deur haar gesin en haar familie. Sy is redelik 
oortuig van hulle liefde vir haar, is gelukkig en word redelik hooggeag deur 
die gesin sodat hulle haar ook raadpleeg en vertrou. 

2. Aanvaarding 1 1 0 1 1 1 (4/6) 

Sy het 'n redelike gevoel van trots op haar familie en gesin. Daar is weinig 
misverstand tussen hulle. Min agterdog word gekoester en sy voel ook nie 
maklik gekrenk deur wat hulle van haar se nie. 

3. Gedrag 1 1 1 1 1 1 (6/6) 

Sy is regverdig teenoor haar gesinslede en sal niks doen wat hulle 
benadeel nie. Ouers word goed behandel en nie verwaarloos nie. 

D Die self in verhouding 
met die sosiale 
gemeenskap 

1. ldentiteit 1 1 0 0 1 1 (4/6) 

Die verhouding wat vanaf huisgesin en familie uitkring, betrek ook die 
sosiale gemeenskap. Sy is redelik vriendelik teenoor ander en redelik 
gewild by maats van dieselfde en teenoorgestelde geslag. Sy ondervind 
dat ander toenadering tot haar soek en maklik met haar vriende maak. 
Belangstelling in ander mense en in hulle doen en late kom soms voor. 



2. Aanvaarding 0 1 0 0 0 1 (2/6) 

Teruggetrokkenheid en selfbewustheid kom voor. In haar belewing van 
ander se verhoudinge met haar is sy nie altyd tevrede met ander se 
belangstelling in haar nie. 

3. Gedrag 0 1 1 1 1 0 (4/6) 

Sy vergewe ander redelik maklik en sien ook hule goeie eienskappe raak. 

E Die self in verhouding 
metwaardes 

1. ldentiteit 1 1 1 1 1 0 (5/6) 

Sy identifiseer haar op 'n positiewe wyse met sedelike en religieuse 
waardes. Sy is onder meer eerlik en godsdienstig en onbesproke van 
gedrag en het ander mense lief. 

2. Aanvaarding 1 1 0 0 1 0 (3/6) 

Sy aanvaar nie altyd sedelike en religieuse waardes nie. 

3. Gedrag 0 1 1 1 1 1 (5/6) 

Na aanleiding van haar oortuiging van wat reg en verkeerd is, verander sy 
haar gedrag as sy oortuig word dat sy verkeerd is. 

F Selfkritiek 

0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 (4/10) 

.&y staan krities teenoor haarself 



Selfkonseptoets 

Wanda 

Groepering van items by elke dimensie van die selfkonseptoets 

Subtoetse met 
onderdele 

A Fisieke self 

1. ldentiteit 

Items volgens nommers in die 
selfkonsepinventaris 

0 0 1 1 1 1 (4/6) 

Wanda identifiseer haarself as iemand wat redelik gesond, redelik 
aantreklik en netjies is en wat nie eintlik bewus is van pyn nie, nie slordig 
is nie en selde ongesteld is. 

2. Aanvaarding 0 1 1 1 1 1 (5/6) 

Wanda is tevrede met haar gewig, haar voorkoms en haar lengte, haar 
liggaamsdele, haar gesondheidstoestand en haar aantreklikheid vir die 
teenoorgestelde geslag. 

3. Gedrag 1 1 1 1 0 0 (4/6) 

Sy sien haarself as redelik bekwaam en doeltreffend. Sy het 'n gesonde 
selfkonsep. Min handelinge wat daarop dui dat sy haarself bekommer en 
senuagtig is nie. 

B Persoonlike self 

1. ldentiteit 0 0 1 1 1 0 (3/6) 

Sy is redelik bedaard en opgeruimd. Sy sien soms haarself as die gelyke 
van ander en soms nie. Sy verloor nie eintlik selfbeheer nie en voel nie 
uitermatig minderwaardig en skuil nie agter 'n nukkerige stemming nie. 

2. Aanvaarding 1 0 1 1 1 0 (4/6) 

Sy is redelik tevrede met haarself as persoon en haar vriendelikheid 
teenoor ander en sy het die vermoe om probleme op te los. 



3. Gedrag 0 1 0 1 1 1 (4/6) 

Sy oorweeg die moontlike konsekwensies van haar handelinge voordat sy 
optree. Sy is redelik tevrede met haar prestasies, kan haarself handhaaf, 
staan vas by haar oortuigings. Sy hoef nie haar ego altyd krampagtig te 
beskerm nie, daarom sal sy nie altyd kwaad word as sy na 'n misstap 
berispe word nie. 

C Die self in verhouding 
met gesin en_ familie 

1. ldentiteit 1 1 1 0 1 1 (5/6) 

Sy het 'n positiewe selfkonsep en haar verhoudinge met haar gesin en 
familielede dui daarop dat sy aanvaar word. Sy is oortuig van haar gesin 
se liefde vir haar, is gelukkig en word hooggeag deur die gesin sodat hulle 
haar ook raadpleeg en vertrou. 

2. Aanvaarding 1 0 1 0 0 1 (3/6) 

'n Gemiddelde telling ten opsigte van haar gevoel van trots op haar familie 
en gesin. Daar is soms misverstande tussen hulle. Daar is nie uitermatige 
gevoelens van agterdog nie. 

3. Gedrag 1 1 1 1 0 1 (5/6) 

Gesonde verhoudinge tussen familielede wat die gevolg is van 'n positiewe 
selfkonsep, sal in haar gedrag manifesteer. Sy is regverdig teenoor haar 
gesinslede en sal niks doen wat hulle benadeel nie. Ouers word goed 
behandel en nie verwaarloos nie. 

D Die self in verhouding met 
die sosiale gemeenskap 

1. ldentiteit 1 1 1 1 1 0 (5/6) 

Wanda het 'n positiewe selfagting en is vriendelik teenoor ander en gewild 
by maats van dieselfde en teenoorgestelde geslag. Sy ondervind dat ander 
toenadering tot haar soek en maklik met haar vriende maak. Belangstelling 
in ander mense en in hul doen en late is kenmerkend. 



2. Aanvaarding 0 1 1 0 1 1 (4/6) 

Sy is populer en hulpvaarding. In haar belewing van ander se verhoudinge 
met haar is sy tevrede met hulle belangstelling in haar. 

3. Gedrag 1 0 1 1 0 0 (3/6) 

Sy kom redelik goed met ander oor die weg en kan redelik maklik 
gesprekke aanknoop. 

E Die self in verhouding met 
waardes 

1. ldentiteit 0 1 1 1 1 0 (4/6) 

Sy identifiseer haarself op 'n positiewe wyse met sedelike en religieuse 
waardes. Sy is onder meer eerlik en godsdienstig en onbesproke van 
gedrag en het ander mense lief. 

2. Aanvaarding 1 1 1 0 1 1 (5/6) 

Sy aanvaar sedelike en religiese waardes en dit bring 'n tevredenheid en 
berusting dat deugde soos eerlikheid, goedheid, getroudheid en waarheid 
uitgeleef word. 

3. Gedrag 0 1 1 0 1 0 (3/6) 

, Na aanleiding van haar oortuiging van wat reg en wat verkeerd is, verander 
sy soms haar gedrag as sy oortuig word dat sy verkeerd is. 

F. Selfkritiek 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 (7/10) 



AANHANGSEL J 

VERDUIDELIKING VAN DIMENSIES OP DIE ADOLESSENTE 
SELFKONSEPVRAELYS 



1. Dimensie I - Fisieke self 

1. 1 ldentiteit 

Wat identiteit by die fisieke self betref meet die 

proefpersoon met 'n positiewe selfkonsep horn identifiseer 

met iemand wat blakend gesond,aantreklik en netjies is, en 

wat nie bewus is van pyn nie, nie slordig is nie en selde 

ongesteld voel. 

1.2 Aanvaarding 

Aanvaarding van die fisieke self meet die 

proefpersoon die mate van tevredenheid met sy 

aanvaarding van sy gewig, sy voorkoms en sy lengte, sy 

liggaamsdele, sy gesondheidstoestand en sy aantreklikheid 

vir die teenoorgestelde geslag aandui. Aanvaarding hiervan 

dui op 'n positiewe selfkonsep. 



1.3 Gedrag 

Gedrag is die handelinge waarmee 'n persoon besig is, en 

kan ook tipies wees van iemand met 'n hoe of 'n lae 

selfagting. Die selfagting word weerspieel in wat gedoen en 

hoe dit gedoen word, soos liggaamsversorging, veeleisende 

arbeid, en optrede voor mense en die genot waarmee dit 

gedoen word, asook lewenslus in die uitvoer van 

handelinge. Hoe selfagting word oak weerspieel in 

handelinge wat nie gestrem word deur kommer, 

senuagtigheid en lompheid nie. Waar laasgenoemde 

kenmerke wel voorkom, toon dit gebrek aan selfvertroue 

en sien die persoon homself as onbekwaam of 

ondoeltreffend; dus 'n lae selfkonsep. 

2. Persoonlike self - Dimensie II 

2. 1 ldentiteit 

Dimensie II van die selfkonseptoets het betrekking op die 

persoon se verhoudinge met sy psigiese gesteldheid/ 



persoonlike self. Wat identiteit betref moet die persoon 

homself as adekwaat beskou, opgeruim, kalm en 

bedaard en sien homself as die gelyke van ander 

mense. Hy verloor nie selfbeheer nie, voel nie 

minderwaardig nie en skuil nie agter 'n nukkerige 

stemming nie. 

2.2 Aanvaarding 

Aanvaarding van die persoonlike self gaan oor die 

mate waarin die persoon homself hoog ag, is tevrede 

met sy persoon, met sy mate van vriendelikheid 

teenoor ander mense en met sy vermoe om probleme 

op te los. 

2.3 Gedrag 

Gedrag met betrekking tot die persoonlike self tree 

die persoon met hoe selfagting so op dat hy hierdie 

selfbeeld in stand hou. Hy oorweeg die moontlike 

konsekwensies van sy handelinge voordat hy optree. 

MY is tevrede met sy prestasies, kan homself 



handhaaf, staan vas by sy oortuigings, bly nie 

gedurig besluitloos voortstrompel nie, maar kom gou 

tot 'n besluit. Hy hoef nie sy ego krampagtig te 

beskerm nie, daarom sal hy nie kwaad word as hy na 

'n misstap berispe word nie. 

3. Die self in verhouding met gesin en familie 

3. 1 ldentiteit 

Die persoon met 'n positiewe selfkonsep sal ook 

verhoudinge met sy gesin en familielede he wat 

aandui dat hy aanvaar word. Hy is oortuig van sy 

gesin se liefde vir horn, is gelukkig en word 

hooggeag deur die gesin sodat hulle horn ook 

raadpleeg en vertrou. Vanwee hierdie verhouding 

met gesinslede is hy oortuig daarvan dat hulle horn in 

enige situasie sal bystaan. 



3.2 Aanvaarding 

In die verhoudinge met sy gesinslede en familielede word 'n 

persoon se selfagting geopenbaar. Hy het 'n gevoel van 

trots op sy familie en gesin. Daar is weinig misverstand 

tussen hulle. Gemeenskap word gesoek, soos aangetoon 

deur die uitsien na familiebyeenkomste. Geen agterdog 

word gekoester nie en hy voel ook nie maklik gekrenk deur 

wat hulle van horn se nie. Die aanvaarding van die 

verhoudinge met die gesinslede dui aan dat hy tevrede is 

met die liefde wat onderling bestaan. 

3.3 Gedrag 

Die verhoudinge tussen persona bepaal wat hulle 

onderlinge gedrag sal wees. Gesonde verhoudinge wat die 

gevolg is van 'n positiewe selfkonsep, sal in die persoon se 

gedrag manifesteer. Hy is regverdig teenoor sy gesinslede 

eh sal niks doen wat hulle benadeel nie. Hy gaan na en 

besoek ander. Ouers word goed behandel en nie 

verwaa_rloos nie. In sy emansipasie beweeg hy weg van sy 



ouers af, sonder om verwerping te vrees. Hy ervaar dat sy 

gesin en familie aanvaar wat hy doen sonder dat ernstige 

kritiek gelewer word. 

4. Die self in verhouding met die sosiale gemeenskap -

Dimensie IV 

4.1 ldentiteit 

Die verhoudinge wat vanaf huisgesin en familie uitkring, 

betrek ook die sosiale gemeenskap. Die individu met hoe 

selfagting is vriendelik teenoor ander en gewild by maats 

van dieselfde en teenoorgestelde geslag. Hy ondervind dat 

ander toenadering tot horn soek en maklik met horn vriende 

maak. Belangstelling in ander mense en in hul doen en late 

is kenmerkend. Hierdie vriendelikheid voorkom ook 

nukkerigheid wat as stemming soms langdurig kan voorkom. 

4.2 Aanvaarding 

Aanvaarding van die verhoudinge van identiteit bring 

hoflikheid en geselligheid in geselskap met ander. 



Teruggetrokkenheid en selfbewustheid kom min voor. Hy is 

populer en hulpvaardig. In sy belewing van ander se 

verhoudinge met horn is hy tevrede met hulle belangstelling in 

horn. 

4.3 Gedrag 

Die handelinge wat verband hou met hoe selfagting is, onder 

meer, die wat aandui dat hy maklik vriende maak, goed met 

ander oor die weg kom en maklik gesprekke aanknoop. Hy 

vergewe ander maklik en sien die goeie eienskappe in hulle 

raak. 

5. Die self in verhouding met sedelike en godsdienstige waardes -

Dimensie V 

5.1 ldentiteit 

Die persoon met hoe positiewe selfkonsep identifiseer horn op 

positiewe wyse met sedelike en religieuse waardes. Hy is 

onder meer eerlik en godsdienstig en onbesproke van gedrag, 

en het ander mense lief. 



5.2 Aanvaarding 

Die aanvaarding van sedelike en religieuse waardes bring 'n 

tevredenheid en berusting dat deugde soos eerlikheid, 

goedheid, getrouheid en waarheid uitgeleef word. Hy aanvaar 

verantwoordelikheid vir ander mense wat hulp nodig het. 

5.3 Gedrag 

Positiewe identifikasie met waardes lei tot gedragswyses wat 

daarmee ooreenstem. Deur le doen wat hy weet wat reg is, 

beroep hy horn nie op twyfelagtige metodes nie, sodat hy horn 

nie bekommer oar ander se verwagtings van horn nie. Na 

aanleiding van sy oortuiging van wat reg en wat verkeerd is, 

verander hy sy gedrag ashy oortuig word dat hy verkeerd is. 

Aangesien hy seker van sy saak is en van die belangrikheid van 

dit wat reg is, bestraf hy mense wat die morele en religieuse wet 

oortree. 
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Helping Children OJ Dir:orce 

GROUP YOONP SESSION EVALUATION 

Name 

3. What helped you feel free to express your feelings or what kept 
you from saying what you were feeling in the session? ___ _ 

-r vvc.s o[ro, cJ c;;[ 6h::::r.ir"'4 ea •Y>uCh /:??'" 
C-.Jf"'ld cn.._...ldn • t.. ds c.uS....S. "._,· eJ?Uch•nQ C-P~ 
:r hat.e che ~t;;.~c..t... '-' 

Q 
4. What did you really enjoy, appreciate, feel badly about or feel was 

a waste of time? "I eeJOdcs-d the Cc1npx:-ifJ14 and 
he.119 ond aprn: .. c ,c:,e:e e.;...A:.t ,ytJ.o <.~c:wt.. the 

5. How do you feel we·could make the group better? _.IP ... \:]'-'+-. ___ _ 
t(10/c1nq die ~<;'-"'GSt.Cn.S /onq~r. 

J u 

6. What would you like the group to do or talk about? rcilk- mu-e_ 
obcut rnn<?f erncc:1 c.ns · 

Carl M. Graver 

Smith Middle School 
Quarryville, PA 17566 



.... The Youth of One Natural Parent Program - Y. 0. 0. N. P. 

Name GerdSL -

YOONP GROUP EVALUATION 

Rate 1-10 (with 1 the pits, 5 average, and 10 super terrific) 

---'-'"' ____ 1. How well did you like meeting as a group? 
--~----2. How free did you feel to say what you thought in 

our group? .~ 

\ ~ate haw.ypuJeel-Y~{lave"or contriboted to 
· ,th'e--gro~p? .. 

-----'-"IO:.,__ __ 4. 'Rate how you feel you "got" or benefitted from 
being in the group? 

__ _._,_ ___ 5. How do you feel about the kind of things we 
talked about in the group? 

YOUR OPINIONS 

1. What did we not talk about that you wish we had talked about? 

Whi clo r~cpie tc.b~ c.dvo•7tei9i;: o( one Cincc.her. 

u \j 

3. How could I as a leader have done a better job for the group? 

139 

/ 

Tc,/cl tl-.::rri ""'r,cic. T th:=-(_,} ht. t--.JoS o pre-.; blern. 

4. Would you be interested in continuing our group next year? 

v yes ___ no 

5. What are some things you wish you could change about t:-ie 

group? 

Sbnc.SS and be rhGr<S honest· 



'•,c_. 

The You.th of One Natural Parent Program - Y 0. 0. j\'. P. 141 

GROUP EVALUATION 

1. What did you like about our group? 

The. cc-nhclerc.e, .hc-.ne~:J and love. 

2. What didn't you like about our group? 

~riess Gild t.he. po•n tl-x:::it ,·s, )::-.epe 1ns1de 

3. What are some things you learned in the group that you think 
have helped you? 

I learned that I' \;f', trc.. a prc~lern =rC ~- . \;c.> \C"yGo ~ 
I learned that -X cqn t:r uSt. CJ!--.d S bace po•n 

I learned that che-e o(c poq?le .,_.\,-,a eon help rr:c> 

4. How could we make a group like this better for next year? 

ic;,u .;cs;:&10"\~ and 

5. Write anything else you want to say about the group. 

°I dusc... .,..-..,ont... t;.o 60 chan'l::G f:-or 
t.ho1::.. U C1-' v0 ~ere obi e 

Special Message 

Dear_ 

I want to let you know how much I've enjoyed having you in our 
group. 

Have a happy day! 



Helping Children Of Divorce 

6. How do you feel about the size of the group? 
___ Not enough boys 
___ Not enough girls 

___ Too many 

/ Just right 
___ Too few 

7. Do you feel the group was too negative? Did we make things 

sound worse than they really were? 
No , T dcr>'t- t.h111k: the 3rc:vp >'""as '"'0t11..-C 

-Po111~ul, but. vve 1rvcrk.ed coUo:J,er o.s ci t,ec;rri. 

8. What do you feel you "got" from participating in the group? 

Thc•t. there cde pe-cp/C:: 1n t:.Je l;:.,.aii1e 

S1cuct1a-'\ that. I cJ{Y""l "' . 

Carl M. Graver 

Smith Middle School 

Quarryville. PA 17566 



Helping Children Of Dz'uorce 

GROUP YOONP SESSION EVALUATION 

Remember 1 =pits, 5 =average, 10 =super terrific 

2. Rate how well you "gave of yourself" to the experience. 
1 2 3 4 5 @ 7 8 9 1 0 Comments_lb""""'-----

3. What helped you feel free to express your feelings or what kept 
you from saying what you were feeling in the session? ..... :r~-
\:ae• u t--t"-c1t- ' t::?;:JL ild \-a. 1st- the 

4. What did you really enjoy, appreciate, feel badly about or feel was 
a waste of time?.l:" L....;<:)qld id:::~ +-a ·op:pre-
~~~ ;ro~~~~!f~ok;~. \ 

5. How do you feel we·could make the group better? ____ _ 

6. What would you like the group to do or talk about? ____ _ 

N\ ~ 
\ 

Carl M. G'aver 

Smith Middle School 

Quarryville, PA 17566 



'· The Youth of One Natural Parent Program - Y 0. 0. N. P. 

Name~n.~ne-=-~~~~-~ 

YOONP GROUP EVALUATION 

Rate 1-10 (with 1 the pits, 5 average, and 10 super terrific) 

__ \"--0=----- 1. How well did you like meeting as a group? 
___ 8 ____ 2. How free did you feel to say what you thought in 

our group? 

y ' 
~~ 

__ l_O-=---- 4. Rate how you feel you "got" or benefitted from 
being in the group? 

YOUR OPINIONS 

5. How do you feel about the kind of things 1.ve 
talked about in the group? 

1. What did we not talk about that you wish we had talked about? 

3. How could I as a leader have done a better job for the group? 

·r ·~int:::: -\OL' ro..._--q:;; dc-AJC er 

Cf c:x::?d ~ob 
4. Would you be interested in continuing our group next year? 

___ yes ___ no 

n\Cl\bCC 
5. What are some things you wish you could change about tne 

group? 

Ll.:)e;. ~ ~n tc:Jlt:; CUOvL-tt 

<Z'. I 
l.1our ~~go ~on:; 

c:::rrd crtf-er . 

139 



The Youth of One Natural Parent Program - Y 0. 0. N. P. 

GROUP EVALUATION 

1. What did you like about our group? 

~ ~ <=11\ G~ng C?ur 

c::u'l(j ~ucz:ll c:X,1 r hopr::=n nq;-55 

2. What didn't you like about our group? 

3. What are some things you learned in the group that you thin~ 
have helped you? 

I learned that t nro.....i1d !--rt.rs\- y::xz::c:?P le-

141 

I learned that Qc:)t- ~ 
I learned that ~nz; =:fG1 

c::rrsc- ell ·~\'C cs q rr-e:
'PL\ r<lU6t k:v 

'-\DUr rtr5b pr,011~ 

4. How could we make a group like this better for next year? 

5. Write anything else you want to say about the group. 

·tvr 

Special Message 

I want to let you know how much I've enjoyed having you in o~r 
group. 

Have a happy day! 



Helplrzg Children OJ Diiwce 

6. How do you feel about the size of the group? 

___ Too many 
V Just right 

___ Too few 

___ Not enough boys 
___ Not enough girls 

7. Do you feel the group was too negative? Did we make things 
sound worse than they really were? 

No! 

8. What do you feel you "got" from participating in the group? 

:t l;qct'I rQ 
toLaords 

rl'I'\ fe;(l;ll 1 r>Cf 6 

f=Xrop1 iz::-

5v l\J C.Q7 Ond Carl M. Graver 
c:rlu.:cI'/ 6smith Middle School 

fJOS1 b1 L;e:::. Quarryville, PA 17566 



Helping Children Of Dir.;orce 

GROUP YOONP SESSION EVALUATION 

Name Mc:.deoe 

Remember 1 =pits. 5 =average, 10 =super terrific 

1. Rate how worthwhile you felt today's experience was. 
1 

,,..." 
1 

1 2 \ 3 4 5 6 7 Sf"\ 9 l.Q Comments. Yi£, 1E:C\r n~ 
Y'Jb\_£, hCANlt\Q Ll.t D 

2. Rate how well you "gave of yourself" to the experi~nce:-----.. 
' 1 2 3 4 ~ 6 'Z omments ______ _ 

' ~/"~---

3. What helped you feel free to~ your feelings or what kept l~\... 
you from sa)(il)..9 what you were feeling in the session?. L-t't)ouq n\.... 

+~ If- r hOL~ ~ ~~1ert\O-bo~ 'r-li I b2IL h 'fC M\>,. 

4. What did you really enjoy, appreciate, feel badly ab~ut Ear fee! v:as 
a waste of time? :C r ecl,\\u a pptG..C!Cl_f:, 

~ciS '-41£tb?fJ f~ def.. MCLt i k~ ~ 

5. How do you feel we·could make tl;le group better?~~---
BU. C\Cfu Ct\O..V\q \DO\ Cl DU.\ 'o.\ r'\k'\ 

6. What would you like the.lo,up to do o~ talk about,? 
t\ \\ -t bQ f=OS'I _, ve th.1 r\C\S 1 n llV"e, 

Carl M. Graver 

Smith Middle School 

Quarryville, PA 1 i566 



"'· The Youth of One Natural Parent Program - Y. 0. 0. N. P 
' ' 

Name -~_g_r~i~_.n.........,.e ..... < ____ _ 

YOONP GROUP EVALUATION 

Rate 1-10 (with 1 the pits, 5 average, and 10 super terrific) 

_\....,O~--- 1. How well did you like meeting as a group? 
_....:...\ ~D......_ ___ 2. How free did you feel to say what you thought in 

our group? 
'\ °='--= ~te how~ el you " 

the~ 
\CJ 4. Rate how you feel you "got" or benefitted from 

being in the group? 
__ $~--- 5. How do you feel about the kind of things we 

talked about in the group? 

YOUR OPINIONS 

1. What did we not talk about that you wish we had talked about? 

2. Was there anything you really enjoyed, appreciated, disliked or 

I wa~,~~;dime~\j~Xl\ ~\n\\\,'?.J af 
-r h'Q; (\rou.p 

3. How could I as a leader have done a better job for the group? 

Goll\ o\ hC\ \J~ c\aG~ CL 'o~l't~r 
ja'o t~r\ -\-W\n\~ ~Q~·,'0\ ~ ~ 

4. Would you be interested in continuing our group next year? 

V yes no 

5. What are some things you wish you could change about the 
group? 

~o\, \-\,f'C\ C\,\, cJ \ 

139 



The Youth of One Natural Parent Program - Y 0. 0. 1V. P Hl 

GROUP EVALUATION 

1. What did you like about our group? 

S~eXL\ 'oocly ~C\S \ler\..\ tr \·~f\c\ \L\ CLf\C\ 
f\\C\2; 

2. What didn't you like about our group? 

I~ 'NC\S a~-e.,r mo ~n 

3. What are some things you learned in the group that you think 
have helped you? 

I learned that T Shou.ld be n\Ce, Ca MU do.c\ 
I learned that ±f\Qtf,, Cl.X £_, a. \V\\CLUS Y\D\pe 
11earned that e \J£b t~h-£., 'ac\.C\ t \MP:s a. J ~ C\CX::::.Oi 

4. How could we make a group like this better for next year? 

w~ co..Ud ~ 1 h.,Q., C\r~ 
'o~'t~-e,r ·,r 1 l S-lCLL\S t ""-'Q, SOJV\€ 

5. Write anything else you want to say about the group . 

.X ~ a_ \c;(j of f't.ul ,I hc\,\J~ 
~ \\~\N f\\~hd~ a..nd I \~uEC\ 
ho'N t..o co(C)e,, V"4·1c'n t-J\'-\ p ra'o\eN\~ 

Special Message 

Dear-----------

I want to let you know how much I've enjoyed having you in our 
group. 

Have a happy d2y! 



Helping Children. Of Divorce 

6. How do you feel about the size of the group? 

___ Too many 

\.;./ Just right 
___ Too few 

___ Not enough boys 
___ Not enough girls 

7. Do you feel the group was too negative? Did we make things 
sound worse than they really were? 

\'\o, 'N~ M.cd~ 1 \\~ ¥\\ors~ i'n\nqs 
'o~:l l\?.,r 

8. What do you feel you "got" from participating in the group? 

~ \ol of hep~ 

Carl M. Graver 

Smith Middle School 
Quarryville, PA 17566 



Helping Children OJ Dir;orce 

GROUP YOONP SESSION EVALUATION 

Remember 1 =pits, 5 =average, 10 =super terrific 

1. Rate how worthwhile you felt today's experience was. 

4. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Comments "I c:n'b\.. 
b1.-lt I ~ dr€C\d-ft; 'I '.sl: ' 

What helped yo~ feel free to- express your feelings or what kept 
you from saying what you were feeling in the session? Well 
\pu __ cou\d ~tith~c9_; Cl•-d nc} ~J ~tp.L .~us-~~ 
ru:.~ rr::I p~\ c ;}t?d into ~ 1 oq th. CCJS 

5. How do you feel we'could make the group better? T dent 
Wf'.QNe, H~ 9rcup . ace,ds l:.o ~ T!Qc;,\~ ""hltger 
bec:-O\.l§e_, 'C ~ ~];.\p"ioq US fil ~'R(j t l I~ (I cpl . 
'r{) il'1 

6. What would you like the group to do or talk about? What ~ 
to~ ci::t:ut con occ.\ w~li V'\eJp U:'.;; \ci~ltl GQj:hC:rtf 
we forn as wt cqro w o\d'ef . 

Carl M. Graver 

Smith Middle School 
Quarryville, PA i 7566 



"· The Youth of One Natural Parent Program - Y. 0. 0. NP 

Name -~nc.l 1 

YOONP GROUP EVALUATION 

Rate 1-10 (with 1 the pits, 5 average, and 10 super terrific) 

LO 1. How well did you like meeting as a group? 
q 2. How free did you feel to say what you thought in 

our group? 
~~3-;'"\Ra;a,_ho";--:~feel-¥..o.~~G-ntrT5lJtedt-C) 

tn"e g "5-tJ P? 
9 4. Rate how you feel you "got" or benefitted from 

being in the group? 
10 5. How do you feel about the kind of things we 

talked about in the group? 

YOUR OPINIONS 

1. What did we not talk about that you wish we had talked about? 

E'J~th~<'\9 w~ 'ta\Ked dlbut ~as tJ-e 
'oocsicS bf ~j f>\ob\en\S, 

2. Was there. anything you real!y enjoyed, appreciate9, disliked or. 
felt was a waste of time? · · 

3. How could I as a leader have done a better job for the group? 

·' GOu\d;~ 'tr~\:..d ·c.rcJ ec17d mere, .\:h~~ 

l:o °-l:~~ \ P2oF\e, tv rrok, fum ~ 
Spe,c 10 

4. Would you be interested in continuing our group next year? 

V yes no 

5. What are some things you wish you could change about the 
group? \I 

l'vt~in9 .but L ~~bh \t'\Je.., CDu\d1ve_., 

60 c \ D\~~_,d rY\or~ w ~ t\! ooch o.\ter 

139 



The Youth of One Natural Parent Program - Y 0. 0. N. P. 141 

GROUP EVALUATION 

1. What did you like about our group? 

2. What didn't you like about our group? 

3. What are some things you learned in the group that you thir.k 
have helped you? 

I I earned that --=i.:;.....•r("l __ rc-=>=t""--'.o....:::::'---°'=---'-"1---'-'-..w....:.;~--=--=-:;;:.._-1-~-~ 
I I earned that ....::-:I=-:=.,=~'-'-n--=o;_u...:.h-=-:l~:.=..::::..-4..loo.£=~......__...;.+.=::i--=:+=~~~~~'-' 
I I earned th at --=j_"---"~-'-"-..=..;;= .. ---"-""=---.:..=..---"'-=---==~~r=+---=-""'+-

4. How could we make a group like this better for next year? 

0u.st dow\--pi ·we rove be.en dcfrtq 

Nc.tlt"9 n~..-ed6 to ct-crq=i-

5. Write anything else you want to say about the group. 

·-i ego¢ ~~f'Cj hd"e., ord 1. w~oh th~~ ~las not lte fast t lrYle. 
Special Message 

I want to let you know how much I've enjoyed having you in our 
group. 

Have a happy day! 



Helping Children Of Divorce 

6. How do you feel about the size of the group? 

__ .,._,Too many 
\7 Just right 

___ Too few 

___ Not enough boys 
___ Not enough girls 

7. Do you feel the group was too negative? Did we make things 

sound worse than they really were? 
N0Jtn1~ v~~re ~i\\::. before ttB ,,c-eg:,'fons 

&1t no" lh;j are becjtnnf•'\Cj to hlOrtou[ 1~11 
8. What do you feel you "got" from participating in the group? 

_l st-x:::u\d \Q_Qf n b:) be &Q...\r qpp rec.lot. fve.., ~ 

Carl M. Graver 

Smith Middle School 

Quarryville, PA 17566 



Helping Children OJ Diiwce 

GROUP YOONP SESSION EVALUATION 

' I • 

Name W9ndo 

Remember 1 =pits, 5 =average, 10 =super terrific 

1
.1. ~~ ho~orthwhile you ~ to~ay's experience was.f~/ 

'-//• '(/ ~ 5 6 ~~-reo~eyfS. ...... It:t>""'-=-"----

2. Rate how well you "gave of yourself" to the experience. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 Comrnents_l~o=· ____ _ 

3. What helped you feel free to express your feelings or what kept 
you from saying what you were feeling in the session? , ccn IX 
ttere Na'S hcpe 1 n C:.Ur E}}''"C&JP 

4. What did you really enjoy, appreciate, feel badly about or feel v1as 

a waste of time? ::C ref:l~ ~!JJC;f'-c/ eve.gttilCC\ 
ard ( w16h _ ca conb __ _:_ v 

5. How do you feel we·could make the group better? bell 
±te grot 'f? bCN · f?er{eCJ 

6. What would you like the group to do or talk about? _:r ____ _ 
Qrfl e:r::rt.Asf:;a:::;J -'ca'U$e n.e. -.,...Jefe 

Carl M. Graver 

Smith Middle School 

Quarryville, PA 1i566 



The Youth of One Natural Parent Program - Y 0. 0. N. P 

Name \1~andg 
YOONP GROUP EVALUATION 

Rate 1-10 (with 1 the pits, 5 average, and 10 super terrific) 

10 1. How well did you like meeting as a group? 
S 2. How free did you feel to say what you thought in 

our group? 
to-,= C>.-2,·~~y_ctl'f~a~onrrrouwcnc 

:-~/ 

I 0 4. Rate how you feel you "got" or benefitted from 
being in the group? 

l o ------ 5. How do you feel about the kind of things we 
talked about in the group? 

YOUR OPINIONS 

1. What did we not talk about that you wish we had talked about? 

139 

2. Was there anything you really enjoyed, appreciated, disliked or 

felt was a waste of time? T e~~ e.ve--.r::Jthir::-J 

3. How could I as a leader have done a better job for the group? 

4. Would you be interested in continuing our group next year? 

V yes no 

5. What are some things you wish you could change about t1e 

group? nou.1:J 
1 

ev.=r:;thir::J 'V\05 f:t::rfect 
One/ our l~r I'S fnerdt:J 



The Youth of One Natural Parent Program - Y 0. 0. N. P. 

GROUP EVALUATION 

1. What did you like about our group? 

~verjore h.c:fS +ree ard 
qlwa0/5 5r(--idl1~ 

2. What didn't you like about our group? 

NON 

141 

3. What are some things you learned in the group that you thin'.<. 
have helped you? 

I learned tfl.at ± bEP. ho1....i ta t'ru5t. ©~ne_ 
I learned that '~ i hcl"e a eroblern CO('("\r'r"'X..J f11CO ti 0 •' 1::.:; 

I learned that ' {:' \ ba\Je. a ~ roio\ern ~ ro"e. 

4. How could we make a group like this better for next year? 

5. Write anything else you want to say about the group. 

our- ~rCAJp ~'S ·b0e. be:st... 
j raup -:L.) ve ever Mek 

Special Message 

I want to let you know how much I've enjoyed having you in our 
group. 

Have a happy day! 

t.c. te -kee_ 
b:~., ..._,, 



Helping Children OJ Divorce 

6. How do you feel about the size of the group? 

_I.--"'" __ Too many 
___ Just right 
___ Too few 

___ Not enough boys 
___ Not enough girls 

7. Do you feel the group was too negative? Did we make things 
sound worse than they real!'.' were? No J e\er~thir::'.) 

-~ \:x:Y5 \t \ -ve., 

8. What do you feel you "got" from participating in the group? 

hope 
lru~ one o<letrer-

Carl M. Graver 

Smith Middle School 
Quarryville, PA 17566 
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GROEPTERAPEUTIESE KONTRAK 

Die doel vandie kontrak is om te help met begrip, kommunikasie en aanvaarding van die 
groepterapeutiese proses deur die adolessent en die groep asook die terapeut, met betrekking 
tot: 

• die doel van die groepterapie wat aangebied word, 
• die tipe model wat gebruik gaan word, 
• die hantering van vertroulike inligting, en 
• die verwagtinge en verantwoordelikhede van die persone betrokke by die groepterapeutiese 

proses. 

Terapeutiese doelwitte: 

• Elke adolessent sal die geleentheid kry om te leer praat, dink en probleme op te los wat 
verband hou met die egskeiding van sy/haar ouers met die hulp van die terapeut en ander 
groepslede. 

• Elke adolessent het die verantwoordelikheid om elke ander groepslid te help soos wat hy/sy 
dit van die ander groepslede verwag om hom/haar te help. 

• Geen adolessentword gedwing om oor onderwerpe te praat, waaroor hy/sy nie wil praat nie. 
• Geen adolessent kan gehelp word, indien hy/sy nie bereid is om daaraan te werk nie, maar 

die res van die groepslede sat wet bereid wees om mekaar te help verander in dit wat hulle 
nie verander nie. 

• Elke adolessent wat bereid is om saam te werk behoort al reeds binne 10 sessies (2 weekliks) 
klein veranderinge raak te sien. 

• Adolessente sal binne 'n paar sessies leer om mekaar te vertrou en sat binne 4 sessies 
redelik openlik kan praat met mekaar en vertroulike inligting kan meedeel. 

• Terapeute gee tydens groepterapeutiese sessies nie direk raad nie en gee ook nie bevele 
nie. 

• Terapeute gebruik die groepsverhouding en tegnieke om die groepslede te help om die 
probleme wat met die egskeiding van ouers verband hou te verstaan, om hulself te verstaan, 
hulle pyn en emosies en om ander mense beter te verstaan. 

Verwagtinge en verantwoordelikhede van groepslede 

• Daar word van elke groepslid verwag om weekliks elke sessie byte woon. 
• Tydens sessies moet groepslede bereid wees om oar hulle gevoelens te praat, om na ander 

te luister en bereid wees om mekaar te ondersteun en te help. 
• lndien 'n groepslid 'n sessie nie kan bywoon nie, word daar van die groepslid verwag om 

voor die tyd die terapeut in kennis te stel aangesien groepslede oor hom/haar bekommerd 
sat wees, indien hy/sy nie 'n sessie bywoon nie. 

Vertroulikheid 

Alie inligting wat tydens groepterapeutiese sessies bespreek word, is absoluut 
vertroulik 



lndien een van die groepslede bewyse fewer van 'n ander groepslid wat inligting wat 
tydens groepterapeutiese sessies bespreek is nie vertroulik hanteer het nie, maar met 
ander persone buite die groep gedeel het, kan so 'n persoon gevra word om die groep te 
verlaat. 

EK VERSTAAN DAT EK GEEN INLIGTING WAT TYDENS GROEPTERAPEUTIESE SESSIES 
BESPREEK IS, MET ANDER PERSONE SUITE DIE GROEP SAL BESPREEK NIE. 

GETEKEN: ....................................... . 

lndividuele doelwitte 

Die oop spasie word spesiaal vir jou voorsien, waarin jy enige individuele doelwit wat jy graag 
tydens die groepterapeutiese sessie wil bereik, kan neerskryf . 

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . ~ ... • ...................................................................................... . 

·····························:···················································································· 

My verwagtinge van die groepterapie waarby ek betrokke is, is .............................. .. 

...................................................................................................................................... 

Ek het hierdie kontrak gelees, verstaan en stem saam dat ek by die groepsdoelwitte sal hou. 

GETEKEN: 

GROEP SLID DATUM ....................................... . 

GROEPSLID DATUM ...................................... .. 

TE.RAPE UT . . . . . . ... .. . .. .... .. .. ... . . .... . . . . . . . . DATUM ....................................... . 
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