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OPSOMMING 

Die studie handel oor die belewing van die onderwyser-leerlingrelasies deur die senior sekondere 

skoolleerling. Bepaalde faktore uit die literatuur blyk 'n invloed uit te oefen op onderwyser

leerlingrelasies, naamlik opvoedingsklimaat, opvoedingstyl en intermenslikheid van die 

onderwysers. Onderwyser-leerlingrelasies word deur 'n outokratiese opvoedingstyl en onwarme 

opvoedingsklimaat benadeel. 

'n Betroubare meetinstrument is ontwikkel en in 'n empiriese ondersoek op standerd 6- tot 

10-leerlinge afgeneem. Die resultate van die faktorontleding het getoon dat daar veral twee 

faktore is wat 'n invloed kan uitoefen op die onderwyser-leerlingrelasies, naamlik 

opvoedingsklimaat en opvoedingstyl van die onderwyser. Daar is ook bevind dat standerdgroepe 

en taalgroepe in hulle belewinge van die opvoedingsklimaat en opvoedingstyl verskil. Dit wil 

uit die resultate voorkom asof geslag 'n rol speel in leerlinge se belewing van opvoedingsklimaat 

en opvoedingstyl van die onderwyser. Norms is vir die vraelys bepaal deur routellings in 

staneges om te skakel. 
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SUMMARY 

This study concerns the experience of the teacher-student relationship by the senior secondary 

pupil. A literature study revealed that specific factors seem to influence teacher-student 

relationships, namely educational climate, educational style and the human nature of the teacher. 

An autocratic educational style and climate could harm teacher-student relationships. 

A reliable measuring instrument was developed and administered to standerd 6 to 10 pupils in 

an empirical study. The results of the factor analasys indicated that two major factors could 

influence the nature of the teacher-student relationship, namely educational climate and 

educational style of the teacher. The results also indicated a significant difference in standard 

groups' and language groups' experience of teacher-student relationships. It also appears from 

the results as if gender could play a significant role in pupils' experience of educational climate 

and educational style of the teacher. Norms were established for the questionnaire. 
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HOOFSTUK 1 

ORieNTERING 

1.1 INLEIDING 

Die doel van opvoeding is begeleiding tot volwassenheid (Beckmann i985:312; Landman, Mentz, 

Roos & Moller 1982:4; Vrey 1984:11). Die kind moet op sy weg na volwassewording en deur 

die begeleiding van die opvoeder op so 'n wyse herken, ken, verstaan en weet dat dit horn in staat 

stel om homself in sy wereld te orienteer. Hierdie hulpverlening deur die opvoeder sluit 

positiewe begeleiding van die kind tot selfaktualisering in (Lottering 1987:8). f:Iulpverlening 

behels ook die beveiliging van die kind deur die daarstelling van 'n geborge omgewing sodat die 

kind sy wereld kan eksploreer om meer selfstandig te word en tot selfaktualisering te kom (Van 

der Merwe 1987:200). 

In sy eksplorasie van sy wereld ken die kind betekenisse aan hierdie wereld toe. Deur hierdie 

betekenisgewing ontdek hy en raak hy mettertyd betrokke by sy omgewing ten einde sy 

leefwereld te vonn. Betekenisgewing dra daartoe by dat die kind homself in sy omgewing kan 

orienteer en die gevolg van hierdie betekenisgewing is die totstandkoming van 'n relasie met die 

persoon of objek (Jacobs & Vrey 1982:4; Joubert 1988:180). Die onderwyser maak dit derhalwe 

vir die kind moontlik om sy eie moontlikhede te ontdek ten einde sy potensiaal te ontwikkel 

(Beckmann 1985:311). 

Dit is dus belangrik dat die kind tot selfaktualisering begelei word. Volgens Van Eeden (1983:1) 

en Oberholzer (1975:24) beskik elke kind oor 'n sekere potensiaal wat deur middel van die 

opvoeder se begeleiding ontwikkel moet word. Hierdie ontwikkeling vind veral plaas as die kind 

vry is om te eksploreer en te ontdek. 

Die moontlik maak van self aktualisering vir die kind deur die onderwyser impliseer dat die 

onderwyser en die kind saamwerk deur hulle medebetrokkenheid in die relasie. Ten einde 

toereikende onderwyser-leerlingrelasies tot stand te laat kom is dit noodsaaklik dat die 
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onderwyser en die leerling medebetrokkenes raak in die relasie (Beckmann 1985:317). Hierdie 

siening van wedersydse betrok:kenheid en wisselwerking word ook by Vrey (1984:22) aangetref 

en hy voeg by <lat relasies as 'n tweeledige verband waargeneem moet word. In die geval van 

die kind is hy die een party en die persoon of objek die antler party. Hierdie relasie is dus 'n 

wederkerige relasie waar die kind se situasie van afhanklikheid aan die een kant 'n appel op die 

onderwyser aan die antler kant plaas om die kind deur sy hulpverlening, onderrig en 

dissiplinering tegemoet te kom in sy op-weg-wees na volwassenheid (Smith 1966:55). lndien 

die kind die relasie met sy opvoeder negatief beleef, strem dit die wil om verder te wil ken 

omdat onaangenaamheid beleef word (Jacobs & Vrey 1982:14). 

Binne die raamwerk van die skoolmilieu vind daar ontmoeting tussen die leerling en die 

onderwyser plaas binne 'n bepaalde opvoedingsklimaat wat die voorwaardes is waaronder 

opvoeder en opvoedeling mekaar werklik ontmoet (Beets 1954:208; Jacobs & Vrey 1982:15). 

Hierdie ontmoeting vereis 'n bepaalde houding en affektiewe ingesteldheid ten einde ware 

ontmoeting en outentieke kommunikasie tussen opvoeder en opvoedeling moontlik te kan maak. 

Lottering ( 1987: 10) noem hierdie outentieke kommunikasie 'n bipolere situasie waar die opvoeder 

en opvoedeling mekaar as persone binne die opvoedingsituasie verstaan. Die vemaamste 

komponente van hi er die klimaat is lief de, kennis, sorg, respek, vertroue en eerlikheid teenoor 

mekaar (Jacobs & Vrey 1982:15). Die onderwyser en die leerling as betrokkenes in die 

opvoedingsrelasie kan nie anders as om mekaar op die een of ander wyse te beinvloed nie. Die 

senior sekondere skoolleerling se belewing van hierdie klimaatskepping kan moontlik 'n invloed 

uitoefen op sy relasies met sy onderwysers. 

Die aanvaarbare relasie tussen die onderwyser en die leerling word gekenmerk deur: 

die onderwyser wat die leerling waardeer; 

die onderwyser wat die leerling vertrou; 

die onderwyser wat met die leerling empatiseer; 

die persoonlikheid van die onderwyser self; 
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die onderwyser se buigbaarheid en bereidwilligheid tot aanpassing in die situasie en 

relasie (Bernard 1972:10; Hargreaves 1972:218). 

Dit wil derhalwe voorkom asof onderwyser-leerlingrelasies toereikend kan wees en tog word in 

die praktyk ervaar dat dit nie die geval is nie en dat onaangename gevoelens by leerlinge 

opgekrop kan word en dit kan tot negatiewe belewinge aanleiding gee. Sodoende vind daar dan 

geen wisselwerking tussen die leerling en onderwyser plaas nie, wat sy kan-word, wil-word en 

behoort-te-word so negatief beinvloed dat ontoereikende selfaktualisering kan plaasvind (Vrey 

1984:11). Die senior sekondere skoolleerling se belewing van so 'n situasie waar gevoelens 

opgekrop word en kommunikasie nie kan plaasvind nie kan moontlik 'n invloed op sy relasie met 

sy onderwyser he. 

Die senior sekondere skoolleerling sal moontlik graag betrokke wil raak by persone en situasies 

waartoe hy aangetrokke voel. Jacobs en Vrey (1982:15) noem dat gesonde onderwyser

leerlingrelasies gekenmerk behoort te word deur intermenslikheid wat samewerking tussen die 

leerling en die onderwyser beteken. Hierdie samewerking impliseer dat die mens dus nie in 

isolasie kan bestaan nie, maar slegs tussen ander mense (U ys 1983: 1). Indien slegs een party aan 

hierdie relasie deelneem, kan daar nie sprake wees van 'n dinamiese proses nie (Vrey 1984:22). 

Die relasie tussen die onderwyser en leerling kan skade ly wanneer relasievorming 'n eensydige 

aktiwiteit is. So 'n eensydige relasie kan as outokraties bestempel word waar die regte van die 

ondergeskikte party (in die geval die leerling) soms ontneem word (Beckmann 1985:327). 

Die totstandkoming van gesonde onderwyser-leerlingrelasies vereis opoffering en toewyding van 

albei partye in die relasie. Uys (1983:66) isoleer egter die verantwoordelikheid vir die 

instandhouding van relasies tussen onderwysers en leerlinge in die skool tot die topbestuur van 

die skool terwyl Lottering (1987:12) hierdie verantwoordelikheid aan die onderwyser opdra wat 

deurentyd in kontak met sy leerlinge is. Elke gebaar van die onderwyser, elke berispende blik 

of afkeurende woord en elke goedkeurende glimlag van die onderwyser teenoor die leerling het 

'n opvoedende strekking en kan nooit net 'n blote kognitiewe aangeleentheid wees nie (Lottering 

1987:12). 
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Dit blyk uit bovermelde bespreking dat 'n demokratiese eerder as 'n outokratiese klas

kamersituasie voordelig is vir die leergebeure (Vrey 1984:293). Geen literatuur kon gevind word 

waarin die senior sekondere skoolleerling, as emansiperende wese, se belewing van so 'n 

outokratiese benadering van die onderwyser bespreek word nie. Die vraag ontstaan of die kind 

se moontlikheid tot eksplorering binne 'n outokratiese skoolopset ontwikkel kan word. 

Samevattend kan gestel word dat toereikende relasies die leerhandeling bevorder. Indien die 

leerling die relasie met sy onderwyser as negatief belewe kan dit sy selfaktualisering negatief 

beinvloed. Alhoewel relasies gesond kan wees, blyk dit uit die praktyk dat gevoelens soms 

opgekrop word en tot negatiewe belewing aanleiding gee. Daar sal nou oorgegaan word om 

hierdie probleem te ontleed. 

1.2 ONTLEDING VAN DIE PROBLEEM 

In die ontleding van die probleem word besondere aandag gegee aan die bewuswording van die 

probleem. Verder word die probleem verken ten einde tot 'n probleemstelling te kom. 

1.2.1 Bewuswording van die probleem 

Die bewuswording van die probleem het voortgevloei uit 'n groepwerksessie oor 

onderwyser-leerlingrelasies met 'n standerd nege klas wat uit dertig leerlinge bestaan het. Die 

doel van die groepwerksessie was om te bepaal hoe die leerlinge hulle leerling-skool- en 

leerling-leerlingrelasies belewe. Relasies kan positief of negatief belewe word. Negatiewe 

belewinge kan die oorsprong van griewe vorm. Besondere aandag is gegee aan die aard, 

oorsprong en gevolge van griewe. 

Die rasionaal vir die groepwerksessie was dat griewe wat in die leerling-skool-en 

leerling-leerlingrelasies ontstaan, die voorloper van ontoereikende arbeidsverhoudinge in die 

werksituasie kan wees. Die korrekte hantering van hierdie griewe berei die leerlinge voor op die 

hantering van griewe in 'n toekomstige loopbaan. 
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Die volgende aspekte is gedurende die groepwerksessie bespreek: 

* 

* 
* 

* 

* 
* 

Verklaring van begrippe soos leerling-skool- en leerling-leerlingverhoudinge en die 

beskrywing van griewe. 

Die beskrywing van 'n formele grief. 

Doelwitte van 'n grieweprosedure. 

Moontlike kriteria vir 'n formele grief. 

Moontlike riglyne vir die daarstelling van 'n grieweprosedure. 

Moontlike stappe wat geimplementeer kan word vir die daarstelling van 'n 

grieweprosedure. 

Die gebeurtenisse en situasies wat 'n persoon belewe, beinvloed sy relasies met antler mense. 

Elke leerling is die geleentheid gebied om homself ten opsigte van relasies te evalueer. 

'n Vraelys is aan elke leerling oorhandig om na aanleiding van dit wat in die groepwerksessie 

bespreek is te bepaal hoe sy persoonlike leerling-skool- en leerling-leerlingrelasies lyk. 

V oortspruitend uit die groepwerksessie wil dit voorkom asof sommige van die standerd nege 

leerlinge moontlik ontoereikende relasies met hulle onderwysers beleef. Dit kan moontlik tot 

onopgeloste en blywende negatiewe belewinge jeens bepaalde onderwysers aanleiding gee. 

Dit blyk dat daar sommige senior sekondere skoolleerling is wat hulle relasies met hulle 

onderwysers as ontoereikend belewe en met blywende negatiewe gevoelens jeens hulle 

onderwysers sit. Uit die groepwerksessie het dit geblyk dat die outokratiese hantering van hierdie 

leerlinge vir die senior sekondere skoolleerlinge die grootste probleem is en <lat hulle reken <lat 

hulle menswaardigheid dikwels nie deur die onderwyser gerespekteer word nie. 

Verder blyk dit uit die groepwerksessie dat daar geen prosedure in die skoolsisteem bestaan om 

griewe op te los nie en indien dit wel bestaan leerlinge moontlik nie bewus gemaak word van 

hierdie prosedures nie. Sommige leerlinge het selfs hulle vrees vir intimidasie uitgespreek 
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vanwee die outokratiese stelsel in die skool. In so 'n stelsel word opdragte deur onderwysers 

gedikteer en die leerling luister passief. 

Hierdie griewe van die leerling kan die manifestasie wees van 'n ontoereikende 

leerling-onderwyserrelasies. Dit bet die vraag na die aard van die senior sekondere 

skoolleerling se belewing van sy relasie met sy onderwysers laat ontstaan. 

1.2.2 Verkenning van die probleem 

Die vraag na die aard van relasies by die senior sekondere skoolleerling, wat voortvloei uit die 

bewuswordingsfase, word vervolgens verder verken. 

Die ondersoek na die onderwyser-leerlingrelasies in die senior sekonderefase is deur 'n 

literatuurverkenning ondersoek. 

Dit wil voorkom asof relasies in die onderwys al van die vroegste tye af bevraagteken word (kyk 

1.1). Volgens Van Eeden (1983:1) is die taak van die skool as weg vir die kind tot volwassenheid 

as totaaldoel van die opvoeding, sonder die persoon van die opvoeder-onderwyser onbereikbaar, 

want hy is by uitstek die 'begeleier' op die weg na 'n sinvolle volwasse bestaan. Hy beklemtoon 

dat dit die taak van die klasonderwyser is om 'n gesonde opvoedingsklimaat en doeltreffende 

klaskamerbestuur daar te stel sodat optimale leer verwesenlik kan word. Hierdie siening is 

teenstrydig met Uys (1983:40) wat die verantwoordelikheid vir klimaatskepping in die skool 

uitsluitlik aan die skoolhoof opdra. Dit het die vraag laat ontstaan of die klasonderwyser se rol 

in die instandhouding van relasies nie onderskat word nie. 

Goeie gesonde verhoudinge en gesindhede is dus volgens Van Eeden (1983: 1) en Janse van 

Rensburg (1981:2) nodig vir doeltreffende leer. Dit impliseer dat, indien hierdie relasies skade 

ly, doeltreffende leer gekortwiek kan word. Die senior sekondere skoolleerling se orientering ten 

opsigte van sy relasies vind plaas deur die betekenis wat hy gee aan alles waarby hy in sy 

leefwereld betrokke is. 
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Daar moet dus volgens Vrey (1984:176-177) en Lottering (1987:137) 'n klemverskuiwing in die 

hantering van die leerling in hierdie fase plaasvind om aan te pas by die ontwikkelende 

denkpatroon van abstrakte idees wat kenmerkend is van die leerling gedurende hierdie fase van 

ontwikkeling. Dit wil in die praktyk voorkom asof dit nie altyd gebeur nie en dit kan tot vele 

misverstande en ontoereikende relasies tussen onderwyser en leerling aanleiding gee. Dit kan 

gebeur dat die onderwyser die senior sekondere skoolleerling aan horn wil onderwerp en sy 

gevoelens wil manipuleer sonder om die leerling se menswaardigheid te respekteer. Hierdie 

onvermoe van die onderwysers om die kind se menswaardigheid te respekteer kan derhalwe tot 

ontoereikende relasievorming aanleiding gee (Kirstein 1977:126). Die onvermoe kan 

geinterpreteer word as die gevolg van onkunde by die onderwyser oor hoe om. die relasie te 

hanteer. Hierdie onkunde by die onderwyser het aanleiding gegee tot 'n vraag na die opleiding 

van onderwysers in die hantering van relasies. 

Die senior sekondere skoolleerling, wat liggaamlik volwasse is, ontvang nie altyd die mate van 

erkenning van sy selfstandigheid en waardigheid wat horn toekom nie (Vrey 1984:176-177). Die 

senior sekondere skoolleerling kan so 'n miskenning van sy selfstandigheid deur die onderwyser 

as ontoereikend belewe en sy relasie met sy onderwysers kan in die proses skade ly. Dit het die 

vraag laat ontstaan waarom hierdie relasie tussen die onderwyser en senior sekondere 

skoolleerling nie so toereikend blyk te wees soos wat dit behoort te wees nie? 

Die senior sekondere skoolleerling wil graag sy eie besluite neem oor die wyse van begeleiding 

van die opvoeder ten einde tot volwaardige volwassewording te kan kom (Vrey 1984:176-177). 

Dit impliseer dus dat die senior sekondere skoolleerling 'n vorm van vryheid binne skoolverband 

verlang. Botha (1984:182) beskryf hierdie vryheid as 'n keusevryheid ten opsigte van 

verpligtinge en verantwoordelikhede en dit beteken nie om te maak soos 'n mens wil nie. Dit 

gebeur egter dikwels dat die onderwyser hierdie begeerte tot vryheid verkeerdelik kan vertolk as 

astrantheid en deur middel van 'n outokratiese houding die senior sekondere skoolleerling 

ontneem van sy 
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vryheid om keuses te maak en besluite te neem. Sodoende kan 'n kommunikasiegaping ontstaan 

wat tot misverstande en griewe tussen die senior sekondere skoolleerling en die onderwyser kan 

lei. 

Botha (1984:259) noem dat indien die opvoedeling binne skoolverband byvoorbeeld die 

gedragskode van die skool oortree, dit die onderwyser se verantwoordelikheid is om die leerling 

te dwing om die gedragskode te eerbiedig. Indien die leerling gedwing word tot so 'n 

eerbiediging van die gedragskode in plaas van om deur middel van onderhandeling horn tereg 

te wys, kan hy moontlik voel dat die onderwyser horn forseer. Die leerling kan die onderwyser 

as eensydig belewe en die belewenis kan manifesteer in gedrag soos opstandigheid. lndien die 

onderwyser hierdie situasie ontoereikend benader kan dit tot blywende griewe by die senior 

sekondere skoolleerling aanleiding gee. Dit wil derhalwe voorkom asof die senior sekondere 

skoolleerling anders hanteer behoort te word as die kind in die primere skoolfase. Die 

kommunikasie tussen die onderwyser en die senior sekondere skoolleerling sal dus op 'n veel 

hoer vlak geskied as by die primere skoolleerling (Kirstein 1977:80-81). 

Gedurende die skoolleerling se primere skoolfase is hy nog baie afhanklik van die begeleiding 

van die onderwyser (Garbers 1962:10). Alhoewel die kind nie gedurende hierdie fase 

gedwarsboom word nie, moet hy leer om gesag te gehoorsaam (Lottering 1987: 111 ). Gedurende 

die skoolleerling se senior sekondere skoolfase word die begeleiding van die onderwyser 

stelselmatig gewysig deurdat die senior sekondere skoolleerling toegelaat moet word om al hoe 

meer selfstandige besluite te begin neem. Dit beteken egter nie dat die senior sekondere 

skoolleerling sonder gesag gelaat moet word nie (Du Plessis 1979:21). Die verskil blyk egter 

te le in die toepassing van hierdie gesag, waar kommunikasie 'n belangrike rol speel. Hierdie 

toenemende selfstandigwording moet die onderwyser laat insien dat hy nie voortdurend die 

enigste besluitnemer in die onderwyser-leerlingrelasies kan wees nie. Hy moet toelaat dat die 

senior sekondere skoolleerling groter verantwoordelikheid in die relasie aanvaar (Lottering 

1987:153). Ten spyte van hierdie veranderende aard van die onderwyser-leerlingrelasie bly die 

onderwyser die inisieerder van hierdie relasies, maar hy moet horn deur kommunikasie met die 

leerling laat lei. 
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Dit impliseer dat die onderwyser en leerling deur middel van kommunikasie tot ware ontmoeting 

moet oorgaan (Gunter 1964:4). Hierdie ontmoeting moet gesien word as 'n dialogiese verhouding 

waar wedersydse kommunikasie tussen die onderwyser en senior sekondere skoolleerling 

noodsaaklik is vir doeltreffende relasiestigting (Smith 1966:300). 

Kommunikasie is dus belangrik in die vorming van relasies in die onderwys. Dit kan egter 

gebeur dat daar 'n gees van kommunikasielose manipulasie in die onderwys kan plaasvind 

(Kirstein 1977:100-116). Dit wil voorkom asof die onderwyser nie altyd die leerling se 

menswaardigheid in ag neem wanneer hy met die leerling kommunikeer nie, wat tot negatiewe 

belewinge by die leerling aanleiding kan gee. 

In 'n stelsel waar die onderwyser die senior sekondere skoolleerling wil onderwerp aan sy gesag, 

kan daar sprake wees van eensydige betrokkenheid. Wedersydse betrokkenheid van die 

onderwyser en leerling in die instandhouding van relasies is belangrik. Hierdie wedersydse 

betrokkenheid kan onder andere beskryf word as 'n demokrasie. Stewart ( 1985: 17) beskryf die 

demokrasie in die sekondere skool as 'n doelwit om sowel inisiatief as die onafuanklike 

denkpotensiaal van die kind te ontwikkel. Albei aspekte is nodig om die leerling as volwassene 

in 'n demokratiese samelewing voor te berei. In 'n outokratiese stelsel word die kind se reg tot 

deelname nie erken nie, en gevolglik sal die vorming van die relasies tussen die onderwyser en 

die leerling geskend word (Beckmann 1985:317). Dit blyk hieruit dat sowel die onderwyser as 

die leerling bewus moet wees van die doel wat in die klaskamer nagestrewe word, naamlik 

volwassewording (Van Eeden 1983:9). Hy impliseer hiermee dat die senior sekondere 

skoolleerling nie net die reg het om kind te wees nie, maar ook die reg het om volwasse te word. 

Uit bogenoemde bespreking blyk dat die demokrasie in skole deur outokrasie gekortwiek word. 

'n Demokratiese onderwyser erken die kind se reg tot mede-kommunikeerder wat ook as 'n 

deelnemende besluitnemingsproses bekend staan (Kilian & Viljoen 1974:120). Van Eeden 

(1983:1) en Uys (1983:5) beklemtoon dat die gebied van deelnemende besluitneming egter nog 

nie ten voile tot sy reg in die skole gekom het nie. 'n Rede hiervoor kan moontlik gevind word 

in die feit dat deelnemende besluitneming vertolk kan word as 'n kapitulasie van bestuur waar 
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die skool hoofsaaklik nog as 'n outokratiese instelling gesien kan word (Carelse 1986:253; Van 

Wyk 1992:139). 

Die outokratiese aard van die skoolstelsel is teenstrydig met die doelwit dat die samewerking 

tussen onderwyser en leerling in 'n demokratiese klaskamer bevorderlik is vir suksesvolle leer 

(Vrey 1984:253). Die outokratiese onderwyser is 'n onderwyser wat sy mag op die leerling 

afdwing sonder om die leerling se persepsie in ag te neem (Van Eeden 1983:17). In so 'n 

outokratiese stelsel kan die kind se volwassewordingspotensiaal teegewerk word (Beckmann 

1985:320). Carelse (1986:23) twyfel of die siening van demokrasie in die sekondere skool kan 

realiseer omdat die huidige outokratiese onderwysstelsel dit nie toelaat nie. In so 'n stelsel word 

die filosofie van "bly stil en doen wat van jou gevra word" nog gehandhaaf (Carelse 1986:23). 

In 'n outokratiese stelsel tree die onderwyser as allesoorheersende lid van die dialoog op. V anuit 

sy magsposisie dikteer hy die opvoedingsituasie terwyl daar van die kind slegs 'n passiewe 

gehoorsaamheid geeis word (Kirstein 1977:129). Die tipe onderwyser wat Kirstein hier beskryf, 

blyk heeltemal teenstrydig te wees met 'n demokratiese opvoeder. So 'n outokratiese stelsel 

impliseer dat die senior sekondere skoolleerling, wat soos 'n volwassene behandel wil word, 

alhoewel hy nog nie die regte en verpligtinge van volwassenheid geheel en al kan aandurf nie, 

nie optimale selfaktualisering kan bereik nie (Vrey 1974: 176). Die vraag wat hieruit voortvloei, 

is hoe die senior sekondere skoolleerling, wat graag wil deelneem aan sy volwassewording, 

die relasies wat uit hierdie outokratiese filosofie ontstaan belewe. 

So 'n outokratiese stelsel kan aanleiding gee tot die misbruik van gesag deur die onderwyser en 

gee dikwels daartoe aanleiding dat die relasie met die leerling skade ly (Carelse 1986:72; Kirstein 

1977:129). Hierdie siening dat die onderwyser in sy gesagsuitoefening die kind se belewing, 

opvatting of weergawe van 'n bepaalde saak (audit alterem partem) in ag moet neem, word ook 

by Beckmann (1985:323) aangetref. Dit impliseer dat die senior sekondere skoolleerling wat 

gestraf word, moet weet waarom hy gestraf word. lndien hy nie begrip het nie kan die senior 

sekondere skoolleerling se belewing van hierdie misbruik van gesag moontlik tot onopgeloste en 

blywende griewe lei. 
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In 'n studie van Le Roux (1984:148-164) is onderwysstudente gevra om kommentaar te lewer oor 

hulle skooljare en om die aard van die onderwyser se houding teenoor hulle as leerlinge 

gedurende hulle skooljare te evalueer. Die volgende is deur Le Roux bevind: 

30% was van mening dat onderwysers nie altyd konsiderasie, waardering en respek vir 

die leerlinge aan die dag le nie; 

25% het aangedui dat hulle onderwysers nie die leerlinge ag nie; 

22 % het beleef dat onderwysers leerlinge vemeder; 

4 7 % van die respondente het in sekere klasse nooit welkom gevoel nie; 

18 % het in sommige klasse gedurig spanning en vrees ervaar. 

Geen afleidings kon uit hierdie gegewens gemaak word nie aangesien dit bloot 'n opname-studie 

was. Wat wel belangrik is, is die waameming dat slegs die negatiewe belewinge telkens 

aangeteken is en die moontlike positiewe belewinge nie in die opname gebruik is nie. Dit het 

die vraag laat ontstaan waarom die positiewe ervarings, wat aanleiding kan gee tot -toereikende 

onderwyser-leerlingrelasies, nie in die studie genoem is nie en waarom daar net op die negatiewe 

ervarings van die leerlinge gekonsentreer word? Dit dui egter op 'n behoefte om 'n omvattende 

ondersoek na die klimaat tussen onderwysers en leerlinge in skole te doen. 

Van Dyk ( 1989: 178) het in 'n omvattende studie oor die gelukkige leerlinggemeenskap aanbeveel 

dat 'n empiriese ondersoek oor die houding van die onderwysers en die leerling se belewing 

daarvan gedoen behoort te word. 

Uit die verkenning van die probleem blyk dit derhalwe dat daar wel gronde is vir die aanvanklike 

bewuswording van die probleem, naamlik dat daar wel kinders is wat griewe het en dat daar nie 

aan hierdie griewe behoorlik aandag gegee word nie. Die bestaan van griewe blyk die direkte 

gevolg van ontoereikende relasies te wees. 
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1.2.3 Probleemstelling 

Aanvanklik is bewus geword dat sommige senior sekondere skoolleerlinge met onopgeloste 

griewe teenoor die onderwyser worstel en dat die griewe blykbaar toereikende relasievorming 

beinvloed. Uit 'n voorlopige literatuurverkenning van die probleem blyk dat die ontoereikende 

onderwyser-leerlingrelasies tot negatiewe belewinge by die leerling aanleiding kan gee. Dit blyk 

verder dat daar nie veel navorsing oor die aard van die leerling-onderwyserrelasies gedoen is nie 

en dat navorsing in die verband noodsaaklik en relevant is. 

Die bewuswording van onopgeloste griewe by die senior sekondere skoolleerling en die 

verkenning daarvan het die vraag laat ontstaan na die aard van die senior sekondere 

skoolleerling se belewing van sy relasies met sy onderwyser, die faktore wat die relasie 

beinvloed en die invloed van die belewing op die relasievorming met die onderwyser. 

1.3 DOELSTELLING MET DIE NAVORSING 

1.3.1 Algemene doelstellings 

Die doel van die ondersoek is: 

* om 'n literatuurstudie te doen van relasies as fenomeen en om die aard van relasiestigting 

in die algemeen en as deel van die kind se leefwereld van naderby te ondersoek. Aandag 

word gegee aan die rol van die Sielkundige Opvoedkundige Kategoriee in relasievorming 

en die verwantskap tussen relasievorming en identiteitsvorming as deel van die kind se 

leefwereld. Die veranderende aard van die onderwyser-leerlingrelasies in die senior 

sekondere skoolf ase word bespreek. Die selfstandigwording van die senior sekondere 

skoolleerling word ook ondersoek. 
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om 'n literatuurstudie te doen met betrekking tot die belewing van die senior sekondere 

skoolleerling ten opsigte van sy leerling-onderwyserrelasie en moontlike faktore wat die 

belewing kan beinvloed. 

1.3.2 Spesifieke doelstellings 

Die spesifieke doel van die ondersoek is: 

* 

* 

om 'n literatuurstudie te doen oor die belewing van relasies deur leerlinge in die senior 

sekondere skoolf ase. 

om 'n empiriese ondersoek deur middel van 'n vraelys te doen ten einde : 

die wese (aard) van die onderwyser-leerlingrelasie in die senior sekonderefase te 

bepaal; en 

te bepaal watter faktore tot die relasie bydra. 

Hierdie verkenning is gerig op die samestelling van 'n aantal faktore om die aard van die 

onderwyser-leerlingrelasies in die senior sekonderefase te bepaal, met die oog daarop om 'n beter 

begrip van die leerling in die senior sekonderefase te bekom. 

1.4 AFBAKENING VAN DIE TERREIN VAN ONDERSOEK 

1.4.1 Algemene afbakening 

Die ondersoek is gerig op die insameling van inligting oor die aard van die senior sekondere 

skoolleerling se belewing van sy relasies met sy onderwysers. Verder word gelet op die invloed 

van die belewing op relasievorming met sy onderwysers. Die klem val dos op belewing {as 

Sielkundige Opvoedkundige Kategorie) van die senior sekondere skoolleerling se relasies 

met sy onderwyser. 
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1.4.2 Spesifieke atbakening 

Die empiriese ondersoek word uitgevoer by enkele sekondere skole in Durban wat besoek word 

deur blanke Afrikaans- en Engelssprekende leerlinge. Die vraelys word ingevul deur standerd 

ses tot tien leerlinge van die betrokke skole ten einde te kan bepaal of daar 'n verskil bestaan 

tussen die belewinge van die standerd ses en tien leerlinge van hulle onderwyser- leerlingrelasies. 

Die skole is in 'n gemiddelde sosio-ekonomiese area gelee. 

Aandag word gegee aan die leerling-onderwyserrelasies en dus word slegs die skoolsituasie 

nagevors. 

1.5 METODE VAN ONDERSOEK 

In die ondersoek word twee duidelike navorsingsmetodes onderskei, naamlik 'n literatuurstudie 

en 'n empiriese ondersoek. Die literatuurstudie behels 'n teoretiese begronding van die belewing 

van die senior sekondere skoolleerling se relasies met sy onderwysers met die doel om afleidings 

te maak oor die aard van die senior sekondere skoolleerling se belewing van sy relasies met sy 

onderwysers. Die veranderende aard van onderwyser-leerlingrelasies in die verskillende fases 

van ontwikkeling word ook ondersoek. Verder word 'n empiriese ondersoek geloods met die doel 

om die inligting te verkry oor die aard van die senior sekondere skoolleerling se belewing van 

sy relasies met sy onderwysers en die invloed daarvan op relasievorming wat uit die literatuur 

verkry is, deur middel van 'n vraelys in die praktyk te verifieer. 

Die belewing van die senior sekondere skoolleerling se relasies met sy onderwysers word dus 

empiries ondersoek deur middel van 'n vraelys. Die data wat ingewin word, word statisties 

verwerk en geinterpreteer. Daar sal dus van die nomotetiese navorsingsmetode gebruik gemaak 

word. Dit word ten volle in hoofstuk vier bespreek. 
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1.6 BEGRIPSVERKLARING 

Vervolgens word enkele verklarings van begrippe gegee ten einde die begrippe in die konteks 

van hierdie navorsing te plaas. 

1.6.1 Senior sekondere skoolleerling 

Oosthuizen, Petrick en Wiechers (1990:46) asook Sonnekus en Ferreira (1986:268) beskryf die 

senior sekondere skoolleerling as die leerling vanaf standerd agt tot tien. 'n Belangrike kenmerk 

van hierdie leerling is dat hulle sekerder van hulleself word. Hulle ondersoek en bevraagteken 

en hulle is voortdurend op soek na nuwe sieninge oor bestaande sake soos godsdiens en politiek 

(Oosthuizen et al. 1990:46, Vrey 1984:75). Die senior sekondere skoolleerling se intellektuele 

vermoens is baie meer gevorderd en sy denke meer abstrak as toe hy in die primere skool was 

(Van den Aardweg & Van den Aardweg 1988:13). 

Die senior sekondere skoolleerling staan op die drumpel van volwassenheid en toereikende 

onderwys in hi er die fase laat horn kognitief, affektief en normatief genoeg selfstandigheid toe 

sodat hy uiteindelik tot sedelik selfstandige besluitneming en handeling kan kom wat hy in die 

volwasse lewe sal moet beoefen (Landman 1981:4). 

Volgens Vrey (1984:176) bevind die senior sekondere skoolleerling horn in die middel 

adolessensiefase wat gekenmerk word deur die emansipasie van die kind en die aantal 

heteroseksuele relasies wat gestig word. In die tydperk ontstaan 'n sterk drang na 

onafhank:likheid en die kind besit 'n vasgelegde siening van onderwysers, skoolvakke, 

skoolaktiwiteite en leermetodes (Geduld 1985:77). Hy is ook bewus van sekere moontlikhede 

en beperkinge in homself en probeer hierdie beperkinge deurentyd op die proef stel (Duminy 

1972:9). 

Tydens die adolessente f ase van ontwikkeling behoort die steungewing en begeleiding van die 

volwassene stelselmatig te verander om die jeugdige op sy selfstandigwording voor te berei. Dit 
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is 'n periode waarin die senior sekondere skoolleerling op eie verantwoordelikheid 'n 

betekeniswereld skep waardeur hy 'n mate van selfstandigheid verwerf (Lottering 1987:138). 'n 

Verdere belangrike kenmerk van die senior sekondere skoolleerling is die toenemende vestiging 

van 'n eie identiteit (Kok 1984:27). 

Vir die doeleindes van hierdie studie word Oosthuizen et aL (1990:46) se beskrywing van die 

senior sekondere skoolleerling gebruik, naamlik dat hierdie leerling 'n leerling is wat horn vanaf 

standerd agt tot tien bevind en op die drumpel van volwassenheid staan waar toenemende 

emansipasie begin intree. Daar is sprake van 'n mate van selfstandigheid en die potensiaal 

bestaan by die kind om 'n eie besluit te neem. 

1.6.2 Jlelasies 

Die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse taal (1981:894) verklaar relasies as 

verhoudings, verbindings en betrekkings waarin persone of sake tot mekaar staan. Vrey 

(1984:21) en Jacobs (1987:5) verwys na relasies as 'n verband wat bestaan tussen twee mense. 

Wanneer die mens relasies tussen twee objekte ontdek, vind daar vergelyking plaas tussen die 

objekte en word verbande herken soos byvoorbeeld ten opsigte van posisie, voorkoms, en 

kwaliteit (Vrey 1984:21). 

Jlelasies sluit ook die verstaan of begryp van die ander persoon of objek in. Hierdie 

betekenisgewing is slegs moontlik deur betrokkenheid by die persoon of objek en die kwaliteit 

van die betekenis deur die belewing tydens betrokkenheid (Vrey 1984:23). 

Sodra mense relasies vorm, is daar ook sprake van onderlinge beinvloeding van mekaar wat 

manifesteer in byvoorbeeld die aantrek of afstoot van mekaar (Vrey 1984:23). Dit impliseer dat 

daar voortdurende evaluering plaasvind deur die kind van die betekenis wat toegeken is sodat 

daar 'n bepaalde belewing ervaar word. Die wyse waarop 'n persoon gevoelens van vreugde, 

blydskap, droefheid en aggressie beleef, bepaal die kwaliteit van sy relasies (Jacobs 1987:5). 
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Vrey (1984:21) en Jacobs (1987:5) se verklaring van die begrip relasie, naamlik die verband wat 

tussen twee persone (te wete die senior sekondere skoolleerling en onderwyser) bestaan, word 

vir gebruik van hierdie navorsing aanvaar. 

1.6.3 IJelewe 

Die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse taal (1981:78) verklaar belewe as iets wat 

ondervind word waar dit met die eie gevoelslewe verbind word. Daar is dus sprake van die maak 

van 'n evaluering van dit wat deur die persoon waargeneem word. Volgens Vrey (1984:42) hang 

gevoelens saam met alle gedrag waar betrokkenheid by die situasie en buigsaamheid teenoor dit 

wat waargeneem is, moet plaasvind alvorens betekenis daaraan geheg kan word. Die gevoelens 

wat die persoon ervaar, dui aan hoedat hierdie situasies geevalueer en beleef word. 

Die belewing van 'n situasie waaraan 'n bepaalde betekenis gegee word, lei tot die integrasie van 

die belewing en die betekenis wat daaraan geheg word. Dit lei daartoe dat die betekenis dan 'n 

individueel persoonlike dimensie bykry (Vrey 1984:43). Die implikasie van die integrering is 

dat die belewing afuang van die graad van betrokkenheid en die kwaliteit van die belewing. So 

kan 'n persoon, vanwee sy betekenisgewing en evaluering van 'n bepaalde aspek, gunstige of 

ongunstige belewinge ervaar. Die senior sekondere skoolleerling se evaluering van 'n 

vemederende opmerking van die onderwyser kan moontlik as ongunstig belewe word, wat weer 

tot 'n moontlike ontoereikende selfkonsep kan bydra. Die teendeel is ook waar, waar die senior 

sekondere skoolleerling wat goedkeuring van sy onderwysers ervaar, sy relasie met sy onderwyser 

as gunstig belewe en dit kan bydra dat die kind sy selfkonsep toereikend versterk. 

1.6.4 Demokrasie 

Die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse taal ( 1981: 141) beskryf demokrasie as 'n 

stelsel wat deur verteenwoordigers uit die hele gemeenskap gekies word. Hierdie vorm van 

demokrasie impliseer dus die deelname van die hele gemeenskap aan 'n bepaalde stelsel. Ten 
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einde die begrip demokrasie van toepassing te maak op hierdie studie word demokrasie beskryf 

as die senior sekondere skoolleerling se deelname aan 'n stelsel wat in die geval die skool is. 

In so 'n demokratiese stelsel behoort die onderwyser ag te gee op wat die leerling se en behoort 

met die leerling se ideale rekenskap gehou te word in enige aksie wat gemik is op die 

volwassewording van die kind (Beckmann 1985: 132). Die senior sekondere skoolleerling word 

met ander woorde die geleentheid gegun tot selfekspressie ten einde sy eie moontlikhede te kan 

verwerklik. Die kind verset horn sodoende teen slaafse eenvormigheid ten opsigte van 

doelwitstelling deur die onderwyser deur sy eie doelwitte daar te stel (Beckmann 1985:311). 

Die ekspr~ssie van die senior sekondere skoolleerling oor sy eie toekoms in teenstelling met 

dwingende eenvormigheid wat die onderwyser vir die kind stel om na te strewe, moet deur die 

onderwyser gebruik word ten einde die leerling se volwassenheidsbeeld te beoordeel. Sodoende 

verwerklik die senior sekondere skoolleerling, deur deelname aan opvoeding die essensies van 

medemenslikheid (Beckmann 1985:312,317). 

1.6.5 Outokrasie 

Die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse taal (1981:812) verklaar outokrasie as 'n 

alleenheerskappy waar die heerser slegs sy eie kop volg. Bosman, Van der Merwe en Hiemstra 

(1980: 1001) beskryf outokrasie as 'n eiegeregtigheid en eiemagtigheid van die persoon in die 

magsposisie. Dit impliseer om op te tree sonder om rekening te hou met die ander persoon se 

wense. Hierdie eiegeregtigheid beteken dat die persoon op sy eie gesag vertrou (Die Verklarende 

Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal 1981:193). 

De Beer (1981:20) noem hierdie outokrasie 'n indoktrinasie. Dit impliseer die gebruik van 

argumente en feite deur die outokraat maar laat nie toe dat die luisteraar die geldigheid van die 

feite vanuit 'n onbevange kritiese ingesteldheid evalueer nie. Dit kan aanleiding gee tot die 

misbruik van gesag. Carelse (1986:72) noem hierdie misbruik van gesag in die skool 'n 

outokratiese mag, waar die onderwyser probeer om te verhoed dat die leerling sy doelwitte bereik 

en dit kan 'n probleem skep vir gesonde relasies tussen die onderwyser en leerling. 
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Outokrasie in die konteks van hierdie studie impliseer die alleenheerskappy van die onderwyser 

wat net op sy eie gesag vertrou, sonder om die senior sekondere skoolleerling se wense in ag te 

neem of daarna te luister. 

1.6.6 'n Grief 

Die Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse taal (1981:320) beskryf 'n grief as 'n 

beswaar wat gronde vir ontevredenheid en misnoegdheid veroorsaak. Bendix (1992:283) 

definieer 'n grief as 'n klagte wat verband hou met 'n persoon se behandeling of posisie binne 

'n bepaalde werksituasie. 

'n Grief in die konteks van hierdie studie is 'n klagte wat verband hou met die optrede van die 

onderwyser binne skoolverband wat tot ontevredenheid en misnoegdheid by die senior sekondere 

skoolleerling aanleiding kan gee. Volgens Bendix (1992:283) regverdig so 'n grief die formele 

aandag van die bestuur en in hierdie konteks die aandag van die onderwyser. 

1.7 PROGRAM VAN ONDERSOEK 

fu hoofstuk een word 'n orientering en agtergrond tot die navorsing gegee. Hoofstuk twee is die 

verslag van 'n literatuurstudie met betrekking tot relasievorming as 'n algemene verskynsel. Die 

Sielkundige Opvoedkundige Kategoriee word beskryf binne die veranderende aard van 

leerling-onderwyserrelasies van die primere skoolfase na die sekondere skoolfase. 

Die belewing van relasies deur leerlinge in die. senior sekondere skoolfase word in hoofstuk drie 

gedoen. fu hoofstuk vier word die navorsingsontwerp beskryf. 'n Toepaslike vraelys word aan 

die hand van die literatuurstudie saarngestel om inligting te verkry oor die faktore wat die aard 

van die senior sekondere skoolleerling se belewing van sy relasies met sy onderwysers beinvloed. 

Die navorsingsresultate word in hoofstuk vyf weergegee en hoofstuk ses word gebruik om verslag 

te doen oor die bevindings, gevolgtrekkings en aanbevelings van die navorsing. 

32 



ORICNTllRING 

1.8 SAMEVATTING 

Tydens 'n groepwerksessie met standerd nege leerlinge is ondervind dat daar moontlik probleme 

in senior sekondere skoolleerling-onderwyserrelasies kan bestaan. Hierdie probleme kan 

aanleiding gee tot onopgeloste griewe by die leerlinge. Die leerling-onderwyserrelasies word 

deur verskeie skrywers as ontoereikend vir selfaktualisering geidentifiseer. In die literatuur word 

meer klem gele op die ervaring (betekenisgewing, betrokkenheid en belewing) van die 

onderwyser. Geen besondere aandag word gewy aan die belewing van die leerling ten opsigte 

van relasies met onderwysers nie. 

Ten einde na die senior sekondere skoolleerling se belewing van sy relasies met sy onderwysers 

te kyk, is 'n deeglike literatuurstudie van leerling-onderwyserrelasies as onderbou noodsaaklik. 

Om hierdie probleem verder te ondersoek, word 'n deeglike literatuurstudie vereis van senior 

sekondere skoolleerling-onderwyserrelasies. 

In hoofstuk twee word vervolgens 'n literatuurstudie gedoen van die vorming van 

leerling-onderwyserrelasies met besondere verwysing na die selfstandigwording van die senior 

sekondere skoolleerling. 
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RELASIES AS FENOMEEN 

2.1 INLEIDING 

Dit is noodsaaklik om 'n grondige studie van relasievonning as fenomeen te maak ten einde 'n 

duidelike beeld te vorm van die aard van toereikende leerling-onderwyserrelasies. In hoofstuk 

twee word vervolgens aandag gegee aan relasievorming en die verskillende aspekte wat daarmee 

gepaard gaan soos betekenisgewing, betrokkenheid, belewing, selfkonsepvorming en 

selfaktualisering. 

Elke opvoeder het as roeping die taak om die opvoedeling te begelei tot die wording van wat hy 

kan, wil en behoort te word (Oosthuizen et al. 1990:2). Die opvoedeling is egter nie 'n willose 

mens in die hande van die opvoeder nie, maar 'n persoon in eie reg met bepaalde voorkeure, 

behoeftes en begeertes (Lessing 1992:65). Uit die voorlopige literatuurstudie (hoofstuk een) blyk 

dit dat elke opvoedeling met wie daar bemoeienis gemaak word, die reg tot doeltreffende 

opvoeding besit om sodoende die roeping van self aktualisering te kan beantwoord. Die kind kan 

slegs tot volwaardige volwassene ontwikkel indien daar sprake is van wedersydse betrokkenheid 

van beide die opvoedeling en opvoeder in die opvoedingsgebeure soos in FIGUUR 1 uiteengesit 

word. 

Die kind is derhalwe iemand wat kan groei en ontwikkel en wat saam met die opvoeder werk 

aan sy eie wording deurdat hy strewe na selfaktualisering (Smith 1985:7). Dit is om hierdie rede 

vir die opvoeder betekenisvol om hierdie eie strewe van die kind sinvol te ontwikkel en te 

begelei tot uiteindelike volwassenheid. Die kind het die onderwyser en ander opvoeders se hulp 

en steun nodig om te kan vorder op sy steil en moeisame weg na volwassenheid. Hulp en 

steungewing impliseer dat die opvoeders in 'n bepaalde verhouding tot die kind staan en dat daar 

dus sprake van relasiestigting is. 
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FIGUUR 1 
WEDERSYDSE BETROKKENHEID IN OPVOEDINGSGEBEURE 

Opvoede 1 i ng ......--------...,. Opvoeder 

Wedersydse 
etrokkenheid 

I 
Selfaktualisering 
Selfstandigwording 

Bron: Eie samestelling 

lndien hierdie steun ontoereikend gegee word, kan dit die verhoudingstigting nadelig beinvloed. 

Die kind kan dan nie volwaardige volwassene word nie en hy betree dan die wereld van die 

volwassene as onvolwassene wat nie die eise en verantwoordelikhede toereikend kan aanvaar en 

verwerk nie (kyk 1.1 ). 

Volgens die Sielkundige Opvoedkundige perspektief kan relasievorming egter nie voltrek word 

as relasies nie in sy sinvolle samehang in interaksie is nie. Die aard van relasievorming en die 

Sielkundige Opvoedkundige Kategoriee (betrokkenheid, betekenisgewing en belewing) wat direk 

verband hou met selfaktualisering en volwassewording word vervolgens bespreek. 

2.2 DIE AARD VAN RELASIEVORMING 

Die kind is van geboorte af besig om homself te orienteer in die wereld om horn. Deur die 

omgang met en deelname aan situasies en gebeure ontstaan bepaalde relasies met die aspekte van 

sy leefwereld wat in bepaalde identiteite kulmineer (Lessing 1992:67,68; Vrey 1984:101). Hy 

raak dus deelnemer aan die wereld wat horn omring. Ten einde homself in sy wereld te orienteer 

om te kan groot word, moet die kind dus met die wereld wat horn omring relasies vorm (Vrey 

1984:22). 
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Wanneer die kind relasies vorm, is daar sprake van 'n band wat twee komponente bevat, naamlik 

'n kognitiewe en 'n affektiewe komponent (Vrey 1984:22). Die kognitiewe dui op die 

kennis-aspek en die affektiewe op die kwaliteit van belewing. In die konteks van hierdie studie 

veronderstel die relasie byvoorbeeld tussen die kind en sy onderwyser dat die onderwyser die 

kind ken en dat die kind die onderwyser ken. Affektief kan die een die ander liefhe, haat of 

neutraal staan en as gevolg daarvan die ander aanvaar of verwerp. Die mens kan dus nie in 

isolasie bestaan nie, maar staan altyd in relasie tot die wereld, dinge, objekte en mense (Vrey 

1984:12). 

Die wyse waarop 'n persoon gevoelens van vreugde, blydskap, droefheid en aggressie beleef, 

bepaal in watter mate die kind die kwaliteit van die relasie beleef (Jacobs & Vrey 1982:14). Die 

kind sa1 graag betrokke wil raak by persone en situasies waartoe hy aangetrokke voel. Dit 

veronderstel in die huisgesinsituasie en in die skool dat die kind graag betrokke sal wil raak by 

die ouer en onderwyser wat hy voel horn verstaan. 

Relasies kan derhalwe toereikend of ontoereikend gevorm word. Toereikende relasies berus op 

tweerigtingkommunikasie wat 'n mate van assertiwiteit vereis (Augsburger 1980: 11; Bower & 

Bower 1976:29). Sodra hierdie tweerigtingkommunikasie deur misverstande gekortwiek word, 

is daar sprake van 'n eenrigtingkommunikasie en die aard van die relasie kan as ontoereikend 

beskryf word. 

In die senior sekondere skoolfase verkeer die leerling in die fase van adolessensie, waar 'n 

verbreking van kommunikasie uit die aard van die saak tot beperkte geleenthede vir 

identiteitsverkryging, as belangrike bousteen vir persoonlikheid, aanleiding gee (kyk 1.6.1). 

Hierdie tipe relasie tussen die senior sekondere skoolleerling en die onderwyser, ouers en vriende 

kan dan as ontoereikend bestempel word. 

Beckmann (1985:311) noem dat die onderwyser, wat met elke leerling 'n besondere relasie stig 

ten einde die leerling te kan opvoed, elke leerling se uniekheid in die onderwyser-leerlingrelasie 
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eerbiedig. Die onderwyser rnaak dit daardeur vir die leerling moontlik om sy eie moontlikhede 

te ontdek. 

Relasievorming vereis met ander woorde wedersydse betrokkenheid van albei persone in die 

relasie. W anneer daar nie wedersydse kommunikasie in so 'n relasie plaasvind nie, is daar sprake 

van versteurde kommunikasie wat lei tot die ontoereikende verwerkliking van die 

opvoedingsgebeure. Die begeleiding tot psigiese lewensaktualisering geskied dan ontoereikend 

en gee aanleiding daartoe dat die kind in sy persoons- en volwassewording gerem word. Dit 

impliseer dat die kind se volwassewording vertraag word en nie teen die tempo geskied waarteen 

dit behoort te geskied nie. Daar ontstaan dan 'n gaping tussen die volwassewordingsvlak wat die 

kind bereik het en die vlak wat hy behoort te bereik ooreenkomstig sy persoonsmoontlikhede 

(Van Niekerk 1976:37,44). 

Die betekenisse wat die leerling aan so 'n ontoereikende opvoedingsgebeure gee, kan as 

versteurde betekenisse gekwalifiseer word. Ter Horst (1973:74) se in hierdie verband dat dit as 

'n hindernis op die kind se weg na volwassenheid beskou kan word. Van Niekerk (1976:37) 

noem dat daar dan sprake is van problematiese opvoedingsgebeure en die kind kan as 'n 

wordingsgeremde kind beskryf word. Daar moet dus sprake wees van wedersydse kommunikasie 

in die relasievorming. Sodra versteurde kommunikasie in die relasie tussen twee persone 

plaasvind, kan die vorming van daardie relasie skade ly. 

Die aard van die relasievorming van die kind met sy leefwereld word op skematiese wyse in 

FIGUUR 2 voorgestel en aan die hand daarvan verder bespreek. 

Die aard van die relasie wat die kind in sy leefwereld of in die klaskamer stig, hou verband met 

die wyse van betrokkenheid, belewing, betekenisgewing aan bepaalde identiteite wat deur 

gebeure en situasie in die leefwereld tot stand kom (Lessing 1992:69). Die betrokkenheid dui 

op daadwerklike handeling en impliseer doelgerigtheid, volharding en toewyding. Die kind word 

dus op 'n doelgerigte wyse deur die self en andere in sy leefwereld betrek. Sy betrokkenheid 

by die gebeure in die leefwereld dra by tot die vorming van 'n bepaalde identiteit. 
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FIGUUR 2 
DIE AARD VAN RELASIEVORMING VAN DIE KIND 

Kind 
wyse van 

Betrokkenheid 
Betekenisgewing 

Be~n/ 
Ident iteit 

Bron: Eie samestelling 

Gunstig 
Ongunstig 

Die leerling se betrokkenheid by en belewing van 'n bepaalde situasie lei tot 'n besondere 

betekenisgewing aan 'n relasie wat realisties of onrealisties kan wees. Betekenisgewing impliseer 

dat die kind ken, herken, verstaan en weet. Die kind se kognitiewe verrnoens stel horn in staat 

om betekenisse van 'n bepaalde aspek te ontdek en toe te ken. 

Betrokkenheid, belewing en betekenisgewing staan derhalwe in wisselwerking met mekaar en dra 

by tot die wyse waarop die kind homself in bepaalde situasies sien (Jacobs & Vrey 1982:11-13). 

Die betrokkenheid van die kind by hierdie gebeure in sy leefwereld gaan met 'n besondere 

belewing gepaard wat gunstig of ongunstig kan wees en waardeur die kind tot die gebeure 

aangetrek of afgestoot word. Hierdie belewing gee 'n aanduiding van hoe die kind sy eie 

identiteit in 'n betrokke situasie ervaar, hoe die kind homself as leerling ervaar en die belewing 

bepaal die kwaliteit van die relasies wat met sy leerlingskap verband hou. Belewenis is derhalwe 

gevoelsmatig van aard en beklemtoon die aard van die relasies wat 'n persoon stig. 

Indien die kind nie betrokke raak by die opvoedingsgebeure nie, sal hy onvoldoende betekenisse, 

waaghouding, toekomsvervulling, selfbegryping en verowering van vryheid tot verantwoorde

likheid openbaar (Landman & Roos 1973:143-147). Dit beteken by implikasie dat die kind nie 

toereikend op sy volwassewording voorberei kan word nie en die betekenisse wat hy heg aan die 

relasies sy betekenisse van toekomstige relasies kan beinvloed. Dit kan 'n sneeubaleffek van 

misverstande tussen die onderwyser en die leerling in die klaskamersituasie veroorsaak. 
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Aangesien die leerling sy relasie met sy onderwyser op 'n bepaalde wyse beleef, kan dit 

teenreaksies veroorsaak wat later kan uitloop op opgekropte griewe wat in werklikheid deur 

doeltreffende kommunikasie tussen die onderwyser en die kind opgehef kan word. 

Dit is uit bogenoemde bespreking duidelik dat die relasie tussen die onderwyser en die leerling 

van so 'n aard behoort te wees dat die leerling nie in sy volwassewording gerem moet word nie, 

maar dat hy eerder deur die onderwyser voorberei en begelei moet word tot volwassewording. 

Dit is slegs moontlik indien beide die onderwyser en die kind betrokke is in so 'n relasie. 

Relasievorming kan slegs voltrek word indien die Sielkundige Opvoedkundige Kategoriee in 

sinvolle samehang in interaksie plaasvind (kyk 2.1 ). Die rol van die Sielkundige Opvoedkundige 

Kategoriee in relasievorming word vervolgens bespreek. 

2.3 DIE ROL VAN DIE SIELKUNDIGE OPVOEDKUNDIGE KATEGORIEe IN 
RELASIEVORMING 

Die Sielkundige Opvoedkundige Kategoriee is daardie kategoriee wat as beligtende denkmiddele 

aangewend word om verdere essensies van opvoedeling-wees aan die lig te bring, maar wat ook 

as kriteria aangewend kan word om te bepaal of die volwassewording van die opvoedeling na 

wense plaasvind (Petrick 1986:6). Om die Empiriese Opvoedkunde te kan beoefen en te kan 

uitbou, word die vrae wat die wetenskapsarbeid moet rig soos volg geformuleer: 

(i) Hoe word die opvoedeling 'n volwassene? 

(ii) Hoe manifesteer die opvoeder homself in sy taak as begeleier van die opvoedeling? 

(Oosthuizen et al. 1990:4). 

In die Sielkundige Opvoedkunde word die wording van die kind as persoon ondersoek met sy 

aangebore en verworwe behoeftes, hunkeringe, moontlikhede en beperkinge wat in 'n bepaalde 

ruimte leef en met opvoedingshulp besig is om relasies te sluit en betekenis te gee (Oosthuizen 

et al. 1990:5). 'n Kort uiteensetting van die Sielkundige Opvoedkundige Kategoriee naamlik 
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betekenisgewing, betrokkenheid, belewing, selfkonsepvorming en selfaktualisering wat in 

relasievonning figureer sal nou gegee word en daama word 'n uiteensetting gegee van hoe hulle 

in interaksie tot mekaar staan. 

2.3.1 Die rol van betrokkenheid in relasievorming 

Die kind kan nie op sy weg na volwassewording vorder tensy hy herken, ken, verstaan en dinge 

kan doen nie. Die kind kan ook nie volwaardig volwassene word indien hy passief teenoor die 

wereld staan nie. Landman en Gous (1969:56) se <lat die mens in sy betrokkenheid die wereld 

ontdek en daardeur medemenslikheid moontlik maak. Die kind moet derhalwe ook betrokke raak 

by die leerstof en antler aktiwiteite wat die skool horn bied. 

Landman (1972:16) beklemtoon die volwassene (te wete die onderwyser en ouers) se aandeel in 

die kind se betrokkenheid deur te noem dat die kind sonder die hulp van die volwassene, nooit 

'n behoorlike volwassene kan word nie. Die kind moet dus met daardie inhoude wat 'n appel tot 

horn rig gemoeid raak, en dit word as betrokkenheid beskryf (Oosthuizen et al. 1990:5). Die 

kind kan slegs betrokke raak indien hy graag wil betrokke raak en indien hy oor kennis van die 

besondere gebeure waarby hy betrokke wil raak, beskik. Hierdie kennis wat die kind verkry 

word deur die opvoeder aan horn oorgedra. 

Elke kind verlang daama om soos 'n groot mens behandel te word, en daarom is hy by elke 

wordingstaak en leertaak betrokke (Vrey 1984:40). Dit impliseer <lat hy nie net die doel moet 

begryp nie, maar hy moet die betrokkenheidshandeling uitvoer om tot selfrealisering te kom. Dit 

is hier waar die opvoeder se begeleiding 'n belangrike rol speel. Die opvoeder sal die kind steun 

in sy strewe om sy doel te bereik. Die aandeel van die volwassene, in hierdie konteks die 

onderwyser, in die kind se betrokkenheid blyk duidelik uit Landman (1972:16) se stelling <lat die 

kind sonder die hulp van die volwassene, nooit 'n behoorlike volwassene kan word nie. 

Die ontwikkelende kind moet homself aanhoudend orienteer ten opsigte van mense, idees en 

homself en die opvoeder se begeleiding in hierdie orienteringshandeling speel 'n belangrike rol. 
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Dit impliseer dat die kind met opvoedingshulp leer, verstaan, betekenisvolle relasies vorm en 'n 

leefwereld binne 'n bepaalde kultuur konstitueer (Vrey 1984:40). Die doel wat die kind nastrewe 

is volwassewording en hy sal homself as selfstandig beleef indien hy self iets kan doen, hetsy 

'n beroepsbesluit of enige ander besluit neem wat direk of indirek op horn van toepassing is. 

In teenstelling met betrokkenheid kan die kind ook onbetrokke wees, wat in sy gedrag kan 

manifesteer en in sy relasies met mense. Dit gebeur dikwels dat die opvoeder hierdie 

onbetrokkenheid van die kind as gedragsprobleme afmaak. lndien die opvoeder so 'n houding 

inneem, kan die kind net nog verder onbetrokke raak omdat die opvoeder se optrede as negatief 

belewe word en die relasie tussen die opvoeder en die kind kan dan as ontoereikend deur die 

kind belewe word. Ontoereikende betrokkenheid gee aanleiding tot ongunstige betekenisgewing 

wat weer aanleiding gee tot ongunstige belewinge soos die van frustrasie, woede en hartseer. Die 

aard van so 'n opvoeder-opvoedelingrelasie kan as ontoereikend gekenmerk word. 

Ten einde hierdie konsep in die konteks van hierdie studie te plaas, word betrokkenheid van die 

onderwyser by die leerling bespreek. Die betrokkenheid van die onderwyser by die leerling is 

'n voorvereiste vir leer (Lottering 1987:176). Indien die leerling ongunstige betekenisse aan sy 

relasies met sy onderwyser heg, kan hy moontlik ontoereikend by daardie onderwyser betrokke 

raak wat weer tot verdere ongunstige reaksies, byvoorbeeld verdere onttrekking, aanleiding kan 

gee. 

Die intensiteit van hierdie betrokkenheid van die leerling by die onderwyser word waargeneem 

in die mate waarin die kind in die klas aandag gee, belangstel en besluite neem. Hierdie 

betrokkenheid impliseer ook betrokkenheid buite die klaskamer sodat 'n gesonde ontmoeting 

tussen onderwyser en leerling gerealiseer kan word (Lottering 1987:185). 

Sodra die kind by 'n bepaalde gebeurtenis betrek word en hy horn met aandag, belangstelling en 

toewyding daaraan oorgee, is aan 'n vereiste vir identiteitsvorming voldoen (Oosthuizen et al 

1990:29). Dit is derhalwe noodsaaklik dat die onderwyser en die leerling gemeenskaplike 

betekenis aan mekaar se boodskappe heg (Van der Merwe 1987:102). lndien die leerling die 
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onderwyser se boodskap negatief belewe, sal hy met min belangstelling en toewyding aandag gee 

in daardie onderwyser se klas. Sy wilskrag om betrokke te raak, word ondermyn deur emosies 

soos opstandigheid, onbetrokkenheid en negatiwiteit. Hierdie gedrag word dikwels verkeerdelik 

deur die onderwyser geinterpreteer as moedswilligheid en sy optrede teenoor die kind kan net tot 

nog verdere negatiwiteit aanleiding gee. 

Die teendeel kan ook gebeur. Indien die leerling positiewe gevoelens jeens onderwysers belewe, 

sal hy met belangstelling en toewyding aandag gee in die klas. Die kind is nou ook bereid om 

betrokke te raak by die onderwyser en belewe die relasie met sy onderwyser as positief. 

2.3.2 Die rol van betekenisgewing in relasievorming 

Die kind se betrokkenheid en gepaardgaande belewing van 'n bepaalde situasie lei tot 'n 

besondere betekening van 'n bepaalde identiteit wat realisties of onrealisties kan wees en wat kan 

bydra tot die verpersoonliking daarvan tot byvoorbeeld 'n leerlingidentiteit in skoolverband 

(Lessing 1992:69). 

Om te kan vorder op sy weg na volwassewording moet die kind herken, ken, verstaan en weet 

(kyk 2.3.1). Hierdie handeling word deur Vrey en Jacobs (1982:11) kognitiewe vermoens 

genoem wat die kind in staat stel om horn in sy wereld te orienteer deurdat hy betekenisse ontdek 

en toeken en so sy leefwereld vorm. 

Betekenisgewing bestaan uit twee dimensies, te wete 'n denotatiewe (kognitiewe) en konotatiewe 

(affektiewe) dimensie (Fourie 1975:96; Vrey 1984:36). Feitlik alle woorde het sowel konotatiewe 

as denotatiewe dimensies (Patton & Giffin 1981:178). Die konotatiewe dui op die gevoel wat 

uit die betekenisgewing vloei wat weer verband hou met die persoon se belewing en dit maak 

daardie betekenisgewing eie aan die persoon self. 

Die gevoelsmatige betekenis van 'n woord kan soms so sterk wees dat dit die denotasie feitlik 

kan uitwis. So sal die kind wat wel oor die potensiaal beskik om te kan verstaan en toe te pas, 
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heeltemal terugtrek en as gevolg daarvan moontlik as dom deur 'n spesifieke onderwyser 

geklassifiseer word. Van wee die leer ling se negatiewe betekenisgewing aan die onderwyser se 

optrede, kan dit manifesteer in gedrag soos opstandigheid en veroorsaak dat die leerling se 

affektiewe oorspoeldheid sy wil om te leer en te verstaan rem. Dit blyk hieruit dat die kind slegs 

betrokke sal raak by sy leefwereld indien hy betekenisse kan heg aan die leefwereld wat horn 

omring. Betekenisgewing is derhalwe 'n voorvereiste vir 'n persoon om horn in sy wereld te 

orienteer (Smith 1985:10). 

Uit bogenoemde bespreking blyk dit dat daar sprake is van 'n evaluering van die opvoeder se 

gedrag deur die kind. Hierdie evaluering van gedrag deur die kind kan 'n invloed op sy 

selfkonsep uitoefen. Die kind ervaar hoe andere (te wete die onderwyser) sy gedrag evalueer en 

hy gee betekenis aan hierdie evaluering en so word sy selfkonsep in interaksie gevorm (Smith 

1985:141-142). Die rede vir so 'n toekenning van betekenisse aan die leefwereld is omdat hy 

graag iemand wil wees (Langeveld 1952:17,142). Alhoewel hy graag iemand wil wees, het hy 

nog steeds die begeleiding van sy opvoeders nodig ten einde tot volwaardige persoonsont

wikkeling te kan kom (Van Niekerk 1986:13). 

In die opvoeder se begeleiding van die opvoedeling is dit belangrik vir die opvoeder om in sy 

bemoeienis met die kind, die ontwikkelingsvlak van die kind te verstaan (Smith 1985:11). In 

hierdie konteks beteken dit dat die onderwyser in sy begeleiding die leerling in die senior 

sekondere skoolfase verstaan in terme daarvan dat die leerling, in hierdie fase van ontwikkeling, 

graag selfstandig besluite wil neem (kyk 1.6.1) en dat hierdie strewe na selfstandigheid bepaalde 

eise aan die onderwyser stel in sy hantering van die leerling. Dit beteken dat die onderwyser die 

leerling in die onderwyser-leerlingrelasie as medebetrokkene in die relasievorming respekteer. 

Uit bogenoemde bespreking word die volgende samevatting gemaak. Betekenisgewing gaan altyd 

gepaard met handeling, hetsy fisiek of psigies en impliseer doelgerigtheid en volharding. Die 

kind se belewing van sy relasies sal afhang van die bepaalde betekenis wat deur horn en ander 

daaraan geheg word (Vrey 1984:33). Sodra die kind betrokke wil raak by gebeure wat hy as 

positief belewe, sal hy outomaties toereikend daaraan betekenis gee. So kan die betekenis wat 
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die kind aan sy relasies met sy ouers, onderwysers en vriende heg van deurslaggewende belang 

wees of hy by daardie relasie betrokke gaan raak en of hy dit gunstig gaan beleef. Die kind 

bevind homself derhalwe voortdurend in die relasies waar hy belewinge van byvoorbeeld 

aanvaarding, aangetrokkenheid of afstoting ervaar. 

Geen persoon kan dus vir 'n antler persoon betekenis gee nie. Betekenis moet deur die persoon 

self ontdek word en kan derhalwe nooit van een persoon na 'n antler persoon oorgedra word nie 

(Patton & Giffin 1981:177). 

2.3.3 Die rol van belewing in relasievorming 

Van wee die kind se betrokkenheid en sy betekenisgewing word sukses, mislukking en frustrasie 

beleef, wat die kwaliteit van sy betekenisse sal bepaal (Jacobs & Vrey 1982:12). 'n Kind se 

belewing dui dus aan hoe hy 'n situasie wat hy ervaar evalueer (kyk 2.3.2). Oosthuizen et al. 

(1990:30) beskryf hierdie ervaring deur die kind as "die verstaan van sy eie gevoelens". fudien 

die relasie met die onderwyser so verloop dat die leerling van sy eie gevoelens en emosies geen 

begrip het nie, en die onderwyser belewe as iemand wat nie verstaan nie, sal werklike 

identiteitsvorming en uiteindelike selfstandigwording moeilik plaasvind. 

Die gevoelens wat 'n persoon beleef word deur die situasie bepaal en wel deur die wyse waarop 

hy aan die situasie betekenis gee (Vrey 1984:42). Sou die gevoel van 'n persoon in 'n situasie 

ongunstig wees, kan die oorsaak moontlik aan ontoereikende betekenisgewing toegeskryf word. 

'n Kind wat byvoorbeeld bang is vir sy kwaai onderwyser het 'n vreesbelewing wat spruit uit 'n 

bepaalde betekenis wat hy aan sy belewing h~g. 

Dit kan gebeur dat hierdie belewinge van die kind blywend kan wees. Volgens Jordaan, Jordaan 

en Nieuwoudt (1975:474) is 'n belangrike aspek van emosies, dat 'n intens ervaarde emosie 

dikwels 'n nadraai het in die vorm van 'n vae gevoel van ontoereikendheid wat ure, dae of weke 

kan duur. Die belewing van 'n persoon word in sy brein vasgele (Prinsloo 1988:296) en dit blyk 

dat daar 'n breinmeganisme in die korteks is wat huidige ervaringe in die lig van vroeere 
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belewinge, waarvan hy nou onbewus is, op onbewuste wyse interpreteer (Vrey 1984:44). Hierdie 

gevoel beinvloed die mens se gedrag en dit stel horn in staat om 'n bepaalde situasie te evalueer 

(Smith 1985:13). So sal die kind wat 'n vrees vir sy kwaai onderwyser het moontlik as 

volwassene versigtig vir sy kwaai toesighouer wees. Dit kan 'n ongunstige invloed op die kind 

se betrokkenheid in sy huidige- en toekomstige relasies tot gevolg he. 

Belewing bepaal dus die kwaliteit van relasies, is gevoelsmatig van aard en dui op die evaluering 

van 'n situasie in verskillende grade van aangenaamheid of onaangenaamheid (Jacobs & Vrey 

1982: 13). Die onderwyser se aanprysings of vemederende bestraffing tydens die leeraksie kan 

die positiewe of negatiewe intensiteit van die belewing bepaal. Hierdie belewing van die kind 

se relasie van sy onderwyser kan moontlik in sy gedrag (soos byvoorbeeld toewyding, 

opstandigheid, betrokkenheid) waargeneem word. Aangesien die belewinge blywend van aard 

is (Prinsloo 1988:296; Van Eeden 1983:27; Vrey 1984:44) blyk hieruit dat die senior sekondere 

skoolleerling se ongunstige belewing van sy relasies met sy onderwyser moontlik sy relasies met 

toekomstige gesagsfigure kan beinvloed. Daarom moet die onderwyser alle geleenthede aangryp 

om die leerling die geleentheid te bied om uiting te gee aan hulle gesindhede (Van Eeden 

1983:34). 

Vrey (1984:45-46) vat die kategorie belewing saam deur die wesenlike komponente van die 

kategorie te noem: 

(a) Belewing bepaal die kwaliteit van relasies. 

(b) Belewing is gevoelsmatig van aard en dui op die evaluering van 'n situasie in verskillende 

grade van aangenaamheid of onaangenaamheid. 

( c) Belewing beklemtoon die unieke aard van relasies wat 'n persoon stig. 

( d) Die intensiteit van die belewing bepaal die duidelikheid en bestendigheid van die 

betekenisse wat 'n persoon vorm. 

( e) Belewing strem die persoon se betrokkenheid by elke betekenisgewende handeling. 

(f) Belewing is 'n sinvolle gebeure waarby die persoon in totaliteit betrokke is. Hy beleef 

sekere gevoelens, maar weet ook dat hy beleef en wat hy beleef. 
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(g) Die aanprysing van die opvoeder tydens leersukses of die vemederende bestraffing as hy 

misluk, bepaal die positiewe of negatiewe intensiteit van die belewing. 

Deur die wisselwerkende handeling van betrokkenheid, belewing en betekenisgewing evalueer 

die kind verkrygde identiteite ten opsigte van verbandhoudende relasies (Lessing 1992:71; 

Oosthuizen et al. 1990:31). Deur die kind se betekenisgewing aan sy relasies met mense, dinge, 

objekte en homself, begin hy sy wereld te verken. Die gevoel wat uit die betekenisgewing vloei 

is hopelik 'n gevoel van aangenaamheid. Die evaluering van die situasie en van die persoon self 

in die situasie is dan positief en dit versterk dan die persoon se selfkonsep. 

Hoe meer hy betrokke is, hoe intenser is die belewing en hoe effektiewer word sy 

betekenisgewing (Vrey 1984:53). So sal die kind, wat stelselmatig besig is om volwassewording 

te bereik, toereikend betekenis gee en betrokke raak by die volwassene wat hy as toereikend 

belewe. Hierdie toereikende belewing van sy relasies met die volwassene, kan weer positief 

inwerk op sy volwassewordingspad en sodoende sy selfaktualisering positief beinvloed. 

2.3.4 Die rol van selfkonsepvonning in relasies 

Die kind ontwikkel 'n idee oor homself ten opsigte van die belewing van 'n bepaalde identiteit 

in sy leefwereld. Die besondere identiteit raak gevestig deur die mens se antwoord op die vraag 

wie en wat hy is (Lessing 1992:71). Mettertyd verpersoonlik hy hierdie gevormde identiteite met 

homself en 'n bepaalde konsep oor die self word algaande gevorm. 

Om die self te verstaan vereis betrokkenheid van die persoon met die self. Indien betrokkenheid, 

betekenisgewing en belewing op 'n gunstige wyse plaasgevind het, 'n positiewe selfbeeld gevorm 

is en die persoon ook deur ander mense as positief ervaar word, het realistiese betekenisgewing 

plaasgevind. Die persoon se positiewe belewing van die self dra dan inderdaad by tot 

toereikende relasievorming en selfaktualisering. Die persoon word bewus van hoe ander mense 

horn evalueer en sien (Smith 1985:18). Soos wat die individu homself oor tyd evalueer begin 

sy selfkonsep vorm. Die selfkonsep is dus die resultaat van persoonlike evaluering van 'n 
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persoon se selfidentiteit of seltbeeld (Smith 1985:19). 

Die ontwikkeling van die selfkonsep is derhalwe 'n dinamiese proses waar die invloed van die 

antler persone op die kind nie onderskat moet word nie (Horrocks & Jackson 1972:52). Hurlock 

(1972:464,465) se in hierdie verband dat die gesin se invloed op die ontwikkeling van die kind 

se selfkonsep aanvanklik dominant is. Later wanneer vriende en onderwysers meer betrokke by 

sy lewe raak, begin hul invloed op die selfkonsep al groter en groter raak. Hierdie oordeel van 

antler sal dwarsdeur die kind se wordingsjare 'n betekenisvolle rol as rigsnoer speel vir die kind 

se optrede en gedrag. 

Rogers (1983:154) is van mening dat die selfkonsep van die kind begin ontwikkel sodra hy van 

homself begin bewus word. Hierdie ontwikkeling van 'n selfkonsep is athanklik van die individu 

se persepsie van sy ervaringe in sy omgewing wat belnvloed word deur die behoefte aan 

positiewe agting. Deur die kind se belewinge van frustrasie of bevrediging ervaar hy mettertyd 

'n belewing van selfagting. Hierdie selfagting ontwikkel derhalwe geleidelik en beklemtoon die 

unieke eie aard van die relasies wat die persoon stig. Van den Aardweg en Van den Aardweg 

(1988:207) noem dat hoe selfagting die gevolg daarvan is dat 'n persoon dinge beter as 'n antler 

kan doen, gestelde doelwitte bereik en 'n geskiedenis van suksesse het. Selfagting is dus die 

evaluering van vermoens en die slotsom waartoe gekom word, bepaal 'n persoon se gedrag 

(Lessing 1992:30). Die persoon met 'n hoe selfagting tree onafhanklik en met toewyding op. 

Die persoon met 'n lae selfagting is geneig om terug te trek, opstandig te raak en ander 

verdedigingsmeganismes te gebruik om te probeer kompenseer vir sy tekortkominge. 

Rogers (1983:154) noem dat selfagting afhanklik is van die waarde wat die individu heg aan die 

persepsies van andere oor horn. So byvoorbeeld sal die kind positiewe selfagting belewe wanneer 

hierdie belewing in kongruensie is met die belewinge waarvoor hy positiewe agting ontvang het. 

Sy selfagting is dus afhanklik van die waarde wat hy heg aan sy interaksie met die mense en 

objekte in sy leefwereld. Dit beteken in hierdie konteks dat die kind se belewing van sy 

selfagting in die klaskamersituasie afhanklik sal wees van hoe hy sy relasie met sy onderwysers 

belewe. 
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Uit hierdie beskrywinge van Rogers (1983) en Horrocks en Jackson (1972) blyk dit dat die 

selfkonsep 'n georganiseerde konfigurasie van persepsies en konsepsies van die self is (Vrey & 

Jacobs 1982:21). Vrey (1974:82) noem dat die elemente van hierdie konfigurasies van 

persepsies die evaluering van die eie vermoens in vergelyking met die van antler mense asook 

die belewing van sy ervaring as positief of negatief behoort te wees. 

Samevattend kan genoem word dat die selfkonsep nie in isolasie bestaan nie, maar eerder in 

relasie met mense, dinge en objekte (Vrey 1974:90-92). Die selfkonsep word dus gevorm uit die 

evaluering van ervaringe in 'n samelewingskonteks of -situasie (Jacobs & Vrey 1982:22). Die 

leerling in die klaskamersituasie vorm sy selfkonsep na aanleiding van gebeure en relasies. Die 

kind se betekenisgewing, betrokkenheid en belewing van hierdie gebeure en relasies gee 

aanleiding tot die belewing van 'n eie identiteit wat uiteindelik sal uitloop op die vorming van 

'n bepaalde selfkonsep hetsy positief of negatief. 

2.3.5 Die rot van selfaktualisering in relasievorming 

Die doel van die opvoeding is selfaktualisering van die kind as persoon (kyk 1.1). 

Selfaktualisering impliseer dat die persoon al sy potensiele vermoens sal realiseer (Vrey 1984:47). 

Die selfaktualiseerder strewe na optimale ontplooiing van sy moontlikhede. Alvorens die mens 

tot so 'n maksimale ontplooing van sy potensiaal kan kom, is daar bepaalde voorwaardes vir 

selfaktualisering, te wete ekstrinsiek en intrinsieke voorwaardes (Smith 1985:22). Mussen, 

Conger en Kagan (1984:497) noem dat ekstrinsieke voorwaardes afhanklik is van menslike 

ideaalmodelle wat beskikbaar is vir die kind en met wie die kind kan identifiseer. Dit is veral 

die rol van die ouers wat in die kind se vroee ontwikkelingsfase prominent is. 

Wat die intrinsieke voorwaardes vir self aktualisering betref, word daar aangesluit by Maslow 

(Hall & Lindzey 1970:326) se behoefte-hierargie waar dit gaan om die bevrediging van psigiese 

behoeftes. Die kind wat veilig en geborge voel, wat genoeg liefde en agting geniet, se 

selfaktualisering sal toereikend geskied. 
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Aangesien die kind nog nie volwasse is nie en nog in wording is, het hy leiding en steun nodig 

om sy potensiaal te kan verwerklik sodat hy sin vind in dit waarmee hy besig is. Dit word 'n 

moontlikheidsvoorwaarde vir selfaktualisering dat die kind kennis, begrip en aanvaarding van sy 

eie wording moet he (Oosthuizen et al. 1990:29). Indien die kind in hierdie wording gerem word 

deur byvoorbeeld 'n onderwyser wat horn nie aanvaar nie, kan hy nie sin vind in dit waarmee hy 

besig is nie. Sodoende kan die kind bepaalde gevoelens opbou jeens 'n onderwyser wat sy 

kognitiewe en affektiewe ontwikkeling moontlik kan rem. 'n V oorbeeld hiervan is 'n kind wat 

'n aanleg in wiskunde het maar as gevolg van negatiewe gevoelens jeens 'n onderwyser moontlik 

nie wiskunde neem nie en word sy potensiaal om in wiskunde te presteer gerem. Sodoende kan 

sy volwassewording ontoereikend beinvloed word. 

Samevattend kan gestel word dat die Sielkundige Opvoedkundige Kategoriee mekaar in harmonie 

moet ondersteun en aanvul en dat dit die aard van die relasies wat gevorm word rig. Geen 

opvoedkundige bemoeienis met die kind kan plaasvind sonder die inagneming daarvan nie. 'n 

Harmoniese interaksie tussen die Sielkundige Opvoedkundige Kategoriee is 'n voorwaarde vir die 

positiewe identiteitsvorming van die kind in die klaskamer en dit plaas horn op die weg na 

selfaktualisering. 

Dit is derhal we noodsaaklik om te let op die wyse waarop die senior sekondere skoolleerling in 

sy leefwereld en veral ten opsigte van die self betrokke raak, beleef en betekenis gee. Die 

angstigheid, min selfvertroue en lae selfagting wat vanwee sy ongunstige belewing van sy relasies 

met sy onderwysers by die senior sekondere skoolleerling kan voorkom, kan 'n belangrike rol in 

die evaluering van sy identiteit speel en kan aanleiding gee dat hy 'n swak selfbeeld kan 

ontwikkel. Ook op die vlak van betekenisgewing kan die senior sekondere skoolleerling 

ontoereikendheid ervaar, omdat sy evaluering van sy relasies met sy onderwysers ongunstig is. 

Die ongunstige belewing kan ook ongunstige betekenisgewing insluit met die gevolg dat die 

psigiese self nie as positief geevalueer word nie. Sodanige evaluering van sy relasies met sy 

onderwysers kan die oorsaak wees van ontoereikende vorming van relasies met die self en met 

sy onderwysers. Die senior sekondere skoolleerling kan as gevolg van hierdie verbrokkelende 

of verbrokkelde onderwyser-leerlingrelasies homself ook as ontoereikend beleef wat weer 
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probleme kan veroorsaak met relasies met toekomstige gesagsfigure. 

Uit die vooraf gaande bespreking van die rol van betekenisgewing, betrokkenheid en belewing in 

relasievorming, blyk dit dat verskillende antler faktore ook 'n rol speel in die evaluering van 

identiteite. Die verband tussen die Opvoedkundige Sielkundige Kategoriee en antler belangrike 

faktore word saamgevat in FIGUUR 3. Die kind word onder andere deur die onderwyser tot 

volwassenheid begelei. Hy staan dus in 'n bepaalde relasie tot die onderwyser en die identiteit 

wat op die wyse verkry word, word deur betekenisgewing, betrokkenheid en belewing geevalueer. 

Die evaluering word egter beinvloed deur die rol van die opvoeder, die kind se seltbeeld en die 

onderwyser-leerlingrelasie wat gevorm word. 

Uit die bespreking blyk dit dat die kind verskillende relasies in sy leefwereld vorm en bepaalde 

betekenisse daaraan toeken en belewinge daaraan heg. Aangesien die studie gaan oor die 

belewing van relasies, is dit noodsaaklik om vanuit die Sielkundige Opvoedkunde hierdie 

verskynsel te bespreek. Daar word vervolgens gelet op die verskillende relasies wat deur die 

kind gevorm word. 

2.4 DIE VERSKILLENDE RELASIES WAT DEUR DIE KIND GEVORM WORD 

Die siening oor relasievorming is oorspronklik gegrond op die siening van Vrey (1984) en Jacobs 

en Vrey (1982). Relasies verwys na 'n verband tussen twee partye waar wedersydse begrip 

noodsaaklik is vir toereikende relasievorming (Vrey 1984:21). Daar is derhalwe sprake van 'n 

vergelyking wat plaasvind tussen twee bepaalde konsepte en verbande wat herken word. Ten 

einde hierdie dinge te kan verstaan, vereis dat. die persoon deur hantering en denke onderlinge 

relasies sal identifiseer (Vrey 1984:21). 

Vir die kind om homself in sy wereld te orienteer en volwasse te word, moet hy met die wereld 

om horn identifiseer alvorens relasies gevorm word (Vrey 1984:21). Hierdie aspek word 

skematies in FIGUUR 4 voorgestel en aan die hand daarvan bespreek. 
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FIGUUR 3 
ROL VAN DIE SIELKUNDIGE OPVOEDKUNDIGE KATEGORIEe 
IN DIE VORMING VAN RELASIES 

.....-------->Eva luering van 
identiteite 

deur 
Sielkundige opvoed
kundige kategoriee Ajanklik 

van 

Betrokkenheid----- Belewing 
(2.3.3) l (2.3.1) 

Betekenisgewing 
(2.3.2) 

Rol van 
opvoeder 

l 
Vorming van 

selfbeeld 
(2.3.4) 

l 
word be'invloed 

deur 

1 
Relasievorming 

Volwa sewording 
(moontlike selfaktualisering) 

Bron: Eie samestelling 
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FIGUUR 4 
BELEWINGE WAT VOORTVLOEI UIT RELASIEVORMING 

Kind 

Belewing 

l 

Relasies 
- Ouers 
- Onderwysers 
- Portuurgroep 
- Self 
- Objekte 

Belewing wat voortvloei uit 
relasievorming 

Gunstig Ongunstig 

- Aanvaarding - Verwerping/ver-
stating 

- Vertroue - Wantroue 
- Respek - Geen respek 
- Liefde - L iefde loos 
- Buigbaarheid - Onbuigbaar 
- Eiewaarde - Minderwaardig 

' ' 

I Manifestasies van gedrag I 
- Doelgerigtheid 
- Samewerking 
- Betrokkenheid 
- Deelname 

! 
Selfstandigwording 
Volwassewording 
Onafhanklikheid 

Bron: Eie samestelling 
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Betekenisgewing deur die kind aan die relasies wat hy stig, is slegs moontlik deur die 

betrokkenheid van die kind en die kwaliteit van die betekenis deur die belewing (Vrey 1984:23). 

Indien die kind, in sy gemoeidheid met die opvoeder, voortdurend deur die opvoeder gekritiseer 

word, sal hy mettertyd 'n gevoel van verstoting belewe. Deur die onaangename gevoelens te 

probeer vermy, sal die kind dan probeer om nie by die opvoeder betrokke te raak nie. Die kind 

kan so 'n relasie as negatief evalueer. Die gevolg hiervan is dat die kind die self as verworpe 

belewe, wat lei tot die vorming van 'n identiteit van byvoorbeeld minderwaardigheid. 

Die teendeel kan ook gebeur as die opvoeder voortdurende positiewe kommentaar oor die kind 

se werk lewer. Die kind belewe aangename gevoelens en werk met meer toegewydheid. Die 

gevolg hiervan is dat die kind homself belewe as suksesvol en dit lei tot die vorming van 'n 

identiteit van byvoorbeeld selfvertroue. Die kind vorm dus bepaalde identiteite waar 

betekenisgewing, betrokkenheid en belewing 'n belangrike rol speel (Jacobs & Vrey 1982:23). 

Omdat die kind se identiteite onlosmaaklik van die self is, wat weer deur die evaluering van sy 

relasies met ander gekoppel word, kan hierdie aspekte dus nie van mekaar geskei word nie. Die 

intensiteit van die relasie tussen die kind en die ander persoon sal athang van die kennis van 

mekaar en hoedanig dit die kind se selfkonsep raak (Vrey 1984:23). 

In die onderstaande bespreking word kortliks gelet op die verskillende belangrike relasies wat die 

kind vorm. Verder word die invloed van die kind se relasies op sy selfaktualisering bespreek. 

2.4.1 Die kind se relasies met sy ouers 

Die relasie wat die kind met sy ouers het bepaal in 'n groot mate hoe hy in die verskillende 

relasies in die skool sal optree. Vervolgens word kortliks gelet op die ouer-kindrelasie. 

Op grond van die moeder se optredes gedurende die babafase, leer die kind mettertyd die moeder 

ken en assosieer byvoorbeeld haar gedrag met wat gaan gebeur. Hoe meer kennis die kind en 
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ouer van mekaar het hoe meer lief de bring dit mee. Die kind se belewing van hierdie relasie sal 

sy eksplorasie strem of aanspoor (Vrey 1984:24-25). 

Volgens Vrey (1984:25) moet die ouer leiding en steun gee en die kwaliteit van die relasie 

bepaal. Sodra die kind sy relasie met sy ouer as positief beleef sal dit sy antler relasies moontlik 

ook positief beinvloed. Die kind se aanleer van aanvaarbare sosiale gedrag is afhanklik van 

positiewe identifikasie met die ouerfigure (Dusek 1991:156). Dit impliseer dat die kind 

gevoelens van aanvaarding en lief de in sy relasies met sy ouers moet belewe alvorens hy positief 

met hulle sal identifiseer. 

Soos wat die kind algaande van sy ouerhuis emansipeer begin hy ook verhoudings met die mense 

buite stig soos byvoorbeeld die onderwyser. Die kind se relasie met onderwysers word 

vervolgens in meer detail bespreek. 

2.4.2 Die kind se relasies met onderwysers 

Alhoewel Vrey (1984:27) noem dat die kind-ouerrelasie die primere verhouding vir 

selfstandigwording is, blyk dit uit die literatuur asof die kind-onderwyserrelasie hier nie agterwee 

gelaat kan word nie en dat dit net so 'n belangrike rol speel in die kind se pad na 

volwassewording. Om die kind se uniekheid te kan peil verg van die onderwyser 'n besondere 

vermoe om die vertrouensverhouding met die kind daar te stel (Beckmann 1985:331). Die 

onderwyser se taak is om elke leerling te help om 'n positiewe en 'n realistiese beeld van homself 

as persoon te vorm. 

Ten einde hierdie taak suksesvol te kan verrig word sekere eise aan die onderwyser gestel. 

Pretorius (1982:62) noem dat die volgende eise aan die onderwyser gestel word: 

* 
* 

* 

Die vermoe om met openhartigheid te kommunikeer. 

Die vermoe om interpersoonlike spanninge en konflikte te kan hanteer. 

Die vermoe om die kind sosiale vaardighede aan te leer. 
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Hy moet voortdurend bewus wees van die feit dat die sosiale interaksie in die 

klassituasie die selfkonsep van die individuele leerling beinvloed. 

Hierdie interaksie tussen die onderwyser en die leerling impliseer derhalwe dat daar: 

* 
* 

'n positiewe relasie met die kind gestig moet word; en 

dat daar binne-in die onderwyser-leerlingrelasie tweerigtingkommunikasie moet plaasvind 

ten einde die interaksie tussen die onderwyser en die leerling suksesvol te laat plaasvind. 

Cronk (1987:3) is van mening dat die relasie tussen die onderwyser en die leerling in die senior 

sekondere skoolfase eerder op 'n persoon-tot-persoonverhouding gegrond moet wees as op 'n 

leerling-onderwyserverhouding. Misverstande tussen die onderwyser en die leerling kan dikwels 

tot onnodige konflik in relasies aanleiding gee as gevolg van 'n gebrek om mekaar se 

menswaardigheid te erken (Cronk 1987:3). 

Thomas (1976:24) noem dat die leerlinge in kontakmoet kom met persone wat 'n positiewe beeld 

van hulleself het, want daardeur bou ook die leerlinge 'n positiewe selfbeeld op. Die onderwyser 

wat oor 'n positiewe selfbeeld beskik, sal betrokke raak by sy leerlinge, in hulle as persone 

belangstel en met toewyding sy taak as opvoeder aanpak. Die leerling daarenteen belewe die 

onderwyser as toegewyd en positief, wat die onderwyser-leerlingrelasies positief beinvloed. 

Botha (1984:136) noem dat motivering inspirasie wek, want indien die onderwyser entoesiasties 

en toeganklik teenoor die leerling is, sal die leerling dienooreenkomstig optree. Die onderwyser 

se gemotiveerde optrede wek sodoende 'n lewenskragtige gevoel in die leerling om self met ywer 

aan die onderwysgebeure deel te neem. 

Pretorius (1975:11) is van mening dat leerlinge wat goed presteer se selfpersepsie en die 

belewing van hulle onderwysers se gesindhede positief is, vandaar 'n positiewe verband met hulle 

prestasies. Dit impliseer dat die leerling die interaksie tussen homself en die onderwyser positief 

moet belewe alvorens hy toereikend by daardie onderwyser se klasgebeure betrokke sal raak. 

Die gepaardgaande betekenis wat die kind aan 'n onderwyser toeken, wat by sy leerlinge betrokke 
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wil raak, is positief. 

Die teendeel kan egter ook gebeur waar die kind negatiewe betekenis toeken aan 'n onderwyser 

wat nie in horn as persoon belangstel nie. Die leerling wil derhalwe nie betrokke raak by so 'n 

onderwyser nie. Dit is sulke aspekte van die onderwyser-leerlingrelasies in die onderwys wat 

dikwels tot gesindhede van of vertroue Of vrees aanleiding gee (Carelse 1986:16). 

Daarom is Vrey (1984:25) van mening dat die relasie van die kind met een onderwyser sterk kan 

verskil van sy relasie met 'n antler onderwyser. Die kind se betrokkenheid by 'n onderwyser is 

athanklik van die aard van die belewing wat die kind aan so 'n relasie heg. 

Fourie (1975:11,12) onderskei tussen 'n verskuilde boodskap in die kommunikasieproses wat 

dikwels as suggestie beskryf kan word en die openlike boodskap wat as vanselfsprekend en 

regstreeks op die voorgrond beskryf kan word. In die onderwyser-leerlingrelasie kan daar soms 

verskuilde boodskappe in hulle kommunikasie met mekaar teenwoordig wees. Wanneer 'n 

persoon byvoorbeeld praat, is dit nie net dit wat hy se wat van belang is nie, maar daar moet ook 

ag geslaan word op stemtoon en nie-verbale kommunikasie soos gesigsuitdrukkings, 

liggaamshouding en handgebare. 

lndien die leerling die onderwyser se boodskap as verskuild belewe as gevolg van suggestiewe 

gesigsuitdrukkings kan dit die onderwyser-leerlingrelasie vertroebel (Van der Merwe 1987 :96,97). 

Die leerling kan hierdie boodskap van die onderwyser verkeerdelik vertolk en dit kan tot 

rnisverstande tussen die onderwyser en leerling ly. Indien die onderwyser-leerlingrelasie 

gekenmerk word deur oop kommunikasie, waar die leerling veilig voel om sy belewinge aan die 

onderwyser te kommunikeer, sal daar nie sulke misverstande tussen die onderwyser en leerling 

plaasvind nie. Die leerling ervaar so 'n onderwyser as 'n persoon op wie hy kan vertrou. Dit is 

derhalwe noodsaaklik dat die onderwyser en die leerling gemeenskaplike betekenis aan mekaar 

se boodskappe moet heg ten einde gesonde onderwyser-leerlingrelasies te kan handhaaf (Van der 

Merwe 1987:102). 
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Alhoewel die kind die verhouding met sy onderwysers inisieer sal die doeltreffendheid daarvan 

van die onderwyser afhang (Vrey 1984:25). In so 'n relasie moet die onderwyser dit vir die 

leerling toeganklik maak om uiting aan sy vryheid in so 'n interaksie te gee (Beckmann 

1985:327). Dit impliseer dat die leerling vry moet voel om in sy relasie met sy onderwyser soms 

van horn te verskil of sy perspektief van sy belewing van sy relasie met sy onderwyser te opper. 

Indien die onderwyser daarin slaag om die leerling geleentheid tot selfekspressie in sy relasies 

met sy onderwyser te gee, kan die kind moontlik sy samewerking aan so 'n onderwyser gee 

(Beckmann 1985:331). Die leerling moet derhalwe sy onderwyser vertrou alvorens hy tot 

selfekspressie sal oorgaan. 

W anneer hierdie geleentheid tot self ekspressie nie bestaan nie en daar nie meer sprake is van 'n 

keuse-element in die onderwys nie, kan dit as indoktrinasie bestempel word (Botha 1984:21). 

Dit kan moontlik in die klassituasie gebem dat 'n leerling moontlik nie die geleentheid gegun 

word om aan sy ~lewing van sy relasies met sy onderwyser uiting te gee nie, wat tot moontlike 

opgehoopte negatiewe belewinge teenoor 'n bepaalde onderwyser aanleiding kan gee. So 'n 

leerling sal horn nie vry voel om sy onderwyser te vertrou nie. Die onderwyser wat wel aan sy 

leerlinge die geleentheid tot selfekspressie gee, sal vind dat hy op die wyse 'n 

vertrouensverhouding stig en dat so 'n leerling oor meer vertroue teenoor so 'n onderwyser 

beskik. 

Pretorius (1982:141) stel die volgende riglyne aan die onderwyser voor om leerlinge in die senior 

sekondere skoolfase betrokke te kry: 

* 

* 

Verkry die leerling se deelname ten opsigte van die bereiking van die gestelde doelstelling 

(wat vryheid tot selfekspressie met betrekking tot onderwyser-leerlingrelasies impliseer). 

Konsentreer op intrinsieke motivering van die leerlinge dem aandag te gee aan positiewe 

terugvoering, selfaktualisering, suksesbelewing en verhoogde eiewaarde. 
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Ten einde bogenoemde riglyne van toepassing te maak op onderwyser-leerlingrelasies, en veral 

in die senior sekondere skoolfase, is dit derhalwe belangrik vir die onderwyser om die leerling 

ook vryheid tot selfekspressie in die onderwyser-leerlingrelasie te gee. 

2.4.3 Die kind se relasie met die self 

Die self is die gestalt of geheel van alle dinge wat die persoon sy eie kan noem (Smith 1985:15). 

Le Roux (1979:20) omskryf die self as die totaliteit van wie en wat die ek as persoon is en van 

dit wat die ek myne kan noem. Uit die self ontstaan die selfidentiteit wat gevorm word uit 'n 

persoon se idees oor homself, die bestendigheid van hierdie idees van homself oor tyd, die 

gemeenskaplikheid van 'n persoon se eie idees oor homself en die van ander wat vir horn 

belangrik is (Vrey 1984:49). 

Die mens inkorporeer die ander se oordeel van horn en begin homself dan ook deur die oe van 

die ander persoon sien en evalueer. Hierdie evaluering oor tyd dra by tot die vorming van 'n 

selfkonsep (Smith 1985: 19). Die invloed van die betekenisvolle antler persone op die kind moet 

dus nie onderskat word nie (kyk 2.3.4). Hurlock (1972:464) noem dat die gesinslede 

oorspronklik 'n invloed het op die kind se selfkonsep het, maar later wanneer sy portuurgroep en 

onderwysers 'n groter rol in sy lewe speel, beinvloed hierdie relasies sy selfkonsep al meer en 

meer. 

Die eie identiteit word nie net gevorm nie, maar dit word ook teen subjektiewe standaarde 

geevalueer as goed of sleg (Vrey 1984:27). Deur sy vergelyking van homself met die portuur 

of met prestasies in die klaskamer, evalueer die kind homself of sy vermoens en mettertyd 

ontplooi die kind se selfkonsep as teken van sy relasie met homself. 

Die selfkonsep vorm derhalwe die basis vir sowel persoonlike en sosiale gedrag as die individu 

se toekomstige status as volwassene (Lessing 1992:77). Die totstandkoming van so 'n selfkonsep 

is 'n proses wat deur sosiale interaksie beinvloed word. Die kind is voortdurend besig om sy 

relasies met voorwerpe en gebeure in sy leefwereld aan die hand van identiteite deur middel van 
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sy selfgesprek te evalueer. Die evaluering van die identiteit kom daarop neer dat 'n idee gevorm 

word oor die self in 'n bepaalde situasie wat dan deur verpersoonliking as identiteit gevestig word 

(Lessing 1992:85). Die kind tree mettertyd op die wyse in verhouding met die self en die 

verhouding beinvloed sy relasies met ander, insluitende die onderwysers. 

2.4.4 Die kind se relasie met sy portuurgroep 

Alhoewel die kind relasies met die ouers en die res van sy familie vorm, begin hy algaande ook 

relasies met sy maats vorm (Dusek 1991:305; Vrey 1984:25). In sy bewuswording van sy maats, 

begin hy algaande met hulle identifiseer en sal hy homself evalueer ten opsigte van die prestasies 

van die portuur (Gordon 1975:169). 

Dit is in hierdie relasies waar die· kind voortdurend homself belewe as iemand wat aanvaar of 

verwerp word (Baron & Byrne 1994:277). Hierdie belewinge gee aanleiding tot interaksie met 

persone met dieself de smaak, konflikte en probleme en verg aanpassing teenoor persone met 

verskillende waardesisteme (Dusek 1991:305). So 'n aanpassing verg kennis van mekaar. In sy 

relasies met sy maats begin die kind algaande 'n bepaalde identiteit van homself vorm. Indien 

die kind hierdie relasies as positief ervaar en evalueer sal dit positief op sy selfstandigwording 

inwerk (Baron & Byrne 1994:276,277; Vrey 1984:26). 

Die kind se relasies met die portuurgroep oefen 'n invloed uit op sy wording. Soos wat die kind 

ontwikkel, begin hy algaande in interaksie tree met kinders van sy eie portuur (Jersild 1963:252). 

In hi er die sosiale interaksie met mense van dieself de ouderdom, ervaar die kind die drang om 

deur sy maats aanvaar te word. Indien die kind deur sy maats uitgestoot word, belewe hy 

gevoelens van verwerping wat 'n negatiewe invloed op sy selfbeeld kan uitoefen. Die kind 

evalueer homself dus deur die oe van ander en in die geval as iemand wat nie deur die groep 

aanvaar word nie. Hierdie belewinge van verwerping deur die kind kan 'n negatiewe invloed 

uitoefen op sy selfstandigwording. 
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Uit voorafgaande bespreking blyk dit dat die kind horn in sy leefwereld wil orienteer. Ten einde 

te ontwikkel moet die kind met die wereld, wat horn omring relasies vorm (Vrey 1984:22). 

Sodoende leer die kind hoe om mettertyd suksesvol tot interpersoonlike verhoudinge toe te tree 

(Baron & Byrne 1994:276). Die kind stig derhalwe relasies met ouers, onderwysers, self, 

portuurgroep en dinge. Hierdie relasievorming moet suksesvol deur die kind belewe word ten 

einde selfstandigwording te kan bereik. Soos wat die kind relasies vorm, is daar sprake van 

onderlinge beinvloeding van mekaar wat manifesteer in bepaalde gedrag (kyk 1.6.2). Die kind 

evalueer hierdie relasies voortdurend deur die betekenisse wat hy daaraan toeken, sodat daar 'n 

bepaalde belewing ervaar word. In die konteks van hierdie bespreking word die kind se belewing 

van sy relasie met sy onderwysers beklemtoon. 

Ten einde volwaardige volwassewording te kan bereik, is dit belangrik dat daar sprake van 

selfekspressie in die onderwyser-leerlingrelasies moet wees (kyk 2.4.2). Sodoende raak die kind 

stelselmatig al hoe meer selfstandig totdat hy sy eie besluite kan neem. Die selfstandigwording 

van die senior sekondere skoolleerling word vervolgens bespreek. 

2.5 DIE SELFST ANDIGWORDING VAN DIE SENIOR SEKONDeRE SKOOL
LEERLING AS UITKOMS VAN TOEREIKENDE RELASIEVORMING 

'n Belangrike kenmerk van die leerling gedurende die senior sekondere skoolf ase is dat hy 

sekerder van homself word en bereid is om verskillende sake (byvoorbeeld godsdiens en politiek) 

te ondersoek en standpunt in te neem (Oosthuizen et al. 1990:46). Daar is dus sprake van 

distansiering van die opvoeder gedurende hierdie fase van ontwikkeling. Erikson (1956:91); 

Mussen, Conger, Kagan & Huston (1984:461) en Parham (1988:116) beskryf die adolessent as 

iemand wat na 'n eie identiteit strewe. Die vestiging van 'n eie identiteit vereis 'n 

ooreenstemming tussen die adolessent se persepsie van homself en sy siening van wat ander van 

horn verlang of verwag. Invloede van buite wat teenstrydig is met sy siening van homself, kan 

onsekerheid veroorsaak (Erikson 1968:212). 
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Gedurende die adolessente fase van ontwikkeling (te wete die senior sekondere skoolleerling) is 

die stig van suksesvolle relasies baie belangrik vir die adolessent omdat dit aan horn 'n 

geleentheid bied om 'n bepaalde beeld ten opsigte van homself te vorm. Indien hierdie relasies 

onsuksesvol plaasvind, veroorsaak dit dat die kind in isolasie tot die wereld staan wat tot 

gedragsprobleme aanleiding kan gee (Erikson 1963:273). 

By die senior sekondere skoolleerling ontstaan daar derhalwe 'n sterk drang na onatbanklikheid 

en hy besit 'n persoonlike siening ten aansien van onderwysers, skoolvakke, skoolaktiwiteite en 

leermetodes (Geduld 1985:77). Die senior sekondere skool-leerling raak ook gedurende hierdie 

stadium van sy lewe bewus van sekere moontlikhede en beperkinge in homself en begin algaande 

'n bepaalde siening oor homself ontwikkel (Lottering 1987:138). Die senior sekondere 

skoolleerling openbaar dus 'n strewe na selfaktualisering (Dusek 1991 :22). 

Die opvoedingsdoel is volwassewording van die kind, waar daar 'n drang by die senior sekondere 

skoolleerling ontstaan om selfstandig te word deur stelselmatig self besluite te neem (Parham 

1988:116). Selfstandigwording kan slegs realiseer deur die wisselwerking tussen die 

opvoedingshulp en selfstandige selfbepaling deur die kind waar die opvoedingshulp geleidelik 

minder en die selfstandige besluitvorming van die kind geleidelik meer word (Vrey 1984:5). 

Sodanige selfstandigwording is slegs moontlik binne 'n toereikende relasie waar die onderwyser 

die leerling geleentheid bied tot selfstandigheid. 

Die senior sekondere skoolleerling staan op die rand van volwassenheid en soek na 'n beeld wat 

hy nog nie kan voorstel nie. Hy is in werklikheid in 'n wereld wat hy nie verstaan nie. Hy wil 

graag alleen wees, maar verlang tog nog na kontak met mense (Van den Aardweg & Van den 

Aardweg 1988:13). Die laaste wat hierdie leerling verlang of nodig het is 'n volwassene wat horn 

nie verstaan nie. Die senior sekondere skoolleerling is derhalwe nie maar net 'n klein volwassene 

nie, maar is in werklikheid heeltemal 'n andersoortige wese as die volwassene omdat hy sy eie 

kenmerkende behoeftes het (Brown & Phelps 1961:47; Parham 1988:117). 
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Die senior sekondere skoolleerling beskik oor die vermoens om verskillende standpunte te 

beoordeel en om deel te neem aan besprekings, voor- en nadele te oorweeg en probleme op te 

los. Hy kan ook oor die selfvertroue beskik om sy eie opinie te lug ten opsigte van sosiale en 

ander onregverdighede (Van den Aardweg et al. 1988:13). Die senior sekondere skoolleerling 

is dus in staat om aan aspekte rakende sy eie selfstandigheid deel te kan neem. 

In die senior sekondere skoolleerling se wording, strewe hy bepaalde doelwitte na wat soos volg 

onderskei kan word (Vrey 1984:176): 

die wil om te verstaan 

die wil om iemand te wees 

die wil om aan mense wat vir horn belangrik is te behoort. 

Hierdie doelwitte kan saamgevat word in die oorkoepelende doel van selfaktualisering wat slegs 

verwerklik word terwyl die senior sekondere skoolleerling in relasie met sy leefwereld (te wete 

met homself, sy ouers, onderwysers, vriende en objekte) verkeer (Vrey 1984:177). 

Elke individu is die resultaat van onbewustelike, sowel as bewustelike konsolidering van 

seltbeelde aan die hand van gevestigde identiteite (Lessing 1992:77). Hierdie identiteite word 

mettertyd gevorm na aanleiding van die relasies wat hy met mense en dinge in sy leefwereld 

vorm. Die senior sekondere skoolleerling se belewing en gepaardgaande betekenisgewing aan 

hierdie aspekte van sy leefwereld sal bepaal of hy by daardie relasies wil betrokke raak al dan 

nie. 

lndien die senior sekondere skoolleerling hierdie relasievorming tussen homself en die ander 

persoon ontoereikend belewe, kan dit frustrasies veroorsaak wat weerspieel word in gedrag soos 

aggressie, oormatige prikkelbaarheid en ontoereikende vrienskapsverhoudinge. Die onderwyser 

kan hierdie gedrag in die klaskamer moontlik verkeerdelik vertolk as opstandigheid teenoor gesag 

en die onderwyser-leerlingrelasie kan skade lei. Sodoende kan die senior sekondere skoolleerling 
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nie selfstandig word nie en sy belewing van horn.self en die wereld om horn, kan negatief wees. 

Die teendeel kan ook gebeur wanneer die leerling die onderwyser in die klas positief belewe en 

met toegewydheid tot die onderwyser-leerlingrelasie toetree. Dit wil dus voorkom asof die 

leerling se belewing van sy onderwyser-leerlingrelasies beinvloed word deur die wyse waarop 

die onderwyser die leerlinge hanteer. Die veranderende aard van die onderwyser-leerlingrelasies 

gedurende die senior sekondere skoolfase word vervolgens bespreek. 

2.6 DIE VERANDERENDE AARD VAN DIE ONDERWYSER-LEERLINGRELASIES 
IN DIE SENIOR SEKONDeRE SKOOLFASE 

Dit is eers in die puberteits- en adolessente f ase dat die gevoelens van die kind al meer na die 

voorgrond tree en dat die identiteit in 'n groot mate gevestig raak en tydsperspektief groter word 

(Lottering 1987:127). Die skool is, in teenstelling met die leersituasie tuis, die plek waar daar 

op formele wyse onderrig en geleer word hoe om te lewe aan die hand van dit wat waar en 

geldig is (Lottering 1987:150). 

Bogenoemde verandering in die opvoedingsituasie tussen die ouerhuis en die skool, naamlik 'n 

verskuiwing na 'n meer formele onderrigsituasie, word beklemtoon in die veranderende aard van 

die onderwyser-leerlingrelasies gedurende die verskillende skoolfases. 

Die kind in die primere skool bevind horn in 'n leerverhouding wat hy oorwegend paties beleef. 

Hy leer dus deur middel van gewaarwording (Sonnekus 1968:126,127). Die onderwysers bied 

aan die kind 'n veilige ruimte waarbinne die kind sin beleef en sin gee by wyse van leer. Namate 

die primere skoolkind ouer word en homself in die senior fase van die primere skool bevind, 

begin die relasie tussen die onderwyser en die kind stelselmatig meer gedistansieerd raak 

(Lottering 1987:151). Die relasie is meer fonneel van aard en die kind is ook meer gnosties 

ingestel in sy belewing van die leerinhoud. Die onderwyser nooi die kind dus uit om tot die 

wese van die leerinhoud deur te dring (Lottering 1987:151). Dit impliseer dus dat die 
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onderwyser in hierdie fase van ontwikkeling meer ondersteunend in die onderwyser-leerlingrelasie 

is. 

Gedurende die leerling se primere skoolf ase van ontwikkeling identifiseer hy met sy onderwyser. 

Deur beter kwaliteit werk en hoer prestasies van die kind te verwag, spoor die onderwyser horn 

aan om aan die verwagtinge te voldoen (Vrey 1984:26). Die onderwyser se rol in die fase van 

ontwikkeling blyk meer leidend van aard te wees waar meer verwagtinge aan die primere 

skoolleerling gestel word. 

Hoe positiewer die kind se persepsie van die onderwyser se houding teenoor horn is, hoe hoer 

is die kind se strewe na akademiese prestasie (Vrey 1984:126). Dit wil dus voorkom asof die 

onderwyser se evaluasie van die kind alreeds in die primere skool belangrik is. Die uiting van 

die onderwyser se verantwoordelikheid sal vanaf die voorskoolse tot die naskoolse vlak geweldig 

verskil, so ook sy opvoedingsgemoeidheid met die kind (Vrey 1984:235). Die vraag is in watter 

mate en hoe die onderwyser se hantering van die primere skoolleerling verskil van sy hantering 

van die senior sekondere skoolleerling. 

In die sekondere skool vind daar 'n klemverskuiwing plaas in onderwyser-leerlingrelasie. Daar 

word van hierdie leerling verwag om die vakkennis meer selfstandig te leer en te bemeester, 

terwyl die ondersteuning van die onderwyser ten opsigte van die vakdidaktiese stelselmatig 

geneig is om af te neem (Kok 1984:2). 

In die senior sekondere skoolfase is die vertrouensverhouding tussen die onderwyser en die 

leerling baie belangrik. Dit is die onderwyser se taak om die senior sekondere skoolleerling die 

geleentheid te bied om sy leeropgaaf te beleef deur middel van die uitwerk van projekte en 

naslaanwerk (Lottering 1987:152). Dit beteken dat die senior sekondere skoolleerling met meer 

selfstandigheid sy leeropgawe moet benader en sodoende begin om op eie verantwoordelikheid 

besluite te neem. Aangesien die senior sekondere skoolleerling ten opsigte van sy leeropgawe 

meer selfstandig raak, is hy ook veronderstel om meer selfstandig in sy relasies met sy 

onderwysers, ouers en vriende te raak. 
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Vrey (1984:230) noem wel dat daar betekenisvolle doelformulering by die leertaak in die 

klaskamer moet wees. Dit laat die vraag ontstaan watter partye by hierdie doelformulering 

betrokke moet wees. Dit is ook veral in hierdie opsig waar die onderwyser se rol in die senior 

sekondere skoolfase veronderstel is om te verskil met die in die primere skoolfase. Die verskil 

in hantering van die senior sekondere skoolleerling le hierin opgesluit. Die senior sekondere 

skoolleerling kan in samewerking met die onderwyser betrokke raak by doelformulering in die 

klaskamer deurdat die senior sekondere skoolleerling sy eie doelwitte binne die raamwerk van 

die onderwyser se doelwitte formuleer ten einde na 'n meer demokratiese stelsel in die klaskamer 

te werk. 'n Voorbeeld ter illustrasie hiervan is waar prefekte gekies word. Leerlinge kan 

byvoorbeeld deelneem aan die verkiesing en nominering van kandidate en dan op 'n demokratiese 

wyse vir hulle kandidate stem. Die onderwyser daarenteen sal aan die einde hierdie 

genomineerde kandidatelys sif en as gesags- en begeleidingsfigure ook deelneem aan so 'n 

verkiesing. 

Die senior sekondere skoolleerling moet die geleentheid gebied word om te kan rebelleer teen 

die norme wat die onderwyser stel ten einde sy eie wordende volwassenheid daaraan te kan toets 

(Barbieri 1978:506). Rebelleer kan in hierdie konteks as 'n verskil in opinie verklaar word. 

lndien die senior sekondere skoolleerling verskil van die opinie van die onderwyser kan die 

onderwyser moontlik so 'n leerling afmaak as opstandig en sarkasties terugantwoord in plaas van 

om deur middel van beredenering te onderhandel vir die regte besluit. Hierdie toenemende 

selfstandigwording van die senior sekondere skoolleerling moet die onderwyser laat besef dat hy 

nie die enigste besluitnemer in die onderwyser-leerlingrelasies behoort te wees nie (Lottering 

1987:153). 

Die onderwyser bly egter nog steeds die inisieerder van hierdie relasies (Lottering 1987: 153). 

Dit impliseer dat die onderwyser hierdie onderhandelinge moet inisieer ten einde gebalanseerde 

en gesonde onderwyser-leerlingrelasies te bou en in stand te hou. Daarsonder kan die senior 

sekondere skoolleerling die onderwyser belewe as iemand wat horn nie verstaan nie. 
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Lottering (1987:255) het in sy studie oor die invloed van onderwyser-leerlingverhoudinge op 

skolastiese prestasies van leerlinge in die sekondere skole in die Suid-Kaap bevind dat daar 'n 

wesenlike verskil was in die wyse waarop die standerd sewe en tien leerlinge die 

onderwyser-leerlingverhouding ervaar. Standerd sewe leerlinge het die verhouding meer positief 

beleef as die standerd tien leerlinge. Die afleiding kan gemaak word dat daar moontlik wel 

senior sekondere skoolleerlinge is wat griewe teenoor hulle onderwysers kan he. Die verskil in 

die onderwyser-leerlingrelasies le moontlik opgesluit in die wyse van hantering deur die 

onderwyser van die meer senior leerlinge in die skool. 

Alhoewel navorsers aanbeveel dat daar 'n klemverskuiwing in die hantering van die senior 

sekondere skoolleerling moet plaasvind, blyk dit tog dat daar nog moontlik 'n tendens in die 

onderwys bestaan waar die senior sekondere skoolleerling nie toegelaat word om besluite te neem 

wat sy persoonwees raak en om 'n eie verantwoordelikheid te aanvaar nie. Waar daar 'n gebrek 

aan deelname in die klaskamer bestaan, kan die senior sekondere skoolleerling se ontwikkeling 

skade lei (Irving 1992:267). Hierdie deelname van die kind in die klaskamer beteken dat daar 

sprake is van wedersydse betrokkenheid van sowel die senior sekondere skoolleerling en die 

onderwyser. Hierdie aspek word in hoofstuk drie in meer detail bespreek. 

2.7 SAMEVATTING 

In die hoofstuk is gelet op die aard van relasievorming. Dit is belangrik dat suksesvolle 

relasievorming gekenmerk word deur wedersydse betrokkenheid en onvoorwaardelike aanvaarding 

van die persone betrokke in die relasie. 

Die Sielkundige Opvoedkundige Kategoriee van betrokkenheid, betekenisgewing, belewing, 

selfkonsepvorming en selfaktualisering is voorwaarde vir relasievorming. Toereikende 

betekenisgewing, betrokkenheid en belewing van die kind se relasie met sy ouers, onderwysers, 

portuurgroep en self moet plaasvind alvorens blywende gunstige relasievorming moontlik is. Die 

gunstige belewing deur die kind van sy ouers, onderwysers en vriende kan aanleiding gee tot 

gunstige relasievorming. 
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Die selfstandigwording van die leerling in die senior sekondere skoolfase is bespreek. Hierdie 

selfstandigwording is 'n tydperk van stelselmatige psigiese en fisieke ontwikkeling. Daar is veral 

aandag gegee aan die onderwyser se rol in die selfstandigwording en volwassewording van die 

senior sekondere skoolleerling. 

Uit die literatuur blyk 'n verband bestaan tussen die senior sekondere skoolleerling se 

volwassewording en sy belewing van sy relasies met sy onderwysers (kyk 2.4.2). Dit wil ook 

voorkom asof wedersydse betrokkenheid en samewerking tussen die onderwyser en die senior 

sekondere skoolleerling 'n belangrike rol uitoefen in die senior sekondere skoolleerling se 

voorbereiding op 'n demokratiese samelewing. 

In hoofstuk drie word 'n literatuurstudie gedoen oor die senior sekondere skoolleerling se 

belewing van sy relasies. Die doel van hoofstuk drie is 'n literatuurverkenning met betrekking 

tot die belewing van die leerling-onderwyserrelasies deur leerlinge in die senior sekondere 

skoolfase. Verder word gelet op moontlike faktore wat die leerling-onderwyserrelasie kan 

beinvloed. 
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DIE BELEWING VAN DIE LEERLING-ONDERWYSERRELASIES 
DEUR LEERLINGE IN DIE SENIOR SEKONDeRE SKOOLFASE 

3.1 INLEIDING 

In die bespreking van die verskillende aspekte van relasievorming is eerstens gelet op relasies 

as fenomeen alvorens dit deurgetrek is na die leerling in die senior sekondere skoolfase. Die 

mens, so ook die leerling en die leerling in die senior sekondere skoolfase is nie 'n geisoleerde 

individu in 'n wereld van sy eie nie, maar 'n individu wat relasies stig met die mense en dinge 

in sy leefwereld. Die aard van die relasies hou verband met die wyse waarop die persoon 

betekenis gee aan die relasies en hierdie relasies belewe. 

Elke opvoeder se doel is om die opvoedeling tot volwassewording te begelei. Dit is i1i hierdie 

studie die begeleiding van die senior sekondere skoolleerling deur veral die onderwyser wat 

prominent staan in die bereiking van so 'n doel. 

Uit die literatuurstudie (hoofstuk twee) blyk dat die onderwyser-leerlingrelasies slegs suksesvol 

kan plaasvind indien daar sprake is van tweerigtingkommunikasie. Dit blyk ook dat die 

onderwyser die leerling geleentheid tot selfekspressie binne hierdie relasie moet bied alvorens 

daar sprake kan wees van tweerigtingkommunikasie. Dit wil ook voorkom asof die kind slegs 

tot selfekspressie sal oorgaan indien hy vertroue in die onderwyser-leerlingrelasies belewe. 

Uit die literatuurstudie (hoofstuk twee) blyk ook dat die leerling se negatiewe belewing van sy 

onderwyser-leerlingrelasies moontlik tot 'n lae selfkonsep aanleiding kan gee wat weer tot 'n 

negatiewe invloed op toekomstige gesagsfigure aanleiding kan gee. fu die geval van die kind 

is daar eksplisiete manifestasies wat kan voortvloei uit die leerling se negatiewe belewing van 

sy onderwyser-leerlingrelasies en wat die onderwyser-leerlingrelasies skade kan berokken. 

Hierdie manifestasies is opstandigheid, negatiwiteit, teruggetrokkenheid en ongelukkigheid. 
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Dit is noodsaaklik om 'n grondige studie van relasievorming vanuit die perspektief van die senior 

sekondere skoolleerling te maak ten einde 'n beeld te vorm van die invloed van 

onderwyser-leerlingrelasies op die selfaktualisering van die senior sekondere skoolleerling. In 

hoofstuk drie word vervolgens aandag gegee aan die belewing van relasies deur leerlinge in die 

senior sekondere skoolfase. 

3.2 DIE SENIOR SEKONDeRE SKOOLLEERLING SE BELEWING VAN SY 
RELASIES MET SY OUERS AS BASIS VIR SY LEERLING
ONDERWYSERRELASIES 

Die leerling in die senior sekondere skoolf ase se relasies met sy ouers is 'n voortsetting van die 

relasies wat hy in die vooraf gaande jare met sy ouers gevorm het. Die ouers beskik oor gesag 

en hied aan die kind die gehorgenheid van waaruit hy relasies kan stig. Die kind is nog steeds 

athanklik van sy ouers maar voel veilig om ook toenemend relasies met die wereld huite die 

ouerhuis te stig namate hy meer volwasse word. Dit is dan vanuit hierdie perspektief dat die 

kind met 'n nuwe raamwereld na sy ouers kyk (Vrey 1984:185). 

Ten einde 'n eie identiteit te verwerklik is dit noodsaaklik vir die adolessent om groter 

onafhanklikheid te verkry (Baron & Byrne 1994:308; Jersild 1963:229). Gedurende die 

adolessent se strewe na onathanklikheid staan hy kritieser teenoor sy ouers en sal nie huiwer om 

hierdie kritiek te verhaliseer nie. Dit kan veroorsaak dat die relasies tussen die ouer en die 

adolessent gedurende hierdie tydperk gespanne is (Jersild 1963:231). Galamhos (1992:146-149) 

noem dat die ouers dikwels verwerping deur die adolessent vrees. Alhoewel adolessente 

positiewe gevoelens jeens hulle ouers ervaar, is hulle minder athanklik van die ouers, wat 

moontlik die vrese vir verwerping aan die kant van die ouers kan verklaar. 

Die teendeel kan ook gebeur dat indien die adolessent toereikend van sy ouers kan emansipeer, 

kan hy sy relasie met sy ouers as positief belewe word. Hierdie positiewe belewing van die ouer 

hied aan die adolessent die veiligheid om ook huite die ouerhuis toereikende relasies te vorm. 

69 



om Bl!Ll!WING VAN om LlillRLING-ONDBRWYSI!RRELASillS ORUR LllllRLINGR IN om SENIOR smrONDeRE SICOOLFASR 

Sodra die kind homself stelselmatig van sy ouers distansieer, is hy inderwaarheid besig om vir 

horn 'n eie staanplek in die wereld te verower, waar hy as gelykwaardige volwassene langs sy 

ouers kan leef. Dit is vanuit hierdie staanplek dat die kwaliteit en aard van die relasies met die 

ouers stelselrnatig gewysig word. 

Vrey (1984:186) beskryf hierdie staanplekinname as die senior sekondere skoolleerling se stryd 

om emansipasie. Gedurende die emansipasiegebeure word die senior sekondere skoolleerling 

gekonfronteer met problerne oor die self, kornrnunikasie met ander, die huis, godsdienstige 

aangeleenthede en die toekorns (Dreyer & Durniny 1983:66,67). Die essensie van ernansipasie 

is die vryheid, begeerte en verrnoe van die senior sekondere skoolleerling om verantwoordelik

heid te aanvaar vir sy denke, gevoelens en praktiese besluite (Jersild 1963:63). Wanneer 

emansipasie suksesvol is, is die relasievorming tussen die ouer en die kind gesond. W anneer 

ernansipasie rnisloop, lei dit tot opstandigheid, rusie en verwyte. 

As gevolg van die distansiering van sy ouers, belewe die senior sekondere skoolleerling 

gevoelens van onsekerheid. Hierdie onsekerheid kan nie altyd vir die leerling opgelos word nie, 

rnaar die ouer kan in sy interaksie met die leerling aanpas in die adolessent se pogings om self 

die probleme op te los. Dit impliseer dat die ouer gedurende hierdie f ase van die kind se 

ontwikkeling, as steunpilaar vir die kind moet beskikbaar moet wees in plaas van om die 

adolessent te pro beer voorse. So 'n relasie word gekenmerk deur openheid, geborgenheid, lief de 

en vertroue (Kennedy 1991:697). Die adolessent belewe hierdie relasie as positief en voel veilig 

om sy leefwereld te eksploreer. 

Die belangrikheid van gesinsrelasies word beklerntoon wanneer die senior sekondere skoolleerling 

in gesprekke teenoor ander persone van sy kinderjare begin vertel (Jersild 1963:230). Positiewe 

ouer-kindrelasies voorsien die bousteen vir die sukses van toekomstige interpersoonlike 

verhoudinge (Jeffries 1990:175-196). Die ouers behoort derhalwe aan die adolessent die 

veiligheid en geborgenheid te bied vanwaar hy relasies kan stig om sodoende suksesvolle 

interpersoonlike verhoudinge te kan opbou. 

70 



om BllLBWING VAN om LBllRLING-ONDERWYSBRRELASIBS DEUR Ll!BRLINGB IN om SENIOR SBl:ONDUB SKOOLFASB 

Die senior sekondere skoolleerling begin algaande die ouers te vergelyk met ander volwassenes 

met wie hy in verhouding tree. Dit is egter die aard van die gesagsituasie wat groot probleme 

tussen die ouer en die senior sekondere skoolleerling kan skep en die senior sekondere 

skoolleerling is dikwels self vir die ontstaan van konflikte verantwoordelik (Lottering 1987:123). 

Ausubel (1979:229-230) stel dat die senior sekondere skoolleerling dikwels onrealistiese 

verwagtinge koester wanneer hy aanspraak maak op algehele emansipasie. Die senior sekondere 

skoolleerling sal dikwels die ouers se gesag bevraagteken en uitdaag ten koste van sy eie 

ontwikkeling (Ausubel 1979:230). Dit gee aanleiding tot konflik tussen homself en sy ouers. 

Die bron van hierdie konflik in die relasie tussen die ouer en die adolessent kan voortvloei uit 

die feit dat die adolessent besig is om homself te orienteer ten aansien van die sosiale norme van 

die portuurgroep wat 'n sekere mate van verset teenoor die ouers as verwagte gedragswyse aan 

die adolessent stel (Lottering 1987:123). In plaas van om meer begeleidend teenoor die 

adolessent op te tree, probeer ouers nog om die adolessent te beperk deur onrealistiese eise aan 

die adolessent te stel. 

Die ouer wat 'n positiewe houding teenoor onderwysers openbaar sal heel moontlik dieself de 

houding by sy kind kweek (Irving 1992:261). Die ouer moet derhalwe in sy begeleiding van die 

senior sekondere skoolleerling na volwassewording en identiteitsvestiging, 'n belewingsraamwerk 

skep waar emansipasie kan geskied (Garbers 1984:13). So 'n raamwerk behoort gekenmerk te 

word deur keusevryheid, geborgenheid en onvoorwaardelike aanvaarding. 

Alhoewel die emansipasiestrewe van die senior sekondere skoolleerling sekere implikasies vir 

die ouer inhou, moet kennis geneem word dat hierdie leerling nog steeds waardering het vir 'n 

gesinsopset wat gestruktureerd dog demokraties van aard is (Garbers 1984:42). Die ouer wat die 

senior sekondere skoolleerling die geleentheid bied om verder van hulle te beweeg, terwyl hulle 

horn die vryheid gun om terug te keer huis toe, berei horn voor vir die uitdagings van die 

volwasse lewe (Lottering 1987:124). Die senior sekondere skoolleerling belewe so 'n relasie van 

vryheid en openheid met sy ouers as veilig en geborge. In 'n ouer-kindrelasie, waar die senior 

sekondere skoolleerling die vrymoedigheid het om van sy ouers te kan verskil sonder dat hulle 

dit as 'n persoonlike aanval en belediging beskou, kan die senior sekondere skoolleerling sy 
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innerlike vermoens ontwikkel. 

In die senior sekondere skoolleerling se stelselmatige verlating van die ouerhuis, is hy besig om 

vir horn 'n eie staanplek in die wereld te verower, waar hy as gelykwaardige volwassene langs 

sy ouers kan leef. Die aard van die senior sekondere skoolleerling se belewing van sy relasie 

met sy ouers berus onder andere op die teenwoordigheid van of gebrek aan lief de. Die kind wat 

op sy ouers se liefde kan reken, het vryheid om te waag, te eksploreer, sy besluitneming te 

ontwikkel en om altematiewe teen mekaar op te weeg soos byvoorbeeld by die keuse van 'n 

beroep (Vrey 1984:185,186). 

By al die emosionele onsekerhede wat die senior sekondere skoolleerling in sy selfstandigwording 

belewe is dit die relasie met die ouer waarin die senior sekondere skoolleerling onvoorwaardelike 

aanvaarding en geborgenheid behoort te beleef (Vrey 1984:189). 

Die rol van die ouer in die vorming van die senior sekondere skoolleerling se selfidentiteit kan 

dus nie onderskat word nie. Die ouer en die onderwyser vu1 mekaar aan met betrekking tot die 

opvoeding van die kind. W anneer die ouer egter afwesig is in hierdie vormingsjare kan die 

senior sekondere skoolleerling horn tot ander volwassenes, soos byvoorbeeld die onderwyser of 

selfs die portuurgroep, rig. Die onderwyser sit dan hierdie opvoeding in sy klaskamer voort. 

3.3 DIE SENIOR SEKONDeRE SKOOLLEERLING SE BELEWING VAN SY 
RELASIES MET SY ONDERWYSERS 

In die senior sekondere skoolleerling se stelselmatige selfstandigwording en geleidelike 

distansiering van sy ouers stig die senior sekondere skoolleerling ook relasies met ander 

volwassenes soos byvoorbeeld sy onderwysers en vriende. 

Die skool is een sosiale omgewing waar die kind meer tyd spandeer as in enige ander sosiale 

omgewing (Munsinger 1975:393). Die skool voorsien dus die formele en informele situasies wat 

'n groot invloed uitoefen in die sosialisering van die adolessent (Dusek 1991:339). Dit blyk uit 
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hierdie siening dat indien die skool sy taak as sensitief sien en bevorderend vir die senior 

sekondere skoolleerling in sy totaliteit, die samelewing gesonde kinders sal opvoed deur die 

opgradering van hulle gedrag. Die belangrikste fasiliteerder om hierdie doelwit na te streef, 

bo-en-behalwe die ouerhuis, is die onderwyser wat daagliks in kontak is met die leerling en dus 

'n groot invloed op die lewe van die kind uitoefen. 

Jersild (1963:250) noem hierdie antler persone in die senior sekondere skoolleerling se lewe 

buitestaanders. lndien die ouer-kindrelasie ontoereikend verloop, is dit vir die senior sekondere 

skoolleerling makliker om 'n buitestaander met sy persoonlike aspekte te vertrou as sy ouers. Dit 

is gedurende hierdie fase van ontwikkeling dat die skool en die onderwyser 'n kragtige invloed 

op die persoonlikheids-, kognitiewe en sosiale vorming van die senior sekondere skoolleerling 

uitoefen (Jersild 1963:325; Munsinger 1975:392). 

Wanneer die senior sekondere skoolleerling sy hoerskooljare as suksesvol belewe, strek sy 

toekoms rooskleurig voor horn uit. Van wee die feit dat die leerling die oorgrote .gedeelte van 

sy tyd by die skool deurbring, is die skool beter as die ouerhuis toegerus om die senior sekondere 

skoolleerling in sy selfstandigwording te beinvloed (Jersild 1963:325). Daarom is die 

onderwyser-leerlingrelasies so belangrik is. 

In 'n studie van Symonds en Sherman (1949:23-50) is veertig Amerikaanse hoerskoolleerlinge 

gevra om te reageer op 'n prentprojeksietoets oor sekere emosionele aspekte in hulle lewens. Die 

adolessente se response ten opsigte van die skool is gekenmerk deur stories van straf en 

dreigemente. Jersild (1963:331-333) het 'n soortgelyke studie gedoen waarin 298 adolessente 

gevra is om die karaktereienskappe van hulle onderwysers te evalueer. Die volgende response 

het uit die navorsing voortgevloei: 

* 

* 

32 % het aangedui dat hulle daarvan hou indien die onderwyser toelaat dat leerlinge hulle 

eie opinies lug. 

28 % het genoem dat hulle hou van die onderwyser se menslike karaktereienskappe, soos 

byvoorbeeld empatie teenoor leerlinge. 
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26% het genoem dat hulle van die onderwyser hou wat streng, maar regverdige dissipline 

in sy\haar klas toepas. 

Wat interessant is uit bogenoemde studies, is dat die senior sekondere skoolleerling die menslike 

kwaliteite wat die onderwyser in sy persoonlike relasies met leerlinge openbaar, hoer evalueer 

as die akademiese professionaliteit van die onderwyser. Die afleiding kan gemaak word dat die 

leerlinge die persoonlikheid van die onderwyser hoer ag as sy vakdidaktiese kennis. Ook Vrey 

(1984:190) noem dat die senior sekondere skoolleerling die onderwyser se vriendelikheid, respek 

en agting vir horn as leerling hoer ag as sy akademiese kennis. 

Joubert (1988: 190) vra die vraag of die onderwyser geoordeel moet word aan inhoudelike 

resultate of aan die ontwikkeling van die leerder as persoon. Alhoewel die leerlinge nog steeds 

streng dissipline van die onderwyser verlang, wil dit tog voorkom asof regverdige dissiplinering 

meer ondersteuning by leerlinge geniet. Regverdige dissipline impliseer die toelating van die 

senior sekondere skoolleerling tot selfekspressie. Leerlinge moet dus vertroue he in die dissipline 

wat in die klaskamer van toepassing is. Wanneer dissipline billik en konsekwent gehandhaaf 

word, glo die leerling dat die skool om sy belange daar is (Du Plessis 1976:264). 'n Belangrike 

afleiding wat hieruit gemaak kan word, is dat senior sekondere skoolleerlinge hulle relasies met 

hulle onderwysers as 'n belangrike · bydraende f aktor tot hul selfstandigwording beskou. 

Aangesien hierdie navorsing in Amerika voltooi is, sal dit insiggewend wees om 'n soortgelyke 

studie in hoerskole in Suid-Afrika te doen. 

Ten einde 'n gebalanseerde ontwikkeling tot gevolg te kan he, kan opvoeding nie net as 

vakdidaktiese opleiding geklassifiseer word nie, maar ook as die progressiewe ontwikkeling van 

die leerling in al sy fasette naamlik fisieke-, intellektuele-, estetiese- en morele ontwikkeling. 

So 'n gebalanseerde ontwikkeling is belangrik vir die kind sodat hy sy volle potensiaal kan 

ontwikkel (Lottering 1987:262; The Massey Commission 1951:6). 

Die positiewe belewing van die onderwyser deur die senior sekondere skoolleerling kan die 

leerling motiveer om met meer genot en toewyding te studeer vir daardie betrokke vak. Indien 
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die onderwyser se optrede byvoorbeeld gekenmerk word deur outokratiese en onbuigsame 

optrede, sal die kind nie begelei word tot agting vir sy medemens nie (Kirstein 1977:159). So 

'n outokratiese en onbuigsame optrede deur die onderwyser sal hydra tot die inhibering van 

spontaneiteit by die leerling en die natuurlike kommunikasie tussen die onderwyser en die kind 

belemmer (Janse van Rensburg 1981:10; Pretorius 1981:92). 

Ontoereikende kommunikasie tussen onderwyser en senior sekondere skoolleerling kan 

manifesteer in gedrag soos vervreemding, vereensaming en permissiwiteit (Kirstein 

1977:161-190). Die agting wat die senior sekondere skoolleerling vir sy onderwyser het, kan dan 

verander van respek en agting na geen respek vir die onderwyser nie. 

Die onderwyser moet die senior sekondere skoolleerling help om betrokke te raak by aspekte in 

die klaskamer en om sy moontlikhede te kan verwerklik (Munsinger 1975:392; Vrey 1984:223). 

Die toenemende selfstandigwording van die senior sekondere skoolleerling moet die onderwyser 

laat insien dat hy nie die enigste besluitnemer in die onderwyser-leerlingrelasies moet wees nie 

(Lottering 1987:153). Die senior sekondere skoolleerling moet dus die geleentheid gebied word 

om te kan rebelleer teen 'n stel goed gedefinieerde norme soos verbeeld deur die onderwyser, ten 

einde sy eie wordende volwassenheid en norm-orientasie daaraan te kan toets (Barbieri 

1978:506). lndien die onderwyser hierdie sogenaamde rebelsheid van die senior sekondere 

skoolleerling ontoereikend hanteer, kan die senior sekondere skoolleerling so 'n onderwyser 

belewe as iemand wat horn nie verstaan nie. Dit kan aanleiding gee tot misverstande tussen die 

onderwyser en senior sekondere skoolleerling, wat uiteindelik kan uitloop op onopgeloste griewe. 

Die skool is veronderstel om die sisteem te wees waar alle kinders atbanklik is van die 

onderwyser vir hulle opvoeding. Die onderwyser staan sentraal om wanaangepaste gedrag in die 

skool te identifiseer (Janse van Rensburg 1981:1). Derhalwe strek sy rol as onderwyser verder 

as slegs binne die vier mure van sy klaskamer. 

Die skool is ook veronderstel om die skakel te wee~ tussen kindwees en volwassenheid, tussen 

beskermde huislewe en ontwikkelende tegnologiese geindustrialiseerde wereld. Onderwysers 
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behoort kinders op te lei om verantwoordelike en selfstandige burgers van 'n demokratiese land 

te word (Beckmann 1985:33). 

Dit wil uit die literatuur voorkom asof onderwysers in hulle beskouinge van gesagsverwerkliking 

van mekaar verskil en daar bestaan ongelukkig in die sekondere skoolsituasie enkele onderwysers 

wat gesag probeer uitoefen en verwerklik deur middel van 'n magsvertoon. lndien die leerling 

hierdie gesag ignoreer, word daar dikwels op die leerlinge geskreeu en soms word van 'n 

dreigende houding gebruik gemaak (Botha 1984:126). So 'n tipe gesagsverhouding tussen die 

onderwyser en die senior sekondere skoolleerling kan kommunikasie inhibeer en die senior 

sekondere skoolleerling kan hierdie tipe relasie belewe as een van vrees. 'n Voorbeeld ter 

illustrasie hiervan is die onderwyser wat 'n leerling voor ander leerlinge vemeder. Die senior 

sekondere skoolleerling ervaar gevoelens van magteloosheid en die gepaardgaande 

betekenisgewing wat hy daaraan toeskryf kan veroorsaak dat so 'n leerling nie by die 

skoolgebeure betrokke wil raak nie. 

Aangesien die senior sekondere skoolleerling gedurende adolesensie baie bewus is van homself 

as mens, kan so 'n negatiewe optrede van onderwysers die leerling-onderwyserrelasies net verder 

vertroebel. Die senior sekondere skoolleerling kan so 'n optrede van die onderwyser 

verpersoonlik en ken 'n identiteit aan homself toe van "ek is dom" wat indirek uitloop op 'n 

negatiewe selfkonsep. 

Die onderwyser wat sy negatiewe gevoelens teenoor die kind kommunikeer, kan daardeur 

wantroue by die kind skep en die leerling minderwaardig laat voel (Kirstein 1977:126). Prinsloo 

(1988:296) noem hierdie negatiewe kommunikasie teenoor die kind 'n misbruik van gesag deur 

die onderwyser. In plaas van om eerder deur positiewe interaksie eerlike gevoelens met die 

leerlinge te kommunikeer, maak die onderwyser soms onnodiglik van lyfstraf gebruik ten einde 

sy gesag te laat geld. Hierdie behandeling kan die leerling se gemoed permanent skaad en die 

volwassewordingsdoel van selfaktualisering kan dan nooit realiseer nie. So 'n situasie, waar die 

onderwyser sy gesag misbruik, gee soms aanleiding tot groter probleme in die betekeniswereld 

van die senior sekondere skoolleerling. 
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Die senior sekondere skoolleerling se emansipasie is afhanklik van beide sy bereidheid om 

selfstandige besluite te wil neem en verantwoordelikheid te wil aanvaar en die onderwyser of 

volwassene se bereidheid om horn toe te laat om self te besluit en verantwoordelikheid te aanvaar 

(Vrey 1984:175,187). In hierdie wordingsniveau is daar dan sprake van frustrasies vir die senior 

sekondere skoolleerling omdat hulle nie die geleenthede in die skoolstruktuur ontvang om hulle 

volwassenheid uit te leefnie (Lottering 1987:135-138). Dit blykhieruit dat die senior sekondere 

skoolleerling nie volwaardige volwassewording kan bereik alvorens hy nie toegelaat word om 

selfstandig sy wereld te eksploreer nie. 

Uit die voorafgaande bespreking blyk dit asof die benadering van die onderwyser in die 

klaskamer, hetsy demokraties of outokraties, 'n invloed kan uitoefen op die senior sekondere 

skoolleerling se belewing van sy relasies met die onderwysers. Pretorius (1981:93) maak 'n 

onderskeid tussen 'n outokratiese en demokratiese onderwyser: 

Die outokratiese onderwyser is: 

streng 

direktief 

onderwyser gesentreerd 

dominerend 

Die demokratiese onderwyser is: 

spontaan en buigsaam 

non-direktief en taktvol 

gerig op leerling inisiatiewe 

ondersteunend 

Pretorius ( 1981 :91) noem, met inagneming van bogenoemde verskille, dat die volgende moontlike 

uitlatinge van die onderwyser tot ontoereikende kommunikasie in die klassituasie aanleiding kan 

gee: 

* 

* 

"Ek hou nie van hierdie treurige spul nie!" (Die senior sekondere skoolleerling belewe 

sulke uitlatings as vemederend). 

"Ek is baas in die klas, en julle het nie die geringste se nie" (Die leerling belewe die 

onderwyser as onbuigsaam). 
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"Ek het vrede met die klagte dat ek te vinnig met die werk aangaan en dat julle nie 

verstaan nie!" (Leerling voel dat hy nie in ag geneem word nie en ervaar gevoelens van 

magteloosheid en frustrasie). 

"Ek laat nie vrae, kommentaar, bespreking of kritiek toe nie!" (Ervaringe van vrees word 

deur die leerling belewe en die leerling is te bang om enige vrae te stel). 

Die senior sekondere skoolleerling se belewing van hierdie bantering deur sy onderwyser kan tot 

frustrasie en magteloosheid aanleiding gee. Die leerling wat moontlik daarvan hou om uit eie 

inisiatief besluite te neem, kan ingeperk voel in so 'n skoolomgewing en dit kan tot 

gedragsprobleme of onderprestasie aanleiding gee. 

In die onderwyser-leerlingrelasie is gesonde interpersoonlike verhoudinge tussen die onderwyser 

en die senior sekondere skoolleerling noodsaaklik. In so 'n verhouding is dit vir die onderwyser 

belangrik om die senior sekondere skoolleerling se wereld te verstaan deur dit deur die oe van 

die senior sekondere skoolleerling waar te neem (Carkhuff 1969:9). Dit impliseer dat die 

onderwyser die senior sekondere skoolleerling onvoorwaardelik as persoon moet aanvaar en 

verstaan. 

Dusek (1991:349) argumenteer dat die skool geneig is om die interaksie tussen die onderwyser 

en die leerling te ignoreer wanneer dit kom by die evaluering van skole. Dusek (1991:349) noem 

ook dat daar in die Amerikaanse onderwysstelsel te veel klem gele word op dissipline en 

konformering en te min klem op die ontwikkeling van sensitiwiteit, selfinisiatief en betrokkenheid 

van die leerling by sy eie opvoeding. Daar is in die praktyk bewus geword dat hierdie stelsel 

in sommige Suid-Afrikaanse skole ooreenstemming kan toon met die stelsel in Amerikaanse 

skole. Die gevolg van so 'n oorbeklemtoning van dissipline en konf ormering in die klaskamer 

kan aanleiding gee tot slaafse navolging van dit wat die onderwyser se. Die senior sekondere 

leerling kan so 'n onderwysstelsel evalueer as 'n stelsel waar hy gelnhibeerd voel en dit moeilik 

vind om sy eie inisiatief te kan gebruik. 
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Vir Toffier (1970:360-386) gaan dit egter om 'n nuwe benadering in die onderwys ten opsigte 

van die hantering van die leerling in die klaskamer. Sy beskouing is dat die onderwyser 

ontoereikend funksioneer omdat skole verlede-gerig is waar outokrasie nog voorrang geniet, in 

plaas van toekomsgerigte onderwyser waar die leerling aan sy volwassewording mag deelneem. 

Pretorius (1981:79) sien hierdie toekomsgerigte onderwys as die leerling se aanleer van bepaalde 

vaardighede wat nodig is vir intermenslike kommunikasie en sosiale inskakeling. Pistorius 

(1981:80) noem die gebrek aan intermenslike kommunikasie tussen die onderwyser en die senior 

sekondere skoolleerling 'n leemte in die onderwys wat ter verbetering van die samelewing 

aangevul behoort te word. Die senior sekondere skoolleerling kan die onderwyser-leerlingrelasie 

wat gekenmerk word deur gebrekkige intermenslike kommunikasie, as ontoereikend belewe. 

Die skool neem dus 'n unieke plek in die steeds veranderende samelewing in. Die funksie van 

die skool is veronderstel om te verander in ooreenstemming met die eise en behoeftes van die 

samelewing (Joubert, Jacobs & Grabler 1985:94). Dit wil egter voorkom asof die skool, wat 

betref onderwyser-leerlingrelasies nie verandering toon nie. Die vraag wat hieruit voortvloei is 

hoe kan die senior sekondere skoolleerling goeie menseverhoudinge in die skool aanleer as dit 

in die praktyk blyk dat daar nog steeds in sommige gevalle 'n outokratiese onderwysstelsel 

bestaan? 

Die vraag is egter of die senior sekondere skoolleerling se belewing van sy 

onderwyser-leerlingrelasies 'n invloed sal uitoefen op toekomstige relasies. Joubert et al 

(1985:105) noem dat die senior sekondere skoolleerling se arbeidshouding teenoor sy onderwyser 

moontlik aanduidend is van die relasies wat hy later in die beroepslewe met sy medewerkers en 

meerderes sal openbaar. Die afleiding wat hieruit gemaak kan word is dat die senior sekondere 

leerling wat geleer het om deel te neem aan besluite in die klaskamer rakende sy relasies, meer 

buigsaam sal wees in relasies later in sy lewe. Die senior sekondere skoolleerling se 

betekenisgewing wat hy aan so 'n buigsame onderwyser-leerlingrelasie heg, word gekenmerk deur 

die selfvertroue wat hy in so 'n relasie openbaar. Dit kan gebeur dat die senior sekondere 

skoolleerling in sy emosionele uitreiking na sy onderwysers ook deur die onderwyser verwerp 
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word wat kan lei tot totale isolasie. Die senior sekondere skoolleerling kan homself dan as 

ontoereikend belewe. 

Dit wil voorkom asof die literatuur intermenslike kommunikasie tussen die onderwyser en die 

senior sekondere skoolleerling in die klaskamer as 'n belangrike voorwaarde in die onderwyser

leerlingrelasies beskou. fu die praktyk blyk dit dat die teenoorgestelde eerder waar is, naamlik 

dat die onderwyser-leerlingrelasie nog gekenmerk word deur outokrasie. 

Uit bostaande bespreking oor die senior sekondere skoolleerling se relasies met sy onderwysers, 

wil dit samevattend voorkom asof die volgende f aktore die dinamiek van die 

onderwyser-leerlingrelasies in die senior sekondere skoolfase kan beinvloed: 

Oop intermenslike kommunikasie tussen die onderwyser en die leerling in die senior 

sekondere skoolfase is belangrik vir toereikende onderwyser-leerlingrelasies. 

Ten einde aan die eise van 'n demokratiese benadering tot onderwys te kan voldoen, 

behoort die onderwyser-leerlingrelasies in die senior sekondere skoolfase ook gekenmerk 

te word deur buigsaamheid en vertroue. 

Deelnemende besluitneming van die senior sekondere skoolleerling kan 

onderwyser-leerlingrelasies toereikend beinvloed. 

Die vraag ten grondslag van die navorsing is hoe die leerling in die senior sekondere 

skoolfase sy relasies met sy onderwysers belewe. 

3.4 DIE INVLOED VAN DIE SENIOR SEKONDeRE SKOOLLEERLING SE RELASIE 
MET DIE PORTUUR EN MET DIE SELF OP SY RELASIE MET 
ONDERWYSERS 

3.4.1 Die senior sekondere skoolleerling se relasie met die portuur 

Die senior sekondere skoolleerling se relasies met vriende word toenemend belangriker en speel 

'n betekenisvolle rol in sy selfaktualisering (Vrey 1984:180). Sy vriende word 'n klankbord wat 
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die senior sekondere skoolleerling die geleentheid bied om na sy eie stem en opinies te luister. 

Opinies soos byvoorbeeld onderwysers, straf, ouers, persoonlike probleme rakende die skool en 

relasies met die teenoorgestelde geslag kan soms nie voor volwassenes gelug word nie (Hays 

1989:21; Stinson & Ickes 1992:787-797: Vrey 1984:180). 

Die adolessent se relasies met vriende is geneig om meer intiem te wees as in hulle kinderjare 

omdat hulle vry voel om hulle emosies met mekaar te deel (Berndt 1992: 156,159). In sy relasie 

met sy vriende ontdek die senior sekondere skoolleerling 'n staanplek in die samelewing (Jersild 

1963:252). Dit gebeur soms dat senior sekondere skoolleerlinge druk uitoefen op mekaar en 

hulle ouers en dat die tydperk dikwels as 'n tyd van alleenheid beskou kan word, omdat die 

senior sekondere skoolleerling nie sy gevoelens met antler kan deel nie. Jersild (1963:253) en 

Baron en Byrne (1994:322) noem dit 'n tydperk van isolasie waar sommige senior sekondere 

skoolleerlinge deur hulle onderwysers en ouers verworpe voel. Die portuurgroep kan veral in 

hierdie belewinge van onsekerheid 'n belangrike klankbord word vir die senior sekondere 

skoolleerling in die opheffing van hierdie gevoelens van isolasie. Die senior sekondere 

skoolleerling kan beter identifiseer met leerlinge van sy eie ouderdom, omdat hulle dikwels 

dieselfde gevoelens ervaar en dus mekaar se belewinge deel. Daar is in die praktyk bewus 

geword dat leerlinge eerder geneig is om hulle opinies ten opsigte van hulle relasies met hulle 

onderwysers, met die portuurgroep deel as met die onderwyser self of ander volwassenes. 

Die senior sekondere skoolleerling kan die frustrasies wat hy ten opsigte van sy 

onderwyser-leerlingrelasies belewe met sy portuurgroep deel. Die ondersteuning van die 

portuurgroep kan dus as 'n uitlaatklep vir frustrasies teenoor volwassenes (in die verband die 

onderwyser) gedurende hierdie fase van ontw~eling dien. Die implikasies hiervan is egter dat 

alhoewel die senior sekondere skoolleerling sy frustrasies wat hy teenoor sy onderwyser belewe 

met sy portuurgroep deel, dit nie die konflik tussen die onderwyser en die leerling oplos nie. Die 

rede hiervoor is dat die onderwyser nie bewus word van die gevoelens wat die senior sekondere 

skoolleerling jeens horn belewe nie. 
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3.4.2 Die senior sekondere skoolleerling se relasie met die self 

Die adolessente fase word veral gekenmerk deur die soeke na 'n eie identiteit wat gefokus is op 

die verskillende statusidentiteite en die kongruensie tussen die idee oor die self en die 

rolverwagting van die samelewing (Erikson 1977:234,235). Dit is die tydperk waarin daar 'n 

integrasie plaasvind van die verskillende identiteite om 'n selfidentiteit tot stand te bring (Lessing 

1992:46). 

Verskeie omstandighede in die senior sekondere skoolleerling se lewe dra by tot die vorming van 

die selfkonsep. Sommige daarvan stem ooreen met die in die kinderjare, maar sommige kan die 

produk wees van fisieke en psigiese veranderinge tydens adolessensie, waaronder die ouderdom 

van rypwording, geslagsgeskiktheid, name en byname, familieverhoudings en portuurgroep 'n 

invloed kan uitoefen (Monteith, Postma & Scott 1988:103). 

Die selfkonsep is die totaliteit van die evaluering van al die verskillende komponente van die 

kind se selfidentiteit wat verwys na die siening wat hy van sy liggaam en van homself as leerling 

het (Vrey 1984:177). Die senior sekondere skoolleerling se self is gedurende hierdie fase van 

ontwikkeling die essensie van sy bestaan en dit is vanuit hierdie raamwerk dat hy sy wereld 

benader (Jersild 1963:22). 

Die self sluit in alle gevoelens en belewinge wat sentreer rondom die liggaam, die kwaliteite van 

sy denke en sy persoonlike karaktereienskappe. Dit omvou sy siening van sy verlede, agtergrond 

en toekomsgerigtheid (Jersild 1963:22). 

Om 'n bepaalde iemand te kan wees, vereis 'n handelingsaksie. Hierdie handelingsaksies vereis 

weer betrokkenheid by die handeling waaraan die senior sekondere skoolleerling betekenis gee 

en sodoende belewe hy sy identiteit as doener (Vrey 1984:50). 
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Ware selfaktualisering vereis dus 'n vrye realistiese wisselwerking tussen is en doen. Die senior 

sekondere skoolleerling se betrokkenheid by dit wat hy wil doen en kan doen en sy belewing van 

die uitvoering daarvan dra by tot identiteitsvestiging ( rey 1984 50). 

Die identiteit waarna die senior sekondere skoolleerling dus soek of strewe is 'n identiteit wat 

deur homself en ander gerespekteer en aanvaar word. Die implikasie hiervan is dat die senior 

sekondere skoolleerling hierdie identiteite voortdurend evalueer. Vrey (1984:51,52) beskryf 

hierdie geevalueerde self as die selfkonsep wat verwys na die senior sekondere skoolleerling se 

oortuigings van homself en houdinge teenoor homself. Hierdie oortuiginge van homself is 

dinamies en die senior sekondere skoolleerling is bewus daarvan of kan daarvan bewus gemaak 

word. 

Die senior sekondere skoolleerling se relasie met die self vorm dus die middelpunt van sy 

selfkonsep. Hierdie belewing van die self is ook afhanklik van die belewinge van die senior 

sekondere skoolleerling se relasies met sy ouers, onderwysers en portuurgroep (kyk 3.2.1, 3.2.2, 

3.2.3). Indien die senior sekondere skoolleerling sy relasie met sy onderwyser, wat naas die 

ouerhuis 'n belangrike rol vervul in die vorming van 'n identiteit, positief belewe, sal dit sy 

belewing van homself positief beinvloed (Lessing 1992:77). Sodoende kan die senior sekondere 

skoolleerling volwaardige selfaktualisering bereik. 

Van wee die feit dat die senior sekondere skoolleerling voortdurend besig is om sy selfbeeld te 

vorm en betekenis daaraan te gee, kan dit aanleiding gee tot frustrasies wat weerspieel word in 

optredes teenoor ouers, onderwysers en vriende, soos aggressie of oormatige prikkelbaarheid 

(Lottering 1987:135-138). Die senior sekondere skoolleerling kan die ouers ervaar as persone 

wat horn nie verstaan nie. Kok (1984:27) noem hierdie verskynsel van aggressie en oormatige 

prikkelbaarheid as die toenemende vestiging van 'n eie identiteit. 

Die kind se siening van homself word beinvloed deur die mense en dinge om horn (Vrey 

1984:177). In ooreenstemming hiermee noem Van Niekerk (1986:21) dat daar 'n 

gevoelsbegeleiding in die opvoedingsdinamiek bestaan wat sy neerslag vind in die 
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vertrouensverhouding tussen onderwyser en leerling, wat horn die geborgenheidsruimte bied om 

sy wereld te eksploreer. Die senior sekondere skoolleerling ondergaan ook in hierdie tydperk 

ingrypende liggaamlike veranderinge wat sy relasies met die self en met die mense en dinge om 

horn raak. Die senior sekondere skoolleerling moet aanpas by hierdie veranderende liggaam op 

grond van sy interpretasie van ander se persepsie daarvan en verkry sodoende 'n nuwe rol wat 

hy moet vervul (Vrey 1984:178). 

lndien die leerling die onderwyser se persepsie van horn as negatief of ontoereikend belewe, kan 

dit sy persepsie van homself moontlik negatief beinvloed en daardeur sy relasies met die mense 

en dinge om horn ook negatief beinvloed. So sal die seun met aknee sy liggaam ontoereikend 

belewe indien 'n onderwyser die hele tyd aanmerkings voor ander kinders daaroor maak. Die 

kind se relasie met homself is dan ontoereikend omdat hy homself as lelik belewe. Die senior 

sekondere skoolleerling wat homself as lelik belewe, sal moontlik skugter wees om toe te tree 

tot die onderwyser-leerlingrelasies, wat tot groot misverstande tussen die onderwyser en die 

leerling aanleiding kan gee. Die rede hiervoor kan moontlik daarin le dat die onderwyser die 

senior sekondere skoolleerling se huiwering tot deelname aan die relasie verkeerdelik as 

hardkoppigheid kan vertolk. As gevolg van die onderwyser se optrede teenoor die leerling kan 

dit 'n kettingreaksie tot gevolg he, waar die senior sekondere skoolleerling homself nog verder 

as minderwaardig belewe wat negatief op sy selfkonsep kan inwerk. Die leerling belewe die 

onderwyser in so 'n situasie as iemand wat nie verstaan nie. Die onderwyser-leerlingrelasies 

voltrek dan ontoereikend. 

As die senior sekondere skoolleerling dus deur ander mense wat vir horn belangrik is (in hierdie 

konteks die onderwyser), aanvaar of verwerp word, aanvaar of verwerp hy homself dienooreen

komstig en kan dit bydra tot 'n positiewe of negatiewe selfkonsep (Jacobs & Vrey 1982:29). 
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3.5 FAKTORE WAT KAN BYDRA TOT TOEREIKENDE ONDERWYSER
LEERLINGRELASIES 

In die bespreking van die senior sekondere skoolleerling se belewing van sy relasies met sy 

onderwysers (kyk 3.2.2) is enkele faktore uit die literatuur geidentifiseer wat 'n invloed kan 

uitoefen op die dinamiek van die onderwyser-leerlingrelasie in die senior sekondere skoolfase. 

Hierdie faktore word vervolgens in meer detail bespreek. 

3.5.1 Skepping van geleentheid tot selfstandigheid deur die onderwyser · 

Alhoewel die invloed van die ouer en ander faktore op skoolsukses in vorige studies bespreek 

is, word daar telkens net verwys na die rol van die onderwyser in leerling-onderwyserrelasies en 

sommige skrywers kombineer die onderwyser en die ouer se rolle (Dusek 1991:353; Vrey 

1984:23; Weiner 1992:266). Dusek (1991:361) is van mening dat die onderwyser die 

belangrikste invloed uitoefen op die belewing van die senior sekondere skoolleerling van die 

onderwyser-leerlingrelasie. Dit is dus vir doeleindes van hierdie studie belangrik om die rol van 

die onderwyser in die selfstandigwording van die senior sekondere skoolleerling van nader te 

bekyk aangesien die onderwyser, naas die ouer 'n belangrike rol speel in die volwassewording 

van die leerling. 

Deur individuele onderwyser-leerlinginteraksie en kurrikulum-aanbieding speel die onderwyser 

'n groot rol in hoe die senior sekondere skooleerling die skool beleef. Alhoewel Dusek 

(1991:361) noem dat die onderwyserskader goed opgeleide persone is, is daar tog enkele 

onderwysers wat nie aan hierdie goeie opleiding voldoen nie. So 'n onderwyser kan hydra tot 

'n ontoereikende onderwyser-leerlingrelasie wat blywend kan inwerk op die leerling se siening 

van onderwysers. 

Jersild (1963:331,332) het in sy ondersoek na onderwyser-leerlingrelasies bevind dat leerlinge 

van daardie onderwysers hou wat emosioneel betrokke raak by studente en wat vriendelik en 

regverdig is. 'n Effektiewe onderwyser volgens Dusek (1991:362) moet eerder ondersteunend 
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wees as net gerig op akademiese prestasie. Hierteenoor beskou Weiner (1992:266) die 

aanbieding van die kurrikulum en die grootte van die skool as 'n belangrike invloed op die 

leerling se selfkonsep. Du Plessis (1976:264) noem egter dat die leerling dit positief belewe as 

die onderwyser ook in antler prestasies belangstelling toon en nie net in akademiese prestasies 

nie. Die leerling wil beleef dat hy ook antler waarde het en dat sy aanvaarbaarheid nie slegs van 

akademiese vordering afhanklik is nie. 

Deur die onderwyser se erkenning van die senior sekondere skoolleerling se inherente vermoe 

om ook eendag soos 'n volwassene betekenis toe te ken (Beckmann 1985:71), behoort die 

onderwyser die leerling te help om sy eie moontlikhede te ontdek en 'n eie toekoms te kan 

ontwerp. Die senior sekondere skoolleerling ken positiewe betekenis toe aan so 'n onderwyser 

en belewe die onderwyser as 'n persoon wat belangstel in die leerling se toekoms. 

Gebrekkige belangstelling in sy werk, persoonlike probleme en frustrasies in sy privaatlewe kan 

almal bydra tot die onderwyser se onvermoe om die emosionele klimaat te skep waarin leerlinge 

hul beste kan lewer. Dit impliseer dat die onderwyser as gevolg van persoonlike probleme, nie 

ten volle aangepas is om sy werk · te verrig nie en in gebreke bly om probleemkinders te help 

(Cronje, Van der Walt, Retief & Naude 1982:199). Dit kan bydra tot frustrasie en 

gedragsprobleme by die senior sekondere skoolleerling. 

In die opvoeder se daaglikse kontak met die senior sekondere skoolleerling is die opvoeder 

voortdurend besig om die senior sekondere skoolleerling se gedrag te evalueer (Jersild 1963:28). 

Die onderwyser sal ook die senior sekondere skoolleerling in sy klaskamer evalueer. Dit kan 

egter gebeur dat die onderwyser in sy evaluasie van die senior sekondere skoolleerling as 

vanselfsprekend aanneem dat die senior sekondere skoolleerling selfvertroue het, indien hy nie 

skaam is nie en dat hy onseker van homself is, indien hy aandagtrek (Jersild 1963:28). Dit 

beteken dat onderwysers soms foutiewe evaluering kan maak ten opsigte van die leerling. 

Gebrekkige betrokkenheid van die onderwyser by die senior sekondere skoolleerling kan 'n 

oorsaak van sulke foutiewe evaluerings wees. 
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Die onderwyser kan slegs die leerling volwaardig ken, indien hy ten volle betrokke raak by die 

leerling en opregte belangstelling toon in die leerling se belange. lndien so 'n kenverhouding 

tussen die onderwyser en die senior sekondere skoolleerling ontbreek, sal die onderwyser nie die 

senior sekondere skoolleerling as volwaardige mens leer ken nie. Die onkunde kan tot foutiewe 

aannames lei en veroorsaak dat die senior sekondere skoolleerling as mens verkeerdelik 

geevalueer word. Sodoende kan die relasie tussen die onderwyser en die senior sekondere 

skoolleerling skade lei as gevolg van misverstande. Die leerling belewe so 'n onderwyser as 

onbetrokke en ontoeganklik en die aard van die onderwyser-leerlingrelasies kan as ontoereikend 

beskryf word. 

Ongelukkig wil dit voorkom asof sommige onderwysers dikwels so behep is met die vraag of die 

senior sekondere skoolleerling die leerstof verstaan ten einde 'n goeie eksamenprestasie te lewer, 

dat hy die senior sekondere skoolleerling se behoefte aan beantwoording van sy lewensvrae en 

toekomsvrae kan ontken (Pretorius 1981:77). Ook Van Niekerk (1982:12) sluit hierby- aan deur 

te noem dat die kind se volwassewording te dikwels in terme van kennisvermeerdering 

geevalueer word sonder om aandag te gee aan die kind se toereikende persoonsontplooiing. 

Barnard (1975:5,6) wys daarop dat daar 'n tendens in die onderwys bestaan om te mik na 

kwantifiseerbare resultate (te wete aantal druipelinge) en daar word nie altyd gevra na die 

kwaliteit van die opvoedingswerk wat verrig is nie. In die senior sekondere skoolfase, met 

toenemende druk en onsekerhede, kan dit tot die ontkenning deur die onderwyser van die senior 

sekondere skoolleerling se gevoelsmatige ontwikkeling aanleiding gee en die onderwyser vervul 

dan nie ten volle sy rol as selfstandigmaker van die senior sekondere skoolleerling nie. Die 

senior sekondere skoolleerling kan dan sy relasie met sy onderwyser as outoriter belewe waar 

geleentheid tot selfekspressie geignoreer word. 

Volgens Mays (1973:47) gee so 'n belewing aanleiding tot heftige reaksies, omdat enige optrede 

van die kant van die leerling, wat die onderwyser se "meerderwaardigheidsgevoel" bedreig, baie 

maklik deur die onderwyser as die enigste kennis oor die leerling beleef word. Die onderwyser 
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is dan steeds die outoriteitsfiguur wanneer hy in kommunikasie met die senior sekondere 

skoolleerling toetree. 

Betrokkenheid van die onderwyser by die senior sekondere skoolleerling is slegs moontlik 

wanneer daar sprake is van gesonde interpersoonlike interaksie. Pretorius ( 1981: 81) verduidelik 

dat die interpersoonlike interaksie tussen die onderwyser en die senior sekondere skoolleerling 

die toon, die sfeer en die psigies-geestelike klimaat van die klas konstitueer. Die didaktiese en 

interpersoonlike interaksie kan dus nie van mekaar geskei word nie, maar loop eerder hand aan 

hand. Wat nie geignoreer kan word nie, is die feit dat die onderwyser nog steeds 'n rol te vervul 

het in die selfstandigwording van die senior sekondere skoolleerling (Dusek 1991:361; Van Eeden 

1983:1). 

Vrey (1984:224) asook Gunter (1979:136) noem dat die onderwyser veronderstel is om buigsaam 

teenoor sy leerlinge op te tree. Hierdie buigsaamheid van die onderwyser word gekenmerk deur 

erkenning, aanvaarding, respek en behandeling as medeganger op die weg na volwassewording. 

Sommige onderwysers aanvaar dikwels dat die senior sekondere skoolleerling se probleme slegs 

aan sy eie tekortkominge of aan pligsversuim aan die kant van die ouers toegeskryf moet word, 

en ignoreer die feit dat die onderwyser ook kan hydra tot die ontstaan van problematiese 

opvoeding (Van Niekerk 1982:12,48). Hy is van mening dat die meeste van die onderwysers nog 

oortuig is dat hulpverlening aan die leerling met probleme nie deel uitmaak van hulle taak nie. 

Deur so 'n standpunt in te neem vervul die onderwyser dan nie ten volle sy rol as 

selfstandigmaker van die senior sekondere skoolleerling nie. 

Pretorius ( 1981: 131) noem dat opvoedingsfoute aanleiding kan gee tot probleme by die senior 

sekondere skoolleerling. Hierdie opvoedingsfoute sentreer om die feit dat die onderwyser 

moontlik ontoereikend rekening hou met die primere affektiewe nood van die senior sekondere 

skoolleerling en die natuurlike affektiewe wordingsvlak van die senior sekondere skoolleerling. 

Dit is as gevolg hiervan dat daar verwenning, ondervraging, verharding en oorvraging in die 

onderwys kan plaasvind. 
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Aangesien die senior sekondere skoolleerling in 'n groter mate krities teenoor die mens en sy 

wereld staan, sluit dit die onderwyser nie uit nie. Deur aan die senior sekondere skoolleerling 

in 'n een-tot-een-basis die geleentheid tot kritiekuitsprake te gee, kan dit moontlik 'n bydrae lewer 

tot die uit-die-wegruiming van kritiekuitsprake wat in elk geval deur hulle gemaak word, maar 

dikwels teenoor medeleerlinge. Dit kan soms tot opsweping van die hele groep aanleiding gee 

(Van der Merwe 1987:209). Die een-tot-een situasie bied aan die senior sekondere skoolleerling 

die geleentheid om op 'n behoorlike wyse van sy frustrasies ontslae te raak. Die onderwyser wat 

so 'n uitlaatklep toelaat, veroorsaak dan dat die senior sekondere skoolleerling die onderwyser 

kan antwoord, sonder om te vrees dat hy die onderwyser se beeld ten aanskoue van die groep 

sal benadeel. So 'n onderwyser het dan 'n rol te vervul in die doeltreffende selfstandigwording 

van die senior sekondere skoolleerling in sy klaskamer. 

Uit bostaande bespreking wil dit derhalwe voorkom asof daar 'n diskrepansie heers tussen wat 

teoreties veronderstel is om te gebeur maar in die praktyk ontken word, naamlik dat die senior 

sekondere skoolleerling op 'n meer buigsame wyse deur die onderwyser hanteer behoort te word 

ten einde horn die geleentheid tot selfstandigheid te bied. Hierdie kontradiksie tussen wat is en 

wat moet wees kan moontlik toegeskryf word aan die verskil in die opvatting oor die onderwyser 

se rol. Sekere onderwysers sien sy taak as persoonsvorming van die leerling en is gerig op 

intermenslike kommunikasie terwyl ander onderwysers konsentreer op kennisoordrag via die 

vakgebied (Pretorius 1981:84). Die selfstandigwording van die senior sekondere skoolleerling 

kan as gevolg van hierdie verskil in opvatting skade lei en moontlik tot ontoereikende belewinge 

jeens die onderwyser aanleiding gee. 

Volgens bostaande bespreking erken die literatuur die senior sekondere skoolleerling se strewe 

na selfstandigwording en selfaktualisering. Dit is derhalwe noodsaaklik vir die volwassene om 

sy hantering van die hierdie leerling stelselmatig te wysig ten einde die senior sekondere 

skoolleerling op selfstandigwording voor te berei (Lottering 1987:119,138). Die onderwyser se 

begeleiding van die senior sekondere skoolleerling moet derhalwe gekenmerk word deur 

aanvaarding en begrip. Ten einde so 'n doelwit te kan verwesentlik, is dit vir die onderwyser 
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nodig om die leerling in die senior sekondere skoolf ase die nodige keusevryheid en vryheid van 

spraak toe te laat. 

Alhoewel die senior sekondere skoolleerling nog athanklik is van die begeleiding van die 

onderwyser, wil hy in 'n persoon-tot-persoonverhouding in plaas van 'n onderwyser

leerlingverhouding toetree (kyk 2.6). Dit blyk egter asof die skoolstruktuur nie hierdie strewe 

na volwassewording van die senior sekondere skoolleerling akkommodeer nie. Daar ontstaan 

derhalwe 'n verskil in dit wat die senior sekondere skoolleerling uit die onderwyser

leerlingrelasies wil he en wat die onderwyser wil he. Hierdie verskille tussen die onderwyser en 

die leerling veroorsaak frustrasies vir die senior sekondere skoolleerling omdat hulle nie die 

geleenthede in die skoolstruktuur kry om hulle strewe na volwassenheid uit te leef nie. Hierdie 

inhibering van die leerling se volwassewording kan moontlik toegeskryf word aan 'n te rigiede 

onderwyser-gesentreerde didaktiese benadering wat in sekere sekondere skole gevolg word sonder 

om die sosiaal-affektiewe behoeftes van die sekondere skoolleerling in ag te neem (Lottering 

1987: 138,262). 

Die senior sekondere skoolleerling kan hierdie selfstandigheid in die skool slegs bereik deur 

middel van die steungewing van die onderwyser. Landman en Kilian (1982:5), Lottering 

(1987:138) en Oosthuizen et al. (1990:46) is dit eens dat die senior sekondere skoolleerling 

sedelik selfstandige besluite moet kan neem en die geleentheid gegun moet word om deel te wees 

van hierdie besluite en die verantwoordelikheid daarvoor te neem. Die begeleiding van die 

onderwyser in die selfstandigwording van die leerling bly nog steeds 'n belangrike opgawe. 

Op die aspek van die intermenslike aard van die onderwyser-leerlingrelasies in die senior 

sekondere skoolf ase word vervolgens in meer detail ingegaan. 
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3.5.2 Die intennenslike aard van die onderwyser-Ieerlingrelasies in die senior sekondere 
skoolfase 

lndien daar van die intermenslike aard van die onderwyser-leerlingrelasies gepraat word impliseer 

dit wedersydse betrokkenheid en samewerking van die onderwyser en die senior sekondere 

skoolleerling in 'n demokratiese klaskamer (Beckmann 1985:323; Kilian & Viljoen 1974:20; 

Smith 1966:55; Vrey 1984:253). 

Die onderwyser erken dat die leerling 'n individuele bestemming het om te bereik en help horn 

dus deur sy pedagogiese bemoeienis om sy bestemming te bereik en sy moontlikhede in 

vervulling te laat gaan. 

Die energie en inspanning van die onderwyser en die leerling word gerig op die inwerkingstelling 

van die kind se moontlikhede deur die kind te help om sy moontlikhede te ontdek en te ontplooi 

(Landman 1981:384,385). Die onderwyser erken derhalwe dat die leerling se regte eerste kom 

(Beckmann 1985:104) en help die senior sekondere skoolleerling dus om sy doelwiite te bereik 

terwyl die senior sekondere skoolleerling daardie doelwitte in samewerking met die onderwyser 

stel. Daar is dus sprake van samewerking en wedersydse betrokkenheid by beide die onderwyser 

en die senior sekondere skoolleerling in die verwerkliking van hierdie doelwitte. Dit wil egter 

in die bewuswording van die probleem voorkom asof samewerking en wedersydse betrokkenheid 

tussen die onderwyser en die senior sekondere skoolleerling in sommige skole nie realiseer nie. 

Volgens Moller (1982:266) is die onderwyser veronderstel om die kind as medestaander en 

medeganger te behandel, homself nie verhewe bo die kind te ag nie en die kind moet uitnooi om 

saam met horn die onbekende aan te durf. Daar is dus sprake van 'n saamwees en 'n 

medebetrokkenheid in 'n relasie. In hierdie pedagogiese ontmoeting moet die onderwyser en die 

senior sekondere skoolleerling bewus wees van 'n met-mekaar-wees (Beckmann 1985:39). 

Die senior sekondere skoolleerling verwerklik deur deelname aan sy opvoeding en onderwys ook 

die essensies van medemenslikheid deur sy betrokkenheid en deur sy deelname in relasie met sy 
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onderwysers (Beckmann 1985:317). Van.wee die senior sekondere skoolleerling se 

medegangerwees en eiesoortige werklikheidsbelewing is die onderwyser veronderstel om 'n appel 

tot die senior sekondere skoolleerling te rig om sodoende hulle gesamentlike energie op die 

bereiking van die leerling se individuele bestemming te rig. Indien die senior sekondere 

skoolleerling nie as medeganger deur die onderwyser in die klaskamer gerespekteer word nie, kan 

dit as 'n hindernis in die onderwyser-leerlingrelasie beskou word en geen toereikende interaksie 

tussen die onderwyser en die senior sekondere skoolleerling kan plaasvind nie. Die senior 

sekondere skoolleerling belewe gevoelens van isolasie in die klaskamersituasie omdat hy 

moontlik te bang kan wees om die onderwyser aangaande sekere probleme te nader. Die 

intermenslike aard van die onderwyser-leerlingrelasies in die senior sekondere skoolfase moet 

derhalwe gekenmerk word deur tweerigtingkommunikasie. 

Volgens die Verenigde Volke-organisasie (1981:6) het die kind die reg op bystand sodat sy 

moontlikhede ontplooi kan word asook die reg om nie verhinder te word in hierdie ontplooiing 

nie. 'n Voorbeeld van so 'n verhindering kan wees waar die onderwyser-leerlingrelasies 

skipbreuk ly en daar dus nie sprake kan wees van wedersydse betrokkenheid ten einde die 

opvoedingsdoel van selfaktualisering te verwerklik nie. Die aard van die onderwyser

leerlingrelasies word dan gekenmerk deur 'n gebrek aan intermenslikheid. 

Ten einde intermenslike kommunikasie te inisieer is die onderwyser veronderstel om spesifiek 

voorsiening te maak vir aktiwiteite wat gemik is op die ontplooiing van die senior sekondere 

skoolleerling se unieke moontlikhede en wat die senior sekondere skoolleerling die vryheid gee 

om sy verantwoordelikhede uit te oefen (Beckmann 1985:327). Hierdie ontplooiing is slegs 

moontlik indien die onderwyser die senior sekondere skoolleerling as medebetrokkene in die 

relasie toelaat. 

Carelse (1986:23) noem dat daar ongelukkig nog onderwysers bestaan wat van die: "bly stil, sit 

stil en doen soos wat jy gese is om te doen" filosofie gebruik maak. In so 'n relasie word die 

senior sekondere skoolleerling nie die vryheid gegun om medebetrokke te raak in sy relasie met 

sy onderwyser nie en daar kan dan nie sprake wees van wedersydse betrokkenheid en 
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samewerking tussen die onderwyser en die senior sekondere skoolleerling nie. In so 'n stelsel 

sal die senior sekondere skoolleerling nie toegelaat word om aan besluite rakende sy persoonwees 

in die klaskamer deel te neem nie. Die persoon-tot-persoomelasie tussen die onderwyser en die 

senior sekondere skoolleerling verbrokkel as gevolg van so 'n stelsel. Die senior sekondere 

skoolleerling belewe hierdie onderwyser, wat nie in horn as persoon belangstel nie, as 

ontoeganklik en dit kan aanleiding gee tot die verbrokkeling van die verhouding tussen die 

onderwyser en die leerling. 

Cronk (1987:5,6) noem dat hierdie verbrokkeling van relasies tussen die onderwyser en die 

leerling dikwels die gevolg is vanwee 'n komplekse misverstand. Hierdie misvet:stand bestaan 

uit die gebrek om mekaar as 'n persoon te erken. Rogers (1983:3) is van mening dat indien die 

onderwyser die leerling as betroubaar aanvaar en met hulle in 'n persoon-tot-persoon relasie 

saamwerk, eerder as in 'n onderwyser leerlingrelasie, sou die leerlinge nie hulle vryheid misbruik 

om onderwysers te bedreig nie. Die leerling sal eerder saam met die onderwyser aan 'n relasie 

werk wat persoonlike gesag vir almal insluit en gekenmerk word deur intermenslikheid (Rogers 

1983:250). Dit beteken dat die onderwyser die senior sekondere skoolleerling as 'n persoon moet 

erken eerder as 'n leerling. 

Respektering van mekaar se standpunte is nie die enigste waarborg vir die instandhouding van 

die onderwyser-leerlingrelasies nie (Cronk 1987:5). Die sukses van so 'n relasie le ook opgesluit 

in die doeltreffende balans tussen die regte van die leerling en die regte van die onderwysers. 

Die onderwyser wat die regte van die senior sekondere skoolleerling respekteer word deur die 

leerlinge belewe as buigsaam en dit gee aanleiding tot toereikende onderwyser-relasies. 

'n Relasie waar die onderwyser die senior sekondere skoolleerling se regte as persoon respekteer, 

impliseer dat hulle wel soms van mekaar kan verskil (Cronk 1987:6,7). Dit is egter belangrik 

dat, indien die onderwyser en die leerling van mekaar verskil, hulle sal erken dat hulle 

alternatiewe oplossings opreg en aanvaarbaar bereik het. Interpersoonlike konflik sal dan vervang 

word deur verdraagsaamheid en ooreenkomste. In plaas van om met mekaar te baklei sal die 

senior sekondere skoolleerling en die onderwyser eerder idees bespreek ten einde maniere te vind 
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om hulle verskille en insigte te kombineer en verskille op te los. Die senior sekondere 

skoolleerling belewe homself dan as medebetrokkene in sy relasie met sy onderwyser. Die aard 

van die onderwyser-leerlingrelasies word derhalwe gekenmerk deur intermenslikheid. 

Samevattend kan genoem word dat daar by implikasie sprake van intermenslike kommunikasie 

tussen die onderwyser en die senior sekondere skoolleerling teenwoordig behoort te wees. 

Sodoende kan gesonde interpersoonlike verhoudinge tussen die onderwyser en die senior 

sekondere skoolleerling plaasvind (Janse van Rensburg 1981:1). 

Die intermenslike aard van die onderwyser-leerlingrelasie word gekenmerk deur die vermoe van 

beide partye om die wereld waar te neem deur die oe van die ander persoon (Janse van 

Rengsburg 1981:58). In so 'n relasie moet die onderwyser en die senior sekondere skoolleerling 

mekaar se standpunte aanhoor en dit vereis tweerigtingkommunikasie (Augsburger 1980: 11,27). 

Jacobs (1987:13) verklaar dat intermenslike kommunikasie daaruit bestaan dat die onderwyser 

die senior sekondere skoolleerling moet raakhoor, raaksien en raakvoel. Die senior sekondere 

skoolleerling se belewing van die onderwyser wat na horn luister word gekenmerk deur een van 

toegeneentheid en openheid, waar die leerling nie sal huiwer om so 'n onderwyser te vertrou nie. 

Hierdie medebetrokkenheid van die onderwyser en die senior sekondere skoolleerling in hulle 

relasies met mekaar kan slegs realiseer binne 'n bepaalde opvoedingsklimaat wat nou vervolgens 

bespreek word. 

3.5.3 Die rol van die opvoedingsklimaat in die onderwyser-leerlingrelasies in die senior 
sekondere skoolfase 

Positiewe klimaatskepping behoort nie noodwendig ingewikkelde tegnieke en metodes te wees 

nie. Dit is dikwels die eenvoudige lewenskodes waarin gesonde verstand en nugtere oordeel 'n 

belangrike rol speel, waarin groot helende kragte skuil. Net soos wat 'n plantjie vir sy groei van 

'n bepaalde klimaat afhanklik is, net so is die kind ook vir sy selfontwikkeling en 

persoonlikheidsgroei afhanklik van 'n positiewe opvoedingsklimaat (Du Preez & Malan 1989:5). 
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Dit is belangrik om daarop te let dat die klaskameratmosfeer kan bydra tot suksesvolle 

leeruitkomste (Joubert 1988:308). Die onderwyser eerbiedig die individualiteit en persoonlikheid 

van elke leerling en skep 'n opvoedingsklimaat deur die uitoefening van gesag met liefde en 

weerhou horn van kwetsende optrede (Beckmann 1985:23). 

Aangesien opvoeding 'n intermenslike aktiwiteit is (kyk 3.3.2), vind dit plaas binne-in 'n bepaalde 

opvoedingsklimaat wat dui op die voorwaardes waaronder die onderwyser en die senior 

sekondere skoolleerling mekaar werklik ontmoet. Hierdie opvoedingsklimaat breek die skanse 

af waaragter die individu vir selfbeskerming wegkruip sodat twee persone mekaar kan ontmoet 

en kommunikasie kan plaasvind (Jacobs 1987:6). fu die geval van 'n toereikende 

opvoedingsklimaat is dit veronderstel om geen hindernis te wees in die kommunikasie tussen die 

onderwyser en die senior sekondere skoolleerling nie. 

Die vraag wat hieruit voortvloei is watter komponente noodsaaklik is vir 'n toereikende 

opvoedingsklimaat. Jacobs (1987:6,7) en Van Eeden 1983:11) noem dat liefde, kennis, sorg, 

respek, vertroue en eerlikheid van die vemaamste komponente van hierdie klimaat is. Hierdie 

komponente word kortliks as voorwaardes bespreek vir relasievorming tussen die onderwyser en 

die senior sekondere skoolleerling in die klaskamer: 

(a) Lie/de impliseer onvoorwaardelike aanvaarding deur die kommunikasie van egte en 

warme liefde. Die onderwyser behoort die senior sekondere skoolleerling onvoorwaar

delik as persoon te aanvaar deur medekommunikeerder te word in die relasie. Dit 

impliseer dat die senior sekondere skoolleerling die onderwyser in so 'n relasie as 

liefdevol belewe en die leerling kan sonder enige inhibisies suksesvol toetree tot die 

relasie met die onderwyser. 

(b) Kennis. Die onderwyser en die senior sekondere skoolleerling kan mekaar nie 

onvoorwaardelik aanvaar indien hulle mekaar nie ken nie. Dit kan soms gebeur dat die 

relasie tussen die onderwyser en die senior sekondere skoolleerling kan verbrokkel omdat 

beide partye mekaar nie ken nie. 
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Die senior sekondere skoolleerling kan die onderwyser belewe as iemand wat hom\haar 

nie as persoon ken nie en die toereikende onderwyser-leerlingrelasie kan verbrokkel tot 

ontoereikende onderwyser-leerlingrelasie. Verwydering tussen die onderwyser en die 

senior sekondere skoolleerling kan plaasvind tot op so 'n vlak dat geen kommunikasie 

plaasvind nie. 

(c) Sorg. Die onderwyser en die senior sekondere skoolleerling se kennis van mekaar 

impliseer dat die twee partye vir mekaar moet omgee. Uitdrukkings soos: "Ek is besorg 

oor jou en wil weet wat jou so seergemaak het" is 'n weerspieeling van egte besorgdheid 

aan die kant van die onderwyser. Die senior sekondere skoolleerling belewe so 'n 

onderwyser as iemand wat vir horn omgee en sal graag by die onderwyser wil betrokke 

raak. Die onderwyser-leerlingrelasie kan as toereikend beskryf word. 

(d) Respek in hierdie konteks impliseer dat die onderwyser die senior sekondere skoolleerling 

aanvaar soos wat hy is. As daar ware respek is, sal die onderwyser die integriteit van die 

senior sekondere skoolleerling nooit deur spot of verkleinering afbreek nie. Die 

implikasie hiervan is dat dit 'n positiewe uitwerking op die stigting van relasies tussen die 

onderwyser en die senior sekondere skoolleerling sal uitoefen. 

Die senior sekondere skoolleerling evalueer die onderwyser as iemand wat in horn as 

persoon belangstel en horn as persoon respekteer wat weer positief inwerk op die leerling 

se evaluering van sy identiteit as leerling. 

(e) Vertroue. Leerlinge moet vertroue he in die onderwyser. Wanneer die onderwyser vir 

die senior sekondere skoolleerling sin maak, glo die leerling dat die onderwyser om sy 

beswil daar is en voel hy meer geborge (Du Plessis 1976:264 ). 

lndien die senior sekondere skoolleerling die onderwyser vertrou, sal hy veilig en seker 

van homself voel sodat die senior sekondere skoolleerling in staat sal wees om te waag. 

Dit impliseer dus dat die senior sekondere skoolleerling aanvaar word vir wat hy is. Die 
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onderwyser vertrou die senior sekondere skoolleerling deur horn toe te laat om ook aan 

die relasie deel te neem en persoonlik verantwoordelikheid vir sy eie besluite te aanvaar. 

Indien die senior sekondere skoolleerling verskil van opinie van die onderwyser, sal die 

onderwyser horn vertrou deur horn daardie vryheid te gun om ook sy standpunt te stel. 

Hierdie belewing van vertroue deur die senior sekondere skoolleerling van die 

onderwyser-leerlingrelasie kan 'n positiewe uitwerking op die onderwyser-leerlingrelasie 

uitoefen. 

(f) Eerlikheid. Wanneer die onderwyser eerlik en eg is, kommunikeer hy sy werklike 

gevoelens op so 'n wyse dat sy leerlinge presies weet waar hulle met horn staan. 

Eerlikheid is met ander woorde 'n voorwaarde vir outentieke kommunikasie tussen alle 

persone. 

Jacobs (1987:7) vat bovermelde aspekte saam deur te noem dat die opvoedingsklimaat en 

die vorming van relasies die basis vorm van die self en selfkonsep. Dit impliseer dat die 

opvoedingsklimaat in die klaskamer 'n voorwaarde is vir die vorming van onderwyser

leerlingrelasies. Daarsonder kan outentieke kommunikasie en relasiestigting tussen die 

onderwyser en die senior sekondere skoolleerling nie plaasvind nie. Pretorius (1981:80) 

en Jacobs (1987:7) verduidelik dat die onderwyser en die leerling 'n binnesirkel vorm 

waarin die betrokkenes voortdurend met mekaar kommunikeer. Die lessituasie is dus 'n 

interaktiewe gebeurtenis waar die onderwyser en die senior sekondere skoolleerling op 

mekaar aangewese is en kommunikasie insluit. 

Die volgende f aktore kan volgens Pretorius ( 1981: 81-83) 'n invloed uitoefen op die verwerkliking 

van die opvoedingskommunikasie in die klaskamer: 

Buitefaktore : Soos byvoorbeeld die hoof, kollegas, ouers, klasgroepe. 

Onderwyserfaktore: Soos byvoorbeeld die onderwyser se persoonlikheid, sy leeftyd, 

geslag, sy opleiding, beroepsbewussyn van die onderwyser en sosiale agtergrond van die 

onderwyser. 
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Leerlingfaktore: Soos byvoorbeeld die volwassewordingsvlak van die leerling, geslag 

van die leerling, intelligensiepeil, emansipasie, sosio-ekonomiese milieu, houding en 

kommunikasieprobleme van die leerling. 

Dit is veral kommunikasieprobleme van die senior sekondere skoolleerling wat in hierdie konteks 

belangrik is. Pretorius (1981:88) noem dat alle kommunikasie wat plaasvind tussen mense, die 

moontlikheid van 'n misverstand het. In die geval van die onderwyser-leerlingrelasies in die 

senior sekondere skoolf ase beteken dit dat die bedoeling van die onderwyser moontlik 

verkeerderlik begryp kan word deur die senior sekondere skoolleerling of andersom. Die gevolge 

van so 'n misververstand kan lei tot ontoereikende onderwyser-leerlingrelasies. Dit beteken dat 

die onderwyser moet aansluit by die taal, denke en ervaringswereld van die senior sekondere 

skoolleerling om toereikende kommunikasie te bewerkstellig (Stellwag 1963:137). 

Lottering (1987:262) het in sy navorsing oor leerlinge aan die Wes-Kaap bevind dat intellektuele 

vorming van die leerlinge in Suid-Afrikaanse skole prioriteit geniet bo sy sosiaal-affektiewe 

behoeftes en die opvoedingsklimaat van die skool word daardeur ondermyn. Dit impliseer dat 

indien die onderwyser prestasie bo die senior sekondere skoolleerling se ander behoeftes stel, die 

relasie tussen die onderwyser en die senior sekondere skoolleerling daardeur skade kan lei. 

Lottering (1987:161) plaas die verantwoordelikheid vir die daarstelling van 'n warm, intieme en 

vertroude klasatmosfeer op die skouers van die onderwyser. Hierdie opvoedingsklimaat moet 

gekenmerk word deur 'n belewing van 'n gevoel van vertroue, wedersydse begrip en 

onvoorwaardelike aanvaarding van mekaar (Sonnekus & Ferreira 1986:294). Die senior 

sekondere skoolleerling wat 'n klasatmosfeer van toeganklikheid en deelname ervaar en belewe, 

voel veilig, ontspanne en wil graag saam met die onderwyser waag. 

Die skepping van 'n positiewe klasatmosfeer is athanklik van die houding van die leerling en van 

die onderwyser (Moller 1982:264,265). Dit impliseer dat die opvoedingsklimaat in die klaskamer 

van so 'n aard moet wees dat die onderwyser en die senior sekondere skoolleerling bewus moet 

wees van 'n met-mekaar-wees wat 'n belewing van vertroue in die onderwyser by die senior 

sekondere skoolleerling sal laat ontstaan. 
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Beckmann (1985:39) noem dat die onderwyser se goedkeuring en instemming met die optrede 

van die leerling 'n verdere faktor in die skepping van 'n positiewe opvoedingsklimaat is. 

Beckmann (1985:40) waarsku egter dat die onderwyser nog steeds moet optree om te voorkom 

dat die leerling op dwaalwee beland. Dit beteken dat die onderwyser nog steeds moet ingryp 

waar hy van mening is dat die senior sekondere skoolleerling moontlik op die verkeerde pad ten 

opsigte van sy selfstandigwording is. Dit blyk egter of dit die wyse van ingryping is wat in die 

konteks van hierdie studie belangrik is. Deur die senior sekondere skoolleerling verder te straf 

en te dwing tot insig, kan dalk net tot verdere verwydering tussen die onderwyser en die senior 

sekondere skoolleerling aanleiding gee en die onderwyser-leerlingrelasie kan negatief beinvloed 

word. Hierdie uitoefening van gesag deur die onderwyser in die senior sekondere skoolf ase word 

vervolgens bespreek. 

3.5.4 Gesagsuitoef ening in die senior sekondere skoolfase 

Gesag is etimologies verwant aan "laat (ge) se" (Beckmann 1985:40). Dit impliseer dat die 

gebruik van spraak en gehoor deur die onderwyser en die senior sekondere skoolleerling in die 

toepassing van gesag met liefde moet plaasvind. Vir pedagogiese gesag om betekenisvol en van 

waarde te wees, moet daar altyd kommunikasie wees tussen die opvoeder en die opvoedeling 

anders kan dit lei tot geen kommunikasie tussen die opvoeder en opvoedeling (Losabe 1988:73). 

Aangesien gesagsuitoefening in die onderwys so 'n sensitiewe saak is, is dit nodig om hierdie 

aspek verder te ondersoek. 

Daar bestaan in die literatuur verskeie voorskrifte van hoe die onderwyser sy gesag behoort uit 

te oefen. Beckmann (1985:40) noem dat dit. belangrik is dat die onderwyser simpatiek moet 

optree in sy gesagsuitoefening en eerder die leerling behoort te ontmoet op die 

betekenisgewingsvlak waarop die leerling beweeg en nie op die vlak waarop 'n volwassene 

behoort te beweeg nie. Volgens Cronje et al. (1982:202) moet die onderwysers dissipline so 

aanwend dat dit uiteindelik tot selfdissipline by die leerling aanleiding sal gee. Dit beteken dat 

die onderwyser vaste maar buigsame reels en konsekwente dissipline in die klas moet handhaaf. 

Sodoende is elke leerling bewus van wat hy mag doen en nie mag doen nie. 
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V anwee die feit dat die senior sekondere skoolleerling in sy strewe na volwassenheid 'n eie 

identiteit wil vestig en self besluite wil neem, behoort die onderwyser die leerling in hierdie fase 

van ontwikkeling op daardie vlak te ontmoet. Soos vroeer genoem, is dit belangrik vir hierdie 

leerlinge om ook eie besluite te kan neem. Daarom is dit belangrik dat die onderwyser ook in 

sy gesagsuitoefening die senior sekondere skoolleerling moet toelaat om deel te neem aan so 'n 

dissiplinere stelsel. 

Alhoewel gesagsuitoefening handeling in lief de en simpatieke optrede beteken, word ingryping 

nie uitgesluit nie. Daar is in sekere gevalle waar die onderwyser moet optree om te voorkom dat 

die leerling op onbehoorlike wyse met die werklikheid omgaan (Landman 1981:24,25). Dit 

beteken dat die onderwyser die leerling se gedrag afkeur maar die leerling as persoon aanvaar. 

Die senior sekondere skoolleerling belewe so 'n onderwyser as iemand wat omgee en deur sy 

gehoorsaming aan die onderwyser betoon die leerling sy respek aan die onderwyser. 

Begeleiding van die senior sekondere skoolleerling deur beredenering waar reg en verkeerd deur 

middel van wedersydse betrokkenheid beredeneer en onderhandel word en nie net deur die 

af dwing van gesag nie, beteken nie om die senior sekondere skoolleerling tot stilswye te dwing 

nie. Dwangmatige gesag kan die leerling-onderwyserrelasies negatief bemvloed en die senior 

sekondere skoolleerling kan te bang wees om sy opinie te lug. Die onderwyser-leerlingrelasie 

word dan gekenmerk deur een van vrees. 

Beckmann (1985:44) waarsku dat die onderwyser versigtig moet wees om nie deur sy 

gesagsuitoefening die senior sekondere skoolleerling, wat alreeds sensitief is vir kritiek, te kwets 

nie. Die senior sekondere skoolleerling se individualiteit behoort erken en gerespekteer te word. 

Alhoewel die senior sekondere skoolleerling graag sy eie besluite wil neem moet die onderwyser 

egter altyd besef dat hierdie leerling ten spyte van alles, steeds gesag, gestruktureerdheid en 

normkonsekwentheid verlang (Du Plessis 1979:21). 

Uit die literatuur blyk dat die argument gaan oor 'n verandering in die manier van toepassing van 

dissipline in die skool teenoor die senior sekondere skoolleerling. Volgens Pretorius (1982:129) 
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is positiewe maatreels soos afkeurende oogkontak en die kommunikeer van afkeuring gepaard 

met humor te verkies bo maatreels soos sarkasme, vemedering, toesnouing en tiranie. 

Verkeerde strafmetodes by sommige leerlinge kan eerder tot swakker prestasies aanleiding gee 

(Cronje et al. 1982:203). Sarkastiese opmerkings deur die onderwyser kan die senior sekondere 

skoolleerling se selfbeeld wat hy besig is om te vorm, negatief beinvloed. Die senior sekondere 

skoolleerling se negatiewe belewing van die onderwyser kan aanleiding gee tot ontoereikende 

onderwyser-leerlingrelasies en gebrekkige kommunikasie. 

Uit die voorafgaande spruit die vraag, hoe die onderwyser dan veronderstel is om gesag in die 

senior sekondere skoolfase uit te oefen sonder om die individualiteit en die persoonwees van die 

senior sekondere skoolleerling skade te berokken. 

Die literatuur dui nie spesifieke diff erensiasie tussen die uitoefening van gesag in verskillende 

fases van ontwikkeling aan nie, maar Van der Merwe en Olivier (1976:110) is van mening dat 

straf of tug slegs as regverdig verklaar word nadat die doel en motief van die een wat die tug 

toepas, die aard van die oortreding, die hoeveelheid straf wat toegedien word en die tugmiddele 

wat aangewend word, oorweeg is. Indien die doel en die motief van die straf deur die 

onderwyser geignoreer word kan die doel van wedersydse betrokkenheid in die onderwys misken 

word en dit impliseer die misbruik van gesag. Die senior sekondere skoolleerling belewe so 'n 

hantering deur die onderwyser as outokraties. Die opvoedingsdoel van volwassewording en 

selfstandigwording word derhalwe gekelder deurdat die senior sekondere skoolleerling nooit 

geleer word om selfstandig te word nie. 

lndien die senior sekondere skoolleerling as persoon deur die onderwyser geken word in die 

uitoefening van gesag sal die leerling die onderwyser belewe as 'n persoon wat na sy belange as 

persoon omsien en bereid is om na die leerling te luister. Die vraag is of die senior sekondere 

skoolleerling bewus is van kommunikasiekanale wat gevolg kan word indien hy voel dat hy 

onregverdig deur die onderwyser behandel is. 
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Volgens Docking ( 1980:29-39) moet gesag as opvoedingsvergemak.likende middel en hefboom 

om die kind na die aanvaarding van die behoorlike te dwing, gebruik word. Dit laat die vraag 

ontstaan of so 'n dwingende toepassing van gesag geregverdig is in die senior sekondere 

skoolfase. Indien die argument van Beckmann (1985:132), dat die leerling die reg tot vryheid 

van deelname in die onderwys het in ag geneem word, beteken dit in werk.likheid dat die 

onderwyser in sy dwingende toepassing van gesag, die senior sekondere skoolleerling hierdie 

vryheid tot deelname ontneem. Dit is veral gedurende die senior sekondere skoolfase van 

ontwikkeling waar die leerling self wil begin besluit tussen wat reg en verkeerd is. 

Docking (1980:22) is van mening dat die uitoefening van gesag verband moet hou met die 

persoon van die onderwyser. Beckmann (1985:321) noem dat die onderwyser veronderstel is om 

regstellend of rigtingaanpassend op te tree indien dit blyk dat die kind dit nodig het. In die geval 

van die senior sekondere skoolleerling word die aanvaarding van gesag moontlik gemaak deur 

die aanvaarding en erkenning van die onderwyser dat die leerling 'n persoon in eie reg is en ook 

oor gevoelens beskik. Wanneer die onderwyser derhalwe optree, behoort hy daarvan bewus te 

wees dat oneffektiewe dissipline 'n negatiewe uitwerking op die leerling as persoon kan uitoefen. 

Die senior sekondere skoolleerling se negatiewe belewing van die optrede van die onderwyser 

inhibeer selfstandige optrede en gevolglik ontbeer die senior sekondere skoolleerling geleenthede 

tot selfstandigwording. Die implikasies van so 'n geinhibeerde optrede deur die senior sekondere 

skoolleerling kan die onderwyser-leerlingrelasie ongunstig beinvloed. 

Bendix (1992:292) is egter van mening dat dissipline, waar gesag uitgeoefen word, nie 

noodwendig as straf belewe behoort te word nie, maar eerder gebruik moet word om die persoon 

tereg te wys. Dit beteken dat gesagsuitoefening eerder ten doel moet he om die persoon deur 

middel van opleiding op die regte pad te stuur. Ook Beckmann (1985:322) is van mening dat 

die doel van gesagsuitoefening moet wees dat die leerling die behoorlike sal aanvaar om 

uiteindelik op volwasse wyse te handel. Die onderwyser moet derhalwe die senior sekondere 

skoolleerling eerder, deur middel van opleiding in konflikhantering, begelei tot 

sosiaal-aanvaarbare optrede. Die senior sekondere skoolleerling belewe die onderwyser se 
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gesagsuitoefening in so 'n situasie as positief wat wedersydse betrokkenheid tussen die 

onderwyser en die leerling bevoordeel. 

Van der Merwe (1987:208) noem dat die leerling in die sekondere skoolfase in 'n redelike mate 

deur die gemeenskap se norme en behoorlikheidseise self aangespreek behoort te word. Dit 

beteken dat die senior sekondere skoolleerling daarom deel kan he aan sy eie dissiplinering deur 

verantwoordelikheid te aanvaar vir sy eie optredes. Deur so 'n benadering te volg, verkry die 

senior sekondere skoolleerling insig in dit wat hy verkeerd gedoen het. So 'n benadering kan 

slegs suksesvol toegepas word indien die onderwyser en die leerling wedersyds betrokke is in die 

oplossing van konflik in hulle relasie. Die senior sekondere skoolleerling sal bereid wees om, 

vanwee sy positiewe belewing van die onderwyser se hantering van gesag, die 

verantwoordelikheid vir sy optredes te aanvaar. Hierdie benadering van die onderwyser gee 

aanleiding tot toereikende onderwyser-leerlingrelasies. 

Die teendeel kan ook gebeur, waar die onderwyser as arbiter by die gesagsuitoefening betrokke 

is en die doel van demokratiese gesagsuitoefening geignoreer word. Die probleem wat hieruit 

kan voortvloei is, dat die senior sekondere skoolleerling nie die gesagsuitoefening van die 

onderwyser aanvaar nie vanwee sy negatiewe belewing van die onderwyser se optrede. Hierdie 

negatiewe belewing teenoor die onderwyser kan manifesteer in gedrag soos byvoorveeld 

opstandigheid en prikkelbaarheid. 

Landman (1977:244) stel voor dat die leerling toegelaat moet word om die geldigheid van gesag 

te bevraagteken en dat die onderwyser voortdurend sy optrede teenoor die leerling behoort te 

wysig sodat die persoonlike geluk van elke leerling verseker word. Dit wil egter in die praktyk 

voorkom asof die teenoorgestelde kan plaasvind, naamlik dat die onderwyser onbuigsaam optree 

en dat die senior sekondere skoolleerling moontlik ongelukkig kan wees hieroor en vrees en angs 

in plaas van geluk belewe word. Landman (1977:245) noem in hierdie verband dat onnodige en 

onderdrukkende vreesaanjaging en angswekking in die skole verban behoort te word. 
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Vrey (1984:293) noem dat daar in die klaskamer tussen 'n outoritere en 'n demokratiese 

gesagsverhouding onderskei kan word. Volgens Vrey (1984) het navorsers bewys dat die 

demokratiese atmosfeer in die klaskamer 'n hoer prestasie by die leerlinge tot gevolg het as die 

outoritere houding van die onderwyser. Hierdie demokratiese gesagsuitoefening sal veral in die 

senior sekondere skoolfase belangrik wees, waar die senior sekondere skoolleerling geleer word 

om na albei kante van 'n saak te luister alvorens opgetree word. Dit behoort horn in staat te stel 

om meer voorbereid te wees om toekomstige relasies met gesagsfigure soos byvoorbeeld 

toesighouers in die werksituasie te hanteer. In die geval sal die senior sekondere skoolleerling 

die onderwyser as buigsaam belewe en iemand wat bereid is om na sy kant van die saak te 

luister. Dit behoort positief in te werk op onderwyser-leerlingrelasies. 

Uit die voorafgaande bespreking is dit duidelik dat hoe verder die leerling op skool vorder, hoe 

hoer en anders is die eise ten opsigte van relasies en kommunikasie wat aan horn en sowel die 

onderwyser gestel word. 

Die deelname van die senior sekondere skoolleerling in die gesagsverhouding beteken nie dat die 

onderwyser geen gesag moet uitoefen nie, maar dat dit eerder toegepas moet word met die 

verstandhouding dat die senior sekondere skooleerling die reg het om homself te verdedig teen 

onregverdige praktyke sonder die vrees van viktimisasie. In die bewuswording van die probleem 

het die navorser egter tot die besef gekom dat daar tog nog senior sekondere skoolleerlinge is 

wat moontlik te bang is om hulleself te verdedig. 

Die vraag is hoe die senior sekondere skoolleerling sulke gedrag van die onderwyser belewe en 

op watter wyse hierdie evaluering sy onderwyser-leerlingrelasievonning, sy optrede teenoor die 

onderwyser en uiteindelike selfstandigwording sal beinvloed. lndien die senior sekondere 

skoolleerling die onderwyser-leerlingrelasie ongunstig evalueer kan ongunstige betekenisgewing 

toegeken word met die gevolg dat die leerling nie by so 'n onderwyser betrokke wil raak nie. 

Die senior sekondere skoolleerling se belewing van angstigheid, onsekerheid, min selfvertroue 

en opstandigheid teenoor die onderwyser, kan die leerling se selfstandigwording rem. Dit kan 
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aanleiding gee tot 'n ongunstige onderwyser-leerlingrelasie (Beckmann 1985:126,132,331; Kirstein 

1977:130; Lottering 1987:121; Smith 1985:48). 

Uit die literatuurstudie is bevind dat 'n outokratiese benadering in die onderwys nadelig kan wees 

vir die volwassewording van die leerling. Dit is belangrik om hierdie benadering in die 

onderwys verder in die literatuur te gaan ondersoek en veral hoe die senior sekondere 

skoolleerling so 'n onderwysbenadering belewe. 

3.6 DIE INVLOED VAN OPVOEDINGSTYL OP DIE SENIOR SEKONDeRE 
SKOOLLEERLING SE BELEWING VAN DIE ONDERWYSER
LEERLINGRELASIE 

Die invloed van verskillende opvoedingstyle op die senior sekondere skoolleerling se belewing 

van die onderwyser-leerlingrelasie word vervolgens bespreek. 

3.6.1 Die senior sekondere skoolleerling se belewing van 'n outokratiese benadering tot die 
onderwys 

Carelse (1986: 17) noem dat reels belangrik is in die uitoefening van sosiale kontrole en dat 

hierdie reels soms noodgedwonge op die individu afgeforseer word ten einde menslike gedrag 

te beheer. Die onderwyser het daarom die reg om gesag uit te oefen. Carelse (1986: 18) is egter 

van mening dat gesag nie vanwee 'n arbitrere besluit, as af dwingbaar gesien behoort te word nie, 

maar eerder as 'n diens gesien behoort te word aan die mens in sy strewe na 'n bepaalde doelwit. 

In die geval van die senior sekondere skoolleerling is die doelwit die toepassing van onathanklike 

denke en besluite. 

W anneer gesag arbitrer deur die onderwyser in die klaskamer af gedwing word kan daar sprake 

wees van 'n outokratiese benadering in die onderwys en die onderwyser beskou die leerling as 

'n mindere waar respek vir die leerling nie gehandhaaf word nie (Foster 1982: 10; Landman, 

Barnard, Gerber, Roos, Van der Westhuizen & Smit 1980:407). Die onderwyser word die 
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alleenbesluiter in sy klaskamer en daar kan nie sprake wees van deelname van die senior 

sekondere skoolleerling nie. 

Carelse (1986:23) verklaar dat enkele onderwysers wat hulleself verskans in hulle posisionele 

mag, nog steeds vasgevang is in die outoritere onderwysmetode van "bly stil, sit stil en doen soos 

wat vir jou gese word." Bulle gaan van die veronderstelling uit dat die mens in oorlog is met 

almal. Hierdie houding is volgens Carelse (1986:23) een van mag. So 'n tipe optrede teenoor 

die senior sekondere skoolleerling, wat graag wil deelneem as gevolg van sy kritiese 

ingesteldheid, kan onderwyser-leerlingrelasies skade berokken. Die senior sekondere 

skoolleerling kan, van wee sy negatiewe belewing van die onderwyser, moontlik versigtig wees 

om betrokke te raak by die onderwyser-leerlingrelasies. Die leerling sal dan eerder doen wat van 

horn verwag word in plaas van om konstruktief aan die gesprek deel te neem. 

Carelse (1986:31) verklaar dat hierdie tipe benadering metodes bepaal waar die individu 

onderwerp word aan die gesag van die persoon in mag deur die toepassing van die minder 

aanvaarbare vorms van strafmaatreels. Hierdie outoritere metodes kan 'n negatiewe invloed op 

die relasie tussen die onderwyser en die senior sekondere skoolleerling uitoefen. Die senior 

sekondere skoolleerling wat sy onderwyser as outoriter belewe, sal moontlik nie betrokke wil 

raak by so 'n onderwyser nie en die betekenis wat die leerling aan so 'n relasie heg is een van 

verwerping. In 'n outoritere onderwyser-leerlingrelasie kan die senior sekondere skoolleerling 

se self aktualisering geinhibeer word. 

Ten einde sy selfaktualisering optimaal te voltrek, behoort die senior sekondere skoolleerling 

toegelaat te word om keuses in die klaskamer te maak. Botha (1984:21) is van mening dat 

wanneer die keuse-element in die onderwys verwyder word, die betrokkenes gedwonge die 

bepleite saak wat gepropageer word, moet aanvaar en word dit in werklikheid as indoktrinasie 

bestempel. Die betrokkene in hierdie konteks, wat geindoktrineer word, is die senior sekondere 

skoolleerling. Dit impliseer dat die senior sekondere skoolleerling moontlik in klasverband nie 

'n keuse het om sy opinie te lug nie of moontlik te bang is om sy opinie te lug en homself dan 

gedwonge voel om maar die onderwyser se standpunt te aanvaar. Die gevolge van so 'n slaafse 
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aanvaarding van die onderwyser se standpunte, kan daartoe lei dat die senior sekondere 

skoolleerling nie sy volwassewording selfstandig tegemoet kan gaan nie. 

De Beer (1981:20) noem dat indien so 'n indoktrinasie in die skole toegepas word, dit beteken 

dat argumente en feite wel gebruik word, maar dat die luisteraar (te wete die senior sekondere 

skoolleerling) nie toegelaat sal word om die geldigheid van die feite vanuit 'n onbevange kritiese 

ingesteldheid te evalueer nie. Die senior sekondere skoolleerling kan betekenisse van 

ontoereikendheid aan so 'n relasie heg en moontlik belangstelling verloor om sy beste vir die 

onderwyser te gee. 

In 'n stelsel waar die senior sekondere skoolleerling nie toegelaat word om keuses te maak nie 

en deel te kan neem aan besluite in die klaskarner nie, kan daar dan nie sprake wees van 

keusevryheid nie en die onderwyser-leerlingrelasie kan deur die senior sekondere skoolleerling 

as outokraties belewe word. Botha (1984:182) verwys na die keuse-element as verantwoordelik

hede en dit beteken nie om te maak soos wat 'n mens wil nie. Dit kan gebeur dat die onderwyser 

moontlik hierdie vryheid van keuses verkeerderlik kan vertolk en dit eerder kan beskou as die 

oorgee van mag. Die vraag ontstaan of die onderwyser 'n outokratiese of demokratiese 

kommunikasie met die senior sekondere skoolleerling moet verwerklik. Pretorius (1981:93) is 

van mening dat 'n demokratiese kontak met die leerlinge pedagogies meer gebalanseer behoort 

te wees en dit skep ook 'n gunstiger opvoedingsklirnaat vir kommunikasie. 

Landman et al. (1980:407) beskryf die outoritere onderwyser as 'n persoon wat streng reels 

toepas en tot die fynste besondere uitgewerkte verbiedinge en gebiedinge en bevele toepas sonder 

om enigsins daaroor te dink om die leerlinge se opinies en wense in ag te neem. By die 

geringste afwyking van die reels word daar streng bestraffend opgetree. Onvoorwaardelike 

onderwerping sonder teenspraak word geeis, gepaard met skerp intirniderende waarskuwings en 

dreiginge. Of so 'n houding teenoor die senior sekondere skoolleerling, wat kritiese denke 

openbaar, nog geldig kan wees, word bevraagteken. Die senior sekondere skoolleerling belewe 

'n outokratiese benadering in die onderwys as onbuigsaam en die selfstandigwording van die 

leerling kan ontoereikend plaasvind omdat hy nie toegelaat word om sy selfstandigheid in die 
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klaskamer te beoefen nie. Hierdie ontoereikende selfstandigwording impliseer dat die leerling 

nie selfstandigheid in gesagsverhoudinge aanleer nie. Die gevolg hiervan is dat die senior 

sekondere skoolleerling meer athanklik raak van die onderwyser en te bang is om sy eie besluite 

te neem. Dit blyk in die praktyk dat daar nog enkele onderwysers is wat so 'n outokratiese 

benadering in die klaskamer volg. 

Landman et al. (1980:407) beskryf die outokratiese onderwyser as iemand wat 'n haat teenoor 

swakkes openbaar en 'n koudheid in die klaskamer handhaaf. So 'n onderwyser is onkonsekwent, 

wispelturig, onseker van homself, bean gs, onredelik, word gou kwaad, is neerhalend en 

beledigend teenoor leerlinge. Landman et al. (1980:408) noem dat hierdie outoritere houding van 

die onderwyser die ontstaan van 'n vyandige spanning, wat dikwels in die vorm van aggressie 

teenoor die leerlinge tot uiting kom, tot gevolg het. Die senior sekondere skoolleerling kan die 

onderwyser-leerlingrelasie as negatief belewe wat aanleiding kan gee tot wantroue en 

verwydering tussen die onderwyser en die leerling. Die senior sekondere skoolleerling kan die 

skool dan verpersoonlik as 'n plek waar hy nie toegelaat word om sy potensiaal te verwerklik en 

uit te leef nie. 

3.6.2 Die senior sekondere skoolleerling se belewing van 'n demokratiese benadering tot 
die onderwys 

In teenstelling met 'n outokratiese benadering tot die onderwys (kyk 3.6.1) is daar ook 'n 

demokratiese benadering tot die onderwys. So 'n benadering word gekenmerk deur die volgende 

faktore: 

Buigsaamheid van die onderwyser in sy hantering van die leerling. 

Spontaneiteit. 

Die leerling tree as mede-kommunikeerder toe in die onderwyser-leerlingrelasie. 

Die leerling verkry medeseggenskap in die onderwyser-leerlingrelasie. 

Die leerling beskik oor keusevryheid. 

Deelnemende besluitneming. 
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Beckmann (1985:311); Foster (1982:15); Kilian en Viljoen (1974:120); Landman et al. 

(1980:394); Pretorius (1981:93) en Van der Merwe (1987:102) vat bogenoemde faktore saam 

deur te noem dat in 'n demokratiese benadering tot die onderwys die regte van die kind 

gerespekteer word. 

Die voordele wat so 'n demokratiese benadering tot die onderwys inhou is: 

Alle partye in die onderwyser-leerlingrelasie word die geleentheid gegun tot selfekspressie 

(Beckmann 1985:31). Die senior sekondere skoolleerling belewe 'n gevoel van groter 

spontaneiteit in die relasie met sy onderwyser. 

Daar is sprake van persoon-tot-persoonkommunikasie in die onderwyser-leerlingrelasies 

(Landman et al. 1980:394 ). 

Vanwee die toelating van die leerling om ook spontaan in die onderwyser-leerlingrelasies 

toe te tree, word die leerling voorberei op hantering van gesagsverhouding in die toekoms. 

Die leerlinge word gelei en opgelei om verantwoordelike en selfstandige burgers van 'n 

demokratiese land te word (Beckmann 1985:33). 

Dit lei tot onathanklike optrede waar die leerling die geleentheid gebied word om in 

samewerking met die onderwyser sy eie doelwitte daar te stel (Beckmann 1985:35). 

Die leerling kry die geleentheid om sy standpunt te stel teenoor die onderwyser en leer 

hoe om op 'n sosiaal aanvaarbare wyse van andere te verskil. So word sy denke 

gestimuleer deurdat hy verseker word deur die onderwyser dat sy opinie van waarde is. 

Die leerling leer deur gesonde meningsverskille hoe om demokraties met ander te 

kommunikeer (Smith 1985:73). 

Die nadele verbonde aan 'n demokratiese benadering tot die onderwys word soos volg uiteengesit: 

As gevolg van meer deelname deur die leerling aan die stelsel kan dit soms lei tot 

permissiwiteit waar alle leiding aan die kind opgehef word (Pretorius 1981:93). 
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Dit kan ook aanleiding gee tot die misbruik van die stelsel deur die leerlinge, waar die 

gesagsverhouding geheel-en-al verval en gekenmerk word deur f amiliariteit (Pretorius 

1981:93). 

Indien die onderwyser geen gesagsverhouding in die klaskamer handhaaf nie, kan dit 

aanleiding gee tot 'n laissez fair-benadering, waar die onderwyser se rol as opvoeder 

misken word (Landman et al. 1980:398). 

'n Demokratiese benadering tot die onderwys beteken dat die onderwyser meer buigsaam is in 

sy hantering van die senior sekondere skoolleerling sonder om permissief te wees. Volgens 

Pretorius (1981:93) begelei en ondersteun die demokratiese onderwyser die leerlinge en is hy 

meer spontaan in sy optrede. So 'n stelsel beteken nie dat die senior sekondere skoolleerling te 

familier met sy onderwysers moet raak nie. Sulke foutiewe wyses van onderwys kan die 

opvoedingskommunikasie in die klas emstig belemmer (Pretorius 1981:93). 

Die onderwyser en die senior sekondere skoolleerling wil in 'n demokratiese klaskamer he dat 

hulle bymekaarwees in die klaskamer moet verdiep tot 'n met-mekaar-wees waar daar sprake is 

van gelykheid (Landman et al. 1980:394). Hierdie gelykheid impliseer om as persoon-tot

persoon in kommunikasie met mekaar toe te tree. Daar is dus sprake van 'n verhoudingsdinamiek 

wat gewek moet word om die senior sekondere skoolleerling tot deelname aan te moedig (Van 

Eeden 1983:18). In so 'n dinamiese verhouding gaan dit oor die ontmoeting tussen die 

onderwyser en die leerling wanneer die onderwyser ingryp in die lewe van die leerling met die 

oog op die toekoms. Die leerling word sodoende opgeroep tot deelname aan sy eie 

volwassewording. In so 'n relasie beteken dit nie dat die onderwyser as gesagsfiguur misken 

word nie, maar dat die leerling as persoon erken word (Foster 1982:15). 

Indien die senior sekondere skoolleerling nie tot die onderwyser aangetrokke voel nie, kan hy 

horn van die onderwyser onttrek en dan is relasievorming onmoontlik. So 'n terugtrekking van 

die senior sekondere skoolleerling kan 'n nadelige invloed uitoefen op die onderwyser

leerlingrelasie. In teenstelling hiermee sal die onderwyser en die leerling, wat ooreenstem dat 
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hulle met mekaar is ter wille van mekaar, positief tot die relasie toetree (Foster 1982:15; 

Landman et al 1980:396). 

Die onderwyser moet horn daarop probeer toele dat die senior sekondere skoolleerling in 'n mate 

self die inisiatief moet neem om verantwoordelikheid vir sy gedrag te aanvaar. Op die wyse kan 

die senior sekondere skoolleerling sinvol tot behoorlike volwassene ontwikkel (Landman et al 

1980:398). Die onderwyser behoort meer buigsaam in sy relasie teenoor senior sekondere 

skoolleerlinge te wees. Hierdie buigsaamheid aan die kant van die onderwyser skep 'n 

demokratiese klimaat waar die senior sekondere skoolleerling veilig voel om met die onderwyser 

relasies te vorm. Dit impliseer geensins dat die rol van die onderwyser as opvoeder misken word 

nie, maar eerder dat die onderwyser die senior sekondere skoolleerling voorberei om 'n 

verantwoordelike en selfstandige burger van 'n demokratiese land te word (Beckmann 1985:33). 

In 'n demokratiese klaskamer moet die onderwyser nog steeds rekening hou met die leerling se 

aggressiwiteit en die senior sekondere skoolleerling moet leer dat deur sy aggressiewe gedrag hy 

nie sy doelwitte kan bereik nie (Landman 1977:245). Die vraag is, op watter wyse moet die 

onderwyser die senior sekondere skoolleerling in so 'n situasie benader. Teregwysing van die 

onderwyser teenoor die sekondere skoolleerling behoort deur middel van beredenering en 

onderhandeling te geskied in plaas van om die senior sekondere skoolleerling as persoon af te 

takel. Die onderwyser vertolk in so 'n situasie, die rol van fasiliteerder in die onderwyser

leerlingrelasie. In so 'n relasie word die senior sekondere skoolleerling die geleentheid tot 

selfekspressie gebied waardeur hy sy eie unieke moontlikhede kan aktualiseer (Beckmann 

1985:311). 

Foster (1982:3) en Landman et al. (1980:460,461) noem dat die onderwyser wat slegse, verneder, 

onverdraagsaam is en outoriter optree, geen agting van sy leerlinge verdien nie en in werklikheid 

besig om die leerling sy reg tot toereikende opvoeding te ontneem. 

Beckmann (1985:34) en Landman (1977:251) noem dat indien demokratisering van die skool 

geimplementeer word, dit in werklikheid bedoel 'n toename aan medeseggenskap en word die 
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leerling 'n medeganger in die onderwyser-leerlingrelasie waar die leerling se individualiteit 

gerespekteer word. Op grond van sy medegangerwees belewe die senior sekondere skoolleerling 

die onderwyser as toeganklik en iemand met wie hy wil saamwees in die opvoedingsituasie 

(Beckmann 1985:34). Meer medeseggegingsmag behoort aan die senior sekondere skoolleeringe 

gegee te word en die leerlinge se reg tot vrywillige deelname moet eerbiedig word. 

Landman (1977:256) en Zitzow (1992:23) noem so 'n onderwys, waar die leerlinge tot mede

seggenskap toegelaat word, emansiperende opvoeding. Die onderwyser lei die senior sekondere 

skoolleerling geleidelik tot volwassenheid en die gesag van die onderwyser word nog steeds 

erken en gerespekteer. 

Ten einde tot volwassenheid te kom, veronderstel dat die leerling homself en andere krities 

beoordeel (Landman 1977:271). Hierdie kritiese beoordeling kan slegs plaasvind indien die 

senior sekondere skoolleerling in 'n demokratiese klaskamer toegelaat word om krities te wees. 

In die leerling se primere skoolfase word die eise van behoorlikheid aan die kind voorgele en 

uitgele. Namate die kind ouer word en sy senior sekondere skoolfase bereik is hy in staat om 

horn gaandeweg uit te spreek oor sy keuses en doelwitte en beskik hy alreeds oor 'n verworwe 

vryheid om beslissings te maak (Landman 1977:271). Die senior sekondere skoolleerling beskik 

oor vryheid tot verantwoordelikheid en hy is in staat om met hierdie verworwe vryheid ook 

medeseggenskap in sy relasies met sy onderwysers te verwerf. 

Demokratisering van die klaskamer kan met inagneming van genoemde argumente wel plaasvind 

en tog is daar in die praktyk ervaar dat dit nie gebeur nie en dat daar moontlik nog steeds 

outoritere klaskameromgewings bestaan. Die senior sekondere skoolleerling kan die onderwyser 

wat outoritere klaskameromgewings handhaaf, belewe as iemand wat inbreuk maak op sy 

self-iemand-wil-wees (Landman 1977:280). 

Beckmann (1985:71) noem dat die mens die reg het om self-iemand-te-wees. Indien die senior 

sekondere skoolleerling in die klaskamer toegelaat word om self-iemand-te-wees sal daar aan die 

opvoedingsdoel, naamlik volwassewording beantwoord word. Dit is daarom belangrik dat die 
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ruimte in die klaskamer geskep moet word vir die senior sekondere skoolleerling om sy 

volwassewording te bereik. Dit is slegs moontlik indien 'n demokratiese klaskameratmosfeer deur 

die onderwyser geskep word. In so 'n demokratiese atmosfeer is dit noodsaaklik dat die 

onderwyser en die leerling gemeenskaplike betekenis aan mekaar se boodskappe heg (Van der 

Merwe 1987:102). 

Kilian en Viljoen (1974:120) noem dat die demokratiese onderwyser die leerling se reg tot 

mede-kommunikator in die onderwyser-leerlingrelasies insluit. Landman en Kilian (1982:20) is 

van mening dat die leerling wat as mede-kommunikeerder in die onderwyser-leerlingrelasie 

gerespekteer word, na elke gesprek met die onderwyser selfstandiger sal wees en bereid sal wees 

om meer verantwoordelikheid op horn te neem. 

Uit bovermelde bespreking blyk dat die onderwyser, wat in 'n demokratiese klasatmosfeer wil 

funksioneer, oor goeie menseverhoudinge moet beskik en 'n goeie kommunikeerder moet wees. 

Daarom beveel Van der Merwe (1987:242) aan dat die begeleiding van die senior sekondere 

skoolleerling eerder na die andragogiese as na die pedagogiese moet neig. In 'n andragogiese 

begeleiding van die senior sekondere skoolleerling deur die onderwyser, is die leerling deelnemer 

aan hierdie relasie en word hy ook toegelaat om besluite binne-in hierdie relasie te neem. 

Deelname van die senior sekondere skoolleerling in 'n demokratiese klaskameratmosf eer is 'n 

voorwaarde vir suksesvolle onderwyser-leerlingrelasies. Die senior sekondere skoolleerling 

belewe die onderwyser as toeganklik en iemand wat sy belange op die hart dra. Dit gee derhalwe 

aanleiding tot spontane samewerking van die leerling aan gebeure in die klaskamer sonder om 

bedreig te voel. Hierdie aspek van deelname aan besluitneming in die onderwyser-leerlingrelasies 

word nou vervolgens in meer detail bespreek. 

3.6.3 Die invloed van deelnemende besluitneming op die senior sekondere skoolleerling se 
belewing van die onderwyser-leerlingrelasies 

'n Demokratiese benadering tot die onderwys word gekenmerk deur deelnemende besluitneming 

(kyk 3.6.2). Landman et al. (1980:414,415) beskou deelname aan die besluitnemingsproses in 
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die klaskamer as die onderwyser wat die leerling uitnooi om as medestaander, medeganger en 

deelnemer aan die besluitnemingsproses te wees. Hierdie omgang tussen die onderwyser en die 

leerling moet so sterk wees dat die leerling belewe dat hy nie net by die onderwyser is nie, maar 

met horn is. 

Vir doeleindes van hierdie bespreking impliseer deelnemende besluitneming die senior sekondere 

skoolleerling se toelating tot deelname aan die onderwyser-leerlingrelasie ten einde volwaardig 

selfstandigwording te kan bereik. In so 'n benadering tot die onderwys, word die senior 

sekondere skoolleerling in sy relasie met sy onderwyser, toegelaat om self-iemand-te-wees. 

Op grond van die kind se self-iemand-wil-wees behoort volwassenes te hoor wat die kinders se 

en behoort met kinders se ideale rekenskap gehou te word in enige aksie wat gemik is op die 

volwassewording van die kind (Wringe 1981:162). In die geval van die onderwyser

leerlingrelasies in die senior sekondere skoolfase impliseer dit dat die onderwyser slegs die 

leerling sal hoor indien hy die leerling toelaat om aan sy eie wording deel te neem. Deur middel 

van deelname aan sy wording, word die leerling selfstandiger en sal hy nie huiwerig wees om 

in die kl.as te waag nie. 

Wringe (1981:129) beweer dat kinders die reg het om ten aansien van aspekte van die skool 

geraadpleeg behoort te word. Die Verenigde Volke-organisasie (1982:24) sny die saak nog wyer 

aan en vestig die aandag op die reg van die kind op geleenthede en fasiliteite om deel te he aan 

demokratiese (insluitende onderwysverwante) besluitnemingsprosesse. Dit impliseer dat die 

senior sekondere skoolleerling, wat graag sy eie besluite wil neem, toegelaat behoort te word om 

toe te tree tot onderwyser-leerlingrelasies en ander aspekte van die skool wat sy volwassewording 

raak. Hierdie reg sou egter gevare kon inhou indien daar as gevolg daarvan in die skool 

drukgroepe sou ontstaan wat die goeie orde van die skool sou wou ontwrig. Beckmann 

( 1985: 134) lewer kommentaar deur te noem dat indien daar verantwoordelike deelname van beide 

die leerling en die onderwyser plaasvind, daar nie sprake van bandeloosheid kan wees nie. 
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Beckmann (1985:323) sien hierdie raadpleeg van die leerling deur die onderwyser, as dat die 

onderwyser byvoorbeeld in sy gesagsuitoefening 'n verantwoordelikheid teenoor die leerling 

nakom deur te vemeem wat die leerling se belewing of weergawe van 'n bepaalde saak is. Hy 

noem dit die audit alterem partem-reel. Dit is belangrik om in gedagte te hou dat deelnemende 

besluitneming geensins die oorgee van mag beteken nie asook nie die miskenning van die 

gesagsverhouding tussen die onderwyser en die senior sekondere skoolleerling nie, maar eerder 

dui op wedersydse betrokkenheid van die onderwyser en die leerling in so 'n relasie. Die rol van 

die onderwyser as begeleier van die senior sekondere skoolleerling tot volwassene kan nie 

weggeredeneer word nie. 

Die toenemende selfstandigwording van die kind moet die onderwyser laat insien dat hy nie 

voortdurend die enigste besluitnemer in die onderwyser-leerlingrelasies moet wees nie. Die 

onderwyser moet toelaat dat die leerling toenemend groter verantwoordelikheid aanvaar en 

sodoende toenemend emansipeer (Lottering 1987:153). Die senior sekondere skoolleerling, wat 

toenemend emansipeer, belewe die onderwyser as medebetrokkene in die -onderwyser

leerlingrelasie. 

Die senior sekondere skoolleerling het egter ook regte wat optrede in 'n demokratiese klaskamer 

aan sy kant moontlik maak. So bestaan daar byvoorbeeld die reg op appel, om gehoor te word 

(die sogenaamde audit alterem partem-reel) wat ook geld in gevalle soos wanneer die onderwyser 

byvoorbeeld lyfstraf uitoefen (Wringe 1981 1 ,14). lndien sulke maatreels in 'n klaskamer geld, 

sal dit ook 'n positiewe invloed uitoefen op die onderwyser-leerlingrelasies. Daar is egter in die 

bewuswording van die probleem geidentifiseer dat sommige senior sekondere skoolleerling 

moontlik nie bewus is van hierdie regte nie. 

Die Verenigde-V olke-organisasie ( 1981: 15) het in sy konsepprogram vir die voorbereiding van 

die intemasionale jeugjaar op 17 Maart 1981 genoem dat die reg op vryheid en deelname sy 

grondslag vind in die feit dat die kind oor moontlikhede beskik wat om ontplooiing roep. Dit 

sluit in vryheid om te kan verken, om mimer perspektiewe te kan ontdek en om deel te neem aan 

aktiwiteite wat die gees verryk en die leerling help voorberei om sy plek in die samelewing in 
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te neem (Beckmann 1985:132). fu die geval van die onderwyser-leerlingrelasies in die senior 

sekondere skoolf ase beteken dit dat, indien die senior sekondere skoolleerling toegelaat word om 

deel te neem aan sy relasie met sy onderwyser, hy die onderwyser sal belewe as medehelper aan 

sy eie wording en selfstandigwording wat horn sal voorberei om sy plek in die samelewing in 

te neem. 

Beckmann (1985:132) noem dat dit nie onverantwoordelik is om te beweer dat kinders deur 

werklike deelname 'n aandeel behoort te verkry aan besluitnemingsprosesse wat hul wording en 

die kwaliteit van hulle opvoeding en onderwys sal bepaal nie. Dit kan by implikasie beteken dat 

die senior sekondere skoolleerling in besluite rakende sy opvoeding geraadpleeg word. Meer 

eksplisiet gestel, kan daar by Wringe (1981:129) aangesluit word, wat beweer dat leerlinge die 

reg het om ten opsigte van aspekte van die skool geraadpleeg behoort te word. Dit sluit 

onderwyser-leerlingrelasies in. Of hierdie siening in Suid-Afrikaanse skole geld, is onduidelik 

en verg verdere navorsing. 

Alhoewel die literatuur deelnemende besluitneming goedkeur en propageer, is daar in die praktyk 

bewus geword van onderwysers wat nie senior sekondere skoolleerling toelaat om aan sulke 

besluite deel te neem nie. Indien deelnemende besluitneming as voorwaarde vir 'n demokratiese 

klaskamer beskou word, sal dit indirek ook as voorwaarde vir positiewe onderwyser

leerlingrelasies dien. 

In 'n gevallestudie oor klaskamerkon:flik tussen die onderwyser en die leerlinge het Cronk 

(1987:95) tot die gevolgtrekking gekom dat daar 'n diskrepansie bestaan oor die onderwyser se 

persepsie van onderwysmotivering en die leerling se persepsie daarvan. As gevolg van hierdie 

diskrepansie oor persepsies kan dit spanning veroorsaak tussen die onderwyser en die leerling, 

en wel in so 'n mate <lat die onderwyser-leerlingrelasie gekenmerk kan word deur verbrokkeling. 

Die senior sekondere skoolleerling kan die onderwyser belewe as 'n persoon wat nie die leerling 

se persepsie in ag neem nie. 
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Uit die voorafgaande bespreking (te wete 3.6.1, 3.6.2 en 3.6.3) blyk dat die onderwyser

leerlingrelasies 'n invloed kan uitoefen op die senior sekondere skoolleerling se belewing van sy 

relasies met sy onderwyser en moontlik 'n invloed kan uitoefen op die leerling se 

selfstandigwording. Die faktore soos uit die literatuur geidentifiseer wat moontlik 'n invloed kan 

uitoefen op die onderwyser-leerlingrelasies in die senior sekondere skoolfase word in FIGUUR 

5 saamgevat. 

Uit die literatuurbevindinge blyk moontlik 'n direkte verband tussen die faktore wat die relasie 

tussen die onderwyser en die senior sekondere skoolleerling beinvloed en die manifestasie van 

die senior sekondere skoolleerling se belewing, soos in FIGUUR 5 weergegee. Hierdie faktore 

kan aanleiding gee tot bepaalde manifestasies van die senior sekondere skoolleerling se belewing 

daarvan. 

Vir die doel van die bespreking word buigsaamheid van die onderwyser as voorbeeld · genoem. 

Die senior sekondere skoolleerling se positiewe belewing van die onderwyser wat buigsaam is 

in sy optrede teenoor die leerling, word gemanifesteer in gedrag soos bereidwilligheid tot 

samewerking en 'n verhoogde waaghouding. Die aard van die onderwyser-leerlingrelasie word 

dan as toereikend bestempel. As gevolg van die leerling se positiewe belewing van die 

onderwyser sal die leerling graag medebetrokke wil raak in sy selfstandigwording en die 

volwassewordingsdoel sal toereikend bereik word. 

Die teendeel kan egter ook plaasvind, waar die onbuigsame onderwyser as negatief deur die 

senior sekondere skoolleerling belewe word, wat manifesteer in gedrag soos opstandigheid of 

aggressiwiteit. Die aard van die onderwyser-leerlingrelasie word dan as ontoereikend bestempel. 

As gevolg van die senior sekondere skoolleerling se negatiewe belewing van die onderwyser sal 

hy nie graag medebetrokke wil raak in sy selfstandigwording nie en die volwassewordingsdoel 

word gerem. 
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FIGUUR 5 
FAKTORE WAT 'N INVLOED UITOEFEN OP DIE ONDERWYSER-
LEERLINGRELASIES 

Aard van die Faktore wat die Manifestasie van 
relasie relasie be1nvloed belewing 

Toereikende Skepping van Veiligheid 
relasie geleentheid tot Toewyding 

selfstandigheid Respek 
Wedersydse Openhartigheid 
betrokkenheid Betrokkenheid 
Positiewe Waaghouding 
Opvoedingsklimaat Selfvertroue/ 
Liefde Kennis selfstandigheid 
Eerlikheid Sorg Ontdekking van eie 
Vertroue Respek moontlikhede 

Gesagsuitoefening 
Buigsaamheid 
Regverdigheid 

Opvoedingstyl 
Demokraties 

Deelnemende 
besluitmening 

Ontoereikende Geen geleentheid tot Opstandigheid 
relasie selfstandigheid Opstandigheid 

Eensydige Opstandigheid 
betrokkenheid Wantroue 
Negatiewe Prikkelbaarheid 
Opvoedingsklimaat Aggressiwiteit 
Verwerping Onbetrokkenheid 
Geen kennis van Onttrekking 
mekaar Wantroue 
Respekloos Onselfstandigheid 
Wantroue 
Oneerlikheid 

Gesagsuitoefening 
Onbuigsaamheid 
Onregverdigheid 

Opvoedingstyl 
Outokraties 

Bron: Eie samestelling op grand van literatuurstudie 
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3.7 SAMEVATTING 

In die hoofstuk is gelet op die senior sekondere skoolleerling se belewing van sy relasies met sy 

ouers, onderwysers, self en sy vriende soos wat die inligting in die literatuur beskikbaar is. Daar 

is veral aandag gegee aan die senior sekondere skoolleerling se relasie met sy onderwyser. 

Uit die literatuurstudie blyk die navorsing wat ondemeem is relevant te wees. Die 

onderwyser-leerlingrelasies in die senior sekondere skoolfase behoort meer na die andragogiese 

te neig vanwee die unieke fase van ontwikkeling waarin die senior sekondere skoolfase horn 

bevind. Deelneming aan besluitneming deur die senior sekondere skoolleerling, veral in die 

onderwyser-leerlingrelasie word deur die literatuur gepropageer ten einde die senior sekondere 

skoolleerling na selfstandigwording te begelei. 

Gesagsuitoefening deur die onderwyser in hierdie onderwyser-leerlingrelasies is baie belangrik 

maar. dit wil voorkom asof die wyse van toepassing van die gesag moontlik 'n invloed kan 

uitoefen op die senior sekondere skoolleerling se belewing van sy relasies met sy onderwysers. 

Verder blyk dit dat die senior sekondere skoolleerling tot groter selfstandigwording begelei kan 

word in 'n demokratiese benadering tot onderwys. 

In hoofstuk vier word 'n navorsingsontwerp van die empiriese ondersoek beskryf. 
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HOOFSTUK4 

NA VORSINGSONTWERP VAN DIE EMPIRIESE ONDERSOEK 

4.1 INLEIDING 

Hoofstuk vier word gebruik om die navorsingsontwerp vir die empiriese ondersoek weer te gee. 

Dit behels die beskrywing van die doel en navorsingsprobleem vir die empiriese ondersoek, die 

bespreking van die verkenningsmedium, die stel van die hipoteses, die selektering en samestelling 

van die groep proefpersone, die werkswyse wat gevolg is en die verwerking van die 

toetsresultate. Dit word vervolgens onder die verskillende sub hoof de bespreek. 

4.2 DIE DOEL EN NAVORSINGSPROBLEEM VAN DIE EMPIRIESE ONDERSOEK 

As navorsingsprobleem is gestel dat onopgeloste griewe by die senior sekondere skoolleerling 

aanleiding kan gee tot ontoereikende onderwyser-leerlingrelasies en wat selfstandigwording kan 

kortwiek (kyk 1.2.3). Die vraag wat die navorsing ten grondslag le, is hoe die senior 

sekondere skoolleerling sy relasies met sy onderwysers belewe en watter faktore 'n invloed 

op die vorming van die leerling-onderwyserrelasie kan uitoefen. 

Die doel van die empiriese ondersoek is om hipoteses wat op grond van die literatuurstudie oor 

die aard van die senior sekondere skoolleerling se belewing van sy relasies met sy onderwysers 

gestel is, in die praktyk te verifieer. Die empiriese ondersoek is eksplisiet gerig op hoe die senior 

sekondere skoolleerling sy relasies met sy onderwysers beleef. Die doel van die empiriese 

ondersoek is om te bepaal watter faktore die aard van die relasie tussen die onderwyser en die 

senior sekondere skoolleerling beinvloed. Standerd ses en sewe leerlinge is ook by die navorsing 

betrek ten einde te kan bepaal of daar 'n verskil bestaan tussen die belewinge van die junior 

sekondere skoolleerling en die senior sekondere skoolleerling ten opsigte van hulle onderwyser

leerlingrelasies. 
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4.3 HIPOTESEVORMING 

Die hipotese is 'n toetsbare voorspelling van die verhouding tussen veranderlikes. Volgens Gay 

(1976:36) is 'n hipotese die mees spesifieke stelling van 'n probleem en kan omskryf word as 

voorlopige verklarings of stellings oor wat die navorser meen die resultaat van 'n ondersoek gaan 

wees. 

Uit die literatuurstudie blyk dat daar bepaalde faktore in die onderwyser-leerlingrelasies in die 

senior sekondere skoolfase is wat 'n invloed kan uitoefen op onderwyser-leerlingrelasies in die 

senior sekondere skoolfase (kyk FIGUUR 5). Dit blyk ook uit die literatuurstudie dat leerlinge 

in die senior sekondere skoolfase moontlik anders deur onderwysers hanteer moet word as wat 

tans die geval is en dat 'n demokratiese benadering tot die onderwys die volwassewording en 

selfstandigwording van die senior sekondere skoolleerling stimuleer (kyk 2.6, 3.6.2). 

Enkele hipotese word vervolgens ten opsigte van die onderwyser-leerlingrelasies m die senior 

sekondere skoolfase gestel. 

Hipotese 1 Daar bestaan 'n beduidende verskil tussen die senior sekondere skoolleerlinge en 

die junior sekondere skoolleerlinge se relasie met die onderwyser. 

Hipotese 2 Daar bestaan 'n beduidende verskil tussen die Afrikaanssprekende leerlinge en die 

Engelssprekende leerlinge se relasie met die onderwyser. 

Hipotese 3 Daar bestaan 'n beduidende verskil tussen die seuns en dogters se relasie met die 

onderwyser. 

Hipotese 4 Daar bestaan 'n positiewe korrelasie tussen die prestasie van die leerlinge en hulle 

relasie met die onderwyser. 
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4.4 DIE NAVORSINGSONTWERP 

Die gegewens wat volgens die probleemstelling en die doel van die ondersoek verlang word, kon 

nie met enige bekende gestandaardiseerde meetinstrument verkry word nie. Die aangewese weg 

was om 'n eie instrument aan die hand van die literatuurbevindinge, soos in hoofstukke twee en 

drie uiteengesit, te ontwerp. Die vraelysmetode is derhalwe gebruik ten einde die hipoteses met 

behulp van empiriese bewyse te staaf, 6f te weerle, en om terself dertyd te bepaal watter faktore 

dje onderwyser-leerlingrelasies in die senior sekondere skoolfase beinvloed. 

4.4.1 Die vraelys 

'n Gestruktureerde vraelys is ontwerp om te bepaal hoe die senior sekondere skoolleerling sy 

relasies met sy onderwysers belewe. Verskillende standerdgroepe (standerd ses tot tien) is vir 

die empiriese ondersoek gebruik ten einde te bepaal of daar 'n verskil in belewinge bestaan tussen 

die verskillende standerdgroepe. 

Die vraelys bestaan uit drie-en-sewentig vrae wat volgens die literatuurstudie (hoofstukke twee 

en drie) die onderskeie fasette van die probleem dek. 'n Aantal faktore is uit die literatuur 

geidentifiseer wat moontlik 'n invloed kan uitoefen op onderwyser-leerlingrelasies in die senior 

sekondere skoolfase (kyk 3.4.1, 3.4.2 en 3.4.3). Hierdie faktore word in TABEL 1 uiteengesit. 

Die navorser het hierdie faktore in moontlike vrae vir die vraelys omgeskep (sien Bylaag 1). 

4.4.1.1 Inhoudsgeldigheid van die vraelys 

In die opstel van die vraelys word die inhoudsgeldigheid van die toets bepaal. Inhoudsgeldigheid 

verwys na die mate waarin die vraelys die inhoud dek wat dit wil meet (De Wet, De K Monteith, 

Steyn & Venter 1981:146; Huysamen 1980:95; Mulder 1989:219). 
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TABEL 1 
GROEPERING VAN ITEMS BY VRAELYS 

Faktore Itemnommer 

FAKTOR 1 1 15 26 35 47 71 
3 20 27 36 48 73 

OPVOEDINGSKLIMAAT 7 21 29 37 50 
10 22 31 38 52 

(Liefde, begrip, ver- 11 23 32 40 55 
troue, regverdigheid, 13 24 33 44 59 
respek, eerlikheid, 14 25 34 46 68 
ondersteuning, belang-
stelling) 

-

FAKTOR 2 5 45 54 61 65 
39 49 56 62 

OPVOEDINGSTYL 42 51 58 63 

(Buigsaamheid, 
Deelname, 
Selfstandigheid) 

Die vraelys is item-vir-item nagegaan en besluit of die item 'n bydrae lewer tot die doelstelling 

van die vraelys. Na bespreking deur die navorser en deskundiges is besluit of sekere items 

weggelaat of bygevoeg moet word sodat 'n gebalanseerde vraelys die gevolg is. 'n 

Faktorontleding is daarna op die vraelys gedoen ten einde items onder geidentifiseerde faktore 

te resorteer. Volgens 'n faktorontleding word 'n groot aantal veranderlikes ontleed ten einde vas 

te stel watter gemeenskaplike faktor(e) daar uitgelig kan word. Hierdie statistiese metode word 

in hoofstuk vyf in meer detail bespreek. 

4.4.1.2 Die betroubaarheid van die vraelys 

Die betroubaarheid van die toets sal statisties deur middel van die rekenaar bepaal word en 

verslag ten opsigte daarvan in hoofstuk vyf gedoen sal word. 
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4.5 DIE SELEKTERING VAN DIE PROEFPERSONE 

Skole in die Durbangebied is by die ondersoek betrek. Ten einde die hipoteses te toets is die 

gestruktureerde vraelys by drie skole (Afrikaanssprekende en Engelssprekende skole) in Durban 

op standerd ses, sewe, agt, nege en tien leerlinge af geneem. Die skole is in gemiddelde 

sosio-ekonomiese gebiede gelee. Die Afrikaanssprekende skool word deur albei geslagte besoek, 

terwyl die twee Engelssprekende skole 'n seun- en 'n meisieskool is. 

Die samestelling van die groep proefpersone ten opsigte van getal, geslag en standerd word in 

T ABEL 2 weergegee. 

TABEL 2 
SAMESTELLING VAN DIE GROEP PROEFPERSONE 

Standerd Geslag Totaal Taal 

Seuns Dogters Afrikaans Engels 

6 75 88 163 56 107 

7 69 90 159 53 106 

8 70 81 151 51 100 

9 85 72 157 55 102 

10 97 82 179 83 96 

Totaal 396 413 809 298 511 

Die gemiddelde ouder~om van die proefpersone is 15 jaar met 'n standaardafwyking van 1,6. 

'n Totaal van 809 vraelyste is by die drie skole afgeneem. 

Nadat toestemming vir die beoogde onderhawige ondersoek vanaf die Natalse Onderwys

departement verkry is, is die afsprake met die drie onderskeie skoolhoof de gereel. Met die 
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hoofde van die skole is datums en tye gereel waartydens die vraelyste by die betrokke skole 

voltooi kon word. 

4.6 DIE NAVORSINGSMETODE 

'n Nomotetiese ondersoek is vir die doel van die studie ondemeem. Daar word gepoog om 'n 

algemene wetmatigheid te bepaal, naamlik die aard van die senior sekondere skoolleerling se 

belewing van sy relasies met sy onderwysers en ten opsigte van moontlike faktore wat 'n invloed 

kan uitoefen op die relasie. 

'n Loodsondersoek is eers by 'n ander skool uitgevoer. Die vraelyste is aan die leerlinge gegee 

met die doel om enige onduidelike vrae uit die weg te ruim en om onbekende begrippe te 

identifiseer. Geen wysigings of toevoegings is tot die vraelys gemaak nie. 

Die navorser het self die vraelyste by die onderskeie skole afgeneem. Alhoewel daar geen 

tydsbeperking vir die voltooiing van die vraelyste is nie, het dit ongeveer twintig minute per 

groep geduur. Die ingesamelde gegewens is op 'n geskikte wyse vir rekenaarverwerking 

getabuleer. 

4.7 DIE VERWERKING VAN DIE TOETSRESULTATE 

Die verwerking van die toetsresultate is gerig op die aard van die senior sekondere skoolleerling 

se belewing van sy relasies met sy onderwysers asook om te bepaal of daar 'n aantal faktore is 

wat 'n invloed uitoefen op onderwyser-leerlingrelasies (kyk TABEL 1) naamlik opvoedings

klimaat en opvoedingstyl en toereikende onderwyser-leerlingrelasies in die senior sekondere 

skoolfase. 

125 



NAVORSINGSONTWBRP v AN om BMPJRJBSB ONDBRSOBK 

4.8 SAMEV ATTING 

Die hoofstuk is gewy aan die bespreking van die navorsingsontwerp en wel ten opsigte van die 

beskrywing van die empiriese studie. In hoofstuk vyf word die navorsingsresultate en die 

verwerking daarvan weergegee. 
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STATISTIESE VERWERKING EN RESULTATE VAN DIE 
ONDERSOEK 

5.1 INLEIDING 

Ten einde die gestelde hipoteses te toets is die vraelys op 809 proefpersone afgeneem. Die data 

wat op die wyse ingesamel is, is met toepaslike statistiese tegnieke verwerk. In hierdie hoofstuk 

word die verwerking en interpretasie van die gegewens wat uit die nomotetiese ondersoek verkry 

is, bespreek. 

Die volgende aspekte rakende die verwerking van die gegewens word bespreek: 

Die f akt:orontleding. 

Die itemontleding. 

Betroubaarheid van die meetinstrument. 

Bepaling van norms vir die vraelys. 

Toetsing van hipoteses. 

'n Algemene ontleding van die komponente van die onderwyser-leerlingrelasie in 

die besondere vraelys. 

5.2 F AKTORONTLEDING 

Aangesien dit moeilik is om die inligting van 73 veranderlikes sinvol te interpreteer, het die 

behoefte ontstaan om hierdie veranderlikes te reduseer. Daar is dus besluit om 'n faktorontleding 

toe te pas ten einde vas te stel of die veranderlikes van die vraelys iets met mekaar in gemeen 

het. Hierdie aspek sal vervolgens in meer detail bespreek word. 
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5.2.1 Identitisering van faktore 

Ten einde te kan bepaal hoe die relasie tussen die onderwyser en die leerling in die senior 

sekondere skoolfase daar uitsien is besluit om 'n instrument te ontwikkel om vas te stel watter 

faktore 'n invloed kan uitoefen op die onderwyser-leerlingrelasies. Die ontwikkeling van die 

vraelys is in die vorige hoofstuk bespreek (kyk 4.4.1). 

Daar is besluit om 'n faktorontleding toe te pas ten einde vas te stel of die items van die vraelys 

iets met mekaar in gemeen het. 'n Gemeenskaplikheid tussen items het tot gevolg dat die items 

saam groepeer om bepaalde konstrukte te vorm. Volgens Bester (1992:20) is die belangrikste 

funksie van die faktorontleding die dataverminderingsaspek van die tegniek. Die items kan 

herrangskik of gereduseer word tot 'n kleiner aantal faktore of komponente. 

Die eerste stap in faktorontleding bestaan uit die verkryging van 'n interkorrelasiematriks wat die 

korrelasie tussen die items aandui. Met behulp van die eiewaardes van die korrelasiematriks 

word bepaal hoeveel f aktore uitgelig sal word. Vir die doel word die Kaiser-kriterium gebruik 

wat bepaal dat alle faktore wat 'n eiewaarde groter as 1 het as gemeenskaplike faktore beskou 

kan word (Child 1976:43). 

In hierdie ondersoek het die aanvanklike ontleding aangedui dat daar ses faktore met 'n eiewaarde 

groter as 1 is. Aangesien dit te veel is, is besluit om van die Scree-toets gebruik te maak. Vir 

die Scree-toets word die eiewaardes teenoor die aantal items aangeteken (kyk GRAFIEK 1). 'n 

Diskontinuiteit in die kurwe gee 'n aanduiding van die aantal f aktore wat uitgelig kan word. 

Volgens die Scree-toets was daar 'n diskontinuiteit in die kurwe by 3 en 6 faktore. Op grond van 

laasgenoemde is 'n verdere faktorontleding uitgevoer, een met die opdrag aan die rekenaar om 

drie faktore uit te lig en een met die opdrag om ses faktore uit te lig. In beide gevalle is die 

faktore geroteer deur van die varimax metode gebruik te maak. 
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GRAFIEK 1 
HERHALINGS HOOFKOMPONENTANALISE {SCREE-GRAFIEK) VAN EIEWAARDES) 
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'n Ontleding van die items is gemaak om vas te stel watter items beduidend op 'n f aktor laai. 

Volgens Child (1976:45) word die waarde van +0.3 of -0.3 gebruik en kan dit as betekenisvol 

geinterpreteer word indien die grootte van die steekproef meer as vyftig proefpersone is. In 

hierdie geval was 809 leerlinge by die ondersoek betrek en kan die 0.3 kriterium derhalwe 

toegepas word. Daar is besluit om die faktorontleding te gebruik met drie faktore. Die rede 

hiervoor was dat daar by van die faktorontleding met ses faktore te min items was wat beduidend 

op faktore opvoedingsklimaat en opvoedingstyl gelaai het. 

Die geroteerde faktorpatroon sowel as die kommunaliteite en ladings van die items op die drie 

f aktore word in tabel 3 aangedui. 

TABEL 3 
GEROTEERDE MATRIKS MET ORIE FAKTORE 

ITEM FAKTOR 1 FAKTOR 2 FAKTOR 3 KOMMUNALITEIT 

v27 0. 720 0.103 -0.0ll 0.519 
v33 0.709 0.083 0.121 0.518 
v50 0.703 0.140 -0.001 0.529 
v7 0.694 0.132 0.082 0.499 
v31 0.676 0.199 -0.060 0.504 
v36 0.665 0.137 0.171 0.464 
v52 0.660 0.120 0.177 0.480 
v68 0.660 0.286 0.026 0.549 
v40 0.654 0.104 0.056 0.439 
v32 0.636 0.192 -0.052 0.444 
v71 0.632 0.129 0.286 0.419 
v62 0.631 0.067 0.137 0.485 
v35 0.613 0.226 0.123 0.446 
v73 0.608 0.219 0.068 0.433 
vl3 0.603 0.106 0.220 0.380 
v21 0.592 0.193 0.146 0.436 
v25 0.582 -0.009 0.008 0.360 
vl5 0.579 0.210 -0.028 0.380 
v44 0.577 0.3ll 0.145 0.430 
v56 0.569 0.196 -0.273 0.383 
v23 0.566 0.021 0.152 0.395 
v61 0.564 0.213 -0.145 0.387 
v47 0.563 -0.002 -0.122 0.339 
v46 0.561 0.100 0.203 0.340 

Vervolg 
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label 3 (vervolg) 

ITEM FAKTOR 1 FAKTOR 2 FAKTOR 3 KOMMUNAL ITE IT 

v45 0.557 0.025 0.141 0.352 
v26 0.555 0.087 0.200 0.335 
v65 0.553 0.181 0.099 0.379 
v3 0.550 0.192 -0.087 0.349 
vl 0.541 0.168 -0.114 0.329 
v37 0.537 0.386 0.040 0.451 
v24 0.536 0.040 -0.055 0.290 
v29 0.534 0.279 0.278 0.366 
v20 0.527 0.062 0.146 0.359 
v49 0.519 0.299 0.140 0.380 
vll 0.507 0.172 0.212 0.307 
v63 0.505 0.026 0.169 0.301 
v39 0.496 0.160 0.231 0.301 
v58 0.495 0.257 0.077 0.365 
v34 0.489 0.233 -0.138 0.300 
vl4 0.473 0.120 0.070 0.257 
v48 0.458 0.009 0.062 0.215 
v42 0.456 0.261 0.303 0.280 
vl6 0.454 0.010 0.015 0.299 
v22 0.445 0.129 -0.078 0.215 
v59 0.417 0.238 -0.269 0.237 
vlO 0.411 0.060 -0 .177 0.245 
v38 0.406 0.239 0.030 0.253 
v55 0.402 0.349 0.030 0.285 
v5 0.401 0.315 0.142 0.281 
vl7 0.400 0.125 0.239 0.233 
v41 0.374 0.036 0.286 0.223 
v2 0.249 -0.235 -0.114 0.131 
vl2 0.238 -0.142 -0.155 0.101 
v54 -0.305 -0.023 -0.055 0.097 
vl9 0.076 0.702 -0.059 0.502 
v60 0.294 0.666 0.060 0.534 
vl8 0.053 0.620 0.087 0.396 
v69 0.367 0.616 0.130 0.531 
v67 0.332 0.602 -0.002 0.473 
v66 0.040 0.516 0.027 0.268 
v43 0.488 0.502 -0.036 0.493 
v6 0.350 0.493 -0.075 0.371 
v30 -0.175 0.426 -0.039 0.214 
v4 0.301 0.304 0.210 0.228 
v51 0.285 0.295 0.208 0.212 
v72 0.086 0.023 0.509 0.267 
v28 -0.027 -0.019 0.502 0.253 
v9 0.015 0.060 0.465 0.220 
v57 0.253 0.056 0.414 0.238 

Vervolg 
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Tabel 3 (vervolg) 

ITEM FAKTOR 1 FAKTOR 2 FAKTOR 3 KOMMUNAL ITE IT 

v70 0.307 0.178 0.398 0.284 
v53 0.177 0.059 0.378 0.178 
vs 0.259 -0.029 -0.343 0.186 
v64 0.052 0.132 0.419 0.196 

5.2.2 lnterpretasie van die faktore 

5.2.2.1 Faktor 1 

Die items wat op hierdie faktor beduidende lading gegee het, word in tabel 4 gegee. 

TABEL 4 
ITEMS MET BEDUIDENDE LADINGS OP FAKTOR 1 

Item Lading Item Lading 

27 0.72 3 0.55 
33 0.70 1 0.54 
50 0.70 37 0.53 
7 0.69 24 0.53 

31 0.67 29 0.53 
36 0.66 20 0.52 
52 0.66 47 0.51 
68 0.66 11 0.50 
40 0.65 63 0.50 
32 0.63 39 0.49 
71 0.63 58 0.49 
62 0.63 34 0.48 
35 0.61 14 0.47 
73 0.60 48 0.45 
13 0.60 42 0.45 
21 0.59 16 0.45 
25 0.58 22 0.44 
15 0.57 59 0.41 
44 0.57 10 0.41 
56 0.56 38 0.40 
23 0.5 55 0.40 

Vervolg 
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Tabel 4 (vervolg) 

Item Lading Item Lading 

61 0.56 5 0.40 
47 0.56 17 0.40 
46 0.56 41 0.37 
45 0.55 54 0.30 
26 0.55 
65 0.55 

Bogenoemde items hou verband met: 

die belangstelling wat die onderwyser in die leerling en sy klaskamer toon; 

die lief de, be grip, respek, eerlikheid en vertroue wat die onderwyser in sy betrokkenheid 

met die leerlinge openbaar en skep asook om leerlinge toe te laat om selfstandige besluite 

te kan neem in die klaskamer; 

die buigsaamheid van die onderwyser in sy bantering van die leerlinge en die onderwyser 

se toelating aan leerlinge om aan alle aspekte in die klaskamer deel te neem. 

Faktor 1 word as opvoedingsklimaat benoem. 

5.2.2.2 Faktor 2 

Die items wat beduidend op hierdie faktor gelaai het, word in tabel 5 weergegee. 

TABEL 5 
ITEMS MET BEDUIDENDE LADINGS OP FAKTOR 2 

Item Lading Item Lading 

19 0.70 43 0.50 
60 0.66 6 0.49 
18 0.62 30 0.42 
69 0.61 4 0.30 
67 0.60 51 0.29 
66 0.51 
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Bogenoemde items hou verband met: 

die onderwyser se hantering van die leerling in die klaskamer (hetsy demokraties, 

outokraties of deelnemend). 

Faktor 2 word as opvoedingstyl benoem. Dit behels die styl van opvoeding en benadering wat 

die onderwyser in die klaskamer beoefen. 

5.2.2.3 Faktor 3 

Die items wat beduidende ladings op faktor 3 gegee het, word in tabel 6 weergegee. 

TABEL 6 
ITEMS MET BEDUIDENDE LADINGS OP FAKTOR 3 

Item Lading Item Lading 

72 0.50 70 0.39 
28 0.50 53 0.37 
9 0.46 8 0.34 

57 0.41 64 0.41 

Bogenoemde items hou verband met: 

die regverdige hantering van leerlinge deur onderwysers; 

die ondersteunende rol wat die onderwyser teenoor leerlinge in die klaskamer openbaar. 

Faktor 3 word as intermenslikheid van die onderwyser benoern. 

In tabel 7 word die itemnomrners vir die drie benoernde faktore sarnevattend gegee. 

134 



STA11STIBSB VBRWBRJCING BN RBSULTATB VAN DIB ONDBRSOl!K 

TABEL 7 
ITEMNOMMERS VIR BENOEMDE FAKTORE 

Faktor Itemnommers 

Faktor 1 1 17 31 41 54 71 
3 20 32 42 55 73 

Opvoedingsklimaat 5 21 33 44 56 
7 22 34 45 58 
10 23 35 46 59 
11 24 36 47 61 
13 25 37 48 62 
14 26 38 49 63 
15 27 39 50 65 
16 29 40 52 68 -

Faktor 2 4 19 51 67 
6 30 60 69 

Opvoedingstyl 18 43 66 

Faktor 3 8 53 64 
9 57 70 

Intermenslikheid 28 64 72 
van die onderwyser 

5.3 DIE ITEMONTLEDING 

'n Itemontleding is per faktor gedoen. W anneer 'n itemontleding gedoen word, word daar gelet 

op die itemtotaalkorrelasie en die alpha koeffisient (laasgenoemde is 'n aanduiding van die 

betroubaarheid van die vraelys). Indien die itemtotaalkorrelasie laag is of as dit negatief is, word 

'n item weggelaat veral as so 'n weglating die alpha koeffisient noemenswaardig verhoog. 

In tabelle 8 tot 10 blyk dit dat alle items positiewe korrelasie met die totaal toon. lndien enige 

van die items weggelaat sou word, sou dit die betroubaarheidskoeffisient van die betrokke f aktor 

nie verhoog het nie. Daarom is al die items behou soos wat dit met die faktorontleding ingedeel 

is. 
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TABEL 8 
ITEMONTLEDING VAN DIE FAKTOR OPVOEDINGSKLIMAAT 

Getal proefpersone 809 
Geta l items 52 
Betroubaarheidkoeffisient 0.955 
(alpha} 

Item Itemtotaal - Alpha as item 
korrelasie weggelaat word 

1 0.522 0.955 
3 0.562 0.955 
5 0.464 0.955 
7 0.675 0.954 

10 0.344 0.955 
11 0.533 0.955 
13 0.588 0.954 
14 0.448 0.955 
15 0.589 0.954 
16 0.448 0.955 
17 0.418 0.955 
20 0.538 0.955 
21 0.625 0.954 
22 0.438 0.955 
23 0.475 0.955 
24 0.502 0.955 
25 0.555 0.955 
26 0.545 0.955 
27 0.657 0.954 
29 0.550 0.955 
31 0.686 0.954 
32 0.637 0.954 
33 0.682 0.954 
34 0.519 0.955 
35 0.646 0.954 
36 0.644 0.954 
37 0.583 0.954 
38 0.422 0.955 
39 0.522 0.955 
40 0.636 0.954 
4i 0.386 0.955 
42 0.499 0.955 
44 0.605 0.954 
45 0.546 0.955 
46 0.518 0.955 
47 0.486 0.955 
48 0.427 0.955 

Vervolg 
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Tabel 8 (vervolg) 

Item Itemtotaal - Alpha as item 
korrelasie weggelaat word 

49 0.571 0.954 
50 0.700 0.954 
52 0.658 0.954 
54 0.292 0.959 
55 0.467 0.955 
56 0.596 0.954 
58 0.544 0.955 
59 0.431 0.955 
61 0.595 0.954 
62 0.633 0.954 
63 0.484 0.955 
65 0.583 0.954 
68 0.708 0.954 
71 0.603 0.954 
73 0.634 0.954 

TABEL 9 
ITEMONTLEDING VAN DIE FAKTOR OPVOEDINGSTYL 

Getal proefpersone 809 
Geta l items 11 
Betroubaarheidkoeffisient 0.811 
(alpha) 

Item Itemtotaal - Alpha as item 
korrelasie weggelaat word 

4 0.370 0.806 
6 0.464 0.797 

18 0.471 0.797 
19 0.566 0.787 
30 0.208 0.820 
43 0.564 0.788 
51 0.347 0.813 
60 0.647 0.778 
66 0.403 0.804 
67 0.602 0.784 
69 0.642 0.780 
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TABEL 10 
ITEMONTLEDING VAN DIE FAKTOR INTERMENSLIKHEID VAN DIE 
ONDERWYSER 

Getal proefpersone 809 
Getal items 8 
Betroubaarheidkoeffisient 0.431 
(alpha) 

Item Itemtotaal - Alpha as item 
korrelasie weggelaat word 

8 0.042 0.466 
9 0.212 0.386 

28 0.211 0.388 
53 0.294 0.346 
57 0.327 0.324 
64 0.194 0.531 
70 0.363 0.302 
72 0.249 0.369 

5.4 BETROUBAARHEID VAN DIE VRAELYS 

Hoe nader die betroubaarheid van 'n meetinstrument is aan 1 hoe kleiner is die verskil tussen die 

variansie van die ware telling en die waargenome telling. Wanneer 'n meetinstrument ontwikkel 

word, word derhalwe gepoog om die betroubaarheid van die instrument so naby as moontlik aan 

1 te kry. 

Die betroubaarheid van die vraelys is vasgestel deurdat die alpha koeffisient vir elke faktor 

bereken is asook vir die totale vraelys. Die betroubaarheidskoeffisient vir die totale vraelys is 

0.95. Hierdie waarde is naby aan 1 en die vraelys kan derhalwe as betroubaar beskou word. 

Van wee die lae betroubaarheid op die derde faktor asook die feit dat daar te min items op die 

faktor gelaai het, is besluit om faktor 3 weg te laat en nie in hierdie ondersoek te gebruik nie. 

In die berekening van die betroubaarheid van die totale vraelys is responses op items 8, 9, 28, 

53, 64, 70 en 72 derhalwe nie in berekening geneem nie. 
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TABEL 11 
BETROUBAARHEID VAN DIE VRAELYS 

Faktor Alpha Geta l items 
koeff is ient 

Opvoedingsklimaat 0.955 52 

Opvoedingstyl 0.811 11 

Intermenslikheid 0.431 8 
van onderwyser 

Vraelys in totaal 0.95 71 

5.5 BEP ALING VAN DIE NORMS VIR DIE VRAELYS 

'n Norm is 'n objektiewe standaard waarteen die tellings wat 'n toetsling in 'n meetinstrument 

behaal, geinterpreteer kan word (Mulder 1989:203). 

Staneges (standaardtellings verdeel in nege kategoriee soos uiteengesit in tabel 12) is gebruik om 

die norme te bepaal. Ten einde die staneges vir elke faktor van die vraelys uit te werk, word die 

kumulatiewe persentasie gebruik. Die staneges vir standerd ses en sewe asook die van standerd 

agt, nege en tien, is bepaal en word in tabelle 13 tot 16 uiteengesit. In tabel 12 word 'n 

samevatting gegee van die grense en oppervlaktes wat deur staneges ingesluit is. 

As algemene reel geld dat die onderste drie staneges (1, 2 en 3) as ondergemiddeld beskou word, 

die volgende drie staneges ( 4, 5 en 6) as gemiddeld en die boonste drie staneges (7, 8 en 9) as 

bogemiddeld beskou word (Mulder 1989:208). Die klassifikasie van die vraelystelling vir faktor 

Opvoedingsklimaat word in tabel 17 uiteengesit. 
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TABEL 12 
GRENSE EN OPPERVLAKTES VAN STANEGES 

Stanege Grense % van Oppervlakte 

9 + 00 tot +l,75z 4 
8 +l,75z tot +l,25z 7 
7 +l,25z tot +0,75z 12 
6 +0,75z tot +0,25z 17 
5 +0,25z tot -0,25z 20 
4 -0,25z tot -0,75z 17 
3 -0,75z tot -l,25z 12 
2 -l,25z tot -l,75z 7 
1 -l,75z tot - 00 4 

(Mulder 1989:205) 

TABEL 13 
OMSETTING VAN ROUPUNTE IN STANEGES: FAKTOR 
OPVOEDINGSKLIMAAT : STANDERD 6 EN 7 

Routelling Frekwensie Kumulatiewe Stanege 
persentasie 

57 1 0,3 1 
76 1 0,6 1 
89 1 0,9 1 

114 1 1,2 1 
117 1 1,6 1 
118 1 1, 9 1 
119 1 2,2 1 
121 1 2,5 1 
122 2 3, 1 1 
125 1 3,4 1 
127 2 4,0 1 

132 1 4,3 2 
134 1 4,7 2 
135 1 5,0 2 
137 1 5,3 2 
138 1 5,6 2 
139 2 6,2 2 
141 4 7,5 2 
142 2 8, 1 2 
143 1 8,4 2 
144 1 8,7 2 

Vervolg 
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Tabel 13 (vervolg) 

Routelling Frekwensie Kumulatiewe Stanege 
persentasie 

146 1 9,0 2 
148 1 9,3 2 
150 1 9,6 2 
152 1 9,9 2 
153 1 10,2 2 
155 1 10,6 2 
156 1 10,9 2 

159 2 11,5 3 
161 2 12,1 3 
162 1 12,4 3 
163 1 12,7 3 
164 1 13,0 3 
165 1 13,4 3 
167 1 13,7 3 
168 1 14,0 3 
169 2 14,6 3 
171 2 15,2 3 
172 2 15,8 3 
174 2 16,5 3 
175 3 17,4 3 
176 2 18,4 3 
177 1 18,3 3 
178 3 19,3 3 
179 2 19,9 3 
180 3 20,8 3 
181 4 22,0 3 
182 3 23,0 3 

183 2 23,6 4 
184 3 . 24,5 4 
185 2 25,2 4 
186 3 26,1 4 
187 3 27,0 4 
188 3 28,0 4 
189 3 28,9 4 
190 1 29,2 4 
191 2 29,8 4 
192 2 30,4 4 
193 8 32,9 4 
194 5 34,5 4 
196 3 35,4 4 
197 4 36,6 4 
198 2 37,3 4 

Vervolg 
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Tabel 13 (vervolg) 

Routelling Frekwensie Kumulatiewe Stanege 
persentasie 

199 1 37,6 4 
200 3 38,5 4 
201 3 39,4 4 

202 3 40,4 5 
203 2 41,0 5 
204 1 41,3 5 
205 2 41,9 5 
206 2 42,5 5 
207 5 44, 1 5 
208 3 45,0 5 
209 3 46,0 5 
210 2 46,6 5 
211 7 48,8 5 
212 3 49,7 5 
213 4 50,9 5 
215 3 51,9 5 
216 4 53,1 5 
217 4 54,3 5 
218 3 55,3 5 
219 3 56,2 5 
220 2 56,8 5 
221 1 57,1 5 
222 1 57,5 5 
223 1 57,8 5 
224 1 58, 1 5 
225 2 58,7 5 

226 5 60,2 6 
227 1 60,6 6 
228 4 61,8 6 
229 4 63,0 6 
230 1 63,4 6 
231 2 64,0 6 
232 3 64,9 6 
233 5 66,5 6 
234 4 67,7 6 
235 1 68,0 6 
236 4 69,3 6 
237 3 70,2 6 
238 2 70,8 6 
239 4 72,0 6 
240 6 73,9 6 

Vervolg 
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Tabel 13 (vervolg) 

Routelling Frekwensie Kumulatiewe Stanege 
persentasie 

241 6 75,8 6 
243 2 76,4 6 

244 3 77 ,3 7 
245 3 78,3 7 
246 1 78,6 7 
247 3 79,5 7 
248 2 80,1 7 
249 3 81,1 7 
250 3 82,0 7 
251 2 82,6 7 
252 2 83,2 7 
253 3 84,2 7 
254 3 85,1 7 
255 2 85,7 7 
256 1 86,0 7 
257 3 87,0 7 
258 2 87,6 7 
260 2 88,2 7 
261 1 88,5 7 

262 3 89,4 8 
264 1 89,8 8 
265 1 90,1 8 
266 1 90,4 8 
267 2 91,0 8 
268 2 91,6 8 
269 2 92,2 8 
270 5 93,8 8 
271 1 94,1 8 
273 2 94,7 8 
274 1 95,0 8 
275 2 95,7 8 
277 1 96,0 8 

278 1 96,3 9 
279 2 96,9 9 
282 3 97,8 9 
283 1 98, 1 9 
287 1 98,4 9 
288 2 99,1 9 
300 1 99,4 9 
301 1 99,7 9 
308 1 100,0 9 

143 



STATISTIBSB VBRWBRXING EN lll!SULTATB VAN Dffi ONDBRSOl!K 

TABEL 14 
OMSETTING VAN ROUPUNTE IN STANEGES: FAKTOR 
OPVOEDINGSTYL : STANDERD 6 EN 7 

Routelling Frekwensie Kumulatiewe Stanege 
persentasie 

13 1 0,3 1 
14 2 0,9 1 
16 2 1,6 1 
18 2 2,2 1 
19 1 2,5 1 
20 2 3, 1 1 

21 4 4,3 2 
22 2 5,0 2 
23 3 5,9 2 
24 4 7,1 2 
25 2 7,8 2 
27 3 8,7 2 
28 7 10,9 2 

29 6 12,7 3 
30 4 14,0 3 
31 7 16,1 3 
32 7 18,3 3 
33 6 20,2 3 
34 11 23,6 3 

35 6 25,5 4 
36 12 29,2 4 
37 10 32,3 4 
38 16 37,3 4 

39 11 40,7 5 
40 10 43,8 5 
41 9 46,6 5 
42 18 52,2 5 
43 14 56,5 5 

44 12 60,2 6 
45 14 64,6 6 
46 9 67,4 6 
47 12 71, 1 6 
48 15 75,8 6 

49 11 79,2 7 
50 8 81,7 7 

Vervolg 
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Tabel 14 (vervolg) 

Routelling Frekwensie Kumulatiewe Stanege 
persentasie 

51 10 84,8 7 
52 8 87,3 7 

53 7 89,4 8 
54 4 90,7 8 
55 4 91,9 8 
56 1 92,2 8 
57 6 94,1 8 
58 5 95,7 8 

59 3 96,6 9 
60 4 97,8 9 
61 4 99,1 9 
62 1 99,4 9 
64 1 99,7 9 
65 1 100,0 9 

TABEL 15 
OMSETTING VAN ROUPUNTE IN STANEGES: FAKTOR 
OPVOEDINGSKLIMAAT : STANDERD 8,9 EN 10 

Routelling Frekwensie Kumulatiewe Stanege 
persentasie 

62 1 0,2 1 
67 1 0,4 1 
68 1 0,6 1 
70 1 0,8 1 
73 1 1,0 1 
75 1 1,2 1 
82 1 1,4 1 
85 1 1,6 1 
88 1 1,8 1 
93 3 2,5 1 
94 1 2,7 1 
97 1 2,9 1 
99 1 3,1 1 

100 1 3,3 1 
104 1 3,5 1 
105 1 3,7 1 
106 1 3,9 1 

Vervolg 
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label 15 (vervolg) 

Routelling Frekwensie Kumulatiewe Stanege 
persentasie 

111 2 4,3 2 
112 1 4,5 2 
114 1 4,7 2 
115 2 5, 1 2 
116 1 5,3 2 
118 2 5,7 2 
122 1 6,0 2 
123 3 6,6 2 
127 1 6,8 2 
128 1 7,0 2 
130 1 7,2 2 
132 1 7,4 2 
133 1 7,4 2 
134 2 8,0 2 
135 5 9,0 2 
137 2 9,4 2 
138 2 9,9 2 
139 1 10,l 2 
140 1 10,3 2 
141 1 10,5 2 
142 1 10,7 2 
143 1 10,9 2 

144 2 11,3 3 
145 1 11,5 3 
146 2 11,9 3 
147 1 12,1 3 
148 4 12,9 3 
149 1 13,1 3 
150 2 13,6 3 
151 2 14,0 3 
152 3 14,6 3 
153 5 15,6 3 
154 2 16,0 3 
155 1 16,2 3 
156 1 16,4 3 
157 2 16,8 3 
158 4 17,7 3 
159 3 18,3 3 
161 1 18,5 3 
162 5 19,5 3 
163 5 20,5 3 
164 4 21,4 3 
165 6 22,6 3 

Vervolg 
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Tabel 15 (vervolg) 

Routelling Frekwensie Kumulatiewe Stanege 
persentasie 

166 3 23,2 4 
167 3 23,8 4 
168 3 24,4 4 
169 1 24,6 4 
170 7 26,1 4 
171 1 36,3 4 
172 6 27,5 4 
173 6 28,7 4 
174 3 29,4 4 
175 3 30,0 4 
176 6 31,2 4 
177 5 32,3 4 
178 2 32,6 4 
179 5 33,7 4 
180 5 34,7 4 
181 3 35,3 4 
182 6 36,6 4 
183 3 37,2 4 
184 4 38,0 4 
185 3 38,6 4 
186 5 39,6 4 

187 4 40,5 5 
188 4 41,3 5 
189 1 41,5 5 
190 3 42,1 5 
191 6 43,3 5 
192 5 44,4 5 
193 3 45,0 5 
194 6 46,2 5 
195 1 46,4 5 
196 2 46,8 5 
197 4 47,6 5 
198 5 48,7 5 
199 4 49,5 5 
200 6 50,7 5 
201 3 51,3 5 
202 2 51,7 5 
203 3 52,4 5 
204 3 53,0 5 
205 10 55,0 5 
206 5 56,1 5 
207 5 57,1 5 
208 2 57,5 5 

Vervolg 
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Tabel 15 (vervolg) 

Routelling Frekwensie Kumulatiewe Stanege 
persentasie 

209 7 58,9 5 

210 9 60,8 6 
211 4 61,6 6 
212 7 63,0 6 
213 7 64,5 6 
214 3 65,1 6 
215 5 66,1 6 
216 1 66,3 6 
217 3 66,9 6 
218 4 67,8 6 
219 5 68,8 6 
220 6 70,0 6 
221 7 71,5 6 
222 2 71,9 6 
223 6 73,1 6 
224 3 73,7 6 
225 4 74,5 6 
226 2 74,9 6 
227 3 75,6 6 
228 3 76,2 6 
229 1 76,4 6 

230 6 77 ,6 7 
231 3 78,2 7 
232 4 79,1 7 
233 3 79,5 7 
234 7 80,9 7 
235 4 81,7 7 
236 1 81,9 7 
237 3 82,5 7 
238 8 84,2 7 
239 2 84,6 7 
240 2 85,0 7 
241 3 85,6 7 
242 3 86,2 7 
243 5 87,3 7 
244 5 88,3 7 

245 5 89,3 8 
246 2 89,7 8 
247 2 90,1 8 
248 1 90,3 8 
249 6 91,6 8 

Vervolg 
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Tabel 15 (vervolg) 

Routelling Frekwensie Kumulatiewe Stanege 
persentasie 

250 1 91,8 8 
251 3 92,4 8 
252 1 92,6 8 
254 3 93,2 8 
256 3 93,8 8 
257 1 94,0 8 
259 1 94,3 8 
260 1 94,5 8 
261 1 94,7 8 
262 2 95,1 8 
264 2 95,5 8 

267 3 96,1 9 
268 2 96,5 9 
269 3 97,1 9 
270 2 97,5 9 
272 1 97,7 9 
274 2 98,2 9 
275 1 98,4 9 
276 1 98,6 9 
280 2 99,0 9 
286 1 99,2 9 
287 1 99,4 9 
288 1 99,6 9 
290 1 99,8 9 
300 1 100,0 9 

TABEL 16 
OMSETTING VAN ROUPUNTE IN STANEGES: FAKTOR 
OPVOEDINGSTYL : STANDERD 8,9 EN 10 

Routelling Frekwensie Kumulatiewe Stanege 
persentasie 

11 3 0,6 1 
12 1 0,8 1 
13 1 1,0 1 
14 1 1,2 1 
16 3 1,8 1 
18 4 2,7 1 
20 4 3,5 1 

Vervolg 
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Tabel 16 (vervolg) 

Routelling Frekwensie Kumulatiewe Stanege 
persentasie 

21 5 4,5 2 
22 2 4,9 2 
23 5 6,0 2 
24 3 6,6 2 
25 4 7,4 2 
26 13 10,1 2 

27 8 11, 7 3 
28 7 13,1 3 
29 8 14,8 3 
30 11 17 ,0 3 
31 10 19,1 3 
32 7 20,5 3 

33 20 24,6 4 
34 15 27,7 4 
35 14 30,6 4 
36 21 34,9 4 
37 16 38,2 4 

38 15 41,3 5 
39 11 43,5 5 
40 18 47,2 5 
41 12 49,7 5 
42 12 52,2 5 
43 15 55,2 5 
44 18 58,9 5 

45 17 62,4 6 
46 17 65,9 6 
47 22 70,4 6 
48 16 73,7 6 
49 10 75,8 6 

50 10 77 ,8 7 
51 19 81,7 7 
52 11 84,0 7 
53 10 86,0 7 
54 10 88, 1 7 

55 12 90,6 8 
56 9 92,4 8 
57 6 93,6 8 

Vervolg 
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Tabel 16 {vervolg) 

Routelling Frekwensie Kumulatiewe Stanege 
persentasie 

58 12 96,l 9 
59 1 96,3 9 
60 3 96,9 9 
61 4 97,7 9 
62 3 98,4 9 
63 2 98,8 9 
64 3 99,4 9 
65 1 99,6 9 
66 2 100,0 9 

TABEL 17 
KLASSIFIKASIE VAN DIE TOTAALTELLING VIR FAKTOR 
OPVOEDINGSKLIMAAT VOLGENS STANDERDGROEP 

Standerd Onder- Gemiddeld Bogemiddeld 
gemiddeld 

6, 7 51 - 182 183 - 244 245 - 312 

8, 9, 10 61 - 167 168 - 230 231 - 312 

Die indeling van die totaaltellings vir die faktor Opvoedingstyl word in tabel 18 uiteengesit. 

TABEL 18 
KLASSIFIKASIE VAN DIE TOTAALTELLINGS VIR FAKTOR 
OPVOEDINGSTYL VOLGENS STANDERDGROEP 

Standerd Onder- Gemiddeld Bogemiddeld 
gemiddeld 

6, 7 11 - 34 35 - 48 49 - 66 

8, 9, 10 11 - 32 33 - 50 51 - 66 
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5.6 TOETSING VAN HIPOTESES 

Op grond van die faktorontleding blyk daar in die onderwyser-leerlingrelasie twee faktore 

teenwoordig te wees, naamlik opvoedingsklimaat en opvoedingstyl. Wanneer die hipoteses 

getoets word, sal hierdie aspek deurgaans in aanmerking geneem word. 

5.6.1 Hipotese 1 

Die volgende nulhipoteses is getoets na aanleiding van hipotese 1 soos gestel in paragraaf 4.3: 

A. Daar bestaan nie 1n beduidende verskil tussen die senior sekondere skoolleerling en 

die junior sekondere skoolleerling se belewing van die opvoedingsklimaat wat die 

onderwyser stig nie. 

B. Daar bestaan nie 1n beduidende verskil tussen die senior sekondere skoolleerling en 

die junior sekondere skoolleerling se belewing van die opvoedingstyl van die 

onderwyser nie. 

Die F-toets is gebruik om te bepaal of daar 'n beduidende verskil bestaan tussen die senior 

sekondere skoolleerling en die junior sekondere skoolleerling se belewing van die faktore 

opvoedingsklimaat en opvoedingstyl. 

5.6.1.1 Vergelyking tussen senior sekondere skoolleerling en junior sekondere skool
leerling se belewing van die faktor Opvoedingsklimaat 

Daar is 'n beduidende verskil tussen die gemiddelde tellings van die verskillende standerdgroepe 

ten opsigte van hulle belewing van die faktor Opvoedingsklimaat. Nulhipotese (A) kan derhalwe 

op die 1 % beduidendheidsvlak verwerp word. 
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TABEL 19 
RESULTATE VAN DIE ONTLEDING VAN FAKTOR OPVOEDINGSKLIMAAT 

Standerd N Gemiddelde Standaard-
afwyking 

6 163 220,05 43,67 
7 159 202,51 39, 18 
8 151 194,03 43,84 
9 157 191,29 48,90 

10 179 201,64 36,95 

F (4,804) = 11,15 p < 0,01 

Ten einde te kan bepaal tussen watter groepe die verskil bestaan is die t-waardes bereken deur 

gebruik te maak van die t-toets. Die gegewens verskyn in tabel 20. 

Uit die resultate soos in tabel 20 weergegee blyk dit dat daar 'n beduidende verskil in belewing 

van die opvoedingsklimaat bestaan tussen standerdgroepe 6 - 7, 6 - 8, 6 - 9 en 6 - 10. In al die 

gevalle was die standerd 6-leerlinge se gemiddelde belewing hoer as die in die ander standerds 

waaruit die afleiding gemaak kan word dat hulle belewing meer gunstig is. 

TABEL 20 
T-TOETS ONTLEOING VAN DIE FAKTOR OPVOEDINGSKLIMAAT TEN 
OPSIGTE VAN STANDERDGROEP 

Standerd Verskil t-waarde Beduidendheid 
tussen 
gemiddeldes 

6 - 7 17,53 t > 2,81 p < 0,05 * 
6 - 10 18,40 t > 2,81 p < 0,05 * 
6 - 8 26,01 t > 2,81 p < 0,05 * 
6 - 9 28,75 t > 2,81 p < 0,05 * 
7 - 10 0,86 t < 2,81 p > 0,05 
7 - 8 8,47 t < 2,81 p > 0,05 
7 - 9 11, 21 t < 2,81 p > 0,05 
8 - 10 7,60 t < 2,81 p > 0,05 
8 - 9 2,74 t < 2,81 p > 0,05 
9 - 10 10,34 t < 2,81 p > 0,05 
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Hierdie bevinding stem ooreen met Lottering ( 1987: 138) se siening dat die senior sekondere 

skoolleerling, in teenstelling met die junior sekondere skoolleerling, in sy adolessente fase van 

ontwikkeling bewus raak van sekere moontlikhede en beperkinge in homself. Hy beskik 

derhalwe oor die vermoe om verskillende standpunte te beoordeel en om deel te neem aan 

besprekings, voor- en nadele te oorweeg en probleme op te los. Die leerling in hierdie fase van 

ontwikkeling beskik oor die selfvertroue om sy eie opinie te lug ten opsigte van sosiale en ander 

omegverdighede (Van den Aardweg et al 1988:13; kyk 2.5). 

Lottering (1987:127,152) noem ook dat die kind se gevoelens eers in sy adollessente fase al meer 

na die voorgrond tree en dat die vertrouensverhouding (as komponent van opvoedingsklimaat) 

gedurende die senior sekondere skoolfase tussen onderwyser en die leerling baie belangrik is 

(vergelyk 2.6). In teenstelling met die senior sekondere skoolfase is die junior sekondere 

skoolfase (te wete standerd ses leerlinge) nog baie afuanklik van die onderwyser se leiding (Vrey 

1984:26). Die onderwyser se rol in die junior sekondere skoolfase blyk meer leidend van aard 

te wees waar meer verwagtinge aan die leerling gestel word. Dit impliseer dat in die evaluering 

van die onderwyser die standerd ses leerlinge die onderwyser anders geevalueer het as die 

standerd tien leerlinge. In die senior sekondere skoolf ase en veral standerd tien leerlinge, word 

daar van die leerling verwag om meer selfstandig te werk en te redeneer as in die junior 

sekondere skoolfase. 

Dit blyk uit bogenoemde resultate dat die empiriese bevindinge die literatuurbevindinge (kyk 2.6) 

ondersteun dat die aard van die onderwyser-leerlingrelasie in die junior sekondere en senior 

sekondere skoolf ase van mekaar verskil. 

5.6.1.2 Vergelyking tussen senior sekondere leerlinge en junior sekondere leerlinge se 
belewing van die faktor Opvoedingstyl 

Daar is 'n beduidende verskil tussen die gemiddelde tellings van die verskillende standerdgroepe 

ten opsigte van hulle belewing van opvoedingstyl. Nulhipotese (B) kan derhalwe op die 1 % 

beduidendheidsvlak verwerp word. 
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TABEL 21 
RESULTATE VAN DIE ONTLEDING VAN FAKTOR OPVOEDINGSTYL 

Standerd N Gemiddelde Standaard-
afwyking 

6 163 42,42 10,63 
7 159 40,40 9,64 
8 151 40,41 11,44 
9 157 39,35 11,47 

10 179 43,40 9,76 

F (4,804) = 4,11 p < 0,01 

Ten einde te kan bepaal tussen watter groepe die verskil bestaan is die t-waardes bereken deur 
gebruik te maak van die t-toets. Die gegewens verskyn in tabel 22. 

TABEL 22 
T-TOETS ONTLEDING VAN DIE FAKTOR OPVOEDINGSTYL TEN OPSIGTE 
VAN STANDERDGROEP 

Standerd Verskil t-waarde Beduidendheid 
tussen 
gemidde ldes 

10 - 6 0,98 t < 2,81 p > 0,05 
10 - 8 2,99 t < 2,81 p > 0,05 
10 - 7 3,00 t < 2,81 p > 0,05 
10 - 9 2,01 t > 2,81 p < 0,05 * 
6 - 8 2,02 t < 2,81 p > 0,05 
6 - 7 3,07 t < 2,81 p > 0,05 
6 - 9 0,01 t < 2,81 p > 0,05 
8 - 9 1,06 t < 2,81 p > 0,05 
7 - 9 1,05 t < 2,81 p > 0,05 

Dit blyk asof daar 'n beduidende verskil in belewing van die opvoedingstyl bestaan tussen 

standerdgroepe 9 en 10. Die standerd 10-leerlinge se gemiddelde belewing van die opvoedingstyl 

van die onderwyser is hoer as die in die ander standerds waaruit die afleiding gemaak kan word 

dat hulle belewing meer gunstig is. Dit impliseer dat daar 'n verskil tussen standerd 9 en 10 

leerlinge ten opsigte van hulle belewing van opvoedingstyl van die onderwyser bestaan. Hierdie 

uitkoms verskil van die resultate wat in paragraaf 5.6.1.1 verkry is, waar daar by leerlinge se 
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belewing van opvoedingsklimaat van die onderwyser 'n beduidende verskil in belewing bestaan 

tussen verskeie standerdgroepe (kyk 5.6.1.1). Standerd 6-leerlinge se belewing van opvoedingstyl 

verskil nie met die ander standerdgroepe nie in teenstelling met opvoeddingsklimaat waar hulle 

belewing wel verskil. 'n Moontlike verklaring hiervoor kan opgesluit le in Irving ( 1992:267) se 

siening dat die meer senior sekondere skoolleerling (te wete standerd 10-leerlinge) reeds op die 

drumpel staan van volwassewording waar die leerling graag meer verantwoordelikheid wil 

aanvaar en selfstandige besluite wil neem. Dit sluit in wedersydse betrokkenheid en deelname 

tussen die onderwyser en die senior sekondere skoolleerling (vergelyk 2.6, 3,6). Ook Beckmann 

(1985:33); Foster (1982:15); Landman et al (1980:394,396) en Smith (1985:73) noem dat 'n 

demokratiese en buigsame opvoedingstyl in die meer senior sekondere skoolfase voordelig is vir 

onderwyser-leerlingrelasies. 

5.6.2 Hipotese 2 

Die volgende twee nulhipoteses is gestel na aanleiding van hipotese 2 soos gestel in paragraaf 

4.3: 

A Daar bestaan nie 1n beduidende verskil tussen die Afrikaanssprekende leerlinge en 

die Engelssprekende leerlinge se belewing van die opvoediogsklimaat wat die 

onderwyser stig nie. 

B Daar bestaan nie 1n beduidende verskil tussen die Afrikaanssprekende leerlinge en 

die Engelssprekende leerlinge se belewing van die opvoedingstyl van die onderwyser 

nie. 

Die t-toets is gebruik om te bepaal of daar 'n beduidende verskil bestaan tussen 

Afrikaanssprekende en Engelssprekende leerlinge se belewing van die faktore opvoedingsklimaat 

en opvoedingstyl van die onderwyser. Hierdie gegewens word in tabel 23 uiteengesit. 
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TABEL 23 
ONTLEDING VAN DIE FAKTORE OPVOEDINGSKLIMAAT EN OPVOEDINGSTYL TEN 
OPSIGTE VAN TAAL 

Faktor Taal N Gemiddelde Standaard- t-waarde 
afwyking 

Opvoedings- Afrikaans 298 210,33 43, 16 4.14* 
kl imaat Engels 511 197,29 43, 19 

Opvoeding- Afrikaans 298 42,34 10, 15 2,22* 
styl Engels 511 40,64 10,92 

* df = 807; p < 0,05 

Uit bogenoemde tabel blyk dit dat nulhipoteses (A) en (B) op die 5 % beduidendheidsvlak 

verwerp word. Dit impliseer dat daar 'n beduidende verskil bestaan tussen Afrikaanssprekende 

en Engelssprekende leerlinge se belewing van opvoedingsklimaat en opvoedingstyl van die 

onderwyser. Afrikaanssprekende leerlinge se gemiddelde belewing van die opvoedingsklimaat 

van die onderwyser is hoer as die Engelssprekende leelinge se belewing waaruit die afleiding 

gemaak kan word dat Afrikaanssprekende leerlinge se belewing meer gunstig is. 'n Verklaring 

hiervoor kan opgesluit le in die verskillende benaderings in die onderwys in Afrikaanssprekende 

en Engelssprekende skole. 'n Ander verklaring kan moontlik le in die verskil in kultuur tussen 

Afrikaanssprekende en Engelssprekende leerlinge. 

5.6.3 Hipotese 3 

Die volgende nulhipotese is gestel na aanleiding van hipotese 3 soos gestel in paragraaf 4.3: 

Daar bestaan nie 'n beduidende verskil tussen seuns en dogters se belewing van die 

faktore opvoedingsklimaat en opvoedingstyl van die onderwyser nie. 

Die t-toets is gebruik om te bepaal of daar 'n beduidende verskil tussen die geslagte se belewing 

van die faktore opvoedingsklimaat en opvoedingstyl bestaan. Hierdie gegewens word in tabelle 

24 en 25 uiteengesit. 
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TABEL 24 
ONTLEDING VAN DIE FAKTORE OPVOEDINGSKLIMAAT EN OPVOEDINGSTYL TEN 
OPSIGTE VAN GESLAG 

Faktor Geslag N Gemiddelde Standaard- t-waarde 
afwyking 

Opvoedings- Manlik 396 195,85 45,76 4,02* 
k 1 imaat Vroulik 413 208,08 40,60 

Opvoeding- Manlik 396 42,42 10,32 3,02* 
styl Vroulik 413 40, 16 10,89 

* df = 807 ; p < 0,01 

TABEL 25 
T-TOETS ONTLEDING VAN DIE VERSKILLENDE TAALGROEPE SE 
BELEWING VAN DIE FAKTORE OPVOEDINGSKLIMAAT EN 
OPVOEDINGSTYL 

Faktor Geslag DF t-waarde Beduidend-
he id 

Opvoedings- Man 1 ik 786,6 4,01 p < 0,01 
kl imaat Vroulik 807,0 4,02 p < 0,01 

Opvoeding- Man 1 ik 806,9 3,03 p < 0,01 
styl Vroul ik 807,0 3,02 p < 0,01 

Uit die gegewens soos in tabel 24 weergegee blyk dat die nulhipoteses op die 1 % 

beduidendheidsvlak verwerp kan word. Dit irnpliseer dat daar 'n beduidende verskil tussen 

dogters en seuns se belewing van opvoedingsklirnaat en opvoedingstyl van die onderwyser 

bestaan. Die dogters se gemiddelde belewing van opvoedingsklirnaat en opvoedingstyl van die 

onderwyser is hoer as die seuns se belewing waaruit die afleiding gemaak kan word dat die 

dogters se belewing meer gunstig is. Hierdie bevindinge word weerspreek deur Lottering 

( 1987 :241) se bevinding dat daar geen beduidende verband bestaan tussen die leerling se geslag 

en sy verhouding met sy onderwyser nie. Die feit dat die navorser se bevinding verskil met die 

van Lottering kan toegeskryf word aan die feit dat die Engelssprekende meisie- en seunskole in 

hierdie steekproef geskei is. Die Engelssprekende seunskool se onderwysers bestaan grootliks 
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uit manlike onderwysers en die Engelssprekende meisieskool bestaan net uit vroulike 

onderwysers. Die Afrikaanssprekende hoerskool wat in die steek:proef gebruik is, is 'n seuns- en 

'n meisieskool waar albei manlike en vroulike onderwysers teenwoordig is. 

Die navorser se bevinding word wel ondersteun deur Garbers (1984:3,4) wat bevind het dat die 

onderwyser-leerlingverhoudinge by meisies deurgaans beter is as by seuns, en dat by sowel 

meisies as seuns daar van standerd 6 tot 10 'n sistematiese verbetering in die verhouding tot 

onderwysers is. 

'n Ander verklaring vir die bevinding van die navorsing kan moontlik gevind word in die verskil 

in opvoedingsituasie in die huisgesin tussen meisies en seuns. Die benadering in opvoeding van 

meisies kan moontlik verskil met die van seuns (Dupont 1981:56,57). Dupont (1981:65) het ook 

bevind dat die onderwyser se voorbeeld belangrik is vir die leerling se identifikasieproses. Die 

onderwyser se verwagtinge ten opsigte van leerlinge se sosiale interaksie is gebaseer op geslag. 

Primere skoolonderwysers verwag van meisies om meer fyn en gedissiplineerd te wees, terwyl 

daar van seuns verwag word om meer aggressief en manlik te wees. 

Die navorser se bevinding stem ook ooreen met 'n studie van Hannan, Breen, Murray, Watson, 

Hardima en O'Higgins (1983:37) oor die Ierse opvoedingstelsel waarin hulle bevind het dat daar 

'n verskil in meisies en seuns se belewing van die onderwyser-leerlinginteraksie bestaan. Meisies 

word meermale deur onderwysers in die klas om antwoorde gevra as seuns en ontvang meer 

positiewe kommentaar in klaskamerdeelname as seuns. Meisies het ook hulle klaskamer

interkasie as meer positief belewe as seuns. Safilios-Rathschild (1979:74) suggereer dat seuns 

meer deur onderwysers gekritiseer word as meisies. 

5.6.4 Hipotese 4 

Die volgende nulhipotese is gestel na aanleiding van hipotese 4 soos gestel in paragraaf 4.3: 
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Daar bestaan nie 1n positiewe korrelasie tussen die prestasie van leerlinge en die 

leerlinge se belewing van die faktore opvoedingsklimaat en opvoedingstyl van die 

onderwyser nie. 

'n Meervoudige korrelasie (Ri.23) is gebruik om te bepaal of daar 'n hoe positiewe korrelasie 

bestaan tussen die prestasie van leerlinge en hulle belewing van die faktore opvoedingsklimaat 

en opvoedingstyl van die onderwyser. Hierdie korrelasie stel die navorser in staat om die 

verband tussen 'n afhanklike veranderlike en een of meer onafhanklike veranderlikes te bepaal. 

Uit die gegewens in tabel 26 is 'n meervoudige korrelasie bereken Ri.23 = 0,3 p < 0,01. Die 

nulhipotese kan gevolglik verwerp word. Opvoedingsklimaat en opvoedingstyl korreleer 

gesamentlik hoer met prestasie as wat hulle afsonderlik korreleer. Alhoewel die korrelasie 

beduidend is, is dit nogtans laag. Daar bestaan wel 'n geringe verband tussen onderwyser

leerlingrelasie en skollastiese prestasie. Hierdie bevinding stem ooreen met Lottering (1987:253). 

Hy het bevind dat 'n positiewe onderwyser-leerlingrelasie bevorderend is vir skolastiese prestasie 

in die sin dat leerlinge wat die relasie positief beleef beter presteer. Vrey (1984:293) het bewys 

dat die demokratiese opvoedingsklimaat 'n hoer prestasie tot gevolg het as die outoritere houding 

van die onderwyser (kyk 3.5, 3.6). Cronje et al. (1982:203) en Pretorius (1982:129) noem dat 

verkeerde strafmetodes, wat by opvoedingstyl en opvoedingsklimaat ingesluit word, by sommige 

leerlinge tot swakker prestasies aanleiding kan gee. Botha (1985:136) het ook tot dieselfde 

gevolgtrekking gekom dat motivering inspirasie wek, want as die onderwyser entoesiasties en 

lewenskragtig optree, tree die leerling dienooreenkomstig op. Die onderwyser se gemotiveerde 

optrede wek 'n lewenskragtigheid in die leerling om self met ywer aan die onderwysgebeure deel 

te neem. 
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TABEL 26 
INTERKORRELASIE MATRIKS VAN PRESTASIE EN DIE LEERLINGE 
SE BELEWING VAN DIE FAKTORE OPVOEDINGSKLIMAAT EN 
OPVOEDINGSTYL 

Faktor Opvoedings-
kl imaat 

Opvoedings- 1,000 
kl imaat 

Opvoeding- 0,587 
styl 

Prestasie 0,261 

R = 0,26 p < 0,01 
Rr.23 = 0 , 3 p < 0, 01 

Opvoeding- Prestasie 
styl 

0,587 0,261 

1,000 0, 154 

0, 154 1,000 

S.7 'n ALGE1\1ENE ONTLEDING VAN DIE KOMPONENTE VAN DIE 
ONDERWYSER-LEERLINGRELASIE IN DIE BESONDERE VRAELYS 

Om vas te stel hoe leerlinge op spesifieke items gereageer het, is die gemiddelde responstelling 
van leerlinge per item in aanmerking geneem. 

5.7.1 'n Algemene ontleding van die komponent opvoedingsklimaat van die onderwyser in 
die besondere vraelys 

Die gemiddelde responstelling van leerlinge per item vir faktor opvoedingsklimaat word in tabel 

27 weergegee. 

Uit die gegewens soos in tabel 27 weergegee blyk dat die leerlinge die opvoedingsklimaat in die 

spesifieke skole in die steekproef oor die algemeen as toereikend belewe. Die oorgrote 

gemiddelde response le op 'n skaal van 1 tot 6 tussen 3,5 en 4,5. Dit dui daarop dat hulle die 

opvoedingsklimaat in die klas oor die algemeen positief belewe. 
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TABEL 27 
ONTLEDING VAN GEMIDDELDE RESPONSE PER ITEM VIR FAKTOR 
OPVOEDINGSKLIMAAT 

Item N Gemiddelde Standaard-
afwyking 

1 779 3,85 1,36 
3 779 3,82 1,43 
5 779 3,74 1,62 
7 779 4,28 1,31 

10 779 5,10 1,27 
11 779 4,09 1,61 
13 779 3,89 1,21 
14 779 4,88 1,26 -
15 779 4,14 1,43 
16 779 3,30 1,67 
17 779 3,28 1,53 
20 779 3, 14 1,55 
21 779 3,46 1,44 
22 779 4,00 1,36 
23 779 4,99 1,33 
24 779 3,94 1,39 
25 779 3,82 1,65 
26 779 3,55 1,35 
27 779 4,69 1,46 
29 779 4, 16 1,37 
31 779 3,87 1,41 
32 779 3, 77 1,42 
33 779 4,03 1,62 
34 779 4,41 1,31 
35 779 3,78 1,58 
36 779 4,50 1,32 
37 779 4,28 1,44 
38 779 4,46 1,41 
39 779 3,38 1,66 * 
40 779 4, 13 1,35 
41 779 2' 17 1, 71 * 
42 779 3,94 1,54 
44 779 3,87 1,56 
45 779 3,60 1,70 
46 779 4, 11 1,47 
47 779 4,27 1,38 
48 779 3,89 1,51 
49 779 3,87 1,64 
50 779 3,90 1,62 
52 779 3,66 1,43 
54 779 3,43 1, 72 

Vervolg 
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Tabel 27 {vervolg) 

Item N Gemiddelde Standaard-
afwyking 

55 779 3,50 1,47 
56 779 3,51 1,56 
58 779 2,93 1,68 * 
59 779 3,99 1,45 
61 779 3,86 1,42 
62 779 3,45 1,67 * 
63 779 3, 13 1,68 * 
65 779 3,70 1,64 
68 779 3,72 1,46 
71 779 4,52 1,43 
73 779 4,10 1,55 

Dit blyk egter dat die gemiddelde response op items 39, 41, 54, 58, 62 en 63 laer is as die 

gemiddelde response van die antler items . Dit impliseer dat daar moontlik spesifieke aspekte 

van die opvoedingsklimaat is wat vir die leerlinge ontoereikend is. Hierdie spesifieke aspekte 

soos uit die vraelys blyk is die volgende: 

Nie alle leerlinge kry die geleentheid om verantwoordelikheid aan die dag te le nie. 

Onderwysers kan soms nog neig om sekere leerlinge in die klas te bevoordeel. 

Sommige onderwysers kan soms nog geneig wees om te straf sonder om na leerlinge se 

kant van die saak te luister. 

Leerlinge word nie in alle gevalle toegelaat om 'n se te he in sy eie dissiplinering nie. 

Beets (1954:208); Beckmann (1985:132); Jacobs en Vrey (1982:15) en Lottering (1987:10) noem 

dat 'n toereikende opvoedingsklimaat in die klaskamer belangrik is ten einde ware ontmoeting 

en outentieke kommunikasie tussen die onderwyser en die leerling moontlik te kan maak (kyk 

ook 3.5.3, 3.5.4, 3.6.1). Irving (1992:267) noem dat waar daar 'n gebrek aan deelname in die 

klaskamer bestaan kan die kind se ontwikkeling skade lei (kyk 2.6). 
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Beckmann (1985:23) noem dat die onderwyser 'n opvoedingsklimaat moet skep deur die 

uitoefening van gesag met liefde en die weerhouding van kwetsende optrede (kyk 3.5.3, 3.5.6). 

5.7.2 'n Algemene ontleding van die komponent opvoedingstyl van die onderwyser in die 
besondere vraelys 

Die gemiddelde responstelling van leerlinge per item vir faktor opvoedingstyl word in tabel 28 

weergegee. 

TABEL 28 
ONTLEDING VAN GEMIDDELDE RESPONSE PER ITEM VIR FAKTOR 
OPVOEDINGSTYL 

Item N Gemiddelde Standaard-
afwyking 

4 804 2,34 1,50 * 
6 804 3, 77 1,49 

18 804 4,07 1,65 
19 804 4,31 1,65 
30 804 4,22 1,59 
43 804 3,99 1,53 
51 804 3,82 2,02 
60 804 3,65 1,71 
66 804 3,59 1,75 
67 804 3,86 1,54 
69 804 3,62 1,58 

Die gemiddelde response van leerlinge se belewing van opvoedingstyl op 'n skaal van 1 tot 6 

neig meer na 6 as na 1 wat moontlik daarop kan dui dat leerlinge in die steekproef 

opvoedingstyl as toereikend belewe. Dit impliseer dat onderwysers leerlinge toelaat om: 

inspraak te he in die besluitnemingsproses in die klaskamer; 

dat leerlinge oor die algemeen nie bang is om foute te maak in onderwysers se 

klaskamers nie; 

dat leerlinge nie bang is om vrae in die klas te vra nie; en 
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dat leerlinge bewus is van wie om te kontak in die skool as hulle ontevrede is met 

onderwysers se hantering van leerlinge. 

Dit is slegs by item 4 waar die gemiddelde response meer na 1 as na 6 neig wat daarop dui <lat 

leerlinge huiwerig is om hulle probleme met onderwysers te bespreek. 

Dit wil dus samevattend uit bogenoemde ontleding voorkom asof leerlinge in die steekproef oor 

die algemeen die opvoedingstyl en opvoedingsklimaat van die onderwyser as toereikend belewe, 

maar dat daar tog spesifieke items ten opsigte van die opvoedingsklimaat is wat leerlinge as 

ontoereikend belewe. Dit wil ook uit die gemiddelde leerlingresponse blyk asof die leerlinge 

geneig was om die middelweg te kies, naamlik tussen 3 en 4, wat moontlik daarop kan dui dat 

leerling versigtig was om 'n definitiewe keuse te maak, of <lat dit vir hulle moeilik was om 

keuses te maak. 

S.8 SAMEVATTING VAN DIE STATISITIESE VERWERKINGS 

Die doel van die empiriese ondersoek was om met behulp van 'n vraelys die wese van die 

onderwyser-leerlingrelasies in die senior sekondere skoolfase te bepaal. Die inligting wat op 

empiriese wyse verkry is, is statisties verwerk en vier hipoteses is getoets. 

Uit die faktorontleding blyk dit dat die faktore wat oorspronklik as aannames vir onderwyser

leerlingrelasie gestel is (kyk 4.3) as drie faktore saamgegroepeer kan word, te wete 

opvoedingsklimaat, opvoedingstyl en intermenslikheid van die onderwyser. Uit die faktor

ontleding is die faktor intermenslikheid van die onderwyser, vanwee die lae betroubaarheid en 

te min items, uit die ondersoek gelaat en 'n itemontleding is op die oorblywende twee faktore 

gedoen. 

Uit die itemontleding blyk dit dat die items 'n betekenisvolle korrelasie met die onderskeie totale 

toon. Die 63 oorblywende items kon dus almal as geskik vir die vraelys beskou word. 
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Die alpha betroubaarheidskoeffisient vir die totale vraelys is 0,95 wat 'n aanduiding van hoe 

betroubaarheid is. 

Norms is vir die faktore opvoedingsklimaat en opvoedingstyl ten opsigte van standerdgroepe 

bepaal deur die roupunte om te skakel in staneges. 

Die volgende gevolgtrekkings ten opsigte van die toetsing van die hipoteses is gemaak: 

(i) Daar bestaan 'n beduidende verskil tussen junior sekondere skoolleerlinge en senior 

sekondere skoolleerlinge se belewing van opvoedingsklimaat van die onderwyser. Daar 

bestaan ook 'n beduidende verskil tussen junior sekondere skoolleerlinge en senior 

sekondere skoolleerlinge se belewing van opvoedingstyl. 

(ii) Daar bestaan 'n beduidende verskil in Afrikaanssprekende en Engelssprekende leerlinge 

se belewinge van die faktore opvoedingsklimaat en opvoedingstyl van die" onderwyser. 

Afrikaanssprekende leerlinge se belewing van die opvoedingsklimaat en opvoedingstyl 

van die onderwyser is hoer as die Engelssprekende leerlinge se belewing. Afrikaans

sprekende leerlinge se belewing is meer positief as die Engelssprekende leerlinge se 

be le wing. 

(iii) Seuns en dogters verskil in hulle belewing van die opvoedingsklimaat en opvoedingstyl 

in die klaskamer. Die dogters se belewing van die opvoedingsklimaat is meer positief as 

die seuns se belewing terwyl die seuns se gemiddelde belewing van die opvoedingstyl van 

die onderwyser meer positief is as die dogters se belewing. 

(iv) 'n Meervoudige korrelasie het getoon dat daar 'n positiewe korrelasie bestaan tussen 

leerlinge se prestasie en hulle belewing van die f aktore opvoedingsklimaat en 

opvoedingstyl van die onderwyser. 
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In 'n algemene ontleding ten opsigte van die spesifieke komponente uit die vraelys wil dit 

voorkom asof leerlinge oor die algemeen die opvoedingsklimaat en opvoedingstyl in hulle 

bepaalde skole as toereikend belewe. Uit die leerlinge se gemiddelde response was daar egter 

spesifieke aspekte uit die vraelys ten opsigte van die opvoedingsklimaat wat ontoereikend belewe 

word. 

Die doelstellings soos uiteengesit in paragraaf 1.3 is nou met die ondersoek bereik. Hoofstuk ses 

word gewy aan die samevatting, gevolgtrekkings en aanbevelings van die navorsing. 
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HOOFSTUK 6 

SAMEVATTING, OPVOEDKUNDIGE IMPLIKASIES VAN DIE 
NA VORSING EN AANBEVELINGS 

6.1 INLEIDING 

Die vraag na die aard en wese van die onderwyser-leerlingrelasies in die senior sekondere 

skoolfase le die navorsing ten grondslag. Met die vraag in gedagte is 'n literatuurstudie en 'n 

empiriese ondersoek ondemeem om die wese en die aard van die onderwyser-leerlingrelasies 

asook bepaalde faktore wat 'n invloed kan uitoefen op die relasie te ondersoek. In hoofstuk ses 

word die bevindings uit die navorsing saamgevat. 

6.2 BEVINDINGS UIT DlE LITERATUUR 

Alhoewel die literatuur noem dat die kind-ouerrelasie die primere relasie is, blyk dit uit die 

literatuur asof die onderwyser-leerlingrelasie nie agterwee gelaat kan word nie en dat dit net so 

'n belangrike rol speel in die kind se pad na volwassewording (kyk 2.4.2). 

Die onderwyser-leerlingrelasie word beskryf as die mees beinvloedbare faktor in die lewe van 

die kind en moet verder ondersoek word (Janse van Rensburg 1981:69). Weinig navorsing oor 

onderwyser-leerlingrelasies in die senior sekondere skoolfase is in die literatuur in Suid-Afrika 

beskryf. In die literatuur word meer klem gele op die ervaring (betekenisgewing, betrokkenheid 

en belewing) van die onderwysers. Geen besondere aandag word gewy aan die belewing van die 

leerling ten opsigte van sy relasies met onderwysers nie. 

'n Grondige literatuurstudie is oor die vorming van onderwyser-leerlingrelasies gedoen en in 

hoofstuk twee beskryf. Aandag is gegee aan die aard van die relasievorming as fenomeen en die 

selfstandigwording van die senior sekondere skoolleerling as uitkoms van toereikende 
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relasievorming (kyk 2.2, 2.5). Verder is gelet op die veranderende aard van die onderwyser

Ieerlingrelasies in die senior sekondere en junior sekondere skoolfase (kyk 2.6). 

In die beskrywing van die aard van die relasievonning is dit belangrik dat suksesvolle 

relasievorming gekenmerk word deur wedersydse betrokkenheid en onvoorwaardelike aanvaarding 

van die persone (te wete die leerling en die onderwyser) binne-in die relasie (Augsburger 

1980:11; Bower & Bower 1976:29 en Vrey 1984:22). Beckmann (1985:311) noem dat die 

onderwyser, wat met elke leerling 'n besondere relasie stig ten einde die leerling te kan opvoed, 

elke leerling se uniekheid in die onderwyser-leerlingrelasie eerbiedig. Die onderwyser maak dit 

daardeur vir die leerling moontlik om sy eie moontlikhede te ontdek. Die enigste manier hoe die 

leerlinge hierdie eie moontlikhede kan ontdek is wanneer daar toereikende relasievonning 

plaasvind. lndien die leerling die opvoedingsgebeure in die skool as ontoereikend belewe kan 

dit as 'n hindernis op die kind se weg na volwassenheid beskou word (Ter Horst 1973:74; 2.2, 

2.5). 

Uit die bespreking na die aard van relasievonning is dit duidelik dat die onderwyser

leerlingrelasie van so 'n aard behoort te wees dat die leerling nie in sy volwassewording gerem 

moet word nie, maar dat hy eerder deur die onderwyser voorberei en begelei moet word tot 

volwassewording (kyk 2.2). 

Dit blyk uit die literatuurstudie (kyk 2.2) dat die onderwyser-leerlingrelasies gekenmerk moet 

word deur: 

geleentheid tot selfekspressie aan die leerling; 

'n keuse-elemeilt waar leerlinge die geleentheid gebied word om keuses te maak; 

wedersydse betrokkenheid van die onderwyser en die leerling in die relasie; en 

tweerigtingkommunikasie. 
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Die senior sekondere skoolleerling word gekenmerk as iemand wat sekerder van homself word 

en bereid is om verskillende sake (soos byvoorbeeld godsdiens en politiek) te ondersoek en 

standpunt in te neem (Oosthuizen et al. 1990:46). Gedurende die adolessente fase van 

ontwikkeling is die stig van suksesvolle relasies baie belangrik vir die adolessent omdat dit horn 

die geleentheid hied om 'n bepaalde beeld ten opsigte van homself te vorm. lndien hierdie 

reiasies onsuksesvol piaasvind veroorsaak dit dat die adofessent in isolasie tot die wereld staan 

en dit sy ontwikkeling kan strem (Erikson 1963:273). 

Dit blyk uit die literatuur asof die Ieerling se belewing van sy onderwyser-leerlingrelasies 

beinvloed word deur die wyse waarop die onderwyser die leerling hanteer. Die bantering van 

die junior sekondere skoolleerling verskil van die hantering van die senior sekondere 

skoolleerling. Die onderwyser se rol in die junior sekondere skoolfase van ontwikkeling blyk 

meer leidend van aard te wees, waar meer verwagtinge aan die leerling gestel word (kyk 2.6). 

Hoe positiewer die kind se persepsie van die onderwyser se houding teenoor horn, hoe hoer is 

die kind se strewe na akademiese prestasie (Vrey 1984:126). 

In die senior sekondere skoolfase word van die leerling verwag om meer selfstandig te leer 

terwyl die ondersteuning van die onderwyser verskuif vanaf vakdidaktiese ondersteuning na 'n 

meer emosionele ondersteuning (Kok 1984:2). 'n Vertrouensverhouding tussen die onderwyser 

en die leerling blyk baie belangrik te wees in die senior sekondere skoolfase. Die senior 

sekondere skoolleerling begin met meer selfstandigheid sy skoolwerk benader en sodoende begin 

hy om eie verantwoordelike besluite te neem. 

Alhoewel navorsers aanbeveel dat daar 'n klemverskuiwing in die bantering van die senior 

sekondere skoolleerling moet plaasvind, blyk dit tog dat daar nog moontlik 'n tendens in die 

onderwys bestaan waar senior sekondere skoolleerlinge nie toegelaat word om besluite te neem 

wat sy persoonwees raak nie (kyk 2.6). Irving ( 1992:267) noem dat waar daar 'n gebrek aan 

deelname in die klaskamer bestaan, kan die senior sekondere skoolleerling se ontwikkeling skade 

lei. 
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In hoofstuk drie is aandag gegee aan die belewing van die onderwyser-leerlingrelasies deur 

leerlinge in die senior sekondere skoolfase, Daar is gelet op die senior sekondere skoolleerling 

se belewing van sy relasies met sy onderwysers asook bepaalde faktore wat 'n invloed kan 

uitoefen op die onderwyser-leerlingrelasies. Dit blyk uit die literatuur asof die senior sekondere 

skoolleerling die menslike aktiwiteite wat die onderwyser in sy relasie met leerlinge openbaar, 

hoer evalueer as sy vakdidaktiese kennis (Du Plessis 1976:264; Jersild 1963:331-333; Lottering 

1987:262 en Vrey 1984:190; kyk 3.3). 

Uit die literatuur blyk dit asof die volgende faktore die dinamiek van die 

onderwyser-leerlingrelasies kan beinvloed: 

Die skepping van geleentbeid tot selfstandigwording deur die onderwyser (kyk 3.5.1). 

Dit impliseer dat die leerling op 'n meer buigsame wyse deur die onderwyser hanteer 

behoort te word ten einde horn die geleentheid tot selfstandigheid te bied. 

Die intermenslike aard van die onderwyser-leerlingrelasies in die senior sekondere 

skoolfase (kyk 3.5.2). Dit impliseer wedersydse betrokkenheid en samewerking van die 

onderwyser en die leerling in 'n demokratiese klaskamer (Beckmann 1985:323; Kilian & 

Viljoen 1974:20; Smith 1966:55 en Vrey 1984:253). 

Die positiewe opvoedingsklimaat dra by tot suksesvolle leeruitkomste en onderwyser

leerlingrelasies (kyk 3.5.3). Die vemaamste komponente van hierdie klimaat is liefde, 

kennis, sorg, respek, vertroue, belangstelling, erkenning en buigsaamheid. Daar is 

gevolglik sprake van ontoereikende onderwyser-leerlingrelasies wanneer die opvoedings

klimaat as onsuksesvol belewe word. 

Gesagsuitoefening in die klaskamer (kyk 3.5.4). Uit die literatuur blyk dat die doel van 

gesagsuitoefening moet wees dat die leerling die behoorlike sal aanvaar om uiteindelik 

op volwasse wyse te handel. Die deelname van die leerling in die gesagsrelasie word as 
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voorwaarde vir toereikende onderwyser-leerlingrelasie gestel. 

Opvoedingstyl wat die onderwyser in die klas beoefen (kyk 3.6). Uit die literatuur is 

bevind dat 'n outokratiese benadering in die onderwys nadelig kan wees vir die 

volwassewording van die leerling. Die opvoedingstyl sluit in deelname van die leerling 

aan die leerling-onderwyserrelasie en aspekte wat sy persoonwees raak. In 'n 

demokratiese hantering van die leerling word die leerling toegelaat om keuses te maak 

en deel te neem aan die besluite in die klaskamer. 

Uit die literatuur blyk moontlik 'n direkte verband bestaan tussen die genoemde faktore wat die 

relasie tussen die onderwyser en die leerling beinvloed en die manifestasie van die leerling se 

belewing. 

6.3 BEVINDINGS UIT DIE EMPIRIESE ONDERSOEK 

'n Vraelys is opgestel vir gebruik in die empiriese ondersoek. Die moontlike faktore wat 'n 

invloed kan uitoefen op die onderwyser-leerlingrelasies en wat uit die literatuur verkry is, is in 

hoofstuk vier uiteengesit. 

Die oorspronklike 73 items is aan 'n faktorontleding onderwerp. Uit hierdie ontleding is daar drie 

faktore geidentifiseer wat soos volg benoem is: 

1. Opvoedingsklimaat 

2. Opvoedingstyl 

3. Intermenslikheid van die onderwyser 

'n Itemontleding is afsonderlik op elkeen van die geidentifiseerde faktore gedoen. As gevolg van 

'n lae betroubaarheid, asook as gevolg van te min items, is besluit om faktor 3 uit die resultate 

te haal en te volstaan by 2 faktore naamlik opvoedingsklimaat en opvoedingstyl. 'n Viertal 
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hipoteses is gestel ten einde die verband tussen bepaalde konsepte te toets (k:yk hoofstuk 5). 

'n Ontleding van die empiriese gegewens en deur middel van 'n t-toets is aangetoon dat daar 'n 

verskil in belewing ten opsigte van opvoedingsklimaat bestaan tussen junior sekondere 

skoolleerling en senior sekondere skoolleerling. In teenstelling hiermee is bevind dat daar slegs 

'n verskil bestaan tussen standerd 9 en 10 leerlinge se belewing van opvoedingstyl. 'n Moontlike 

verklaring hiervoor kan le in die hantering van leerlinge deur die onderwyser in die verskillende 

fases van ontwikkeling (kyk 5.6.1). 

'n Verdere ontleding van die gegewens het aangetoon dat meisies en seuns die opvoedingsklimaat 

en opvoedingstyl verskillend belewe (kyk 5.6.2). 

Daar is 'n verskil bevind in Afrikaanssprekende en Engelssprekende leerlinge se belewing van 

opvoedingsklimaat en opvoedingstyl van die onderwyser (kyk 5.6.3). 'n Moontlike verklaring 

hiervoor kan le in die verskillende opvoedingsituasies van die Afrikaanssprekende en 

Engelssprekende leerlinge. 

'n Meervoudige korrelasie het aangetoon dat daar 'n hoe positiewe korrelasie bestaan tussen 

leerlinge se pretasie en hulle belewing van die opvoedingsklimaat en opvoedingstyl in die 

klaskamer. 

Norms vir die vraelys is saamgestel volgens standerdgroepe en vir elke afsonderlike faktor, deur 

die roupunte om te skakel in staneges. Staneges van 1, 2 en 3 dui 'n ondergemiddelde belewing 

van opvoedingsklimaat en opvoedingstyl van die onderwyser aan. Response met 'n stanege van 

4, 5 en 6 kan daarop dui dat die leerlinge die opvoedingsklimaat en opvoedingstyl in die 

klaskamer as gemiddeld belewe. Staneges van 7 ,8 en 9 dui daarop dat leerlinge die 

opvoedingsklimaat en opvoedingstyl van die onderwyser in die klas as bogemiddeld belewe. 
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'n Algemene ontleding van komponente ten opsigte van die vraelys is gemaak deur van items se 

gemiddelde response gebruik te maak om spesifieke items in die vraelys te ontleed (kyk 5.7). 

Dit blyk hieruit dat leerlinge in die steekproef oor die algemeen die opvoedingsklimaat en 

opvoedingstyl in hulle skole as toereikend belewe. Dat wil egter blyk asof daar moontlik 

spesifieke aspekte in die opvoedingsklimaat is wat leerlinge as ontoereikend belewe het (kyk 

5.7.1). 

6.4 GEVOLTREKKINGS VAN DIE STUDIE 

Die vraag wat die studie ten grondslag le, naamlik die aard van die senior sekondere 

skoolleerling se belewing van sy relasies met sy onderwyser, die faktore wat die relasie 

beinvloed en die invloed van die belewing op die relasievorming met die onderwyser, kan 

uit die navorsing soos volg beantwoord word. 

Uit die literatuurstudie blyk dat verskeie faktore bestaan wat 'n invloed kan uitoefen op die 

onderwyser-leerlingrelasie (te wete opvoedingsklimaat en opvoedingstyl). Op grond van die 

literatuurstudie is 'n beduidende verskil verwag tussen die junior sekondere en die senior 

sekondere skoolleerlinge se belewing van die onderwyser-leerlingrelasie. Dit is in die empiriese 

ondersoek aangetoon. 

Verder is op grond van die literatuurstudie verwag om 'n positiewe of negatiewe belewing 

vol gens statistiese verwerkings te verkry. Dit kon egter slegs deur middel van 'n algemene 

ontleding van die komponente in die vraelys verkry word deur van die gemiddelde response per 

item gebruik te maak. Uit die gegewens blyk dat die leerlinge in die spesifiek~ skole in die 

steekproef die relasie met hulle onderwysers oor die algemeen as toereikend belewe. 

Uit die berekening van die meervoudige korrelasie, t-toetse en faktorontleding blyk dat daar ook 

ander komponente is wat tot die belewing kan bydra, naamlik geslag, taal en prestasie. 
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Daar is deur middel van 'n faktorontleding en uit die navorsing bevind dat die onderwyser

leerlingrelasies uit twee faktore bestaan te wete opvoedingsklimaat en opvoedingstyl en norms 

kon ook vir die vraelys bepaal word vir toekomstige gebruik. 

6.5 DIE IMPLIKASIES VAN DIE STUDIE 

As daar op die bevindings uit die literatuurstudie en empiriese ondersoek na 

onderwyser-leerlingrelasies gelet word, is dit duidelik dat die onderwyser-leerlingrelasies in die 

toekoms en veral in 'n veranderende Suid-Afrika verandering kan toon. 

Deur die standaardisering van die vraelys kan Afrikaanssprekende en Engelssprekende skole in 

die toekoms die vraelys as 'n riglyn gebruik om te bepaal hoe die onderwyser-leerlingrelasies in 

die skole deur leerlinge belewe word en aan watter aspekte van die relasie verbeter kan word. 

Die vraelys kan ook as 'n opleidingsmeganisme vir onderwysers gebruik word in die 

identifisering van leerlinge se behoeftes ten opsigte van onderwyser-leerlingrelasies. Die 

bevindinge kan in 'n orienteringsprogram vir onderwysers gebruik word om hulle te help om 

leerlinge beter te verstaan. Die vraelys kan ook as hulp <lien vir onderwysers wat graag 

spesifieke aspekte van die onderwyser-leerlingrelasie wil meet. 

6.5.1 Riglyne vir die verbetering van onderwyser-leerlingrelasies in die senior sekondere 
skoolfase 

Onderwysers kan hulle onderwyser-leerlingrelasies in die senior sekondere skoolfase baseer op 

twee faktore, naamlik opvoedingsklimaat en opvoedingstyl (kyk 2.5, 2.6, 3.5, 3,6). Die resultate 

van die huidige navorsing het aangetoon dat hierdie twee faktore 'n invloed kan uitoefen op 

onderwyser-leerlingrelasies (vergelyk hoofstuk 5). Dit is dus prioriteit van onderwysers om vas 

te stel of leerlinge in die verskillende fase van ontwikkeling die opvoedingsklimaat en 

opvoedingstyl toereikend belewe al dan nie. Sodoende kan effektiewe onderwysers van minder 

effektiewe onderwysers onderskei word. 
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Ten einde onderwyser-leerlingrelasies te verbeter kan 'n moontlike metode wees om leerlinge, 

veral in die senior sekondere skoolfase, die geleentheid te hied om meer verantwoordelikheid vir 

hulle eie toekoms te aanvaar en hulle die geleentheid te bied om aan hulle eie opvoeding deel 

te neem. 

Meer aandag aan konflikhantering in onderwyser-leerlingrelasies kan in die opleiding van 

onderwysers geskenk word. Onderwysers kan soms deur middel van verdedigingsmeganismes 

in plaas van onderhandeling konflik oplos wat tot ontoereikende onderwyser-leerlingrelasies 

aanleiding kan gee. 

6.6 ASPEKTE WAT VERDERE ONDERSOEK REGVERDIG 

Voortspruitend uit die ondersoek word die volgende aanbevelings gemaak: 

waar spesifieke verskille tussen bevindinge bestaan moet verder ondersoek word ten einde 

redes te bepaal vir die verskille. 

dat 'n soortgelyke opvolg nomotetiese ondersoek vir swart leerlinge gedoen word, sodat 

norms vir swart leerlinge beskikbaar sal wees. 

dat 'n opvolgstudie met die leerlinge in die steekproef gedoen kan word ten einde te 

bepaal, na aanleiding van die bepaalde norms, of die onderwyser-leerlingrelasies 

ondergemiddeld, gemiddeld of bogemiddeld is. 

dat die vraelys aan skole en onderwysdepartemente vir gebruik beskikbaar gestel word. 

Sodoende kan skole die geleentheid gebied word om die onderwyser-leerlingrelasies 

vanuit die leerling se perspektief te identifiseer. 
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dat 'n soortgelyke opvolg nomotetiese ondersoek ten opsigte van die onderwyser se 

siening van onderwyser-leerlingrelasie gemaak word ten einde te bepaal of daar 'n 

verband bestaan tussen die leerlinge se belewing van en die onderwysers se belewing van 

onderwyser-leerlingrelasies. 

dat skole aangemoedig moet word om die vraelys op 'n gereelde grondslag te gebruik ten 

einde die onderwyser-leerlingrelasies te evalueer om sodoende effektiwiteit en deelname 

in die onderwysprofessie te bevorder. 

dat 'n opvolg nomotetiese ondersoek ten opsigte van leerlinge in verskillende taalgroepe 

se belewing van onderwyser-leerlingrelasies geloods word ten einde redes vir verskille in 

belewinge in verskillende taalgroepe te vind en te verklaar. 

6.7 DIE LEEMTES VAN DIE STUDIE 

Enkele leemtes wat in die studie na vore gekom het: 

Die ondersoek is slegs van beperkte omvang aangesien net blanke Afrikaanssprekende en 

Engelssprekende leerlinge in die ondersoek betrek is. Indien swart leerlinge by die 

ondersoek betrek word, sa1 die resultate veralgemeen kon word. 

Inligting oor die onderwyser-leerlingrelasie is slegs vanuit die perspektief van die leerling 

bekom. Empiriese inligting oor die onderwyser-leerlingrelasies vanuit die onderwyser se 

perspektief is nie by hierdie ondersoek ingesluit nie. Deur hierdie belewing empiries te 

bekom, kan probleemareas en verskille in perspektiewe blootgele word en die irnplikasies 

daarvan in berekening gebring word. 

Dit was nie moontlik om met die bepaalde navorsing te bepaal of junior sekondere en 

senior sekondere skoolleerling in die steekproef onderwyser-leerlingrelasies in hulle skole 

177 



SAMBVATl'ING, OPVOl!DKUNDIGE IMPI..lltASIBS VAN om NAVORSING HN AANBBVBUNGS 

toereikend of ontoereikend belewe nie. Die vraelys is wel gestandaardiseer om so 'n 

bevinding vir toekomstige navorsing te bepaal. 

Daar kon ook nie uit die statistiese gegewens bepaal word in watter spesifieke aspekte die 

verskil in belewing tussen junior sekondere en senior sekondere skoolleerlinge bepaal 

word nie. Slegs 'n algemene ontleding van die aspekte deur die gemiddelde response per 

item te ontleed kon gemaak word. 

6.8 TEN SLOTTE 

In die hoofstuk is die belangrikste bevindings van die studie kortliks opgesom en is tot 

gevolgtrekkings oor die navorsing gekom. Verder is gelet op die implikasie en leemtes van die 

navorsing. Hierdie navorsingsverslag is 'n poging om die aandag van onderwysers te vestig op 

die belangrikheid van onderwyser-leerlingrelasies in die klaskamer. Daar word gehoop dat 

hierdie studie 'n bydrae sal lewer om onderwyser-leerlingrelasies in skole te verbeter. Die hoop 

word gekoester dat die leser van hierdie studie sal besef dat toereikende onderwyser

leerlingrelasies 'n invloed uitoefen op die leerling se uiteindelike volwassewording en 

selfaktualisering. 
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BYLAAG 1 

LEERLING-ONDERWYSERVERHOUDINGS 

STRENG VERTROULIK 

1. Hierdie is nie 'n toets nie maar 'n vraelys oor die verhouding tussen jou en jou 
onderwyser. 

2. Daar is dus geen regte of verkeerde antwoorde nie. 

3. Oorweeg elke stelling op sy eie en evalueer dit volgens die eerste gevoel wat jy in 
verband daarmee ervaar. 

4. Merk asseblief ALLE stellings deur die toepaslike kodenommer langs die stelling wat 
jy gekies het in die blokkie te skryf. 

5. Onthou hierdie is 'n VERTROULIKE vraelys en niemand anders behalwe jyself sal 
hierdie vraelys hanteer nie. 

6. Eerlikheid is dus belangrik. 
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INSTRUKSIES 

Die vraelys bestaan uit twee afdelings. In Afdeling A verskaf jy inligting omtrent jouself 
deur die nommer wat langs die stelling wat jy gekies het, in die blokkie aan die 
regterkant te skryf. In Afdeling B moet jy volgens 'n sespuntskaal skat in watter mate die 
stelling op jou van toepassing is. Jy vul die syfer wat op jou van toepassing is in die 
regterkantste blokkie in, bv. 

* 

* 

As jy nommer 1 merk, is die stelling aan die regterkant volledig op jou van 
toepassing. 

As jy nommer 6 merk, is die stelling aan die linkerkant volledig op jou van 
toepassing. 

Kyk nou of jy die oefenvoorbeeld kan doen: 

Ek geniet dit om 6 5 4 3 2 1 Ek geniet dit nie 
inkopies te doen om inkopies te doen 

nie D 

BEGRIPSVERKLARING 

Hier volg 'n woord wat meer verduideliking nodig het: 

Grief: 'n Gevoel van ontevredenheid oor die wyse waarop 'n persoon in 'n bepaalde 
situasie hanteer word. 

BLAAI MAAR OM. 



AFDELINGA 

BIOGRAFIESE BESONDERHEDE 

1. Ouderdom 

2. Standerd: 6 7 8 9 10 

3. Geslag: M = 1 v = 2 

4. Taal: A = 1 E = 2 

5. Ouers se huwelikstaat 

Getroud 1 

Geskei maar nie weer getroud 2 

Geskei en weer getroud 3 

Nooit getroud 4 

Weduwee 5 

Wewenaar 6 

6. Gemiddelde punte of simbool op die 
laaste rapport wat jy ontvang het. 

PUNTE SIMBOOL 

00 - 29 H 1 

30 - 34 G 2 

35 - 39 F 3 

40 - 49 E 4 

50 - 59 D 5 

60 - 69 c 6 

70 - 79 B 7 

80 - 89 A 8 

90 - 100 A+ 9 

K 1-2 

K 3-4 

K 5 

K 6 

D K 7 

D K 8 



7. Posisie in die gesin. 

Jongste 1 D K 9 

Middelste 2 

Oudste 3 

8. Deelname aan skool buitemuurse aktiwiteite: 
bv. sport of kultuur. 

D 

AFDELING B 

1. Ek geniet dit om 6 5 4 3 2 1 Dit is vervelig om 
skool te gaan skool te gaan 

2. Onderwysers be- 6 5 4 3 2 1 Onderwysers 
paal tot 'n groot mate beinvloed nie my 
hoe ek oor myself <link siening oor myself nie 

3. Onderwysers stel 6 5 4 3, 2 1 Onderwysers stel nie 
m my as persoon belang in my as 
belang persoon nie 

4. Ek bespreek met 6 5 4 3 2 1 Ek is huiwerig om my 
vrymoedigheid my probleme met onder-
probleme met onder- wysers te bespreek 
wysers 

5. Onderwysers laat 6 5 4 3 2 1 Onderwysers laat my 
my toe om van hulle nie toe om van hulle te 

te verskil verskil nie 

6. Ek het heelwat 6 5 4 3 2 1 Ek het geen inspraak 
inspraak in besluitne- in besluitneming in die 
ming in die klaskamer klaskamer nie 

7. Onderwysers is 6 5 4 3 2 1 Onderwysers is 
vriendelik onvriendelik 

K 10 

D K 11 

D K 12 

D K 13 

D K 14 

D K 15 

D K 16 

D K 17 



8. Dit is vir my be- 6 5 4 3 2 1 Dit is nie vir my 

D langrik dat onderwy- belangrik dat K 18 
sers aan alle leerlinge onderwysers aan alle 
in die klas aandag leerlinge in die klas 
moet gee moet aandag gee nie 

9. Dit frustreer my as · 6 5 4 3 2 I Ek gee nie om as 

D onderwysers "wit- onderwysers "wit- K 19 
broodjies" in die klas broodjies" in die klas 
het het nie 

10. Ek het nuwe ywer 6 5 4 3 2 1 Die gebrek aan positie-

D wanneer onderwysers we kommentaar deur K 20 
positiewe kommentaar onderwysers oor my 
oor my werk lewer werk demp my ywer 

11. Onderwysers bied 6 5 4 3 2 1 Onderwysers bied nie D_K 21 ook ondersteuning aan altyd ondersteuning 
swakker leerlinge in aan swakker leerlinge 
die klas nie 

12. Ek het 'n behoef- 6 5 4 3 2 1 Ek het geen behoefte D K 22 
te aan erkenning van aan erkenning van 
onderwysers om sukses onderwysers om sukses 
te behaal te behaal nie 

13. Onderwysers is 6 5 4 3 2 1 Onderwysers is D buigsaam in hulle onbuigsaam in hulle K 23 

benadering in die klas benadering in die klas 

14. Ek is bewus van 6 5 4 3 2 1 Ek is nie bewus van 

D onderwysers se wat onderwysers van K 24 
verwagtinge van my my verwag nie 

15. Onderwysers laat 6 5 4 3 2 1 Onderwysers laat my 

D my voel asof ek voel asof ek iemand is K 25 
iemand is wat my eie wat nie my eie besluite 
besluite kan neem kan neem nie 

16. Onderwysers straf 6 5 4 3 2 1 Qnderwysers luister D K 26 onmiddellik sonder om eers na my verduide-
na my verduideliking liking alvorens ek 
te luister gestraf word 

17. Onderwysers stel 6 5 4 3 2 1 Onderwysers stel net D in alle fasette van my in my akademiese K 27 

as persoon belang en prestasies belang 
nie net in akademiese 
prestasies nie 



18. Ek is nie bang om 6 5 4 3 2 1 Ek is te bang om foute 

D foute te maak in on- te maak in onderwy- K 28 

derwysers se klasse nie sers se klasse 

19. Ek is nie bang om 6 5 4 3 2 1 Ek voel beangs om 

D vrae in die klas te vra vrae in die klas te vra K 29 
me 

20. Onderwysers is 6 5 4 3 2 1 Onderwysers is D K 30 nooit sarkasties of dikwels sarkasties en 
beledigend nie beledigend 

21. Onderwysers kon- 6 5 4 3 2 1 Onderwysers konsen-

D sentreer nie net op treer net op vakkennis K 31 
vakkennis nie maar en nie op my as 
ook op my as persoon persoon nie 

22. Onderwysers 6 5 4 3 2 1 Onderwysers laat my 

D moedig my aan om nie toe om selfstandig K 32 
selfstandig oplossings oplossings vir persoon-
vir persoonlike pro- like probleme te soek 
bleme te soek nie 

23. Ek probeer altyd 6 5 4 3 2 1 Onderwysers se aan-

D om beter te presteer moediging laat my nie K 33 
wanneer ek deur on- beter presteer nie 
derwysers aangemoe-
dig word 

24. Onderwysers is 6 5 4 3 2 1 Onderwysers is on-

D oor die algemeen buig- buigsaam in die K 34 
saam in die toepassing toepassing van gesag 
van gesag 

25. Onderwysers is 6 5 4 3 2 1 Onderwysers is geneig D K 35 
geneig om regverdig te om onregverdig te 
straf straf 

26. Onderwysers is 6 5 4 3 2 1 Onderwysers is onsim- D K 36 simpatiek in die toe- patiek in die toepas-
passing van die gesag sing van gesag in die 
in die klas kl as 

27. Ek respekteer 6 5 4 3 2 1 Onderwysers doen nie D onderwysers vir wat genoeg om my respek K 37 

hulle doen te verdien nie 



28. Dit hinder my 6 5 4 3 2 1 Dit hinder my nie as 

D wanneer onderwysers onderwysers dieselfde K 38 

altyd dieselfde leer- leerlinge vir kritiek 
linge uitsonder vir uitsonder nie 
kritiek 

29. Onderwysers laat 6 5 4 3 2 1 Onderwysers maak 

D my toe om ook keuses keuses namens my in K 39 
te maak in die klas die klas 

30. Ek vrees nie die 6 5 4 3 2 1 Ek vrees die strafmaat- D K 40 
strafmaatreels van reels van onderwysers 
onderwysers nie 

31. Onderwysers eer- 6 5 4 3 2 1 Onderwysers het min D biedig my waardigheid eerbied vir my waar- K 41 

digheid 

32. Onderwysers laat 6 5 4 3 2 1 Onderwysers laat my 

D my veilig voel onveilig voel K 42 

33. Ek vertrou onder- 6 5 4 3 2 1 Ek wantrou onderwy- D K 43 
wysers sers 

34. Onderwysers het 6 5 4 3 2 1 Onderwysers openbaar 

D 'n sin vir humor in die nie 'n sin vir humor in K 44 
kl as die klas nie 

35. Onderwysers 6 5 4 3 2 1 Onderwysers neem nie 

D neem almal in die klas almal in die klas in ag K 45 
in ag nie 

36. Onderwysers leer 6 5 4 3 2 1 Onderwysers leer my D my om ten spyte van nie om ten spyte van K 46 

my tekortkominge en my tekortkominge en 
teleurstellings my beste teleurstellings my beste 
te lewer te lewer nie 

37. Onderwysers sien 6 5 4 3 2 1 Onderwysers is onbe- D my potensiaal raak wus van my potensiaal K 47 

38. Onderwysers dra 6 5 4 3 2 1 Onderwysers dra nie 

D hulle verwagtinge van hulle verwagtinge van K 48 
my aan my oor my aan my oor nie 



39. Al die leerlinge in 6 5 4 3 2 1 Nie alle leerlinge in 

D die klas kry die ge- die klas kry die ge- K 49 

leentheid om verant- leentheid om verant-
woordelikheid aan die woordelikheid aan die 
dag te le dag te le nie 

40. Onderwysers is 6 5 4 3 2 1 Onderwysers is onbil-

D billik in hulle optrede lik in hulle optrede K 50 
teenoor my teenoor my 

41. Onderwysers 6 5 4 3 2 1 Onderwysers bevoor- D K 51 
bevoordeel nie sekere deel sekere leerlinge in 
leerlinge nie die klas 

42. Leerlinge in die 6 5 4 3 2 1 Leerlinge word ver- D skool mag hulle stand- hied om hulle stand- K 52 

punte teenoor punte teenoor onder-
onderwysers stel wysers te stel 

43. Ek voel betrokke 6 5 4 3 2 1 Ek voel onbetrokke in D in die klas die klas K 53 

44. Onderwysers ken 6 5 4 3 2 1 Onderwysers weet nie 

D my vermoens en van my vermoens en K 54 
beperkinge beperkinge nie 

45. Onderwysers erken 6 5 4 3 2 1 Onderwysers erken nie D wanneer hulle foute wanneer hulle foute K 55 

begaan begaan nie 

46. Onderwysers se 6 5 4 3 2 1 Onderwysers se onbe-

D begrip teenoor my grip teenoor my bei"n- K 56 
bei"nvloed my verhou- vloed my verhoudinge 
dinge positief met negatief met hulle 
hulle 

47. Die toegewydheid 6 5 4 3 2 1 Die toegewydheid van 

D van onderwysers onderwysers inspireer K 57 
inspireer my my nie 

48. Onderwysers ge- 6 5 4 3 2 1 Onderwysers gebruik 

D bruik 'n verskeiden- oneffektiewe dissipli- K 58 
heid effektiewe dissi- nere maatreels 
plinere maatreels 

49. Ek word toegelaat 6 5 4 3 2 1 Ek word nie toegelaat D K 59 
om van onderwysers te om van onderwysers te 
verskil verskil nie 



50. Ek is tevrede met 6 5 4 3 2 1 Ek voel ontevrede oor 

D die manier waarop die manier waarop K 60 
onderwysers my onderwysers my 
hanteer hanteer 

51. Ek weet wie om in 6 5 4 3 2 1 Ek weet nie wie om in 

D die skool te kontak as die skool te kontak as K 61 
ek ontevrede is met ek ontevrede is met 
onderwysers se onderwysers se hante-
bantering van my ring van my nie 

52. Ek is tevrede met 6 5 4 3 2 1 Ek is ontevrede met 

D onderwysers se hante- onderwysers se hante- K 62 
ring van my griewe ring van my griewe 

53. Onderwysers stel 6 5 4 3 2 1 Onderwysers stel nie D K 63 
net in my prestasies net in my prestasies 
belang belang nie 

54. Dit is moeilik om 6 5 4 3 2 1 Onderwysers is buig- D reels in onderwysers se saam in die verande- K 64 

klaskamers te verander ring van reels in die 
klaskamer 

55. Ek word meestal 6 5 4 3 2 1 Ek moet meestal D K 65 
die geleentheid gebied onderwysers se 
om my eie besluite in besluite toepas in die 
die klas toe te pas kl as 

56. Indien ek en on- 6 5 4 3 2 1 lndien ek en onderwy- D K 66 
derwysers verskil kom sers verskil onderhan-
ons tot 'n besluit deur del ons nie oor die 
middel van onderhan- besluit wat geneem 
deling word nie 

57. Onderwysers 6 5 4 3 2 1 Onderwysers is bereid D K 67 
verwag eenvoudig dat om na my mening te 
ek moet doen wat vir luister 
my voorgeskryf word 

58. Ek kan onderwy- 6 5 4 3 2 1 Ek is versigtig om D K 68 
sers in my vertroue onderwysers in my 
neem met enige pro- vertroue te neem met 
bleme enige probleme 

59. Onderwysers se 6 5 4 3 2 1 Onderwysers se sie- D K 69 
siening van my bein- ning van my beinvloed 
vloed my selfbeeld my selfbeeld negatief 
positief 



60. Ek voel gemaklik 6 5 4 3 2 1 Ek is versigtig om my 

D om my opinie in on- opinie in onderwysers K 70 

derwysers se klaska- se klaskamers te lug 
mers te lug 

61. In onderwysers se 6 5 4 3 2 1 In onderwysers se 

D klaskamers het elkeen klaskamers word leer- K 71 
'n inset in belangrike linge nie toegelaat om 
besluite wat geneem deel te neem aan die 
word besluite wat geneem 

word nie 

62. Voordat onderwy- 6 5 4 3 2 1 Onderwysers luister 

D sers my straf luister nie na my kant van die K 72 
hulle ook na my kant saak voordat hulle 
van die saak straf nie 

63. Ek het ook 'n se 6 5 4 3 2 1 Ek word nie toegelaat D K 73 
in my eie dissipline- om 'n se te he in my 
ring eie dissiplinering nie 

64. Ek verkies as 6 5 4 3 2 1 Ek verkies dat D K 74 
onderwysers gebruik onderwysers al die 
maak van gesamentlike besluite in die klas 
besluitneming in die maak 
kl as 

65. Elke leerling in die 6 5 4 3 2 1 Leerlinge voel nie vry D K 75 
klas voel vry om te se in die klaskamer om te 
hoe hulle voel se hoe hulle voel nie 

66. Ek voel ongemak- 6 5 4 3 2 1 Ek voel gemaklik om D lik om aan gesprekke aan gesprekvoering K 76 

met onderwysers deel met onderwysers deel 
te neem te neem 

67. Ek kan my opinie 6 5 4 3 2 1 Ek voel vemederd as 

D met onderwysers be- ek my opinie met K 77 
spreek sonder om onderwysers bespreek 
vemederd te voel 

68. Onderwysers ver- 6 5 4 3 2 1 Onderwysers verstaan 

D staan my kant van 'n nie my kant van 'n K 78 
probleem probleem nie 

69. Ek voel gemaklik 6 5 4 3 2 1 Ek voel ongemaklik 
om my opinie teenoor om my opinies teenoor D K 79 
onderwysers te lug onderwysers te lug 



70. W anneer ek iets 6 5 4 3 2 1 Wanneer ek iets ver-

D verkeerds gedoen bet keerds gedoen bet, laat K 80 

laat onderwysers my onderwysers my insien 
vemederd voel waar ek gefouteer bet 

71. Onderwysers gee 6 5 4 3 2 1 Onderwysers gee nie 

D erkenning vir die goeie erkenning vir goeie K 1 
werk wat ek lewer werk wat ek lewer nie 

72. Dit frustreer my 6 5 4 3 2 1 Onderwysers bet geen 
wanneer onderwysers "sondebokke" in die D K 2 
"sondebokke" in die klas nie 
klas bet 

73. Onderwysers 6 5 4 3 2 1 Onderwysers verstaan D verstaan wanneer ek nie wanneer ek soms K 3 

soms foute maak foute maak nie 

DANKIE VIR JOU SAMEWERKING 

SLEGS VIR KANTOORGEBRUIK 

K 4 

K 5-7 

K 8-10 

K 11-13 



PUPIL-TEACHER RELATIONSHIP 

STRICTLY CONFIDENTIAL 

1. This is not a test but a questionnaire on the relationship between you and your 
teacher. 

2. For this reason, there are no right or wrong answers. 

3. Consider each statement on its own and evaluate it according to the first feeling 
you experience on reading it. 

4. Please mark ALL statements by writing the appropriate code number in the square 
next to the statement you have chosen. 

5. Remember that this is a CONFIDENTIAL questionnaire and that nobody besides 
you will handle it. 

6. Honesty is therefore very important. 



INSTRUCTIONS 

The questionnaire consists of two sections. In Section A you furnish information about 
yourself by writing the number alongside the statement you have chosen in the square on 
the right. In Section B you have to estimate on a six-point scale to what extent the 
statement applies to you. You then fill in the number applicable to you in the square on 
the right, e.g.: 

* 

* 

If you mark number 1, it means that the statement on the right fully applies to 
you. 

If you mark number 6, it means that the statement on the left fully applies to you. 

See whether you can do the practice example: 

I enjoy shopping 6 5 4 3 2 1 I do not enjoy 
shopping D 

DEFINITION 

The following is a word that may need explanation: 

Grievance: A feeling of dissatisfaction about the way in which a person or a particular 
situation is handled. 

PLEASE TURN THE PAGE. 



SECTION A 

BIOGRAPIDCAL PARTICULARS 

1. Age 

2 . Standard: 6 7 8 9 10 

3 . Gender: M = 1 F = 2 

4. Language: A = 1 E = 2 

5. Parents' marital status 

Married 1 

Divorced but not remarried 2 

Divorced and remarried 3 

Never married 4 

Widow 5 

Widower 6 

6. Average marks or symbol attained on your 
last school report. 

MARKS SYMBOL 

00 - 29 H 1 

30 - 34 G 2 

35 - 39 F 3 

40 - 49 E 4 

50 - 59 D 5 

60 - 69 c 6 

70 - 79 B 7 

80 - 89 A 8 

90 - 100 A+ 9 

K 1-2 

K 3-4 

K 5 

K 6 

D K 7 

D K 8 



7. Position in the family. 

Youngest 1 D K 9 

Middle 2 

Eldest 3 

8. Participation in extra-mural activities at school, 
e.g.: sport and culture. 

D 

SECTION B 

1. I enjoy school 6 5 4 3 2 1 School is boring LJ 
2. Teachers largely 6 5 4 3 2 1 Teachers do not D determine my opinion influence my opinion 
of myself of myself 

3. Teachers are 6 5 4 3 2 1 Teachers are not D interested in me as a interested in me as a 
person person 

4. I freely discuss my 6 5 4 3 2 1 I am hesitant to D 
problems with my discuss my problems 
teachers with my teachers 

5. Teachers allow me 6 5 4 3 2 1 Teachers do not allow D 
to disagree with them me to disagree with 

them 

6. I have a fair 6 5 4 3 2 1 I have no say in D amount of say in classroom decision-
classroom decision- making 
making 

D 7. Teachers are 6 5 4 3 2 1 Teachers are 
friendly unfriendly 

K 10 

K 11 

K 12 

K 13 

K 14 

K 15 

K 16 

K 17 



8. It is important to 6 5 4 3 2 1 It is not important to 

D me that teachers pay me that teachers pay K 18 
attention to all the attention to all the 
pupils in class pupils in class 

9. I find it frustrating 6 5 4 3 2 1 I do not mind it when 

D when teachers have teachers have K 19 
favourites in class favourites in class 

10. I am encouraged 6 5 4 3 2 1 The lack of positive D K 20 
to greater diligence comments received 
when teachers make from teachers have a 
positive comments on negative effect on me 
my work 

11. Teachers also 6 5 4 3 2 1 Teachers do not D K 21 
assist the weaker always assist the 
pupils in class weaker pupils in class 

12. I need recognition 6 5 4 3 2 1 I do not need D from teachers to recognition from K 22 

succeed teachers to succeed 

13. Teachers have a 6 5 4 3 2 1 Teachers have an 

D flexible approach in inflexible approach in K 23 
class class 

14. I am aware of 6 5 4 3 2 1 I am not aware of D K 24 
what teachers expect what teachers expect 
of me of me 

15. Teachers make 6 5 4 3 2 1 Teachers make me feel D me feel like someone like someone who K 25 

who can take my own cannot take my own 
decisions decisions 

16. Teachers punish 6 5 4 3 2 1 Teachers first listen to 

D immediately without . my explanation before K 26 
listening to my punishing me 
explanation 

17. Teachers are 6 5 4 3 2 1 Teachers are only 

D interested in every interested in my K 27 
facet of my personality academic achievements 
and not only in my 
academic achievements 



18. I am not afraid of 6 5 4 3 2 1 I am afraid of making 

D making mistakes in mistakes in teachers' K 28 
teachers' classes classes 

19. I am not afraid of 6 5 4 3 2 1 I am afraid of asking D K 29 
asking questions in questions in class 
class 

20. Teachers are 6 5 4 3 2 1 Teachers are often D never sarcastic or sarcastic or insulting K 30 

insulting 

21. Teachers do not 6 5 4 3 2 1 Teachers concentrate 

D only concentrate on only on knowledge of K 31 
knowledge of the the subject and not on 
subject but also on me me as a person 
as a person 

22. Teachers 6 5 4 3 2 1 Teachers do not allow 

D 
-

encourage me to seek me to seek solutions to K 32 
solutions to personal personal problems on 
problems on my own my own 

23. I always try to do 6 5 4 3 2 1 No encouragement by 

D even better when teachers affects my K 33 
teachers encourage me achievements 

negatively 

24. Teachers are 6 5 4 3 2 1 Teachers are inflexible D K 34 
generally flexible in in exercising authority 
exercising authority 

25. Teachers are 6 5 4 3 2 1 Teachers are inclined D K 35 inclined to punish in a to punish in an unfair 
fair manner manner 

26. Teachers are 6 5 4 3 2 1 Teachers are 

D sympathetic in unsympathetic in K 36 
exercising authority in exercising authority in 
class class 

27. I respect teachers 6 5 4 3 2 1 The teachers do not do D K 37 
for what they do enough to gain my 

respect 



28. It bothers me 
when teachers always 
pick on the same 
pupils 

29. Teachers allow 
me to make some 
choices in class 

30. I am not afraid of 
teachers' punishments 

31. Teachers respect 
my dignity 

32. Teachers make 
me feel secure 

33. I trust teachers 

34. Teachers have a 
sense of humour in 
class 

35. Teachers do 
consider everybody in 
class 

36. Teachers teach me 
to do my best in spite 
of my shortcomings 
and disapointments 

37. Teachers notice 
my potential 

38. Teachers let me 
know what they expect 
of me 

39. All pupils in class 
get the opportunity to 
take responsibility 

40. Teachers are fair 
in their treatment of 
me 

6 5 4 3 2 1 It does not bother me 
when teachers always 
pick on the same 
pupils 

6 5 4 3 2 1 Teachers make choices 
on my behalf in class 

6 5 4 3 2 1 I am afraid of 
teachers' punishments 

6 5 4 3 2 1 Teachers have little 
respect for my dignity 

6 5 4 3 2 1 Teachers make me feel 
insecure 

6 5 4 3 2 1 I do not trust teachers 

6 5 4 3 2 1 Teachers do not have a 
sense of humour 

6 5 4 3 2 1 Teachers do not 
consider everybody in 
class 

6 5 4 3 2 1 Teachers do not teach 
me to do my best in 
spite of my 
shortcomings and 
disappointments 

6 5 4 3 2 1 Teachers are unaware 
of my potential 

6 5 4 3 2 1 Teachers do not let me 
know what is expected 
of me 

6 5 4 3 2 1 Not all pupils in class 
get the opportunity to 
take responsibility 

6 5 4 3 2 1 Teachers are unfair in 
their treatment of me 

DK 38 

DK 39 

DK 40 

DK 41 

DK 42 

ID K 43 

DK 44 

DK 45 

DK 46 

DK 47 

DK 48 

DK 49 

DK 50 



41. Teachers do not 6 5 4 3 2 1 Teachers favour 

D favour certain pupils certain pupils in class K 51 
in class 

42. Pupils in school 6 5 4 3 2 1 Pupils are forbidden to D K 52 
are allowed to put put their point of view 
their point of view to to teachers 
teachers 

43. I feel involved in 6 5 4 3 2 1 I do not feel involved D K 53 class in class 

44. Teachers know my 6 5 4 3 2 1 Teachers do not know 

D abilities and limitations my abilities and K 54 

limitations 

45. Teachers admit 6 5 4 3 2 1 Teachers do not admit D K 55 
their mistakes their mistakes 

46. Teachers' 6 5 4 3 2 1 Teachers' lack of D understanding understanding K 56 

positively affects my negatively affects my 
relationship with them relationship with them 

47. Teachers' 6 5 4 3 2 1 Teachers' dedication 

D dedication inspires me does not inspire me K 57 

48. Teachers use a 6 5 4 3 2 1 Teachers use D K 58 variety of effective ineffective disciplinary 
disciplinary measures measures 

49. I am allowed to 6 5 4 3 2 1 I am not allowed to D disagree with teachers disagree with teachers K 59 

50. I am satisfied with 6 5 4 3 2 1 I am dissatisfied with D K 60 
the way teachers treat the way teachers treat 
me me 

51. I know whom to 6 5 4 3 2 1 I do not know whom D K 61 contact in school when to contact in school 
I am dissatisfied with when I am dissatisfied 
the way teachers treat with the way teachers 
me treat me 

52. I am satisfied with 6 5 4 3 2 1 I am dissatisfied with D K 62 the way teachers deal the way teachers deal 
with my grievances with my grievances 



53. Teachers are 6 5 4 3 2 1 Teachers are not 

D interested only in my interested only in my K 63 
achievements achievements 

54. Teachers are flexi- 6 5 4 3 2 1 It is difficult to get D K 64 
ble towards changing teachers to change 
classroom rules classroom rules 

55. I am generally 6 5 4 3 2 1 I am generally D K 65 given the opportunity required to apply 
to apply my own teachers' decisions in 
decisions in class class 

56. Whenever I 6 5 4 3 2 1 Whenever I disagree D disagree with teachers, with teachers, there is K 66 

we come to a decision no negotiation on the 
through negotiation decision 

57. Teachers simply 6 5 4 3 2 1 Teachers are prepared 

D expect me to do what I to listen to my opinion K 67 
am told 

58. I can confide in 6 5 4 3 2 1 I am hesitant to D K 68 
teachers with any confide in teachers 
problem with any problem 

59. Teachers' opinion 6 5 4 3 2 1 Teachers's opinion of D of me affects my self- me affects my self- K 69 

image positively image negatively 

60. I feel free to air 6 5 4 3 2 1 I hesitate to air my 

D my opinion in opinion in teachers' K 70 
teachers' classrooms classrooms 

61. In teachers' 6 5 4 3 2 1 In teachers' classrooms D K 71 
classrooms everybody pupils are not allowed 
has a say in important to participate in 
decision-making decision-making 

62. Before punishing 6 5 4 3 2 1 Teachers do not listen D K 72 
me, teachers listen to to my side of the story 
my side of the story before punishing me 

63. I have a say in my 6 5 4 3 2 1 I am not given a say in D own disciplining my own disciplining K 73 



64. I prefer teachers to 6 5 4 3 2 1 I prefer teachers to 

D make use of joint make all the decisions K 74 
decision-making in in class 
class 

65. Each pupil feels 6 5 4 3 2 1 Pupils do not feel free D K 75 
free to say how they to say how they feel in 
feel in class class 

66. I feel uncomfor- 6 5 4 3 2 1 I feel comfortable to D K 76 
table to participate in participate in 
conversations with conversations with 
teachers teachers 

67. I can discuss my 6 5 4 3 2 1 I feel humiliated when D opinion with teachers I discuss my opninion K 77 

without feeling with teachers 
humiliated 

68. Teachers under- 6 5 4 3 2 1 Teachers do not try to D stand my side of the understand my side of K 78 

problem the problem 

69. I feel at ease in 6 5 4 3 2 1 I feel uncomfortable in 

D airing my opinion with airing my opinion with K 79 
teachers teachers 

70. Whenever I have 6 5 4 3 2 1 Whenever I have done 
done something something wrong, D K 80 
wrong, teachers make teachers give me 
me feel humiliated positive feedback on 

my mistakes 

71. Teachers give 6 5 4 3 2 1 Teachers do not give D K 1 recognition for the recognition for the 
good work I do good work I do 

72. I find it frustrating 6 5 4 3 2 1 Teachers do not have D when teachers have "scapegoats" in the K 2 

"scapegoats" in class class 

73. Teachers 6 5 4 3 2 1 Teachers do not 

D understand when I understand when I K 3 
sometimes make sometimes make 
mistakes mistakes 
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