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OPSOMMING 

Hierdie studie handel oor die implementering van groepsterapie met adolessente kos

huisdogters, waarvan die ouers geskei is. 

Die navorser het bevind dat die meeste koshuisdogters se probleme nie in een dag per 

week, deur 'n diensdoenende onderwyser in die koshuis aangespreek kan word nie. 

Hierdie bevinding het die vraag laat ontstaan of groepsterapie in die koshuis 

ge"implementeer kan word. 

Daar was nie voldoende literatuur in sake groepsterapie by normale kinders nie en 

daarom is 'n loodsstudie van stapel gestuur. 

Die doelstelling van die studie is om groepsterapie te implementeer by adolessente kos

huisdogters. Daar was baie koshuisdogters, waarvan die ouers geskei is, en daarom 

is die steekproef verder verfyn. 

'n Praktiese handleiding, insluitende werkkaarte, is saamgestel sodat groepsterapie 

vir enige Opvoedkundige Sielkundige toeganklik kan wees. 

Die groepsterapie is prakties ge·lmplementeer. Die navorsing bevestig dat groepsterapie 

met adolessente koshuisdogters, waarvan die ouers geskei is, ge·implementeer kan 

word. 
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SUMMARY 

This study deals with the implementation of group therapy with adolescent girls in 

hostels, whose parents are divorced. 

The researcher came to the conclusion that teachers, who do duty in the hostel, once 

a week, cannot give enough attention to those girls who have problems. 

This conclusion raised the question of whether it would be feasible to implement group 

therapy in the hostel. 

There was insufficient literature, concerning group therapy with normal children, and 

therefore the researcher initiated a pilot study. 

The aim of the study was to implement group therapy with adolescent girls in the hostel. 

There were many girls in the hostel whose parents were divorced and so the sample 

was further curtailed. 

A practical manual including worksheets were compiled to be easily accessible to any 

Educational Psychologist doing group therapy. 

The group therapy was practically implemented and confirmed that group therapy can 

be implemented. 
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HOOFSTUK 1 

INLEIDING, PROBLEEMONTLEDING, PROBLEEMSTELLING EN 
BEGRIPSVERKLARING 

1.1 ORIENTERENDE INLEIDING, PROBLEEMONTLEDING EN 
PROBLEEMSTELLING 

Gedurende 1978 was daar in die Republiek van Suid-Afrika 943 805 blanke, primere 

en sekondere leerlinge waarvan ongeveer 9%, of te wei 82 342, in skoolkoshuise 

tuisgegaan het (Taute, 1981 :2). Die syfers dui op die groot aantalleerlinge wat aan die 

opvoedingsfunksie van skoolkoshuise blootgestel was. 

Wanneer 'n leerling tot die koshuis toegelaat word, laai die ouers 'n groot deel van hul 

opvoedingstaak en -verantwoordelikhede op die koshuisvader (In loco parentis), at. Die 

koshuisvader moet nie slegs na die fisiese versorging van leerlinge omsien nie, maar 

ook na die geestelike versorging van die leerlinge. Hy maak op sy beurt weer staat op 

die diensdoenende personeel. Hulle moet oak toesien dat daar 'n gelukkige atmosfeer, 

gegrondves op wedersydse hulpvaardighed, in die koshuis heers. Die strewe van die 

personeel moet dus wees om die koshuisganger tuis te laat voel in die nuwe, groat, 

maar vir hulle, lewensvreemde, huisgesin. 

Die skoolkoshuis bied derhalwe 'n tydelike tuiste aan die leerlinge wat om die een of 

ander rede nie vanuit die ouerhuis die skoal kan bywoon nie. 

Van Schalkwyk (1980:14) noem die volgende redes waarom leerlinge in 'n skoolkoshuis 

moet tuisgaan: 

• Finansiele redes. 

• Verwaarlosing van die betrokke kind deur sy ouers of voogde. 

• 'n Liggaamlike gebrek wat daaglikse skoolbesoek bemoeilik. 
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• Geografiese of onveilige toestande vir die kind. 

• Die kind se gesondheidstoestand wat dit genoodsaak het dat hy 'n ander skool, 

as die naaste skool aan sy ouerhuis, besoek. 

• Tydelike afwesigheid van die ouer vanaf die ouerhuis. 

Dit het by die koshuis, waaraan die navorser verbonde was, ook geblyk dat kinders 

in die koshuis geplaas word weens die afstand wat ouers van die skool af bly- dit 

bemoeilik sportbeoefening vanwee die afstand wat ouers daagliks moet afle vir hul 

kinders. 'n Tweede rede blyk die finansiele implikasies te wees. Ouers kan nie hulle 

kinders by die huis onderhou nie en doen derhalwe aansoek om 'n koshuisbeurs. 

Die derde klaarblyklike rede waarom ouers 'n skoolkoshuis verkies, is wanneer 

kinders se gedragsprobleme ernstige afmetings aangeneem het en die ouers nie 

meer die kinders tuis kan dissiplineer en beheer nie. 

Die oorgrote meerderheid kinders wat in hierdie koshuis geplaas word, se ouers is 

geskei. Dit gee grootliks aanleiding tot onopgeloste probleme. 

Die oorsake van hierdie onopgeloste probleme is velerlei van aard: 

• Dit kan wees dat die kind huislike probleme ervaar en nou in 'n koshuis moet 

aanpas, wat weer ander nuwe probleme meebring. Dit is vir die kind moeilik om 

nuwe probleme te hanteer as die by die ouerhuis nog onopgelos is. 

• Tweedens kan dit onopgeloste gevoelens wees rakende die ouers se 

egskeiding of vervreemding, wat veroorsaak dat 'n kind negatiewe gevoelens 

teenoor die koshuis koester. 

• Derdens verwag ouers ook prestasie op akademiese vlak en daarom pas hulle 

druk toe op die kinders om ook by die "nuwe" skool en koshuis te presteer. 

• Vierdens kan ouers hul kind oor 'n ongewenste liefdesverhouding koshuis toe 

stuur met die doel dat die kind in die koshuis tot "besinning" sal kom. 
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• Dit kan ook wees dat 'n kind hom dissipliner of akademies vasgeloop het by 'n 

vorige skoal en by die nuwe skoal en koshuis weer "voor" kan begin. 

Welke rede die kind ookal genoop het om na die koshuis toe te kom, verteenwoordig 

die koshuis derhalwe 'n nuwe tuiste vir elke leerling. Leerlinge leer daar om met mekaar 

op sosiale gebied oar die weg te kom. Ook tussen die vasgestelde ure, bv. studie-, 

stilte- en etenstye, word koshuisleerlinge die geleentheid gebied om hulself te ontwikkel 

op godsdienstige, kulturele en sportgebied ooreenkomstig die aangebode programme 

en hulle eie voorkeure. 

1.2 PROBLEEMONTLEDING 

1.2.1 Gewaarwording van die probleem 

Die navorser het diens gedoen in die skoolkoshuis van die skoal waar sy skoolgehou 

het. Die diensrooster vir diensdoenende personeel het diensbeurte van een dag per 

week en een naweek per maand ingesluit. 

Gedurende die diensdoen-periode van ongeveer twee jaar, het koshuisdogters na haar 

toe gekom om te gesels oor hulle probleme wat hul by die huis, asook by die koshuis 

en by die skoal ervaar het. 

Probleme het gewissel van raad oar vriende en liefdesverhoudings tot aanpassing in 

die koshuis en skoal. Daarby was daar oak algemene koshuisklagtes, insluitend reels, 

duur van studietyd, etes, telefone, dorpverlof, en so meer. Sommige leerlinge het kom 

gesels oor hul ouers se verkeerde gewoontes soos, drank- en dwelmmisbruik, geweld 

en verkragting en selfs prostitusie. Selfmoordneigings, drossery en depressie asook 

rebelsheid, was enkele probleme wat in hierdie gesprekke behoorlik "deurtrap" is. 

As gevolg van die groat aantal kinders betrokke (dit het tussen 70 tot 120 dogters 

gewissel) en die intensiteit van hulle probleme, was dit dikwels onmoontlik om op een 

dag per week al die probleme van die kinders te kon hanteer. Daarom moes die 

navorser male sander tal kinders met probleme na ander hulpbronne verwys. 

3 



Dit was vir die navorser vera! opvallend hoeveelleerlinge in die koshuis uit ouerhuise 

afkomstig was, waar die ouers geskei was en hoeveel van hierdie kinders nog die 

"letsels" van sodanige egskeidings in hulle psige rondgedra het. 

In die koshuis waar die navorser diens verrig het, was nagenoeg 64% van die dogters 

afkomstig uit ouerhuise waar die ouers geskei was. 

In 'n artikel wat in Februarie 1989 verskyn het, beweer Crosbie-Burnett en Newcomer 

( 1989: 155) die volgende: "Increasing numbers of children are bringing divorce-related 

problems to schoof'. 

In die Verenigde State van Amerika het navorsers ook bevind dat baie meer kinders 

hulle in enkel-ouergesinne bevind. Die 1981-sensus in die VSA het getoon dat daar 'n 

356% toename in enkel-ouergesinne was, wat deur 'n ongetroude vrou gelei word 

(Coffman en Roark, 1988:246). 

In aansluiting hierby het die sensusstatistiek in die Republiek van Suid-Afrika ook 

dieselfde tendens getoon. Vanaf 1970 tot 1993 was daar 'n spesifieke 

egskeidingstoename by blankes, vanaf 8% na 15,5%. Die getal minderjarige kinders 

hierby betrokke het ook 'n toename vanaf 11 098 kinders in 1970 tot 21 969 in 1 993, 

getoon (SSD-verslag, 1 994:3). Dit verteenwoordig 'n toe name van nagenoeg 10 871 

kinders oor die tydperk van 23 jaar. 

1.2.2 Verkenning van die navorsingsprobleem 

Daar bestaan heelwat resente literatuur wat handel oor koshuise, veral koshuise wat 

as inrigtings en rehabilitasie-eenhede vir kinders met probleme, soos drankmisbruik, 

dwelmmisbruik, prostitusie en jeugmisdaad, dien. 
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Hier volg nou 'n kart oorsig van die mees resente literatuur waarna hierbo verwys is. 

• Raubolt (1983: 149) skryf in 'n artikel oar psigoterapie met impulsiewe kinders 

die volgende : "Die koshuis was 'n binnepasient-eenheid. Op die DSM-111 

diagnostiese indeling het hierdie kinders onder 'Conduct Disorder, 

Undersocialized, Aggressive', geresorteer. Van hierdie kinders het 70% buite

pasiente-behandeling ondergaan en 10% van hulle het hospitalisasie en 

koshuisplasings deurgemaak". 

• Dunne (1982:31) beweer dat 'n verpleegassistent spel-sessies begin het by Hill 

End Adolessensie Eenheid (Hill End Hospital, Hertfortshire). Sy het bevind dat 

aanraking en fisiese aktiwiteite in groepsterapie nodig is wanneer met 

adolessente terapie gedoen word. Dit het 'n daling in geweld meegebring en 

adolessente het baie meer liefdevolle gevoelens jeens mekaar getoon. 

Oar ander aspekte van die koshuise was daar oak inligting beskikbaar, soos 

byvoorbeeld die verband tussen koshuisinwoning op hoerskool en akademiese 

prestasies van eerstejaar-universiteitstudente (Taute, 1981 ). Die invloed van 

koshuisinwoning op die ouer-kind-gesagsverhouding word in Van Schalkwyk (1980), 

bespreek. 

Daar bestaan egter relatief min resente literatuur oar die normale kind sander 

psigopatologie in skoolkoshuise. Daarom is 'n loodsondersoek gedoen om vas te stel 

of daar ander diensdoenende personeel by ander koshuise was, wat dieselfde 

probleme as die navorser ondervind het. 
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1.2.2.1 Loodsondersoek 

Aangesien die navorsingsontwerp : 

"Groepsterapie by ado/essente koshuisdogters, waarvan die ouers geskei 

is", 

nie volledig in die resente literatuur bespreek word nie, het die navorser besluit om die 

probleem aan die hand van 'n loodsondersoek behoorlik na te vors. Die doel van die 

loodsondersoek was om te bepaal of ander diensdoenende personeel, soortgelyke 

probleme as die navorser ervaar het. Koshuise wat vir die doel van die loodsondersoek 

geselekteer was, moes aan die volgende kriteria voldoen. 

• 'n Koshuis wat adolessente skooldogters akkommodeer. 

• Gelee in 'n plattelandse omgewing. 

• Geografies moes dit in Noordwes Provinsie gelee wees. 

Die koshuise is aan die hand hiervan vir die loodsondersoek geselekteer. Weens 

navorsingsetiek en die sensitiewe aard van die inligting, sal die name van die koshuise 

nie in hierdie verslag vermeld word nie. Dit is egter op aanvraag by die navorser 

beskikbaar. Die teikengroep vir die navorsing was adolessente koshuisdogters. Die 

ouderdomme van die dogters het gewissel tussen 11 en 19 jaar. Die onderwysers wat 

die vraelys moes beantwoord, was damespersoneel van die betrokke skoal en 

koshuise. 

1.2.2.2 Die resultate van die /oodsondersoek 

Hier volg nou 'n bespreking van die vraelys as navorsingsinstrument, deur die vraag 

telkens te stel met al die moontlike antwoorde wat deur die onderwyser gegee is. 

Nege respondente het aan die ondersoek deelgeneem. 

Die eerste bladsy van die vraelys het bestaan uit agt multi-keuse vrae met vier afleiers 

elk, naamlik: 
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1 = nooit 

2 = met uitsondering 

3 = soms 

4 = altyd 

Die stelling het gelui: 

"BEANTWOORD DIE VOLGENDE VRAE DEUR 'N KRUIS TE TREK, BV. 

Vraag 1 : 

1 3 4 

"Beleef u, as onderwyser, die verskynsel dat u een onderwyser is wat 

baie dogters se probleme moet hanteer?" 

By vraag 1 stem sewe persone met die stelling saam en twee verskil daarvan. Dit dui 

daarop dat 77,7% van die respondente voel dat een onderwyser nate veel probleme 

moet omsien. 

Vraag 2: "U as onderwyser kan aan a/ die emosionele behoeftes van die 

koshuisdogter voorsien". 

Ses persone voel by vraag twee dat hulle toegerus is om in al die emosionele 

behoeftes van die koshuisdogter te voorsien (66,6%), terwyl drie persone negatief 

daaroor voel. 

Vraag 3: "/s daar voldoende tyd om aan die koshuisdogter se prob/eme aandag te 

gee?" 

Vier persone voel daar is genoeg tyd om aandag te gee (44,4%), terwyl vyf persone 

(55,6%}, voel dat daar nie genoeg tyd is nie. Wat hierdie aspek betref, is die 

respondente verdeeld oar die beskikbare tyd wat 'n onderwyser nodig het om 

verskillende dogters se probleme aan te hoar. 
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Vraag 4: "Kom dit onder u aandag dat koshuisdogters toenemend probleme 

ondervind?" 

Agt persone voel dat dogters in die koshuis toenemend probleme ondervind; 'n 

meerderheid van 88,8%. Een persoon het anders gevoel, want sy kon nie die definisie 

van die woord "toenemend" bepaal nie. "Toenemend" beteken dat kinders elke jaar 

meer probleme ondervind. 

Vraag 5: "Voe/ dit vir u, as diensdoenende onderwyser, of u toegerus is om die 

probleme van die koshuisdogter te hanteer?" 

Vraag 5 moes bepaal hoeveel onderwysers voel dat hulle toegerus is om die probleme 

van koshuisdogters te hanteer. Sewe uit die nege respondente het aangedui dat hulle 

toegerus voel om die dogters se probleme te hanteer, dus 'n totaal van 77,7%. 

Vraag 6: Gee u genoeg kwaliteit aandag aan elke koshuisdogter?" 

Op die vraag of die onderwyser genoegsame kwaliteit aandag aan elke koshuisdogter 

gee, was die respondente verdeeld. Vier respondente het gevoel hulle gee genoeg 

kwaliteit aandag teenoor vyf (55,5%) respondente wat gevoel het dat hulle nie 

voldoende aandag aan elke kind gee nie. 

Vraag 7: "Dink u dat 'n mens in groepsverband, op 'n geree/de basis, beter sal kan 

omsien na koshuisdogters se probleme?" 

AI nege respondente het positief hierop geantwoord, dus 'n totaal van 100%. 

Vraag 8: "Sou u as groepsterapeut opgelei word, sa/ u kans sien om met 

koshuisdogters, wat dieselfde probleme ondervind, in groepe te werk?" 

Vyf van die nege respondente (dus 55,5%), het geantwoord dat hulle sou kans sien om · 

met koshuisdogters, wat dieselfde probleme ondervind, in groepe te werk. 
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Die tweede deel van die vraelys het uit oop vrae bestaan, waar elke onderwyser haar 

eie eerlike mening kon gee. Die onderwysers is genommer van A-H om hulle anoniem 

te hou. 

Vraag 9: 

Antwoorde: 

"Watter probleme, volgens u as diensdoenende onderwyser, ondervind 

adolessente koshuisdogters?" 

A9 • Onsekerheid t.o.v. hulle aanvaarbaarheid vir hul maats. 

• Ouers se gebroke huwelike. 

• Toenemende druk op dogters om altyd mooi, slank en "in" te wees. 

89 • Te min ouerbetrokkenheid. 

• Sosialisering (te veel in 'n kamer). 

• Groepsdruk. 

C9 • Hormonale ontwaking. 

• Onvoldoende ouerbegeleiding en -belangstelling. 

D9 • Baie kom uit gebroke gesinne en het nie sekuriteit en vaste 

beginsels/voorbeelde gehad nie. 

E9 • Probleme met ouers. 

• Portuurgroepdruk. 

• Aanpassingsprobleme. 

F9 • Senuwee-probleme. 

• Onderlinge rusies/bakleiery. 

• Verveeldheid: niks stimulerend om te doen nie. 

• Ouerhuisprobleme. 

G9 • Stres. 

• Groepsdruk. 

• Keuses van vriende en vriendinne. 
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H9 • Verwerping deur ouers. 

• Rook. 

• Seun-dogter-verhouding. Hoe om op te tree teenoor die 

teenoorgestelde geslag. 

• Waar pas ek as koshuisdogter in? 

Vraag 1 0 : "Watter probleme ondervind u, as diensdoenende onderwyser, met 

betrekking tot diens doen in die koshuis?" 

A 10 • Tyd nie voldoende nie (ek is getroud en het twee klein kindertjies van 

my eie). 

• Die ongeskiktheid/ongedissiplineerdheid van dogters. 

810 • Diefstal. 

• Onvoldoende personeel. 

• Onredelike versoeke van dogters. 

C10 • Onvoldoende personeelgetalle. 

• Veeleisende ouers en dogters. 

• Menseregte-beginsel. 

• lnkonsekwente optrede deur beheerpersoneel. 

010 • lnboet van privaatheid. 

E1 0 • 'n Koshuispersoneellid het geen privaatheid nie. Daar is voortdurend 

dogters met probleme, siektes ens. wat hulp verlang. 

F10 • Vanwee veeleisende koshuispligte, is daar nie genoegsame tyd vir 

vriendskappe nie. 

• Nie altyd seker oor siekte-toestande nie. 

G1 0 • Jy, as onderwyser, het ook geen privaatheid op die dae wanneer jy 

nie diens doen nie. 
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H 10 • Negatiewe kritiek van hoer gesag. Koshuisdiens is regtig 'n ondankbare 

werk. 'n Mens kry die gevoel dat jy die dag as jy diens doen, 24 uur 

lank GEE tot jy leeg is en niks terugontvang nie. Daar is geen 

ondersteuning van matrones, wanneer 'n dogter byvoorbeeld siek is 

nie. 

110 • Voel soms of ek aileen sukkel om die probleme opgelos te kry. 

• Oat dogters soms onnodig moeilik is net om die onderwysers te tart 

en te kyk wat die reaksie gaan wees. 

Vraag 11 : "Hoeveel adolessente dogters waarvan die ouers geskei is, is daar in u 

koshuis?" 

Die antwoorde was soos volg: 

Vyf damespersoneellede : 80%. 

Twee damespersoneellede: Die meeste. 

Een damespersoneellid Driekwart van die dogters. 

Een damespersoneellid Weet nie, maar redelik baie. 

Vraag 12 : "Enige iets anders wat u, as diensdoenende personeellid, wou byvoeg?" 

Die antwoorde op bogenoemde vraag lui soos volg: 

Vyf damespersoneel het geen byvoegings gehad nie. Die oorblywende dames het die 

volgende opmerkings gehad: 

• As een ouer nie altyd kwaliteit aandag aan een/twee kinders kan gee nie, hoe 

kan een personeellid dieselfde aandag aan 60 individue gee? Die personeellid 

het oak buitemuurse aktiwiteite, voorbereiding en ander verpligtinge om te 

verrig. Dis bevredigend om die meisies nader te leer ken en hulle te help met 

hulle probleme. 

• Koshuisdiens maak van jou 'n "ryker" mens, alhoewel dit BAlE harde werk is. 
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• Moeilik om kinders persoonlik te leer ken en jy weet nie altyd van die huislike 

omstandighede nie. 

• As 'n mens nie lekker bly nie, dan werk jy ook nie lekker nie. Die skoal behoort 

vir die diensdoenende personeel nie net geldelik beter te vergoed nie, maar 

ook ander voordele te gee soos beter behuising naby die koshuis. 

Uit bogenoemde antwoorde blyk dit asof die nege diensdoenende onderwysers 

dieselfde probleem het as die waarvan die navorser bewus geword het, naamlik dat een 

onderwyser nie al die koshuisdogters se probleme kan hanteer nie. 

1.3 PROBLEEMSTELLING 

Op grand van die navorser se probleemontleding kan die volgende probleem gestel 

word: 

"Wat is die waarde van groepsterapie by adolessente koshuisdogters 

waarvan die ouers geskei is?" 

1.4 DOELWITIE 

Die volgende doelwitte word gestel: 

1.4.1 Om groepsterapie by adolessente koshuisdogters waarvan die ouers 

geskei is, te implimenteer. 

1.4.2 Om adolessente koshuisdogters tot die besef te bring dat hulle problema 

nie uniek is nie, maar dat daar ander is wat in dieselfde situasie is. 

1.4.3 Om die dogters tot aanvaarding te bring van die situasie waarin hulle, 

hulle bevind as gevolg van die egskeiding van hulle ouers. 

1.5 BEGRIPSVERKLARING 

Die begrippe wat in die verhandeling gebruik gaan word, gaan in die verhandeling die 

volgende beteken: 
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1.5.1 Adolessensie 

Adolessensie word gesien as die oorgang van die kinder- na die volwasse wereld en 

per definisie is dit "die tydperk tussen die begin van puberteit (die stadium waarin fisiese 

ontwikkeling skielik versnel en sekondere geslagskenmerke begin ontwikkel) en die 

bereiking van fisiese, psigiese en emosionele rypheid" (Louw, 1982:213). 

Die ouderdom word in hierdie verhandeling gesien soos Louw (1982:213) dit saamvat: 

as arbitrer tussen 11 en 13 jaar as aanvangsjaar en die einde van adolessensie tussen 

18 en 19 jaar. 

1.5.2 Koshuisdogter 

'n Dogter wat inwonend in die koshuis is. 

1.5.3 Egskeiding 

'n Wetlike verbintenis (huwelik), wat beeindig is. 

1.5.4 Groepsterapie 

Groepsterapie kan volgens Beyers (in Louw, 1989:645), "gesien word as 'n 

psigoterapeutiese metode bestaande uit 'n sisteem van terapiee waar lede van 'n groep 

in groepsverband tot 'n meer optimale interaksie met hulself en hul omgewing kan kom. 

Uit bostaande is dit duidelik dat daar 'n groep teenwoordig moet wees, dat 'n Ieier of 

groepsterapeut(e) die groep saamstel en lei en dat 'n verskeidenheid metodes en 

tegnieke toegepas kan word om die groep se doelstellings te kan bereik". 

1.6 VERLOOP VAN DIE ONDERSOEK 

Die verhandeling word in die volgende hoofstukke ingedeel. 

Hoofstuk 1 

Hoofstuk 2 

lnleiding, probleemontleding, probleemstelling en begripsverklaring 

Adolessensie 
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Hoofstuk 3 

Hoofstuk 4 

Hoofstuk 5 

Hoofstuk 6 

Hoofstuk 7 

Egskeiding 

Groepsterapie 

Navorsingsontwerp 

Empiriese navorsing 

Gevolgtrekking en aanbeveling 

1. 7 TEN SLOTTE 

Vervolgens sal daar in Hoofstuk 2 'n fenomeenontleding van adolessensie gedoen 

word. 

Nadere ondersoek sal ingestel word na die ontwikkelingstake en aanpassingsprobleme 

wat adolessente ondervind. Hierdie inligting is noodsaaklik vir die navorser, ten einde 

kognitiewe en empatiese begrip vir die adolessente dogters, waarvan die ouers geskei 

is, te he, om sodoende geslaagde groepsterapie te implementeer. 
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HOOFSTUK 2 

ADOLESSENSIE 

2.1 INLEIDING 

Adolessensie is 'n nuwe geboorte - 'n nuwe lewensfase waarin die hoer, voltooide 

persoonstrekke gebore word. Dit is 'n tydperk van verandering en groei! 

Driehonderd jaar voor Christus het Aristoteles gekla dat adolessente "passievolle, 

irrasionele mense is, wat deur hulle impulse beheer word". 

Plato het weer gese seuns moenie toegelaat word om drank te gebruik voor hul 

agtiende verjaarsdag nie, omdat hulle te vinnig opgewonde raak. "Fire must not be 

poured on fire" (Plato, 1953:14, soos aangehaal deur Mussen, 1990:568). Oak in 'n 

begrafnisrede van 'n klerk in die sewentiende eeu is gese dat die adolessent soos 'n 

nuwe skip is, wat te water gelaat word in die groat oseaan, sander 'n stuur of 'n 

stuurman (Mussen, 1990:568). 

Adolessensie as term kom van die Latynse werkwoord "adolescere", wat beteken "om 

te groei tot volwassenheid". 

Adolessensie gaan in die verhandeling gesien word as die tydperk tussen die begin van 

puberteit (die stadium waarin fisiese ontwikkeling skielik versnel en sekondere 

geslagskenmerke begin ontwikkel) en die bereiking van fisiese , psigiese en emosionele 

rypheid. Die werklike begrensing in adolessensie in terme van chronologiese ouderdom 

is arbitrer. Puberteit, volgens Louw (1982:213), begin gewoonlik tussen die ouderdom 

van 11 en 13 jaar. Seuns bereik puberteit naastenby twee jaar later as meisies. Die 

einde van adolessensie word gewoonlik bereik tussen die ouderdom van 18 en 19 jaar. 

Oak hierdie grens is arbitrer en kan wissel volgens die tempo waarteen die individu 

ontwikkel. 
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Adolessensie is 'n tydperk, waarin dramatiese fisiologiese en psigologiese veranderings 

intree. Dit is ook 'n tydperk waarin nuwe uitdagings aan die adolessent gestel word. Dit 

staan ook bekend as ontwikkelingstake. 

2.2 ONTWIKKELINGSDIMENSIES VAN DIE ADOLESSENT 

Die volgende agt ontwikkelingstake word deur Havighurst, soos vervat in Louw 

(1982:214), onderskei. 

• Die ontwikkeling van nuwe en meer volwasse verhoudings met lede van beide 

geslagte. 

• Die ontwikkeling van 'n manlike of vroulike sosiale rol. 

• Die aanvaarding van fisiologiese veranderinge wat plaasvind. 

• Die aanleer van sosiaal-verantwoordelike gedrag. 

• Die ontwikkeling en bereiking van emosionele onafhanklikheid van die ouers. 

• Die voorbereiding vir 'n beroep. 

• Die voorbereiding vir 'n huwelik. 

• Die ontwikkeling en verwerwing van 'n eie waarde en etiese stelsel wat as 

riglyn vir gedrag kan dien. 

Die normale ontwikkeling en suksesvolle voltooiing van hierdie ontwikkelingstake hou 

verband met die geluk en sukses waarmee volwassenheid betree word. 

Die onderskeie dimensies van ontwikkeling word bespreek. 

2.2.1 Ontwikkeling 

2.2.1.1 Fisiese ontwikke/ing 

Adolessensie begin by puberteit, wat die eerste fase van adolessensie is. Puberteit is 

die seksuele volwassewording, wat begin by hormonale veranderinge en hul 

manifestasies, soos geleidelike vergroting van die ovaria in vroue en die toename in 

selgroei van die testis by mans. Bogenoemde veranderinge kan nie uiterlik 
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waargeneem word nie en daarom word puberteit dikwels gemeet aan die verskyning 

van hare op die pubis, die vergroting van die borste by dogters en 'n toename in grootte 

van die penis en testis by seuns. Seksuele volwassenheid gaan gepaard met 'n snel

groeifase in lengte en gewig vir ongeveer vier jaar. 

2.2.1.2 Hormonale veranderings 

Die pitunere klier is van kritiese belang in die regulering van groei in puberteit. Hierdie 

klier is gelokaliseer in die brein en is verbind aan senuwee-eindpunte. Wanneer die 

hipotalamus "volwasse" word, ('n gebeurtenis wat by individue op verskillende tye 

plaasvind), word seine na die pitu"itere klier gestuur om vroeer ge"inhibeerde hormone, 

vry te stel. Die hormone wat vrygestel word, het 'n stimulerende effek op meeste ander 

endokriene kliere, insluitende die tiro"ied en adrenale kliere, testis en ovaria wat weer 

hormone vir seksuele ontwikkeling vrystel. Dit sluit in androgene (manlike hormone), 

estrogeen (vroulike hormone) en progesteroon (swangerskap hormone). Tussen 

bogenoemde hormone en ander hormone in die liggaam is daar interaksie in 

komplekse wyse, wat ordelike progressie in fisiese en fisiologiese ontwikkeling tot 

gevolg het (Mussen, 1990:569). 

2.2.1.3 Snel-groei van die adolessent 

In Engels "growth spurt", verwys die term na die versnelde groei in lengte en gewig 

tydens puberteit. Die intensiteit, duur en aanvangsouderdom verskil van individu tot 

individu. 

By albei geslagte duur die fase vir ongeveer vier en 'n half jaar, waarvan die piek by 

dogters op 11-jarige ouderdom is en by seuns, op 13 jaar bereik word. 

2.2. 1.4 Ges/agtelike ryping 

Seksuele volwassenheid of geslagtelike rypheid by seuns en dogters verskil (Mussen, 

1990:575). Daar is variasies by individue, maar tabel 2.1 op p.19 dui aan hoe die 

fisiologiese en seksuele volwassenheid by seuns en dogters plaasvind. 
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Volgens Louw (1982:216), het beide primere en sekondere geslagskenmerke, (soos 

in Tabel 2.1 op p. 19 uiteengesit), 'n belangrike invloed op die selfbeeldvorming van die 

adolessent. 

Die fisiologiese veranderinge het dus 'n invloed op die psigologiese funksionering van 

die adolessent. (Dit sal in 3.2 onder die opskrif: "ldentiteit", bespreek word). 

Eerstens is daar gekyk na fisiese ontwikkeling en nou gaan die ontwikkeling van 

seksualiteit in adolessensie ondersoek word. 

2.2.2 Seksuele ontwikkeling 

Daar is 'n legio veranderings in puberteit. maar geen een is so 'n dramatiese 

verandering soos die seksuele ontwikkeling nie. Hierdie verandering in 'n jongmens se 

!ewe dra grootliks by tot sy of haar selfbeeld. 

Seksualiteit is 'n lewenslange deel van menswees en Mussen (1990:584) se die 

volgende: 

"Although sexuality in the broadest sense is a lifelong part of being human (even 

babies love to be held and may fondle their genitals), the hormonal changes 

accompanying puberty lead to stronger sexual feelings. These feelings are 

manifested differently in different individuals, even in the same person they may 

be expressed differently at different times". 

2.2.2. 1 Meningsverskil/e tussen mans en vrouens rakende seksualiteit 

Mans sien hulle seksuele rypwording se piek as adolessensie. Die frekwensie van 

seksuele ontlading bereik ook sy piek in adolessensie, veral deur masturbasie, behalwe 

vir 'n minderheid van adolessente wat getroud is of saamwoon. 
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label 2.1 Fisiese en seksuele ontwikkeling van adolessente 

SEUNS DOGTERS 

Testis en skrotum vergroot. Adolessente snel-groeifase begin. 

Pubiese hare verskyn. Donsige (nie-gepigmenteerde), skaamhare 
verskyn. 

Adolessente-snelgroei begin en die penis Borste vergroot (die sogenaamde bot-fase 
begin vergroot. van ontwikkeling) en ronding van die 

heupe begin asook verskyning van 
donsige haartjies onder die arms. 

Die stem breek soos die larinks groei. Die uterus en vagina sowel as labia en 
klitoris vergroot. 

Hare verskyn onder arms en bo-op lip. Pubiese hare groei vinnig en pigmenteer 
gedeeltelik. 

Sperm-produksie verhoog. Borste ontwikkel verder, tepel-pigmentasie 
begin en areola vergroot. Hare onder die 
arm pigmenteer. 

Snel-groei fase of versnelling in groei- Versnelde groeitempo (snel-groeifase ), 
tempo bereik 'n piek en skaamhare bereik piek en neem dan af. 
pigmenteer. 

Prostaatklier vergroot. Menstruasie-siklus begin. 

Spermproduksie ontwikkel vir fertiliteit wat Skaamhare-ontwikkeling is voltooi, gevolg 
'n nuwe dimensie gee aan die bestaan van deur ontwikkeling van die borste en hare 
die adolessent, volgens Louw (1982:216). onder die arm. 
Groeitempo neem af. 

Fisiese krag bereik 'n piek. Die tydperk van adolessente-steriliteit 
eindig en die dogter is ontvanklik vir 
konsepsie. 

Onder vroulike adolessente is daar 'n wyer verskeidenheid individuele verskille. 

Sommiges beleef hul seksuele behoeftes op dieselfde wyse as die manlike geslag. Vir 

die meerderheid vroulike adolessente is die seksuele gevoelens diffuus en meer gerig 

op bevrediging van ander behoeftes, soos byvoorbeeld selfbeeld, motivering, liefde en 

die geborgenheidsgevoelens (Bell, 1980:585). 

19 



Daar is 'n ooglopende toename in seksuele belangstelling en gedrag by beide geslagte 

gedurende adolessensie. Volgens Mussen (1990:585) ken seksuele aktiwiteit in die 

algemeen maar meer spesifiek masturbasie, meer dikwels by manlike as vroulike 

adolessente voor.Hierdie verskil tussen geslagte het verminder in resente jare. 

Jong vrouens is steeds meer konserwatief teenoor seksualiteit as jong mans. Astin, 

Green & Kern (1987, soos aangehaal in Mussen, 1990:585), het die volgende beweer: 

" ... in 1984, among American first-year college students, nearly two-thirds of the 

males, but less than one-third of the females, agreed with the statement : Sex is 

okay if people like each other". 

Norman en Harris (1980, soos aangehaal deur Mussen, 1990:585) beweer dat daar 'n 

meer intieme verhouding is by paartjies wat net voor hul troue saamwoon: 

"Among American adolescents, only 32% of females and 21% of males said that 

they would not be willing to have intercourse in such circumstances" (Mussen, 

1990:585). 

In kontras met die Victoriaanse voorsate, is daar 'n meerderheid vroulike adolessente, 

wat glo dat vrouens seks net soveel geniet as mans en net een uit tien glo dat vrouens 

nie soveel seksuele genet kan put as mans nie. Hierdie siening word ondersteun deur 

resente navorsing deur Conger (1980), Masters & Johnson (1970), Masters, Johnson 

& Kolodny (1988), soos aangehaal in Mussen (1990:585). 

Masters en Johnson (1970:75) het bewys dat die vroulike fisiologiese kapasiteit vir 

seksuele respons grater is as mans s'n. Om hier byte voeg, het Chilman (1983) en 

Conger (1980, soos aangehaal in Masters & Johnson, 1970:75) bewys dat seksuele 

gedrag, byvoorbeeld die frekwensie van orgasme, meer varieer onder vroue as mans. 

Selfs vir 'n spesifieke vrou kan sulke gedrag op verskillende stadiums grootliks varieer. 
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Biologies en fisiologies gesien, blyk dit dat seksualiteit by vroue, baie meer saamhang 

met die persoonlikheid, as by mans. 

Musson (1990:585) haal Conger & Peterson (1984), Katchodourian (1985), en Schmidt 

(1975) aan wat die volgende bewering van hom ondersteun: 

"Erotic stimulation that cannot be related to oneself as a total person, because it 

is perceived as threatening, because it conflicts with existing values, because it 

is impersonal, or because it is aesthetically offensive, is more likely to tum off the 

average adolescent female than her male peer." 

Miller en Symon (1980, soos aangehaal deur Mussen, 1990:585) het deur hulle 

navorsing gevind dat fantasiee rakende betasting en gemeenskap met die een vir wie 

jy lief is, of baie van hou, voorgekom het. In teenstelling hiermee het 22% vroue teen oar 
• 

79% mans, seksuele fantasiee gehad oar vreemdelinge met wie hul geen emosionele 

bande gehad het nie. In kontras met bogenoemde het 74% vroue, teenoor 84% mans, 

aangedui dat hulle nie-seksuele aktiwiteite sal doen saam met die een vir wie hulle lief 

is of met die persoon waarvan hulle hou nie. 

Die hedendaagse adolessent is meer openlik en eerlik oar seksualiteit as hul 

voorgangers. Daar is oak 'n toenemende tendens by adolessente om besluite oar 

korrekte seksuele gedrag op 'n persoonlike waarde- en cordele-basis te grand as op 

konformiteit en ge'institusionaliseerde sosiale kodes (Conger, 1980, soos aangehaal in 

Mussen, 1990:589). 

Hierdie veranderinge het op verskillende wyses gemanifesteer. Dit strek van grater 

vryheid in seksualiteit in terme van verhoudinge, die behoefte aan beter en meer seks

opvoeding, insluitende toegang tot voorbehoedmiddels en seksuele inligting (sien tabel 

2.2 op p. 22 uiteengesit). 
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Tabel 2.2: Die gebruik van voorbehoedmiddels onder seksueel
aktiewe adolessente (Mussen, 1990:588) 
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Gebruik van voorbehoedmiddels 

Die persentasie van 
seksueel-aktiewe 
adolessente in die 
ouderdomsgroep 15 -
19 jaar, wat in metro

politaanse areas woon, 
wat tydens voor
huwelikse seks a/tyd, 
soms, nooit en met 
die eerste seksue/e 
ervaring, voorbehoed
middels gebruik. 

Hierteenoor staan adolessente die volgende teen: eksploitasie, druk van die 

ander party tot gemeenskap, seks net vir genot sander 'n verhouding en seks 

tussen jong mense wat nag nie die verantwoordelikheid van 'n seksuele 

verhouding kan verstaan nie. 

Seide geslagte se siening oar voorhuwelikse seks is be"invloed deur die feit 

dat hulle openlik met hulle ouers oar seks en voorbehoedmiddels gesels het. 

Dit het daartoe aanleiding gegee dat hulle minder geneig was om 

voorhuwelikse seks te beoefen (Conger, 1988, Sorensen, 1973, soos 

aangehaal in Mussen, 1990:588). 

Daar is egter geen bewys dat seks-opvoeding, insluitend die oar 

voorbehoedmiddels, sal verhoed dat kinders seksueel aktief raak nie. Aan die 

ander kant is daar redelike bewys dat seksueel aktiewe adolessente, wat 

seks-opvoeding gehad het, meer effektief voorbehoedmiddels sal gebruik en 

minder geneig is om swanger te raak. 
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2.2.2.2 Voorhuwe/ikse seks 

Voorhuwelikse seks is een van die kontroversiele onderwerpe vir die adolessent op 

sosiale, politieke en persoonlike gebied. Daar is min statistiek op die gebied. In die 

middel 1970's het sosiale observeerders 'n seksuele revolusie aangekondig, terwyl 

ander weer gese het dat tieners net soveel voorhuwelikse seks as hul ouers beoefen, 

maar hulle is net meer openlik daaroor. 

Meer onlangse studies het egter getoon dat daar tog 'n jeugrevolusie in die laat 

sestigerjare was, wat aanleiding gegee het tot transformasie, nie net in seksuele 

houdings en waardes nie, maar ook in gedrag (Hayes, 1987; Hofferth, Kahn & Baldmin, 

1987; Zelnik & Kantner, 1980, soos aangehaal in Mussen, 1990:590). 

Dacey (1986:258) beaam ook die jeugrevolusie as hy daarop wys dat 'n sosioloog, 

Edgar Freidenberg, in 1959, hierdie verandering beskryf het as 'n "genesis" van nuwe 

verhoudinge in 'n boek: "The Vanishing Adolescenf' 

Tabel2.3 (op p. 24), soos uiteengesit deur Mussen (1990:591), gee 'n oorsig oor die 

beoefening van voorhuwelikse seks in die VSA. Let veral op na die toename by 

blankes, swartes en die totale bevolking (blank en swart gesamentlik). In sommige 

gevalle is daar 'n afname- van 1979-1982 by die totale bevolking op 15-, 17- en 19-

jarige ouderdom, in 1982 by 15-jarige blankes en in 1982 by die swart bevolking van 

15-18 jaar. 

Tabel 2.3 dui daarop dat daar in ·1971 een uit vier tieners op sestien jaar en die helfte 

op negentienjarige ouderdom, voorhuwelikse seks gehad het. Dertig persent van 

sestienjariges en driekwart van die negentienjariges het in 1982 aangedui dat hulle 

seksueel aktief was. (Die laaste verteenwoordigende statistiek met betrekking tot 

voorhuwelikse seks, was vir 1982 beskikbaar). 

2.2.2.3 Swangerskap in adolessente jare 

Seksueel aktiewe adolessente moet bekommerd wees oor swangerskap. Wanneer 'n 

tiener swanger raak, het die paartjie vier opsies. Die eerste opsie is om te trou en die 

baba te behou, tweedens om die baba te behou sander om te trou, derdens om die 

baba te laat aanneem en vierdens om die swangerskap te termineer. 
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Tabel 2.3 Persentasie van adolessente in die V.S.A. wat voorhuwelikse seks 
beoefen het, in die tydperk 1971 tot 1982, volgens ras en ouderdom 

Persentasie van VSA tienerdogters wat voorhuwelikse geslagsgemeenskap 
beoefen, uitgedruk in ras en ouderdom, 1971 -1982. Bereken vanaf die 1982 
Nasionale Sensus rakende Gesinsgroei 

Jaar 

Ras en ouderdom 1971 1976 1979 1982 

Totaal 

15-19 31.7 39.0 43.4 45.2 

(Gestandaardiseer) (3, 17) (38,6) (42,7) (44,0) 

15 14,6 10,8 21,9 18,6 

16 23,5 26,4 27,1 30,0 

17 30,7 37,4 47,0 41,8 

18 36,9 54,0 54,4 57,8 

19 54,0 65,8 64,8 73,4 

Blank 

15-19 29,2 36,2 40,8 43,1 

( Gestandaard iseer) (29,2) (36,0) (40,0) (42,0) 

15 13,5 18,9 20,1 16,8 

16 20,8 24,7 24,0 28,1 

17 27,9 34,2 35,3 38,6 

18 33,2 50,1 49,5 55,4 

19 51,6 62,7 62,1 71,8 

Swart 

15-19 51,2 56,1 61,2 56,6 

(Gestandaardiseer) (51 ,2) (54,8) (59,6) (54,9 

15 22,7 23,2 33,1 27,9 

16 45,1 37,3 45,2 40,0 

17 51,9 57,1 58,1 56,4 

18 68,1 78,3 85,7 73,7 

19 73,3 85,0 81,8 82,5 
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Volgens Nielsen (1996:511), het die swangerskapsyfers onder adolessente met 20% 

in die afgelope 20 jaar gedaal, vanwee die adolessente se gebruik van 

voorbehoedmiddels. Een miljoen Amerikaanse adolessente meisies raak egter steeds 

elke jaar swanger. Een uit vier jong vroue het swanger geraak voor agtienjarige 

ouderdom en een uit twee was op twintigjarige ouderdom reeds swanger. Mussen 

(1990:514) beaam ook hierdie stelling dat die swangerskapsyfers onder adolessente 

gedaalhet. 

Sommige navorsers meen dat die adolessente dogter uit eie keuse swanger geraak 

het, tog blyk dit dat 85% swangerskappe onbepland was. Die onderstaande tabel (2.4 

op p. 25), soos gesien deur Nielsen (1996:512), stel dit soos volg voor. 

Tabel 2.4 Die uitvloeisel van swangerskap onder adolessente dogters 

Voorgenome Onbeplande 
geboorte geboorte Aborsie Miskraam 

14% 37% 35% 14% 

2.2.2.4 Fases van seksualiteit 

As daar hedendaagse veranderende patrone in seksuele gedrag is, kan daar verwag 

word dat liefdesgevoelens verskillend sal ontwikkel? Meeste sielkundiges, volgens 

Dacey (1986:259), sien die ontwikkeling van die gevoelens van liefde in drie fases: 

• Liefde vir die self- outoseksualiteit: twee-tot sewejariges). 

• Liefde vir dieselfde geslag - homoseksualiteit: sewe tot dertien jaar. 

• Liefde vir die teenoorgestelde geslag - heteroseksualiteit: vanaf dertien/ 

veertien jaar. 

In die outoseksuele fase word die kind bewus van hom-/haarself as 'n bron van 

seksuele genot. 
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Die homoseksuele fase word gekenmerk deur intieme saamwees met dieselfde geslag 

en dit intensiveer by tien- tot twaalfjarige ouderdom, wanneer jong mense die 

puberteitsfase betree en 'n sterker behoefte het om met persone van dieselfde geslag 

te verkeer. Alhoewel hierdie verhoudings nie fisies van aard is nie, het navorsing deur 

Elias en Gebhardt (1969) en Pomeroy (1969 soos aangehaal in Dacey, 1986:259) 

getoon dat een derde van aile manlike en vroulike adolessente seksuele spel met 

dieselfde geslag ondervind het. Dit blyk dat hierdie aktiwiteit meer uit nuuskierigheid as 

uit latente homoseksualiteit plaasgevind het. 

Heteroseksualiteit is 'n natuurlike derde fase waar belangstelling in die teenoorgestelde 

geslag plaasvind. Tog kan kinders volgens Dacey (1986:259) by die tweede fase 

vassteek. 

Seksualiteit is beskou as 'n psigologiese verandering wat by die adolessent plaasvind. 

Die tweede psigologiese verandering is die ontwikkeling van die identiteit en dit word 

deur Erik Erikson (1986), gesien as die belangrikste faset van die adolessent se 

persoonlikheidsontwikkeling (Louw, 1983:216). 

2.2.3 ldentiteit 

"Wie is ek?" Die soeke na 'n antwoord op hierdie vraag kom by die meeste adolessente 

voor en volgens Erikson se teorie is 'n bevredigende antwoord op hierdie vraag 'n 

voorvereiste vir die ontwikkeling van emosionele volwassenheid. 

Louw (1983:216) is van mening dat dit 'n komplekse onderwerp is en hy sien die 

antwoord op die vraag: "Wie is ek?", soos volg. Adolessente mo·et: 

• Die fisiologiese veranderings wat by hul plaasvind, verstaan. 

• Hul eksterne omgewing definieer. 

• Hul eie rol binne daardie omgewing bepaal. 

• Hul eie standpunt ten opsigte van hul eie en die waardes van die 

gemeenskap, formuleer. 

• Die verantwoordelikheid vir hulle eie gedrag aanvaar. 
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Die verwerwing van 'n eie identiteit is die keerpunt in die lewe van elke mens. Hierna 

sal die ontwikkeling op 'n kontinue wyse in een of ander rigting voortgaan. Een groat 

gevaar gedurende hierdie fase is rolverwarring. 

Rolverwarring kan voorkom as 'n spesifieke rol verlang word, maar dit nie bereik kan 

word nie. Aangesien die keuse van 'n beroep gedurende hierdie tydperk plaasvind, 

word rolverwerwing dikwels met beroepskeuses geassosieer. So byvoorbeeld wil 'n 

leerling wat akademies swak presteer, graag 'n professionele loopbaan volg. Teen die 

tyd dat hy werklik 'n beroepskeuse moet doen, kom hy pynlik tot die besef dat sy 

akademiese prestasies hom nie toelaat om die spesifieke keuse uit te oefen nie. So 'n 

situasie kan maklik aanleiding gee tot rolverwarring. 

Volgens Erikson (1986 soos aangehaal deur Louw, 1983:217), kan rolverwarring tot 

sekere ongewenste gedragsvorme, soos oormatige dagdromery, rolspel en die uitlewe 

van onbewuste wense, lei. 

Dus is die ontwikkeling van 'n eie, positiewe identiteit gedurende adolessensie, een van 

die voorvereistes wat lei tot 'n stabiele, volwasse persoonlikheid. 

Die vraag is dus nou :"Hoe verwerf 'n adolessent 'n eie identiteit?" Louw (1983:217) 

sien dit soos volg. Die bepalende faktor vir 'n persoon se identiteit is die verhouding wat 

die adolessent met sy ouers het. Wanneer die interaksie tussen 'n adolessent en sy 

ouers positief en fasiliterend is, lei dit gewoonlik tot 'n positiewe identiteit (Mussen, 

Conger, Kagan & Geiwitz, 1979 soos aangehaal deur Louw, 1983:217). 

Nielsen (1996:123) beweer die vo!gende: 

"As adolescents, we are in Erikson's fifth stage: identity versus identity 

confusion. If all has gone well in the previous stages, we use our teenage years 

to explore many different roles and options - social, personal and vocational. If 

the adults in our families have helped us acquire a sense of trust, autonomy, 

initiative and industry, then we are equipped to interact and to reason in ways 

that enable us to develop our identities." 
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(Sien tabel 2.5 op p. 30 wat Erikson se teorie rakende identiteitsvorming verduidelik 

volgens Nielsen, 1996: 123). Die tabel is aangepas en in Afrikaans vertaal. 

Erikson (1986 soos vervat in Louw, 1983:217) toon dan oak aan dat 'n agtergrond van 

liefde en respek noodsaaklik is vir die verwerwing van 'n positiewe selfbeeld en 

identiteit. (Vergelyk Louw, 1983:217.) 

Die adolessent se portuurgroep speel oak 'n belangrike rol by die verwerwing van 'n eie 

identiteit. In 'n stadium van moeilike besluite en keuses, is die portuurgroep se 

ondersteuning van groat belang. Die rol van die portuurgroep word nag belangriker 

wanneer hy voel dat sy gesinslede hom nie meer verstaan nie, of wanneer hy poog om 

meer onafhanklik van sy ouers te word. 

In die soeke na 'n antwoord op die vraag "wie is ek?", word die adolessent se 

kognitiewe ontwikkeling oak belangrik geag, want dit gaan oar die ontwikkeling van 

formele en morele denke. In die soeke na die bogenoemde vraag se antwoord, soek 

die adolessent algemeen geldende reels en dit lei dikwels tot introspeksie. 

Mussen (1990:618) beklemtoon dat identiteitsverwerwing nie net 'n mylpaal is wat 

bereik moet word in adolessensie nie. Dit begin al by die vroee jare, met die wyse 

waarop ouers teenoor hulle peuters optree en hy sien dit as 'n fase wat in latere fases 

na adolessensie kan voortgaan. Sommige persone word karikature van dit wat hul 

vroeer was, as hulle begin werk en trou. In plaas van om hulleself te word, om 'n eie 

identiteit te verwerf, word hulle soos aldie ander random hulle. Hulle verwerf dus nie 

hul eie individualiteit nie. 

2.2.3.1 Selfkonsep en identiteit 

Adolessente het 'n meer gesofistikeerde siening van 'n gevoel van eiewaarde as jonger 

kinders. Mussen (1990:620) haal vir Montemayor (1977) aan in die verband. 

"Children describe where they live, what they look like and what they do. Their 

self-consept seems somewhat shallow and undifferentiated, both from other 

people and from their environment. Adolescents, however, describe themselves 
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in terms of their beliefs and personality characteristics, qualities which are more 

essential and intrinsic to the self and which produce a picture of the self that is 

sharp and unique". 

2.2.3.2 Vroee kristallisering van die identiteit 

Musson (1990:620) haal Erikson (1986) aan sien vroee identiteitskristallisering as 'n 

steuring in die proses van identiteitsverwerwing. Dit is 'n premature verwerwing van 'n 

persoon se selfbeeld wat 'n vertraging bring in die ontwikkeling van ander moontlikhede 

vir self-definisie. 

Hierdie persone bou hulle selfbeeld grootliks op goedkeuring van ander, en respek 

teenoor gesag en is meer geneig tot konformering en minder onafhanklik as ander 

jeugdiges. Hulle is meer ge·interesseerd in tradisionele godsdienstige waardes, minder 

angstig en meer stereotiep. Hierdie persone is oak minder intiem in verhoudings met 

dieselfde geslag asook die met die teenoorgestelde geslag (Mussen, 1990:623). 

Die volgende auteurs, soos aangehaal deur Mussen (1990:622): Hodgson & Fischer 

(1 978); Marcia & Lesse, (1 973); St. Clair & Day, (1 979), ondersteun Mussen wat die 

stryd en soeke na identiteit soos volg beskryf. Hierdie soeke en somtyds verwarring, 

kan positiewe faktore wees. lndividue wat 'n sterk identiteit, na 'n lang soeke na die self 

gevind het, is meer onafhanklik, kreatief en kompleks in hul denke, teenoor diegene vir 

wie daar nie 'n tydperk van verwarring was nie. Hierdie persone het 'n grater kapasiteit 

vir intimiteit, het 'n selfversekerde seksuele identiteit, 'n meer positiewe selfkonsep en 

'n meer volwasse manier van redenering ten opsigte van morele waardes. 

Die teendeel is egter oak waar. 'n Adolessent kan oak vashaak by die verwarring en 

hy/sy kan hom/haar dan glad nie "vind" nie. Hulle bly gewoonlik alleenlopers wat geen 

ernstige verhoudings kan aanknoop nie. Hulle het weer gewoonlik 'n lae selfbeeld en 

onvolwasse morele redenering. Hulle is oak nie tevrede met hul ouers se manier van 

lewe nie. 
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Tabel2.5 ERIKSON SE EPIGENETIESE KAART VAN DIE AGT FASES VAN 
PSIGOSOSIALE ONTWIKKELING 

RYPHEID OUDERDOM EGO-INTEGRITEIT 
65 + JARE ------------------------------------------------- VERSUS 

WAN HOOP 
WI'SHEID 

MIDDELJARE ONTWIKKELING 
VERSORGING 25-65 JMR VERSUS -------------------------------------------

STAGNASIE 

JONG VOLWASSENHEID INTIMITEIT 
20-24 JMR ---------------------~--------------- VERSUS LIEFDE 

ISOLASIE 

PUBERTEIT EN EGO-IDENTITEIT 
ADOLESSENSIE -------------------------------- VERSUS GETROUHEID 
12-20 JMR ROLVERWARRING 

SKOOLGMNDE YWERIGHEID 
LATENTE FASE -------------------------- VERSUS TOEREIKENHEID 
6-11 JMR MINDERWMRDIGHEID 

SPEELFASE LOKO- INISIATIEF 
MOTORIES GENIT ML ------------------- VERSUS DOELGERIGTHEID 
4-6 JMR MINDERWAARDIGHEID 

VROEt KINDERJARE OUTONOMITEIT 
ANML 1-3 JMR ------------ VERSUS WILSKRAG 

SKAAMTE 

SUIGELING ORML BASIESE VERTROUE 
SENSORIES VERSUS HOOP 
0-1 JMR BASIESE WANTROUE 

L__,, .•. --·-····--········--···-·--······ ~-·-··----



2.2.3.3 /ntimiteit en beroepsorientering 

Mussen (1990:624) beweer dat beroepsidentiteit 'n integrale deel van identiteit as 

geheel uitmaak. Hierdie siening word, volgens hom, ook gehuldig deur Erikson (1986), 

Marcia (1980) en Asipow (1986). 

Om in 'n beroep te staan en goed daarin te presteer, dra by tot 'n goeie selfbeeld en 

stel die basis daar vir 'n toenemende mate van sekuriteit en stabiliteit in 

identiteitsvorming. 

Daarenteen is dit 'n demoraliserende boodskap vir die adolessent as hy/sy voel dat die 

samelewing hom/haar nie nodig het nie en dat werksaanbiedinge nie beskikbaar is nie. 

Dit kan lei tot identiteitsverwarring en 'n gebrekkige selfbeeld. 

Om hierdie selfbeeld weer op te bou, is dit vir 'n adolessent belangrik om goed

deurdagte blootstelling aan gepaste en konstruktiewe werk te kry. Hierdie blooitstelling 

moet oor 'n wye veld strek, byvoorbeeld primere gesondheidsorg, industriee en 

besighede, kuns, plaaslike regering en maatskaplike dienste. 

Hierdeur verkry 'n adolessent: 

• Beter kommunikasie met sy ouers. 

• 'n Meer positiewe selfbeeld. 

• Beter verantwoordelikheidsin. 

• Blootstelling aan verskillende beroepe. 

Dus kan dit goeie vrugte afwerp as die koshuisdogter wat baie naweke inbly, 'n 

naweekwerkie kan verig om geld te verdien, maar ook om bogenoemde vaardighede 

aanteleer. 

2.2.4 Morele ontwikkeling 

Die toename in die kognitiewe kapasiteit van die adolessent, bring 'n duidelike 

gewaarwording van morele kwessies en waardes. 
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Eweneens word die verpligtinge wat op adolessente geplaas word, soveel swaarder en 

daarom benodig hulle deurentyd goedkeuring van ander rakende morele waardes. 

Verder dink adolessente meer aan morele kwessies op 'n hoe vlak van moraliteit. 

Adolessente bevraagteken sosiale en politieke opvattings van hul ouers. Hulle 

persoonlike waardes en opinies word minder belangrik en die politieke denke word 

meer outoriter. Hulle tree egter nie altyd op in ooreenstemming met hul morele waardes 

nie. 

Godsdienstige waardes word meer abstrak tussen twaalfjarige en agttienjarige 

ouderdom. Oor die algemeen is daar, volgens Mussen (1990:649), 'n afname in 

godsdiens by jongmense, alhoewel daar weer 'n toename was in godsdienstige 

tradisies en nuwe religieuse sektes. 

2.2.5 Kognitiewe ontwikkeling in adolessensie 

Die adolessent begin nie net soos 'n volwassene lyk nie, maar hy begin ook soos 'n 

volwassene dink. Op 'n ouderdom van elf tot twaalf jaar begin, volgens Pia get se teorie, 

die laaste fase van kognitiewe ontwikkeling, naamlik formeel·operasionele denke. 

Tydens adolessensie ontwikkel die individu die vermoe om abstrak te dink en deduktief 

te redeneer. Die denke stel die adolessent in staat om algemene reels te formuleer. Die 

reels kan dan in 'n gegewe situasie getoets word. Die adolessent kan dus sistematies 

en wetenskaplik dink (Louw, 1983:220). 

As gevolg van die kognitiewe veranderings by die adolessent, begin hy nou meer 

belang stel in die gemeenskap as geheel. Die vermoe om ander persone se denke te 

verreken ten opsigte van sy eie verwysingsraamwerk, vorm volgens Elkind {1967 soos 

aangehaal in Louw, 1983:220), die basis van die adolessent se egosentriese denke. 

Hierdie egosentriese denke veroorsaak dat die adolessent 'n beheptheid met homself 

het en 'n gevoel dat hy altyd onder 'n vergrootglas is. 
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Tussen vyftien- en sestienjarige ouderdom verander die egosentriese denke tot meer 

volwasse denke. Die adolessent se denke is nou meer buigbaar en 'n groat mate van 

ewewig word bereik. 

Die kognitiewe ontwikkeling hou oak verband met die adolessent se morele 

ontwikkeling. 

2.3 ADOLESSENSIE: VERVREEMDING 

Mussen (1990:654), meld situasies waar adolessente vervreem en moeiliker aanpas 

by die ontwikkelingstake. 

''Although people generally feel reasonably happy, positive about themselves 

and optimistic about their future, there remain significant minorities for whom life 

is not going well . ... these include young people who for one reason or another, 

are alienated from society and its values, emotionally isolated, dependent on 

drugs or delinquent. It also includes the growing of young people who have 

attempted suicide, are runaways or throw-aways, or suffer from serious 

psychological or psychophysiological disturbances". 

Vervreemding is 'n besliste verwerping van die waardes van 'n gemeenskap, of isolasie 

van ander mense, wat nie sinoniem is met kritiese denke van die gemiddelde 

adolessent nie. Laer sosio-ekonomiese groepe beleef ekonomiese deprivasie en het 

'n rede om ge'isoleerd te voel, maar hierdie "vervreemding" kom meer voor by die 

middel- en hoe inkomstegroepe vanaf 1960. 

Hierdie isolasie ontstaan as gevolg van verskillende redes: 

• Versteurde ouer-kind-verhoudings. 

• Rasse-onderdrukking of diskriminasie. 

• Ekonomiese diskriminasie. 

• Skending van persoonlike vryheid. 

• Oorlog. 
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• Gevoel van eensaamheid. 

• Onvermoe tot intimiteit. 

• Afname in doelstellings en doelwitte in die lewe. 

• 'n Diffuse begrip van die self (Conger, 1981; Lasch, 1979;Yankelovich, 1981 

in Mussen, 1990:654). 

Erikson (1986 soos aangehaal in Mussen, 1990:654) sien die bereiking van intimiteit 

as die logiese volgende stap na identiteitsverwerwing. Wanneer intimiteit nie tot stand 

kan kom nie, is die teenpool isolasie. 

2.4 AANPASSINGSPROBLEME BY ADOLESSENTE 

2.4.1 Adolessente en dwelms 

Tot onlangs is dwelmmisbruik in die VSA gesien as 'n adolessente probleem. Hierdie 

persepsie is 'n produk van die laat 1960's. Tans is die prentjie besig om te verander. 

Meer dwelmmisbruik kom toenemend voor by jonger kinders, adolessente, 

volwassenes en dus die totale gemeenskap aldus Conger & Kerr (1986) en Lamar 

(1986), soos aangehaal in Mussen (1990:655). 

Uit 'n onlangse navorsingsvraelys in Amerika geloods, noteer Mussen (1990:656) die 

volgende. Vyftig persent van die publiek het gemeld dat dwelmmisbruik fundamentele 

afbreek doen aan morele waardes, terwyl 45% meld dat dwelmmisbruik wei 'n ernstige 

probleem is, maar nie afbreek doen aan morele waardes nie. Die kategorie 45+ jaar, 

het hoer persentasies vir bogenoemde gehad as die kategorie 18 - 44 jaar. 

Dwelmgebruik en -misbruik, is nie net beperk tot adolessensie nie en dit het nie begin 

in 1960 nie. Dwelms word deur verskillende generasies gebruik. Die feit is dat die 

Amerikaanse gemeenskap oor 'n tydperk in 'n dwelmkultuur ontwikkel het. Brinkley 

(1986) en Johnston et. aL (1987), soos vervat in Mussen (1990:656), bewys dat 'n 

kwart tot een derde van aile voorskrifte in die VSA vir opkikkers, dieet-mengsels 
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(amfetamiene), of kalmeerpille soos Valium was. Valium is die wydverspreidste, 

voorgeskrewe dwelmmiddel in die VSA. 

2.4. 1.1 Voorkoms van dwelmgebruik onder adolessente 

Dit is belangrik om daarop te let dat alhoewel die voorkomssyfer vir dwelmgebruik 

onder adolessente hoog is, die oorgrote meerderheid nie in die kategorie van ernstige 

hoe-risiko gebruikers val nie. 

Alhoewel die gebruik van marijuana, alkohol en tabak by baie jong mense voorkom, en 

'n kwart amfetamiene (stimulante) gebruik het op een of ander tydstip, is ander middels 

nooit deur meer as een uit vyf persone in die VSA gebruik nie. In ander verwesterde 

Iande is die syfers laer. Die geleentheidsgebruikers het op die vraelys aangedui dat 

dwelmgebruik gestaak is by die respons: "geen gebruik in die afgelope jaar nie". 

Johnson (1988), soos aangehaal in Mussen (1990:657), beweer dat dwelmgebruik hoer 

is by leerlinge wat skool verlaat ("drop-outs") voor matriek, as by diegene wat in die 

skool bly. Nielsen (1996:547) beaam bogenoemde stelling en voeg by dat die getal 

hoerskoolleerlinge wat dwelms gebruik, met 27% gedaal het vanaf 1979. 

Vervolgens se Johnson dat die meeste adolessente dwelms begin gebruik random die 

negende graad en ongeveer 10% van veertienjariges is a I reeds ernstige drinkers. 

Vir diegene wat met adolessente werk, is die jongmens in gevaar, nie die een wat dan 

en wan 'n drankie gehad het of marijuana gerook het nie, maar die persoon wat gereeld 

homself na dwelms wend om die stres, onsekerheid, lae selfbeeld, verwerpings

gevoelens of vervreemding wat hy/sy belewe, te probeer verwerk (Mussen, 1990:657). 

35 



Tabel 2.6 Voorkoms en tydperk van gebruik van elf tipes dwelms deur 
hoerskoolleerlinge en jong volwassenes in die V.S.A. 
(Mussen, 1990:657). 

100 

90 

80 

70 

QI 60 
'iii 50 s 
c 40 QI 
en ... 30 QI 
D.. 

20 

10 

0 

Elf tipes dwelms 

D In afgelope 30 dae gebruik 

111 In afgelope jaar, nie in afgelope jaar 

CJaar gelede dwelms gebruik 

Een van die belangrike take wat die adolessent moet bemeester, is om te leer 

om stres, sowel as konflik en frustrasie te hanteer. Verder moet die 

adolessent oak kognitiewe en sosiale vaardighede aanleer, goeie 

interpersoonlike verhoudings stig en in stand hou, asook beroepskeuses doen 

en horn daarop voorberei. 

'n Onvermoe om bogenoemde te verwesenlik, deur te vlug na dwelms, laat 

die jongmens onvoorbereid om die eise wat verantwoordelike volwassenheid 

daarstel, na te kom. Dwelms word vir hierdie persone 'n sielkundige kruk 

waarsonder hulle later nie kan funksioneer nie. 

Lamar (1986), soos vervat in Mussen (1990:659), beweer dat 'n uiters 

verslawende dwelm soos "crack" of "rock", 'n uiters potente en verslawende 

vorm van koka·ien, veroorsaak 'n intense gevoel van "hoog wees" en 'n 

kragtige "val", sodat dit lei tot kompulsiewe, herhalende gedrag, al is dit 'n 

persoon wat dit die eerste maal gebruik. 
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Nielsen (1996:555) voeg hier by dat hoe dosisse van enige vorm van koka'ien, 

verantwoordelik is vir depressie, sosiale onttrekking en parano"lede gedrag. Dit kan ook 

lei tot gewelddadige gedrag en die dood. 

2.4.1.2 Waarom gebruik adolessente dwelms? 

Daar is verskeie redes wat aangevoer kan word waarom adolessente dwelms gebruik: 

(a) Johnson et.al. (1987) soos aangehaal in Mussen (1990:662), beweer dat dit ten 

eerste 'n geval is dat dwelms maklik bekombaar is. 

(b) Tweedens is adolessente ge'interesseerd in hul groterwordende wereld. Daarom 

is adolessente meer geneig om kanse te waag as 'n volwassene. Hulle doen dit 

om te wys dat hulle nie 'n "bangbroek" is nie en dat hulle avontuurlus het en ook 

omdat hulle glo dat niks verkeerds met hulle kan gebeur nie. 

(c) Maats se dwelmgebruik (groepsdruk), speel 'n belangrike rol in adolessente se 

dwelmgebruik, aldus Brook, Lukoff & Whiteman (1980); Brunswick & Boyle 

(1979); Elliot, Huizinga & Ageton (1985), soos aangehaal in Mussen (1990:662). 

Musseon (1990:662) haal Jessor & Jessor (1977) en Kandel (1980) aan wat die 

voorspelling waag dat 'n adolessent dwelms sal gebruik as die beste vriend(in) 

dit reeds gebruik. 

Skoolgaande adolessente toon 'n afname in die gebruik van marijuana, terwyl 

adolessente na-skools, in sosiaal-vervalle stedelike areas in Amerika, 'n 

toename toon in die gebruik van "crack" en ander gevaarlike dwelms. Dit hang 

saam met 'n skerp toename in bende-misdaad en moorde. 

(d) Een van die groot redes waarom 'n adolessent sal besluit of hy/sy dwelms gaan 

gebruik of nie, hang af van die persoon se verhouding met sy/haar ouers. 

By kinders wie se ouers demokraties en aanvaardend teenoor hulle kinders 

optree, veral diegene met relatiewe tradisionele waardes, wat toenemend 
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onafhanklikheid by hul adolessente toelaat, is die risiko van dwelmgebruik laag. 

By kinders wie se ouers nie liefdevol en vriendelik optree nie, maar permissief 

of outoriter, is die risiko om dwelms te gebruik grater (Mussen, 1990:662). In 

sulke gevalle gebruik kinders dwelms as 'n vorm van aggressie en rebelsheid 

teenoor die ouers, of om 'n teken van die ouers te kry dat hulle omgee. 

(e) 'n Ander rede waarom adolessente dwelms gebruik, is om te ontsnap van die 

spanning en druk wat die lewe bied, of uit verveeldheid. Soos vroeer genoem, 

as dwelms die adolessent verhoed om by sy ontwikkelingstake uit te kom, soos 

te leer om stres te hanteer en om kognitiewe, sosiale en beroepsvaardighede 

te bemeester, mag dit die jong persoon verhoed om hom/haar voor te berei vir 

die addisionele vereistes wat aan 'n verantwoordelike volwassene gestel word. 

(f) Dit kom voor dat adolessente, wat verskeie dwelms gebruik, emosionele steur

nisse het. Soms is daar versteurings in die gesinsverhoudinge. 

(g) Die volgende temas duik op by rehabilitasiesentrums vir dwelm- en drankver

slaafdes: 

• Gevoelens van ouerlike verwerping. 

• Gevoelens van ouerlike verskille. 

• Word nie deur maats aanvaar nie. 

• Emosionele isolasie. 

• Swak selfbeeld. 

Hierdie temas word verbloem deur dwelms te gebruik om "cool" te wees, om 

status te verkry, volgens Brook (1980), Conger (1979), en Kandel (1980), in 

Mussen (1990:663). Kinders wat in hut pre-adolessente fase dwelms of drank 

misbruik het, gee toe dat hulle nie weet hoe om angs, depressie, verveeldheid, 

mislukking of die soeke na sin in die lewe te hanteer nie. 

(h) In sommige gevalle, mag adolessente met dwelmgebruik, 'n vervreemding of 

sosiale verwerping reflekteer, deurdat die adolessent homself na binne keer in· 

sy self-gepreokkupeerde wereld van dwelms. Mussen (1990:663) beweer dat 

diskriminasie in die samelewing ook 'n gevoel van verwerping meebring. Te veel 
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jongmense sien die toekoms sonder hoop. Ekonomiese, sosiale omstandighede 

of rasse-diskriminasie, moeilike lewensomstandighede, onbehandelde fisiese 

siektes en gebroke gesinne, bring probleme. 

(i) Nielsen (1996:538) voer die volgende redes aan vir dwelmgebruik onder 

adolessente. 

"Drug use is widespread among Americans. Indeed, virtually all of us use 

one drug or another to wake up, go to sleep, calm down, lose weight, be 

alert, build muscles or to relax. As the following table illustrates, we use a 

wide array of drugs- prescription drugs such as Valium and Librium, legal 

drugs such as diet pills, nicotine and alcohol, illegal drugs such as cocaine 

and LSD, and ordinary household products, such as glue and paint thinner, 

that we inhale in order to get high". 

Du Bois-Reymond et al. (1995:194) beweer ook dat adolessente in Duitsland, 

dwelms gebruik as 'n meganisme om probleme te bowe te kom, as 'n antisipasie 

van volwassenheid en integrasie in die portuurgroep. Nielsen beweer dat 

adolessente so maklik dwelms gebruik, omdat die samelewing dit so maklik 

gebruik. 

G) Dit blyk dat adolessente meer geredelik dwelms en drank sal gebruik as hul 

ouers dit gebruik. Dit wil verder voorkom dat die gebruik van dwelms ook 

geneties bepaal word. In die geval van alkohol, word kinders met 'n 

predisposisie gebore om alkoholiste te word, veral as die biologiese vader 'n 

alkoholis is, soos omskryf deur Chassin, Rogosch & Barrera (1996); Corser & 

Adler (1993), soos aangehaal in Nielsen (1996:540). 

Dwelmgebruik gaan ook saam met godsdiens: 'n faktor wat grootliks deur die 

ouers bepaal word. Die meeste adolessente huldig hulle ouers se sienings oor 

godsdiens. Die adolessente wat godsdienstig is, is minder geneig om dwelms 

te gebruik. Dit geld egter nie vir nikotien nie. Godsdienstige adolessente en hul 

ouers is nie minder geneig om te rook as wat minder godsdienstige ouers en 

adolessente is nie. Desnieteenstaande gebruik godsdienstige ouers, stiefouers 
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en kinders minder onwettige dwelms, aldus Benson (1990), Brownfield & 

Sorenson (1991 ), Kosmin & Lachman (1993), soos aangehaal in Nielsen 

(1996:540). 

(k) 'n Ander belangrike faktor is die ouers se bekendheid met hul adolessente kind 

se vriendekring en of hulle weet hoe die adolessent en maats hul vryetyd bestee. 

Goed ingeligte adolessente gebruik minder dwelms as oningeligtes. Om te veel 

vryheid te he en swak ingelig te wees, kan 'n probleem wees in families wat hulle 

in die hoe-inkomstegroep bevind. Ongelukkig is adolessente in die lae-inkomste

groep in die posisie om die swakste ingelig te wees oor dwelms, omdat hulle van 

vaderlose gesinne kom en hulle ongetroude/geskeide moeder gewoonlik hulle 

nie so goed kan inlig soos wat twee ouers kan nie. Rykdom of armoede in 

gesinne as faktor uitgesluit, is adolessente uit vaderlose gesinne in 'n makliker 

posisie om dwelms te gebruik en op 'n vroeer stadium dit te begin gebruik omdat 

die tradisionele gesagsfiguur nie meer inwoon nie. Ook adolessente wat saam 

met hulle ongetroude/geskeide moeders woon, is in 'n hoe risiko-groep om 

dwelms te misbruik, omdat 'n vader gewoonlik makliker dwelmmisbruik kan stop, 

asook gedrag wat korreleer met dwelms en die probleme wat dit veroorsaak. Dit 

is veral van toepassing op adolessente-seuns, aldus Flewelling & Bauman 

(1990), Foxcroft & Lowe (1991), Turner, Irwin & Millstein (1991), Weiner (1992), 

soos aangehaal in Nielsen (1996:540). 

Nielsen beweer verder dat adolessente wat goeie verhoudings met beide ouers 

het, in 'n mindere mate dwelms sal misbruik, as diegene wat nie met hul ouers 

oor die weg kom nie. Die adolessente wat goeie verhoudings met hul ouers het, 

is gewoonlik kinders met selfvertroue, goed-aangepas, kinders wat goeie maats 

het, akademies goed presteer en wat nie probleme beleef met die polisie of 

onderwysers nie. Bogenoemde adolessente beleef dan mindere of meerdere 

ernstige probleme met dwelms. In teenstelling met bogenoemde, is die 

adolessent wat dwelms misbruik, minder tuis en het probleme met sy ouers en. 

onderwysers, aldus Johnson & Pan dina (1991) Shilts (1991) in Nielsen 

(1996:541 ). 
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Tabel : 2.7 Amerika se gunsteling dwelmmiddels (Oorgeneem en vertaal uit 
Nielsen, 1996:539) 

Amerika se gunsteling dwelmmiddels 

Naam Alternatiewe terme . Bron Metode van 
in name 

Alkohol Booze, juice, shot Vrugte, graan lnsluk 

Metakwaloon Qualudes, Mandrax Sinteties lnsluk 

Barbiturate Blue devils, Sinteties lnsluk, inspuit 
downers, yellow jackets, 
reds, goofballs, phenies, 
blue heavens 

Depressante Valium, Librium Sinteties lnsluk 

Hero'! en Horse, smack, scag, Opium lnspuit, snuif, rook 
stuff, scat 

Kode"ien Cough syrup Opium lnsluk 

Demerol Sinteties lnsluk, inspuit 

Morfien White stuff Opium lnsluk, inspuit 

Metadoon- Dolly, meth Sinteties lnsluk, inspuit 
hidrochloried 

LSD (d-lisergiensuur- Acid, sugar, cubes Semi-sinteties lnsluk, absorbeer 
dietielemiede) deur vel, 

oogdruppels 

PCP Angel Dust, tic-tac, hog Sinteties lnsluk, inspuit, rook 

Meskalien Mesc Peyote lnsluk 

Psilosibien Magic mushroom Sampioene lnsluk 

Amfetamien Speed, uppers, bennies, Sinteties lnsluk, inspuit 
pep pills, dexies, hearts 

Koka'ien Bernice, stardust, crack, Kakao blare Snuif, inspuit, insluk 
snow, coke, flake 

KafeYen Koffiebone lnsluk 

Nikotien Smoke, chaw Tobacco leaves Chewed, smoked 

Marijuana Mary Jane, grass, pot, Cannabis plant Rook, insluk 
hash, tea, dope, reefer, (dagga) 
joint 

Gom, Petrol, veri- Sinteties Snuif 
verdunner, 
aansteker-vloeistof 
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Nielsen (1 996:541) haal die volgende auteurs a an wat saam met haar stem: 

Bachman en Schulenberg (1993); Steinberg & Dornbusch (1 991); Turner, Irwin 

& Millstein ( 1991) dat die aanname gemaak kan word dat ouerleiding rakende 

dwelms belangrik is by deeltydse werk wat 'n adolessent beoefen. 

(I) Bogenoemde skrywers is alma! van mening dat Hoerskoolleerlinge, wat meer as 

20 uur per week werk, gewoonlik rook, drink en onwettige dwelms gebruik, 

teenoor diegene wat 10 - 15 uur deeltyds werk. Op gesigswaarde kan 

bogenoemde feite misinterpreteer word, dat deeltydse werk met lang ure die 

oorsaak is van dwelmmisbruik. As die statistiek van naderby beskou word, is dit 

duidelik dat die adolessent wat kies om twintig uur per week te werk, gewoonlik 

reeds swak presteerders is, vanuit 'n lae-inkomstegroep kom en reeds probleme 

by die skool en polisie ondervind het. 

(m) Soos ander aspekte van adolessente-lewe, word keuses met betrekking tot 

dwelmgebruik deur meer as die samelewing en die gesin beTnvloed. Dit word 

ook deur hul persoonlikheid be'lnvloed. Oor die algemeen gebruik jong kinders, 

wat uitermate aggressief is en min selfbeheersing het en ook nie met hul 

portuurgroep oor die weg kom nie, meer dwelms as diegene wat minder 

aggressief is en meer selfbeheersing toon. 

Adolessente wat sielkundige en emosionele probleme het, is meer geneig om 

dwelms te misbruik, as die adolessente wat goed aangepas is. So byvoorbeeld 

sal adolessente wat klinies depressief is en selfmoordneigings toon, oor die 

algemeen meer dwelms gebruik as ander in hul ouderdomsgroep. Nielsen 

(1 996:541) haal die volgende skrywers aan om haar bevinding te staaf: Doherty 

en Needle (1991), Kandel (1991), Shedler & Block (1990) en Weiner (1992). 

Nielsen (1996:541) haal ook vir Page & Cole (1991) aan, wat aansluit by die 

siening dat adolessente met 'n swak selfbeeld meer dwelms misbruik as die met 

'n goeie selfbeeld. So byvoorbeeld sal 'n uiters eensame adolessent, wat 
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probleme ondervind om vriende te maak, meer alkohol gebruik as diegene wat 

'n aktiewe, sosiale lewe het. 

Adolessente wat alreeds baie alkohol gebruik het teen hul sewende graad, het 

swak verhoudings met maats gehad en swak presteer, nag voordat hulle drank 

begin gebruik het. Oak adolessente meisies wat oorgewig is en ongelukkig is 

daaroor, rook, drink en gebruik oak dwelms meer gereeld as hul maats wat 

selfvertroue het en tevrede is met hul voorkoms. Nielsen ( 1996:541) is van 

mening dat persone van enige ouderdom minder dwelms sal misbruik as hulle 

goed oar hulself voel en tevrede is met hullewe. 

'n Adolessent se persoonlikheid be'invloed oak die keuse van vriende. Sosiaal 

aangepaste kinders kies maats wat oak, soos hulle, goed oar die weg kom met 

hul ouers, onderwysers en portuurgroep. 

Alhoewel die meeste, goed-aangepaste adolessente per geleentheid drink en 

miskien marijuana gebruik, is hul samekoms of maats-wees, se hoofdoel nie om 

dwelms te gebruik nie. Meestal misbruik hulle oak nie alkohol nie en hul gebruik 

nie ander onwettige dwelms nie (Nielsen, 1996:542). AI mag hulle mekaar 

aanmoedig om te drink of te rook, keur hulle nie drank- of dwelmmisbruik goed 

nie. Hul keuse is as gevolg van nuuskierigheid en nie die gevolg van 'n 

persoonlike probleem nie. 

Adolessente met sielkundige, sosiale, gesins- of akademiese probleme, kies die 

maats wat soos hulle, probleme het. As gevolg van hul probleme en hul keuse 

om dwelms te gebruik, word hulle misbruikers. Hulle grootste behoefte is om 

dronk te word of om "haag" te voel, eerder as om met hul vriende te 

kommunikeer. Hulle vriendskappe is dus gesentreer om dwelms. Uiteindelik 

drink en rook hulle aileen- 'n teken van verslawing. Kandel (1991) en Weiner 

(1992 soos aangehaal in Nielsen, 1996:542) huldig oak hierdie siening van 

Nielsen. 

(n) Ras en geslag hou, volgens Nielsen (1996:543), verband met die motivering, 

frekwensie en verskeidenheid van dwelmgebruik. Oar die algemeen, gebruik 
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blanke adolessente meer inhaleermidde!s, hallusinogene middels, amfetamiene 

en barbiturate, as ander rasse-groepe. In vergeleke met blanke adolessente, wat 

meer marijuana en inhaleermiddels gebruik, gebruik Spanjaarde meer heroren 

en kokaren as ander adolessente. Asiatiese en swart Amerikaanse adolessente 

gebruik die minste dwelms. Mans van elke ras, gebruik meer van elke dwelm as 

vrouens, behalwe dieetmengsels, wat meer deur vroue gebruik word. So beweer 

Johnston, O'Malley & Bachman (1993), soos aangehaal uit Nielsen (1996:543). 

Nielsen poneer ook dat die landsgebied (lokaliteit), of grootte van die 

gemeenskap, verband hou met die mate waarin dwelms gebruik word. 

Adolessente wat in die Weste en Noordooste en groot stedelike gebiede van 

Amerika woon, is meer genee om dwelms te gebruik. Dit kan gedeeltelik verklaar 

word deur die groot armoede aldaar en die toeganklikheid tot dwelms. Ook meer 

volwassenes wat dwelms in hierdie gebiede gebruik, gee aanleiding daartoe dat 

meer kinders dit gebruik. Adolessente wat in landelike gebiede woon, is nie meer 

beskermd teen dwelmmiddels nie. Hierdie persone gebruik minder marijuana en 

hero·ien, maar meer koka·ien ("crack"), as wat adolessente wat in groot stede bly, 

gebruik. Vergelyk Nielsen (1996:543), wat ook die volgende skrywers aanhaal: 

Cohen (1991); Johnston, O'Malley & Bachman (1993); Kingery (1991) en Pruitt 

(1991 ). 

Die gebruik van verslawende substanse soos nikotien, alkohol of dwelms, verhoog die 

moontlikheid tot: 

• Ongewenste swangerskappe. 

• Veneriese siektes en HIV-verwante siektes. 

• Sterftes. 

• Beserings en motorongelukke. 

• Dwarsboming van die gereg. 

• Misdaad. 

• Swak prestasies op skool. 
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Die moontlikheid van verdere tersiere studies onder hierdie adolessente is gewoonlik 

laag, wat verder bydra tot die beperking op beroepskeuses. 

Dwelms moet nie gesien word as die aileen oorsaak vir hierdie gedragsafwykings nie, 

maar moet gesien word as die uitvloeisel van persoonlikheidsafwykings, gesins- en 

akademiese probleme, asook sosiale wanaanpassing. 

2.4.2 Die tweede aanpassingsprobleem onder adolessente: 
Ongehude swangerskappe 

Die Alan Guttmacher-lnstituut het navorsing gedoen oor ongehude swangerskappe. 

Hulle het bevind dat ongehude swangerskappe in die VSA hoer syfers toon as al die 

ander ontwikkelende Iande. In die VSA is swangerskap-syfers vir blankes hoer as in 

ander indrustri€He Iande. Hulle het verder bevind dat daar 'n toename in swangerskappe 

in die VSA by adolessente dogters onder 15 jaar is. Die ander ontwikkelde Iande toon 

egter nie dieselfde toename nie. 

Bogenoemde navorsing het getoon dat daar 'n direkte verband tussen lae 

swangerskapsyfers onder adolessente en 'n toeganklike voorligtingstelsel oor seks, 

bestaan. 

Sien tabel 2.8 op p.46 wat die persentasie van swangerskappe, geboortesyfers en 

uitkomste vir adolessente in die 15 - 19 jaar ouderdomsgroep, vir die tydperk 1980 -

1981, toon (Nielsen, 1996:594). 
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Tabel 2.8 Swangerskap waardes vir adolessente in die ouderdomsgroep 
15 - 19 jaar in die jaar 1980/1981 

100 

90 

80 
tn 
(I) 70 

"E 
tU 60 tU 
~ 
a. 50 
tU 
~ 40 
~ 
(I) 
Cl 30 
c 
tU 

20 ~ 

"' 10 

0 
VSA Kanada 

2.4.2. 1 Adolessente moeders 

Enaeland Frankrvk 

Lande 

DAborsie 

•Baba buite eg gebore 

Baba binne eg gebore 

Swede Nederland 

'n Gevolg van adolessente swangerskap is die moontlikheid dat die baba deur die 

adolessente moeder grootgemaak gaan word. In Amerika is dit 90%, die adolessente 

moeders se keuse om hul baba te behou. Hierdie keuse bring probleme mee, waarmee 

die adolessente moeder gekonfronteer word. 

Die moeder loop die gevaar om skool te moet verlaat, met die implikasie om nie tot die 

arbeidsmark te kan toetree nie en gevolglik 'n welsynsgeval te word. 

Sommige van die moeders benodig nog self hul moeder en is swak voorberei om die 

sielkundige, sosiale en ekonomiese verantwoordelikhede van moederskap na te kom. 

Hulle kennis van wat 'n baba nodig het of wat sy/haar vermoens is, is soms onrealisties 

en dit lei tot verwagtinge, wat die baba nie kan volvoer nie. Furstenburg en Brooks-
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Gunn (1986) word ,deur Mussen (1990:595), aangehaal waar hulle beweer dat alleen

adolessente moeders 'n kleiner kans het om te trou as wat hul portuurgroep het en 'n 

grater kans het om te skei, sou hulle trou. Selfs diegene wat getroud was voor hulle 

swanger geraak het, of voor die geboorte getroud is, sal makliker skei as die moeders 

wat 20 jaar en ouer is. 

Alles in ag genome, is daar adolessente moeders wat hulle hoerskoolloopbaan voltooi, 

effektiewe ouers is en goeie beroepe beklee met genoegsame sosiale ondersteuning. 

2.4.2.2 Weiering om voorbehoedmidde/s te gebruik 

In 'n onlangse ondersoek was die hoofrede waarom adolessente nie 

voorbehoedmiddels gebruik nie, die: 

• Geloof (soms verkeerdelik), dat hulle nie swanger kan raak nie as gevolg van 

die spesifieke tyd van die maand (menstruele siklus) en die dogter se 

ouderdom. 

• Ongereelde gemeenskap. Voorbehoedmiddels was nie beskikbaar toe die 

paartjie dit nodig gehad het nie. 

Conger (1988, soos aangehaal in Mussen, 1990:596), beweer die volgende: 

"As the Planned Parenthood Federation notes, the first set of reasons could be 

remedied with better education, the second with more adequate service 

programs". 

Sielkundige studies, wat seksueel aktiewe adolessente dogters as teikengroepe gebruik 

het, wou die vergelyking tref tussen diegene wat voorbehoedmiddels gebruik en die wat 

dit glad nie, of net soms, gebruik. Navorsers het bevind dat die adolessente dogters wat 

dit nie gebruik nie, onsuksesvolle verhoudings het. So voel hierdie dogters byvoorbeeld 

magteloos om hul eie lewe te beheer, hulle het 'n swak selfbeeld, wil hulself graag 

bewys en het hulle 'n passiewe, afhanklike benadering tot heteroseksuele verhoudings .. 

Hierdie adolessente dogters is oak meer daartoe geneig om risiko's te neem en die 

angs en gevare te vermy eerder as om dit in die oe te staar. 
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In teenstelling hiermee kom volgehoue gebruik van voorbehoedmiddels voor by 

adolessente dogters wat ouer is, verlief is en betrokke is in vaste verhoudings. Dit word 

ook gebruik deur adolessente met 'n goeie selfbeeld en goeie selfvertroue, wat normale 

vordering in die skoal toon, positiewe gevoelens jeens hulle ouers koester en vroeg 

reeds seksuele voorligting by hul ouers ontvang het, eerder as by kennisse. Mussen 

(1990:597), haal ook Chilman (1983), aan om bogenoemde siening te staaf. 

Sommige adolessente weier om voorbehoedmiddels te gebruik, omdat hulle bang is dat 

dit die spontanerteit van die verhouding gaan be·invloed of dat mans/seuns sal dink dat 

dit 'n teken is van toestemming tot gemeenskap. 

Dubbele standaarde in die samelewing speel ook 'n rol, omdat seksuele verhoudings 

goedgekeur word deur se(ms, maar nie by dogters nie. Sommige adolessente dink dit 

is meer aanvaarbaar dat 'n dogter in die oomblik van swakheid swanger geraak het, 

eerder as om voorbehoeding voor die tyd te beplan (Mussen, 1990:597). 

Onder adolessente seuns, is diegene wat voorbehoedmiddels gebruik, ouer, meer 

ervare in verhoudings en meer georganiseerd en verantwoordelik in hulle algemene 

siening van en benadering tot die lewe. Hulle blyk ook in die kategorie te wees waar 

hulle ouers het, wat seksuele verhoudings goedkeur. 

Adolessente seuns, wat voorbehoedmiddels die minste gebruik, is of seksueel na"ief, 

of is permissief grootgemaak, of hulle dink dat voorbehoeding die meisie se 

verantwoordelikheid is. 

2.4.2.3 Behoefte aan swangerskap 

Net een uit elke vyftien adolessente dogters in 'n nasionale navorsingstudie in Amerika, 

het gekonstateer dat sy nie voorbehoedmiddels wou gebruik nie, omdat sy 'n baba wou 

he. 

Redes hiervoor is onder andere: 
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• Emosionele deprivasie. 

• Die behoefte om as 'n volwassene gesien te word. 

• Om hul ouers "terug te kry". 

• Om 'n kerel te behou. 

• Om aandag van die portuurgroep te kry. 

• Om skool te ontduik. 

• 'n Soeke na verandering in 'n wereld wat nie satisfaksie bied nie (Mussen, 

1990:598). 

Dit blyk dat die samelewing al hoe meer voorhuwelikse seks goedkeur, veral in 'n vaste 

verhouding met net een maat. Persone, wat met adolessente werk wat seksueel aktief 

is, moet poog om hulle te help om volwasse, ingelig, verantwoordelik en seker te wees 

van hul identiteit en waardesisteem, asook die welsyn van ander. 

As dit bereik kan word, kan die gevolge wat die seksuele revolusie meegebring het, 

verminder word en kennis rakende seksualiteit as 'n noodsaaklike deel van menslike 

verhoudings bydra tot groei na volwassenheid. 

2.4.2.4 Noodsaaklikheid van geslagsopvoeding en geslagsrolidentifikasie 

Geslagsopvoeding en geslagsrolidentifikasie is noodsaaklik om ongehude 

swangerskappe te bekamp en 'n positiewe siening teenoor seksualiteit te kweek. 

Die vloeidiagram (Fig. 2.1 op p. 50) toon die gevolge aan wanneer ouers nalaat om 

geslagsopvoeding aan hul kinders te gee (Van Niekerk et al., 1994:259). 

49 



Onsekerheid oor ouerliefde en aanvaarding, lei daartoe dat die tiener buite die ouerhuis 

na liefde begin soek. Sodoende raak hy/sy betrokke by die ongelukkigheid van 

dominerende, emosioneel uitputtende, vertoonliefde. 

"Eensaamheid kan ook tot losbandige gedrag lei. Vir die adolessent bring 

geslagsgemeenskap die intimiteit wat hy op geen ander manier kan verkry nie. Dit 

Ia at hom voe/ hy behoort a an iemand en daar is iemand wat vir hom omgee" (Van 

Niekerk, 1994:259). 

Figuur 2.1 Vloeidiagram om die gevolge aan te toon wanneer ouers nalaat om 
geslagsopvoeding aan kinders te gee 

GEEN GESLAGSOPVOEDING 

Vind 'n maat vir voorhuwelikse 
geslagsgemeenskap 

Het 'n behoefte aan sekuriteit en 
liefde 

Swangerskap en/of teleurstelling in 
verhoudings 

Opbreek van verhouding 

Depressiewe adolessent 

2.4.2.5 Waarom is geslagsopvoeding dan noodsaak/ik? 

(a) 'n Veranderde siening van seksualiteit 

Die adolessent bevind hom/haar in 'n veranderende wereld, ook 'n 

veranderende siening oor mensllke seksualiteit. 
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Die begrippe "seksuele vryheid" en "seksuele vervulling", het nuwe betekenis 

verkry en modewoorde geword. Tradisionele waardes is oorboord gegooi. Die 

mees sensitiewe aangeleenthede het in rolprente, op die voorblaaie en in 

artikels van tydskrifte verskyn. Die seksuele revolusie lei tot grootskaalse 

verwarring in die mens se gemoed en persoonlike lewe. 

(b) 'n Veranderde siening van die huweliks- en gesinslewe 

Die seksuele revolusie, tesame met 'n verskeidenheid faktore, soos onder 

andere die veranderde geslagsrolle van huweliksmaats, 'n soeke na status, 

sosiale vordering en materiele rykdom, het gelei tot ingrypende veranderinge in 

die huweliks- en gesinslewe. Ouers is al hoe minder tuis, bring min tyd in mekaar 

se geselskap deur en heg al hoe minder waarde aan die huwelik en 

huwelikstrou. Huweliksverbrokkeling het 'n algemene verskynsel geword. 

Moderne alternatiewe vir die huwelik, is nie meer onbekend in Suid-Afrika nie. 

Hierdie alternatiewe sluit die volgende in: 

• Buite-egtelike verhoudinge. 

• Saamwoon. 

• Die uitruil van huweliksmaats. 

• Proefhuwelike. 

• Kommunes wat deur seksmaats gedeel word. 

• Homoseksuele huwelike en gekose enkelouerskap. 

Navorsing oor die huwelikstaat van "saamslapers" soos op die Suid-Afrikaanse 

televisie vertoon, toon byvoorbeeld aan dat 55% van die pare mekaar nie vooraf 

behoorlik geken het nie, dat 39% kennisse was en dat net 6% van die pare 

getroud was (Van Niekerk, 1994:257). 

Ouers vir wie dit belangrik is dat hul adolessente kinders geslagsgemeenskap 

vir die huwelik bewaar, sal 'n huwelik voorhou wat die adolessent daarvan 

oortuig dat dit die moeite werd is om daarvoor te wag. 
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(c) Veranderde norme en waardes 

In alles het dit duidelik geblyk dat Bybelse n·orme en waardes, wat oor baie jare 

as die riglyn gedien het, vir die wyse waarop mense hulle gedrag en hulle lewe 

inrig, nie meer 'n prioriteit vir sommiges in die samelewing is nie. 

Die veranderde norme en waardes het meegebring dat geslagsgemeenskap ook 

in die oe van 'n adolessent 'n uitdrukkingswyse, 'n ontvlugting en 'n prestasie 

geword het. Dikwels geskied dit uit onkunde, maar meer dikwels is dit die 

gevolg van losbandige gedrag. 

2.4.3 Adolessente wat wegloop van die huis af 

Die derde aanpassingsprobleem wat by adolessente voorkom, is huisverlatery, oftewel, 

wegloop van die huis at. 

Garbarino beweer dat daar in Amerika elke jaar een miljoen adolessente wegloop van 

die ouerhuis at (Mussen, 1990:663). Van hierdie adolessente, keer die helfte na 'n paar 

dae of 'n week, terug. Die meeste van die ander helfte word adolessente sonder 

heenkome. Alhoewel die wat terugkeer huis toe, aanpassingsprobleme in verhoudings 

gaan he, is dit diegene wat nie terugkeer nie, wat kommer wek. Hierdie adolessente is 

in 'n moeilike posisie om verskeie redes. 

• Hulle kom gewoonlik uit disfunksionele gesinne. 

• Hulle het gewoonlik aanpassingsprobleme. 

• Hulle is die teiken van blootstelling, verwerping of selfs die dood as hulle soos 

straatkinders I ewe. 

Navorsing wat oor "weglopers" se omstandighede handel, toon die volgende 

eienskappe: 

• Chroniese patrone van gesinskonflik. 

• Swak of geen kommunikasiepatrone in die gesin. 
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• Alkoholisme by ouer(s). 

• Gesinsgeweld. 

• Fisiese en seksuele mishandeling. 

• Verwaarlosing. 

• Direkte verwerping. 

Mussen (1990:664) haal die volgende skrywers aan wat sy siening hierbo genoem, 

ondersteun: Adams & Munro (1979); Brennan (1980); Garbarino et.al. (1986); Janus, 

McCormack, Burgers & Hartman (1987). 

Hierdie kinders se omstandighede waarin hulle, hul bevind, noop hulle om weg te loop. 

Hulle dompel hulself dan verder in probleme, soos onder andere: 

• Tekort aan geld. 

• Voedselnood. 

• Geen heenkome nie. 

Dit veroorsaak dat die adolessent na die stede toe vlug, waar hulle aan meer gevaar 

blootgestel word. Die New York Times het in 1977 berig dat daar in een jaar 400 

adolessente dogters, wat weggeloop het, in prostitusie verval het. 

In sommige gevalle, kan wegloop van die huis af 'n positiewe oplossing vir 'n 

onmoontlike situasie wees. Die adolessent wat wegloop dra soms reeds die sielkundige 

merke van vorige mishandeling. Dit mag die volgende insluit: 

• Swak selfbeeld . 

• Onvermoe om te sosialiseer . 

• Selfmoordneigings . 

• Emosionele isolasie. · 

• Angs om seks te beoefen . 

• Angs om "mal" te word . 

• Psigosomatiese probleme . 
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Sommiges kan post-traumatiese stres ervaar, soos beskryf deur Janus (1987, in 

Mussen, 1990:664). 

• Ontkenning van die traumatiese gebeure. 

• Obsessiewe pre-okkupasie van die traumatiese gebeure. 

• Onvoorspelbare terugflitse van die gebeure. 

• Angs rakende sosiale betrokkenheid, sowel as eensaamheid. 

• Hartseer. 

• Selfmoordneigings. 

• Slaapversteurings. 

• Selfbejammering. 

Die meeste weglopers word ook teikens van ander probleme: 

• Mense steel van hulle. 

• Hulle word fisies aangerand. 

• Hulle is ondervoed. 

• Hulle word opgelei om dwelms te gebruik en te verkoop. 

Die wegloper het meestal 'n intense behoefte aan: 

• Med iese sorg. 

• Skuiling. 

• Beskerming. 

• Psigoterapie. 

Mussen (1990:667) rig 'n ernstige pleidooi tot die samelewing om meer 

verantwoordelikheid te neem vir gemolesteerde en uitgeworpe kinders. 

2.4.4 Jeugmisdadigers 

'n Vierdie aanpassingsprobleem is adolessente misdadigers. 
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Mussen (1990:667), definieer jeugmisdadigers soos volg: 

"In our society, the term JUVENILE DELINQUENT, refers to a young person, 

generally under 18 years of age, who engages in behaviour that is punishable 

by law. 

Some delinquent acts, such as robbery, aggravated assault, rape, homicide or 

illegal drug use, would also be considered crimes if they are committed by 

adults. Others are STATUS OFFENSES- acts like curfew, violations, truancy, 

incorrigibility, running away, and underage drinking - that are illegal when 

committed by young people". 

In Amerika het jeugmisdaad 'n toename getoon in die 1960's en 1970's, tot dit 'n 

klimaks bereik het in 1980, waarna dit 'n geringe afname getoon het. Sien figuur 2.2 op 

p. 56, oorgeneem uit Mussen (1990:668). Die figuur toon die getalle (per 1000 

populasie), van jeugmisdaad-gevalle aan, deur jeughowe vrygestel. Dit sluit 

adolessente vanaf 10- 17 jaar oud in. 

Teoriee rakende aanleidende oorsake tot jeugmisdaad, word in tabel 2.9 op p. 57 

kortliks opgesom, sowel as die geldigheid van die teorie op 'n skaal van 0 - 5, gebaseer 

op resente data en navorsingsresultate (Violato et al., 1995:310). 

Die bespreking op p. 57 van die teoriee oor misdaad, dui daarop dat daar verskillende 

veranderlikes is en 'n paar teoriee wat jeugmisdaad verklaar. Violato et al. (1995:31 0) 

is van mening dat daar 'n multi-dimensionele aantal faktore is wat aanleiding gee tot 

jeugmisdaad. 
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Figuur 2.2 Getalle (per 1000 populasie) van jeugmisdaad-gevalle deur jeughowe 
vrygestel. Dit sluit adolessente vanaf 10 - 17 jaar oud, in 
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Ander korrelasies van jeugmisdaad duik van tyd tot tyd op in navorsing rakende 

jeugmisdaad. 

• lndividuele persoonlikheid. 

• Verhouding met maats. 

• Akademiese prestasies. 

• Ekologiese variante. 
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Tabel 2.9 Opsomming van die hoofteoriee rakende misdaad en die relatiewe 
geldigheid van elke teorie gebaseer op resente data 

Teorie Verduideliking Geldigheid (Skaal 0- 5) 

1 Biologiese, gesondheid- Misdaad word veroorsaak deur Daar is min twyfel dat die 
en Sielkundige teorie. individuele karaktertrekke wat meeste misdadigers sommige 

aangebore, ontwikkel of aan- van die probleme het. Hierdie 
geleer wees, bv. genetiese af- faktore word meer verbind tot 
wykings, psigiatriese probleme, misdaad as dat dit die oorsaak 
leerprobleme. is tot kriminele oortredings. 

Skaal- 3,0 

2 Sosiale beheerteorie. Misdaad word veroorsaak Genoegsame bewyse onder-
wanneer die individu nie ge- steun die siening, alhoewel 
noegsaam kan sosialiseer om kritici beweer dat die teorie nie 
die waardes van die gesin, misdaad oar die algemeen kan 
skoal, reg en moraliteit te aan- verduidelik nie. 
vaar nie. Skaal- 3,5 

3 Subkulturele teorie. Jeugmisdadigers sosialiseer in Bewyse staaf die aanname dat 
die oortreding van die reg, om- misdadige gedrag positief ge-
dat hulle blootgestel word en assosieer word met die groep 
hul skaar by kriminele se goedkeuring vir kriminele 
invloede. oortredings. Dit wys egter op 

faktore waaruit misdaad 
voortspruit eerder as die oar-
sake. 

Skaal- 2,0 

4 Agtergeblewe teorie. Misdaad word veroorsaak deur Daar is 'n besliste relasie 
armoede en lae sosio- tussen armoede en misdaad, 
ekonomiese status. maar dit is eerder 'n korrelasie 

as 'n oorsaak. 

Skaal- 1,5 

5 Gesinsisteem-teorie. Kinders leer disfunksionele Hierdie siening is een van die 
kriminele gedrag van hul ouers huidige mees aanvaarbare 
en/of endemiese probleme van oorsake van misdaad, alhoe-
ouer-kindverhoudings wat wei genoegsame empiriese 
ontwikkellingspatologie in studies nag benodig word. 
kinders veroorsaak, bv. Skaal- 4,0. 
misdaad. 

Skale is aangegee vir elke teorie van 0-5 gebaseer op huidige resente data en 

denkrigtings. 'n Waarde van 0 dui geen geldigheid aan in die teorie nie, terwyl 'n 

waarde van 5 op 'n oorweldigende ondersteuning insake die teorie dui. 

2.4.4.1 lndividuele persoonlikheid 

Daar is drie persoonlikheidstrekke wat korrelleer met jeugmisdaad: 
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• Anti-sosiale tendense. 

• Aggressie. 

• Swak selfbeheer. 

Anti-sosiale tendense van jeugmisdadigers manifesteer al by ouderdom van 1 0 jaar, 

volgens Farrows & French (1986) en Hundleby (1987), soos aangehaal in Violate 

(1995:308). Hierdie tendense is: 

• Meer oneerlik. 

• Meer hedonisties. 

• Seksueel gepreokkupeerd. 

• Gewelddadig. 

• Geneig om te rook. 

• Verslaaf aan drank of dwelms. 

• Dobbel. 

• Minder konformerend en minder sosiaal ge"inhibeerd as ander nie-misdadigers 

van hul ouderdom. 

Die mees prominente en destruktiewe anti-sosiale tendens van jeugmisdadigers, is hul 

aggressie (Goldstein, 1980, Prothon, Stith & Spivak, 1992, soos aangehaal in Violate, 

1995:308). Misdadige jeugdiges neig om: 

• Konflik met gevegte uit te sorteer eerder as om in onderhandelings betrokke 

te raak. 

• Te steel om verlangde goedere te bekom. 

• Voor te gee dat hul sterk is. 

• Ander te wantrou. 

Hulle behou hierdie aggressiewe ingesteldheid, pleeg misdade en raak by destruktiewe 

vandalisme betrokke. Hulle het oak swak selfbeheer. Die jeugmisdadigers toets hoog 

op impulsiwiteit, eksterne lokus van kontrole en lae waardes op moraliteit en gewete 

en eksterne gebeure. Die jeugmisdadiger neig om ander te blameer vir hulle probleme 

en het geen teken van skuldgevoelens of berou oar hul swak gedrag nie. 
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Volgens Hengeler (1992), aangehaal in Violate (1995:308), is die assosiasie met maats 

wat swak gedrag openbaar, die sterkste invloed en die korrelaat wat die meeste 

voorkom saam met jeugmisdaad. Kinders met kriminele gedrag modelleer kriminele 

handelinge en gee sosiale steun daarvoor. Hierdie kriminele gedrag is tipies deel van 

die konformerende proses wat ook in adolessente vriendskappe voorkom. Voorts meen 

bogenoemde auteur dat positiewe gesinsverhoudinge 'n teenvoeter is vir negatiewe 

groepsdruk. 

Die gevolgtrekking kan dus gemaak word dat adolessente wat assosieer met kriminele 

maats en wat swak gesinsverhoudinge het, hulle in 'n hoe risiko-groep begewe om in 

jeugmisdaad te verval. 

Jeugmisdaad word deur navorsers verbind aan swak skolastiese prestasie. Daar word 

ook verdere korrelasies met jeugmisdaad, IK, leerprobleme en swak gesinsverhoudinge 

gemaak. 'n Verdere probleem is onderwysers en hoofde se swak en inkonsekwente 

optrede teenoor adolessente wat neig tot jeugmisdaad. 

Daar is 'n aantal veranderlikes wat in relasie met die omgewing is en ekologiese 

veranderlikes genoem word. Dit kom telkemale saam met jeugmisdaad voor. Dit sluit 

die volgende in: 

• Kroniese armoede en werkloosheid. 

• Betrokkenheid in buurtgroepe, bv. Kriminele subkulture. 

• Godsdiens. Sterk toewyding in godsdiens verminder misdadige gedrag, deur 

gesinsverhoudinge as tussenganger. Dus is dit die kwaliteit van gesinsver

houdinge wat sentraal staan en nie die geloof nie. 

2.5 TEN SLOTTE 

Adolessente gaan deur 'n tydperk van verreikende fisiese, kognitiewe en sosiale 

verandering. 
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Op ontwikkelingsvlak ondergaan die adolessent fisiese, seksuele, kognitiewe en morele 

ontwikkeling en die ouer-kindverhouding is hier van groot belang vir die bereiking van 

selfaktua lise ring. 

By verwerwing van 'n eie identiteit, is morele waardes (kognitiewe ontwikkeling), en die 

korrekte beroepskeuse 'n voorwaarde. 

Adolessensie gaan ook gepaard met aanpassingsprobleme soos tienerswangerskappe, 

dwelmmisbruik, weglopers en jeugmisdaad. Dit blyk dat goeie gesinsverhoudinge, 

insluitende godsdiens, sosiale aanpasbaarheid, akademiese motivering en prestasie, 

sowel as positiewe maats in die portuurgroep, van die belangrikste voorwaardes is vir 

die kind om aan te pas by die eise wat adolessensie aan hom/haar stel. 

Alhoewel Aristoteles al in die jaar 300 vC. gekla het oor adolessente se gedrag, is dit 

vandag 'n omvattende tydperk om nate vors, want adolessente verander soos wat die 

omgewing en samelewing se sienings daaroor verander. Hierdie hoofstuk het slegs 'n 

kort oorsig gegee oor 'n wye veld wat reeds deur baie navorsers verken is. 

Vir die doe! van die groepsterapie wat onderneem gaan word, is dit noodsaaklik om 'n 

kennis oor die adolessent te he. 

Die groepsterapeut sal die probleme makliker kan hanteer as hy/sy adolessensie in 

detail bestudeer het. Daar mag adolessente met anti-sosiale gedrag wees en dan moet 

die terapeut weet hoe om dit te hanteer. 
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HOOFSTUK 3 

EGSKEIDING 

3.1 INLEIDING 

"Een uit elke drie paartjies wat vandag in die huwelik tree, kan verwag dat hul huwelik in 

egskeiding gaan eindig" (Van Wyk et at., 1988:7). Dit is 'n skokkende uitlating vir ons 

samelewing. 

Wat voorheen 'n seldsame verskynsel in ons samelewing was, is nou iets alledaags 

waaraan daar nie meer 'n sosiale stigma kleef nie. Dit maak dit egter nie vir mense 

makliker wat deur 'n egskeiding gaan nie. 'n Egskeiding is veel meer as die einde van 'n 

wetlike verbintenis. Dit behels 'n intense emosionele ervaring wat 'n intense uitwerking op 

die lewens van die strydende partye sowel as op hulle kinders, hulle familie asook hulle 

vriende het. 

Om 'n huwelik te beeindig, is en bly een van die mees spanningvolle ervarings. Selfs 

kinderlose egpare wat hul verskille op 'n vriendskaplike voet skik en 'n "beskaafde" 

egskeiding reel, kan verwag dat hullewens voor, tydens en na die egskeiding, ontwrig sal 

word. 

Niemand kan verwag om sonder pyn deur 'n egskeiding te gaan nie, maar albei partye 

kan die lewe vir hulleself makliker maak deur hul besluite omsigtig te oorweeg en die 

nasleep van die egskeiding positief te benader. 

3.2 WAT IS EGSKEIDING 

Stinnett en Walters (1977:5) se mening ten opsigte van die betekenis van egskeiding is 

die volgende: 

"Divorce is a way of terminating a marriage situation in which one or both partners 

cannot relate to each other in a satisfying manner or cannot interact together without 
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psychological injury to one or both" (1977:5). 

Pfeffer (1981 :20) omskryf egskeiding as: ·~ process whereby the marital partners plan 

and implement arrangements for the dissolution of the marriage". 

Callahan (soos aangehaal deur Pfeffer, 1981 :20) beklemtoon weer die krisis-aspek van 

egskeiding en omskryf dit soos volg: 

"Divorce is an emotional crisis triggered by a sudden and unexpected loss force 

you to look at yourself and to analyse where you were and how you got there. Crisis 

puts you in a position from which you cannot return to what used to be." 

Van Staden (1987: 5) vat al die bogenoemde definisies soos volg saam: ''Egskeiding is 'n 

traumatiese, kritieke, spanningsvolle proses wat die wetlike beeindiging van 'n huwelik 

deur 'n hofbesluit en die vernietiging van die huweliksverhouding impliseer en 'n veran

dering van die gesinstruktuur en -funksionering, die kommunikasie en ondersteunende 

netwerk, asook 'n verandering van die aanpassing en interaksies van die gesinslede 

meebring. 

Vir die doel van hierdie skripsie, sallaasgenoemde samevatting as begripsomskrywing vir 

"Egskeiding" geld. 

Die Reg se beskouing van Egskeiding: 

Volgens Wet 70 van 1979; die Wet op Egskeiding, word bepaal dat: 

"indien daar nie meer 'n normale huweliksverhouding tussen twee gades bestaan 

nie, en indien daar geen rede/ike vooruitsigte is dat 'n normale huwe/iksverhouding 

hervat sou kon word nie, die hof 'n egskeiding kan toestaan. Die hof verklaar dan dat 

die huwelik tot 'n einde gekom het" (Van Wyk, 1988: 46). 

3.3 DIE VOORKOMS VAN EGSKEIDING IN SUID-AFRIKA 

Volgens die Sentrale Statistiekdiens (SSD) se "Huwelike en egskeidings, 1994" sien 

statistiek soos volg daar uit: 
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Die gegewens in hierdie statistiese vrystelling het betrekking op die Republiek van Suid

Afrika (RSA), ingesluit die voormalige TBVC-state. 

Aangesien die getal egskeidings vanaf 1990 tot 1991 'n relatiewe afname getoon het, is 

die getal afgehandelde egskeidings wat gedurende 1992 van die griffiers van die 

onderskeie afdelings van die Hooggeregshof ontvang is, vergelyk met die hofrolle van die 

afgehandelde egskeidings van die betrokke howe. Daar is bevind dat die SSD nie al die 

egskeidingsinligting van die betrokke howe ontvang het nie. Daarom is 'n aanpassing 

gemaak van die 1992-egskeidingsgegewens wat ontvang is, om 'n meer akkurate beeld 

van egskeidings daar te stel. 

In Suid-Afrika sien egskeidingsyfers in 1994 soos volg daar uit: 

Tabel 3.1: Egskeidings in die RSA vir 1994 met betrekking tot 4 hoof 
bevolkingsgroepe 

Bevolkingsgroep Egskeidingsyfer Kinders betrokke in 1994 

Kleurlinge 5 150 8 576 

Afrikane/Swartes 4 754 6 352 

lndiers 1 684 2 667 

Blankes 18 250 20 772 

Wat belangrik is, is die getal kinders wat by egskeidings betrokke was in 1994. Dit 

behels nagenoeg 38 367 kinders uit aile bevolkingsgroepe in die RSA. 

Word daar op vroee statistieke oar egskeidings gelet, word die volgende waargeneem: 

Onder die Blanke populasie het egskeidings byna verdubbel vanaf 1972 tot 1982. In 

1979 het 13,8 uit 1 000 huwelike in egskeiding geeindig. Die spesifieke egskeidingsyfer 

(hoeveelheid egskeidings per 1 000 getroude pare) het gestyg van 3,5 in 1935 tot 13,8 

per 1 000 in 1979 (Suid-Afrika, Departement van Statistiek, 1979). 
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In 1980 het 16,4 uit elke 100 huwelike in 'n egskeiding geeindig. Dus sal 1 uit elke 2,7 

huwelike in 'n egskeiding eindig (Suid-Afrika, Departement van Statistiek, 1981 ). Die 

getalle minderjariges, geraak deur egskeiding, het toegeneem van 2 247 in 1938 tot 

21 115 in 1980 - 'n gemiddeld van meer as 1 kind per geskeide paar. Dus het die getal 

kinders betrokke by egskeiding, meer as verdubbel in 'n 15-jaar periods. 

Ook in die Verenigde State van Amerika (VSA), vir dieselfde tydperk (1964 -1973), is 

soortgelyke tendense waargeneem. Die egskeidingsyfer het verdubbel en dit het 5 uit 'n 

1 000 persone van die populasie in die VSA in 1976 geraak (Cunard, 1982:1). 

Verder beweer Prochaska en Prochaska (1978) soos aangehaal deur Cunard (1982:2) 

dat bogenoemde impliseer dat 30% van dertigjarige vroue in die VSA wat getroud is, of 

gaan trou, een keer in hulle lewe 'n egskeiding sal beleef. Daarom eindig 20,3 huwelike 

uit 'n 1 000 getroude vroue in 'n egskeiding. Rubin en Prince (1979:552) beweer dat 

1 uit elke 3 persone in die VSA skei. 

Lewin (1990) in Tiemann et al., (1992: xvi), gee die volgende weer: 

"With more than two million spouses divorcing each other with or without marriage, 

it is immaterial whether the motivation is genetic, social or psychological, for the 

economic consequences to society of this revolution are no less enormous that the 

psychological effects on the immediate and extended family members, 

conservatively estimated to numbers some eight million. For instance, in 1989, 

among children under 18 years of age, over half of 9, 8 million Blacks, nearly one

third of 7 million Hispanics and over 10 million Whites lived with only one parent." 

Uit bogenoemde statistieke kan afgelei word dat egskeiding onrusbarend toeneem en 

dat baie kinders daardeur geraak word. Later in die hoofstuk word daar gefokus op 

stapsgewyse hulpverlening aan kinders voor, tydens en na die egskeiding. Egskeiding 

word eers in die bree ondersoek, voordat daar na adolessente se belewing daarvan 

gekyk gaan word. 
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3.4 OORSAKE VAN EGSKEIDING 

Van Staden (1987:10) identifiseer elf komponente waardeur die verbrokkelende 

huweliksverhouding gekenmerk word. Hier volg 'n omvattende skematiese voorstelling 

van die onderafdelings van die komponente van die verbrokkelende huweliksver

houdings soos vervat in Van Staden (1987:39). 

Daarna volg 'n bondige bespreking van die onderafdelings van die komponente van die 

verbrokkelende huweliksverhouding soos bespreek deur Van Staden (1987:40-47). 

Die linkerkantste sirkel verteenwoordig die elf komponente van die huweliksverhouding, 

naamlik huweliksverryking. Dit impliseer dat daar op al elf gebiede 'n positiewe 

belewenis is. Aan die regterkant word huweliksverbrokkeling aangedui wanneer van die 

elf komponente, negatief beleef word. 

Figuur 3.1 Komponente van die huweliksverhouding 

Huweliksverryking 

Komponente van die 
huweliksverhouding 
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3.4.1 Die gesin van herkoms 

(;en,,,!. 
Berne in Stinnett en Walters (1977: 8) omskryf die be"invloeding soos volg: 

A 

" ... parents, deliberately or unaware, teach their children from birth how to behave, 

think, feel, and perceive ... " 

Hy verduidelik oak die vroee sosialiseringsproses soos volg: 

"A life script is much like a theatrical script for a character in a play- it is a life plan 

that dictates where we are going in life and how we are going to get there. Each 

one of us has a life scripf' (Stinnett & Walters, 1977:9). 

Die gesinslede in die gesin van herkoms, wat begeleiding en terugvoering deur middel 

van gesprekvoering insluit, het dus 'n bepalende uitwerking op die tipe persoonlikheid 

van die betrokkene en sy of haar funksioneringswyse. Die invloede deur die gesin van 

herkoms vind deur middel van die INTERPERSOONLIKE VERHOUDINGS plaas en wei 

deur die kwaliteit en die natuurlikheid daarvan. Hier speel BE"iNVLOEDING dus 'n 

belangrike rol. Riley in Van Staden (1987: 40) beweer dat mense wat in 'n onstabiele en 

ongelukkige huis grootgeword het, baie meer tot egskeiding geneig is, as diegene wat 

uit 'n gelukkige en stabiele huis kom. 

Emosionele sekerheid is 'n basiese vereiste vir die kind. Die gebrek daaraan bepaal die 

denke, gedrag en orientasie van die volwassene tot 'n mindere of meerdere mate. 

Emosionele onsekerheid IE§ 'n baie swak fondament vir die lewe van die individu en die 

voortbestaan van 'n volk. 

Belewenisse in die gesin van herkoms. Onopgeloste probleemsituasies van die kind het 

'n negatiewe uitwerking op sy/haar emosionele ontwikkeling (Glick en Kessler, 

1980:60). 
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Gomberg en Penn (1986} (soos aangehaal deur Van Staden,1987:41}, beweer dat 'n 

terapeut die geskiedenis en lewensondervinding van elke betrokkene moet nagaan met 

die doel om die aard van die bydrae wat elkeen tot die verhouding maak, te verstaan. 

Die volgende geld ten opsigte van die historisiteit van elke persoon in die gesin. 

• Aanpassingspatrone. 

• Wyses waarop frustrasie en teleurstelling hanteer word. 

• Selfbeeld. 

• Persoonlike waardes en doelstellings . 

• Rolvervullers. 

• Die gebruik van verdedigingsmeganismes en weerstand. 

• Die vermoe van die persoon om stres te hanteer. 

3.4.2 Selfkonsep 

Dis die betekenis wat 'n individu aan hom-/haarself heg vanaf geboorte tot die dood. 

Dus word die selfkonsep dwarsdeur 'n mens se lewe gevorm. 

Selfbeeld word deur die volgende drie moontlike faktore gevorm (Van Staden, 1987:13}: 

• lnvloed van andere (ouers, maats, onderwysers se sieninge en gedrag). 

• Vergelyking met andere. 

• Persoonlike selfbeoordeling op grand van vermoens/onvermoens of suksesse/ 

mislukkings. 

Die aard van die selfkonsep bestaan ook uit drie aspekte, naamlik: 

• Die bestaande selfkonsep (die beeld wat die persoon van hom- of haarself 

koester). 

• Begeerde selfkonsep (hoe die persoon hom- of haarself graag wil sien). 
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• Aangebore selfkonsep (hoe die persoon hom- of haarself in verskillende 

omstandighede voordoen). 

Hierdie aspekte van die selfkonsep vorm 'n gestruktureerde eenheid met die realistiese 

selfkonsep wat hoogstens onderskei, maar nie geskei kan word nie. 

'n Negatiewe selfbeeld kan verander indien die betrokkene met behulp van sy of haar 

huweliksmaat selfkennis bekom. 

'n Verbrokkelde huweliksverhouding, waar emosionele onvolwassenheid voorkom, kan 

'n persoon se selfrespek afbreek. Hier moet aandag geskenk word aan die individu se: 

• Selfkennis. 

• Noodsaaklike kennis en bewuswording van die volwassewordingsproses. 

• Selfwaardering en waardering vir andere. 

• Vermoe en bereidheid om hom- of haarself oop te stel en die self te openbaar 

teenoor die huweliksmaat (dit lei skade in 'n egskeiding). 

• Persoonlike waardebepaling. 

Selfkennis en -aanvaarding is voorvereistes vir eerlike en sinvolle verhoudings

betrokkenheid. 

3.4.3 Seksualiteit 

Van Staden (1987:42) sien seksualiteit as 'n baie belangrike komponent van die 

huweliksverhouding. Cronje (1973:17) sluit aan by Van Staden, as hy die volgende 

poneer: 

"Die geslagsverhouding mag nie die al/esoorheersende faktor in die huwelikslewe 

wees nie, maar dat dit 'n belangrike ro/ speel, sal niemand betwyfel nie." 

Vanwee die belangrike rol, kan die geslagsfaktor die brandpunt van spannii"!Q, 

onenigheid en rusies wees wat huwelike verongeluk. 
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Van Elfen (1976:75) meen dat seksualiteit die resultaat van die mens se hele 

lewenservaring en opvoeding op kulturele, sosiale en godsdienstige gebied is met 

inbegrip van seksuele voorligting wat ontvang is en 'n groat rol speel. Volwasse, 

genotvolle seksualiteit ontstaan nie maar net spontaan nie, jare van voorbereiding, 

beginnende by die babafase, is nodig. 

Retief (1990:115) gee te kenne dat God ons as seksuele wesens geskape het: "In die 

huwelik ontluik hierdie belangrike dee/ van ons /ewe ten valle en word dit dee/ van die 

behoefte aan intitimiteit". 

Bier (1965:26) konstateer dat 'n volwassene al die ontwikkelingsfases suksesvol 

deurloop het en in staat is om sy behoefte te integreer en te deel met 'n persoon van die 

teenoorgestelde geslag. Hy beweer verder dat die suksesvolle identifisering met 'n ouer 

van dieselfde geslag groat invloed sal he op die doeltreffendheid van sy seksuele rol in 

'n latere huweliksverhouding. Van Elfen beaam bogenoemde stelling as hy beweer dat 

die ouer 'n beeld aan die kind bied wat daartoe lei dat sy of haar opvattinge onbewus op 

die van die ouers geskoei is (1976:85). 

O'Neill et al. (1972:30) het in hulle navorsing bevind dat daar drie bree kategoriee is, 

waarin klagtes oor seksuele wanaanpassings val: 

• Persone wat 'h gebrekkige kennis oor die biologiese, fisiese en psigiese 

aspekte het. 

• Probleme as gevolg van sosia/e en kulturele kondisionering. 

• Probleme versoorsaak deur bio/ogiese en organiese faktore. 

Addisionele klagtes rakende seksua/iteit behels: 

Onaanvaarbare seksuele gedrag deur een van die egmaats voor of tydens die huwelik. 

Kilheid by die vrou of impotensie by die man as 'n onttrekkingsimptoom as gevolg van 

skuldgevoelens, skep in die verbrokkelende huweliksverhouding veelvuldige probleme 

en onenigheid. 
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Wantroue wat ontstaan as gevolg van onsekerhede waarby ontrouheid van een van die 

egmaats 'n rol gespeel het, lei oak tot seksuele wanaanpassing. Gevoelens van 

onvergenoegdheid en neerslagtigheid dra oak daartoe by. 

Egtelike ontrou. Geestelike afstand maak juis die deur vir ontrouheid in die huwelik oop. 

Egtelike ontrou hang nou saam met 'n onbevredigde liefdesbehoefte. Die bindende 

faktor in die huwelik is liefde en waar dit verflou, moet noodwendig ontbinding volg, met 

ander woorde, geestelike losmaking van die huweliksmaats van mekaar, wat die 

moontlikheid skep dat die een jeens die ander ontrou word. 

Kommunikasie met betrekking tot die seksuele, wat onontbeerlik is vir die gesonde 

huweliksverhouding, vind nie in die verbrokkelende huweliksverhouding plaas nie. Die 

gebrek hieraan lei tot spanning en dit ontneem die egpaar intimiteit in die verhouding. 

Wanneer die seksuele verhouding oak skade ly as gevolg van 'n sterk gebrek aan 

kommunikasie en huweliksverbrokkeling, lei dit tot verdere wanaanpassing. Huber en 

Spitze (1980:84) vind, vreemd genoeg, met hulle navorsing, dat die egmaats se houding 

teenoor hulle seksuele rolle, nie 'n uitwerking op die oorweging van of gedagte aan 

egskeiding gehad het nie. 

3.4.4 Die onvoldoende huwelikskeuse ten opsigte van 'n egmaat 

Waar die sedelike hoedanighede, waardes en norme van die egpaar vir mekaar 

onaanvaarbaar is en waar die tydsfaktor onvoldoende is om wedersydse kennis van 

mekaar te bekom, kan dit aanleiding gee tot huweliksverbrokkeling. 

"Wanneer daar op die konsep van die drie-dimensionaliteit van die huweliksverhouding 

gelet word, impliseer dit dat daar vanuit drie vlakke na die huwelik gekyk word, naamlik 

die verlede, hede en toekoms. Die eenheid van die verlede, hede en toekoms 

veroorsaak dat die egpaar moet besef dat wat vandag gebeur, more of oorm6re 'n 

gebeurtenis moet wees waarna met vreugde teruggekyk kan word. Die moontlikheid 
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bestaan egter ook dat wat in bitterheid verdra en gebere word, op 'n gepaste 

geleentheid as strafmaatreels uitgedeel of toegepas kan word (Van Staden, 1987:43). 

Skematies kan bogenoemde soos volg voorgestel word: 

Figuur 3.2: Die konsep van driedimensionaliteit in die huweliksverhouding: 'n 
Skematiese voorstelling van die afbreuk van die huweliksgeskiede
nis wat noodwendig tot verbrokkeling lei 
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Kyk met vreugde terug 

Kommunikasie is 'n komponent van die huweliksverhouding wat 'n bepalende invloed 

op die kwaliteit van die huweliksverhouding het, aangesien laasgenoemde 'n intense 

verhouding is. 
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Behalwe dat huweliksgenote nie bewus is van die oorsprong van hul angsgevoelens 

nie, kan hulle, hulle ook nie in die verhouding oopstel nie. 

"Die onvermoe om gevoelens en gedagtes met die ander persoon te deel, veroorsaak 

wantroue en afsydigheid" (Van Staden, 1987:44). Cunard (1982:32) sluit hierby aan as 

hy se dat huwelikskonflik as gevolg van paradoksale en· oneffektiewe kommunikasie 

ontstaan. Huweliksprobleme kan as gevolg van seksualiteit, finansies of skoonouers 

ontstaan, maar swak kommunikasie veroorsaak dat die egpaar nie hul probleme kan 

bespreek of oplos nie. 

3.4.6 Konflikhantering 

Konflik is 'n posisie waarin 'n persoon kan beland wanneer hy of sy te staan kom voor 

twee onverenigbare behoeftes, doelwitte of optredes. Dit impliseer nie dat konflik nie 

opgelos kan word nie, maar dat die behoeftes, doelwitte en optredes van persone 

verskillend is. 

Wanneer konflik in die huweliksverhouding ontstaan, word die betrokkene in twee 

verskillende rigtings gedwing, wat tot baie verwarring lei. 

Huweliksverbrokkeling veroorsaak groat konflik, omdat die ouerpaar wil skei as gevolg 

van 'n behoefte aan individuele vryheid, maar die behoefte om hulle kinders nie te 

ontwrig of te verloor nie, bestaan ook. Egskeiding kan egter onmoontlik die twee 

behoeftes gelyktydig bevredig. Konflik in die verbrokkelende huweliksverhouding 

ontstaan ook as die hand hawing van waardes, wat aan die man of die vrou toegeken is, 

verskil. Die gedrag wat van die ander lewensmaat verwag word as deel van die sosiale 

milieu, kan ook konflik veroorsaak. 

Konflik in die verbrokkelende huweliksverhouding, het gelyktydig 'n aantrekkingskrag en 

afstotingseffek. Sien figuur 3.3 op p. 73, waar konflik se kragte visueel voorgestel word. 
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Figuur 3.3: Skematiese voorstelling van konflik as aantrekkingskrag en 
afstotingseffek 
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lntieme 
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Sterk die huweliks
verhouding 

Suksesvolle aanpassing in die huweliksverhouding impliseer vir die betrokke persone 

afsonderlike en gesamentlike groei en ontwikkeling. As 'n persoon homself/haarself binne 

die huwelik wil verwesenlik, is begrip van die huweliksmaat en die openbaring van 

opbouende gedrag noodsaaklik. Om die doel te bereik, moet die huweliksmaats mekaar 

goed ken om mekaar tot lewensvervulling te kan lei. 

In die verbrokkelende huweliksverhouding is wedersydse begrip en ondersteuning egter 

afwesig en karakterontwikkeling van die betrokkenes onmoontlik. 
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3.4.8 Ouerskap 

Die komponent "ouerskap", as deel van die verbrokkelende huweliksverhouding, impliseer 

afbrekende gesinsinteraksie, wat 'n spanningsvolle gesinsituasie tot gevolg het. 

• Verantwoordelikhede van die ouers is nie verdeel nie. 

• Geen konsensus is moontlik nie. 

• Ooreenkomste ontbreek. 

• Gesag en dissipline is afwesig (albei ouers tree verskillend op). 

Figuur 3.4: Die kind speel in die verbrokkelende huweliksverhouding 'n 
spesifieke rol 
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Gefrustreerde egpaar 

Lei tot gesinsontwrigting 

Die invloed van die kind in die verbrokkelende huweliksverhouding kan die egpaar laat 

disfunksioneer. Wanneer die opvoedingstaak halfhartig deur die ouers behartig word, het 

die kind soms 'n potensieel-nadelige invloed op die egpaar en die huwelik. 
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3.4.9 Finansies 

Dit skep dikwels baie spanning indien die egpaar finansieel onafhanklik funksioneer. "My 

geld" en "jou geld" in plaas van "ens geld" veroorsaak dat daar nie 'n gesamentlike 

begroting is nie. Dit behels die vooruitskatting wat beplanning en gesamentlike 

besluitneming ten opsigte van besteding noodsaaklik maak. Daar is nie genoegsame 

beplanning nie en finansies is deurgaans onvoldoende. 

3.4.10 Skoonouers 

Die skoonouers het drieerlei rolle om te vertolk in die verbrokkelende huweliksverhouding: 

• Ekonomiese rol - byvoorbeeld, die egpaar dink dis hul reg dat hul finansieel 

bygestaan meet word. 

• Sosiale hulpbron - pas kinders op. Dit kan spanning veroorsaak. 

• Raadgewers- kan sinoniem wees met inmenging of te veel betrokkenheid. 

3.4.11 Geloofsverskille 

Geloofsverskille bring mee dat die egpaar nie hul godsdiens kan uitleef nie. God as 'n 

onlosmaaklike deel van die huweliks- en gesinslewe word misgekyk. 

3.5 MOONTLIKE RIGL YNE VIR DIE BEPALING VAN VERBROK
KELING EN ONHERSTELBARE VERBROKKELING VAN DIE 
HUWELIKSVERHOUDING 

Die moontlike riglyne vir die bepaling van verbrokkeling en onherstelbare verbrokkeling 

van die huweliksverhouding, soos uiteengesit in tabel 3.2 op p. 77-79, behels die 

komponente en die onderhandelings van die komponente van die huweliksverhouding .. 
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Die waardebepalings moet deur elke betrokkene ingevul word. Die mate van 

verbrokkeling of onherstelbare verbrokkeling in die huweliksverhouding word in elk van die 

volgende elf areas op 'n skaal van 1-5 aangedui. Hierdie syfer moet die mate van 

verbrokkeling of onherstelbare verbrokkeling van die verhouding aantoon. 

Elke betrokkene moet die waardebepaling afsonderlik en volgens sy of haar persoonlike 

gedrag voltooi. Daarna word die waardebepalings vergelyk en bespreek (verduideliking: 5 

= baie dikwels; 4 = dikwels; 3 = af en toe; 2 = selde; 1 = nooit). 
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Tabel 3.2: Moontlike riglyne vir die bepaling van verbrokkeling en onherstelbare 
verbrokkeling van die huweliksverhouding 

Komponente van Onderafdelings van die Waarde-
die huweliksver- komponent Persoonlike gedragsveranderlikes bepaling 

houding 12345 

1 Gesin van lnterpersoonlike verhoudings Persoonlike bindinge met gesin van 
herkoms van gesin. herkoms. 

Onhanteerde en onopgeloste Onhanteerde, onopgeloste en on-
probleem-situasies. uitgespreekte probleme vanuit 

Statusposisie van gesin van kinderjare. 

herkoms. Bewustheid van status, kwalifikasies, 

Suksesse as kind bereik in opleiding en finansies. 

gesin van herkoms. Voorspoed en gelukkige kinderjare 
gemeet aan sukses. 

lnvloede op individuele lede van lnvloede van gesin van herkoms ten 
gesin van herkoms. opsigte van rigtinggewing, waardes 

en norme. 

2 Selfkonsep Selfkennis. Kennis van hoedanighede en on-

Persoonlikheidsamestelling. vermoens. 

Selfbekendstelling en Besef van volwassewordingsproses 

openbaarmaking. as ideaal. 

Waardebepaling. Selfwaardering en waardering vir 
ander. 

Verwerwing van kennis deur middel 
van waarneming, denke, gevoelens 
en voorneme. 

Eie persoonlike waardebepaling. 

3 Seksualiteit Houding teenoor seksualiteit. Ervaring van skuldgevoelens as 

Ontrouheid v66r of na die gevolg van ondervindige as kind en 

huwelik. jongmens. 

Seksuele wanaanpassing. Wantroue as gevolg van onseker-

Kommunikasie ten opsigte van 
hede. 

die seksuele. Gevoelens en onvergenoegdheid 

Seksuele verhouding. 
en neerslagtigheid. 

Kommunikasie gebrekkig ten op-
sigte van die seksuele. 

Seksuele verhouding onbevre-
dig end. 

4 Huweliks- Huwelikskeuse. Motief vir huwelikskeuse foutief. 
keuse Waardebepaling ten opsigte Huwelikskeuse onvoldoende. 

van huwelikskeuse. Rede vir huweliksluiting foutief. 
Huweliksluiting. Sedelike hoedanighede, waarde en 
Ooreenstemming van norme onaanvaarbaar. 
huweliksmaats. Tydsverloop onvoldoende om 
Kennis van die maat. kennis van die maat te bekom. 
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Komponente van Onderafdelings van die Waarde-
die huweliksver- komponent 

Persoonlike gedragsveranderlikes bepaling 
houding 12345 

5 Kommuni- Tyd vir gesprekvoering. Voldoende tyd vir kommunikasie 
kasie Openlike kommunikasie. word nie ingeruim nie. 

Kennis van blokkasies. Geblokkeerde kommunikasie-

Kennis van style. 
kanale. 

Gebruikmaking van gevoelstyl. 
Spesifieke kommunikasie-
blokkades bestaan. 

Toepassing van kennis van style 
onvoldoende. 

Blokkades word vermy deur middel 
van die gebruikmaking van ver-
dedigingsmeganismes. 

6. Konflik- Terreine waar konflik voorkom. Gebruikmaking en voldoende tyd vir 
hantering Probleemhantering. intieme kommunikasie bestaan nie. 

Uitwerking van konflik. Onenigheid. 

Gesprekvoering oar verskille. Aftakeling en huweliksonenigheid. 

Aanwending van konflik. Verwydering. 

Konflik veroorsaak huweliksver-
brokkeling. 

7 Afsonderlike Suksesvolle aanpassing. Onaanpasbaarheid kom na vore. 
en ge- Karakterontwikkeling Onverenigbare karakters. 
samentlike 

Wedersydse begrip en Aftakeling en huweliksonenigheid. 
groei en 
ontwikkeling 

ondersteuning. Verwydering. 
Selfverwesenliking. Konflik veroorsaak huweliksver-
Realiteitsbestemming. brokkeling. 

8 Ouerskap Voldoende gesinsgesprekke. Spanningsvolle gesinsituasie. 

Verwagtings en behoettes as Verantwoordelikhede nie verdeel 
ouer. nie as gevolg van versteurde 

Ouerrol-verdeling. persoonlike verhoudings. 

Gesag en dissipline. Konsensus en ooreenkomste 

Gesinsverhoudings. 
ontbreek. 

Ouers tree verskillend op. 

Afbrekende interaksie. 

9 Finansies Finansiele afhanklikheid. Afhanklikheid van finansies skep 

Gesamentlike begroting. spanning. 

Vooruitskatting. Maak gebruik van "my geld en jou 

Gesamentlike besluitneming 
geld". 

ten opsigte van besteding. Geen beplanning ten opsigte van 

Genoegsame voorsiening. 
finansies bestaan nie. 

Geen besluitname ten opsigte van 
besteding nie. 

Finansies onvoldoende. 
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Komponente van Onderafdelings van die Waarde-
die huweliksver- komponent 

Persoonlike gedragsveranderlikes bepaling 
houding 12345 

10 Skoonouers Rol van skoonouers. Optrede veroorsaak dat rol van 

lnmenging. skoonouers te prominent is. 

Raadpleging. Egmaat laat te veel betrokkenheid 
van skoonouers toe. 

Egmaat maak van raadpleging voor 
gesamentlike bespreking gebruik. 

Besluitneming. Egmaat tree op volgens skoonouers 

lnwoning. se besluite. 

lnwoning by skoonouers skep 
spanning. 

11 Geloofs- Huweliksinstelling van God. Huwelik slegs daar om seksuele 
verskille Eenheid van die huwelik. behoeftes te bevredig. 

Duursaamheid. Getrouheid aan slegs een man of 

Geloofsverskille. 
een vrou nie lewensbelangrik nie. 

Optrede en funksionering as 
lndien egmaats nie klaarkom nie, is 

gelowige. 
egskeiding 'n oplossing. 

Sieninge ten opsigte van ge-
lowigheid en Christenskap verskil. 

Kerkbywoning. Bybellees en gebed 
veroorsaak konflik. 

3.6 GRONDE VIR EGSKEIDING 

Bykans al die egskeidings wat deur ons howe toegestaan word, het die onherstelbare 

verbrokkeling van 'n egpaar se huwelik as basis. 

3.6.1 Algemeen 

Volgens Cronje (1984:249) kan 'n huwelik op 3 wyses nietig verklaar word: 

• "By the death of one or both spouses. 

• By the annulment of a voidable marriage. 

• By divorce." 

Verder vervolg Cronje (1984:249): 

"Until the commencement of the Divorce Act 70 of 1979, the courts had the power to 

issue orders for judicial separation. These orders did not dissolve the marriage, but 
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merely temporarily suspended some of the spouses' marital obligations, particularly 

that of cohabitation. Section 14 of the Divorce Act, however, deprived the courts of 

their power in this regard. In addition to judicial separation, our law also recognises 

extra-judicial separation. Extra-judicial separation merely rests on an agreement 

between the spouses that they will live apart. The spouses can come to a 

matrimonial property arrangement covering the period of time for which they will live 

apart but this agreement will only be effective inter partes. Thus they can determine 

who is to stay in the matrimonial home and who is to leave, if there are minor 

children, who is to have their custody; who is to have the furniture, the car and the 

dog, cat or budgeigar and who (if any) is to pay maintenance to the other, and how 

much" (Hahlo en Kahn, soos aangehaal deur Cronje, 1994:249). 

Grande vir egskeiding bestaan uit twee komponente: 

• Onherstelbare verbrokkeling van die huwelik. 

• Onmoontlikwording van die huwelik. 

3.6.2 Onherstelbare verbrokkeling van die huwelik 

Die Wet op Egskeiding (1979:3) bepaal dat die hof 'n egskeiding kan toestaan indien dit 

oortuig is dat: 

(i) Daar nie meer 'n normale huweliksverhouding tussen die egpaar bestaan nie. 

(ii) Daar geen redelike vooruitsig op die herstel van 'n normale huweliksverhouding 

tussen hulle is nie. 

In 'n algemene oorsig oor die verbrokkeling van die huwelik was die siening gehuldig dat 

daar vier grande vir egskeiding was tot en met 1 Julie 1979. Cronje (1994:252) som dit 

soos volg op uit Hahlo en Kahn (1985): 

• "Adultry. 

• Malicious desertion. 
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• Incurable insanity which has existed for not less than seven years. 

• Imprisonment for at least 5 years after the defendant's spouse has been 

declared a habitual criminal". 

Daar bestaan bepaalde leemtes in die ou egskeidingsreg. Nadat die Suid-Afrikaanse 

Regskommissie ondersoek daarna ingeste! het, is die bevindinge voor die par!ement gele 

en word dit as die Egskeidingswet 70 van 1979 aanvaar. 

Die basis van die nuwe Egskeidingswet (Wet 63 van 1985) (1985: 1 ), behels dat die 

huwelik nietig verklaar kan word deur 'n egskeiding as dit nie meer 'n normale huwelik is 

nie en dat daar geen redelike vooruitsig bestaan om die normale huweliksverhouding te 

herstel nie. 'The concept of irretrievable breakdown is thus fundamental to our current 

divorce law' (Cronje, 1994:252). 

Die belangrikste funksies van die egskeidingswet, volgens Cronje (1994:53), is: 

• "To decide under what circumstances organised society will regard the 

constitution of the marriage as untenable. 

• To try and solve the problem caused by the failure of a marriage in the most 

satisfactory way possible" (Cronje, 1994:253 haal Clark 1971:403 hier aan). 

'n Huwelik word as "verbrokke!" beskou wanneer: 

• Die egpaar nie meer as man en vrou saamleef nie. 

• Hulle nie meer met mekaar praat nie (behalwe as dit noodsaaklik is). 

• Hulle gedurig met mekaar twis en stry. 

• Een of albei aanvoer dat daar geen liefde in hul huwelik is nie en dat hulle moet 

skei. 

• Een gade weier om saam met die ander uit te gaan of enigiets met sy of haar 

familie te doen wil he. 

• Pogings om versoen te raak, telkens misluk. 
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"Wanneer 'n huwelik hierdie simptome toon, word daar gese dat die "consortium" tot 'n 

einde gekom het. Dit beteken dat daar nie meer liefde, toegeneentheid of kameraadskap 

in die huwelik is nie" (Van Wyk, 1988:50). 

As bogenoemde vasgestel is en dit blyk dat die huwelik wei verbrokkel het, moet die 

tweede vraag gestel word: 

"Is daar enige redelike vooruitsig dat 'n normale huweliksverhouding weer hervat kan 

word?" 

Die prokureur moet bepaal of daar enige kans is dat 'n huweliksverhouding weer 

genormaliseer kan word deur navraag te doen oor die oorsake van die verbrokkeling van 

die huwelik. 

Hy kan moontlik bepaal dat die persoon: 

• 'n Alkoholis is. 

• Buite-egtelike verhoudings gehad het. 

• Weinig belangstelling in die huis of gesin toon. 

• Se persoonlikheid van die gade hemelsbreed verskil. 

• Se waardes, belangstellings en/of doelwitte van die van die gade verskil. 

Die Wet op Egskeiding bepaal dat 'n regter die volgende omstandighede as bewyse van 

die onherstelbare verbrokkeling van 'n huwelik kan aanvaar: 

(i) "Waar die partye vir 'n ononderbroke tydperk van minstens een jaar voor die datum 

waarop die skeisaak ingestel is, nie as man en vrou saamgeleef het nie. 

(ii) Waar een van die partye owerspel gepleeg het en die party wat die skeisaak 

aanhangig maak dit as onversoenbaar met 'n voortgesette huweliksverhouding 

beskou. 
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(iii) Waar die party teen wie 'n skeisaak ingestel is, as gewoontemisdadiger verklaar is 

en in die gevangenis is om sy vonnis uit te dien" (VanWyk, 1988:51 ). 

3.6.3 Onmoontlikwording van die huwelik 

Wanneer 'n normale huweliksverhouding onmoontlik gemaak word deur die gedrag van 

een of albei partye, en een of albei partye aanspreeklik gehou kan word vir hul gedrag, 

bestaan die grande vir onherstelbare verbrokkeling. 

Onmoontlikwording van 'n huwelik geskied op twee wyses, naamlik deur geestes

ongesteldheid of deur voortdurende bewusteloosheid van een van die partye (Van Wyk, 

1988:53). 

3. 7 DIE EGSKEIDINGSPROSES EN TERAPEUTIESE VERHOUDING 

3. 7.1 Die fases van die egskeidingsproses 

Die egskeidingsproses verloop in verskillende fases. Sien tabel 3.3, p. 84-85 - 'n 

skematiese voorstelling van die egskeidingsproses en die terapeutiese verhouding. 

Die fase voor die egskeiding 

Dit dui op die situasie soos wat dit in die verlede bestaan het, met die klem op die 

volgende probleemterreine: 

• Negatiewe gevoelens. Interne en eksterne faktore wat tot die besluit op 

egskeiding aanleiding gegee het. Persoonlike probleme. Probleme ten opsigte 

van die inskakeling in die gemeenskap. Die onafhanklike funksionering van die 

individu. 

• Probleme ten opsigte van die hantering van ambivalente gevoelens. 
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Tabel3.3: Skematiese voorstelling van die horisontale, naamlik die fases en die vertikale benadering naamlik die 
onderdele van die egskeidingsproses ten einde riglyne vir egskeidingsberaad uit te spel 

TERAPEUTIESE VERHOUDING 

EGSKEIDINGSPROSES VERLOOP IN VERSKILLENDE FASES 

Voorbereidings- en aanvangsfase Verkennings- en benuttingsfase Afs/uitingsfase 

Voor die egskeiding Tydens die egskeiding Na die egskeiding 

'n Stadium van oorweging en vertwyfeling: 'n Stadium van wet/ike betrokkenheid: 'n Tydperk van ontdekking en die herstelling van balans: 
Emosionele skeiding Wet/ike skeiding Psigiese skeiding 

Gevoe/ens Gedrag Gevoelens Gedrag Gevoe/ens Gedrag 
A . Ontnugtering . Vermy die werklikheid c • Afgesonder • Gaan ooreenkomste G • Aanvaarding . Ontdekking van 'n nuwe . Ontevredenheid . Nukkerig en/of kwaad . Terneergedruk a an • Selfvertroue idea a I . Angs . Rusies . Kwaad . Skerm vir werklikheid • Opgewondenheid . Voltooi psigiese . Ongeloof . Konfrontasie • Mislukking • Dreig • Outonome eenheid skeiding/vryheid . Vervreemding • Selfbejammering • Konsulteer met • Onafhanklikheid . Raak tevrede met nuwe . Skuldgevoelens • Hulpeloos prokureur of tussen- • Nuwe lewenskrag 

lewensituasie en styl 
ganger Toekomsgerig • Lewe doelgerig 

• • Help kinders om die 

GESINSTERAPIE 
finaliteit van die 
egskeiding te verwerk 

INDIVIDUELE BERAAD en poog om die na-
TERAPIE MET KINDERS huwelikse verhouding 

ter wille van die kinders 
positief te Ia at verloop 

Huweliksberaad met egpaar Ekonomiese skeiding 
8 • Wanhoop • Ontdekking D • Eensaam • Poog om psigiese • HerenigingNersoening 

• Vrees . Terugtrekking • Moedeloos skeiding te • Hertotstandkoming van . Angs • Aangetrokkenheid asook • Verligting bewerkstellig huweliksverbintenis 

• Ambivalensie die van weerstand • Woede • Gereedmaking vir • Heropbou van respek . Skok • Blamering • Verdediging 
wetlike skeiding vir en vertroue in 

Onvermoens • Die voorgee dat alles • Verbetering van mekaar • 
Woede reg is ekonomiese posisie • Bereidwilligheid om • 

• Pogings om • Gereedmaking vir probleme deur te werk 
• Lae selfrespek toesig en beheer oor wat skeiding veroorsaak 
• Verlies 

huweliksmaat terug te 
kinders het wen 

• Ontoereikenheid Vra van raad by familie • • Frustrasies en/of vriende HUWELIKSBERAAD: 
• Pyn KINDERS IN GROEP-

EGPAARIGROEP TERAPIE 

HUWELIKSBERAAD 
TERAPIE MET KINDERS 

EGSKEIDINGSBERAAD 
VOLWASSE TERAPIE 

m.b.v. GROEPWERK 



co 
U1 
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Tabel 3.3 vervolg ... 

Voorbereidings- en aanvangsfase 

Voor die egskeiding 

TERAPEUTIESE VERHOUDING 

EGSKEIDINGSPROSES VERLOOP IN VERSKILLENDE FASES 

Verkennings- en benuttingsfase Afsluitingsfase 

Tydens die egskeiding Na die egskeiding 

Skeiding van ouerskap 
E . Kommer oor kinders • Klagtes en 

• Ambivalensie ontevredenheid 

• Onsekerheid . Heraanpassing by 

• Gevoelloosheid vriende. familie, 
arbeidsmark . Onsekerheid by die 
maak van keuses 

BOGENOEMDE TERAPIE 
PLUS TERAPIE MET ! 

FAMILIE 
Gemeenskapskeiding 

F • Optimisme • Finalisering van 

• Opgewondenheid egskeiding 

• Moedeloosheid • Begin uitreik na nuwe 

• Ambivalensie vriende 

• Terugtrekking • Posiliewer 

• Ontevredenheid 
ingesteldheid t.o.v. 
nuwe voorstelle 

• Stabiliseer t.o.v. nuwe 
lewenstyl en roetine 
van kinders 

• Ontdekking van nuwe 
belangstelling en 
moontlikheid van nuwe 
beroep 

VOLWASSENES 
INDIVIDUELE TERAPIE 
KLEIN GROEPE 

KINDERS 
SPEL TERAPIE: KINDERS 
GROEPTERAPIE 



Die fase tydens die egskeiding 

Hierdie fase dui die ambivalente periode in die egskeidingsproses aan en daar moet op 

die volgende probleemterreine gelet word. 

• Reaksie op die verlies van die huweliksmaat en -verhouding. 

• Ondergemiddelde deelname aan interpersoonlike verhoudings. 

• Leemtes ten opsigte van kennis in verband met wetlike aspekte. 

• Die ekonomiese toekoms van die betrokkenes. 

• Die daarstelling van persoonlike doelstellings, asook die onafhanklike funkiso

nering van die individu. 

Die fase na die egskeiding 

Hier moet op die betrokkenes se handeling en die hantering van die realiteit gelet word en 

wei op die volgende probleemterreine. 

• Gevoelens wat nag nie verwerk is nie. 

• 'n Terugskouing na die eksterne en interne faktore wat tot die besluit op 

egskeiding aanleiding gegee het. 

• Heraanpassing, herinskakeling en benutting van interpersoonlike verhoudings. 

• Die onafhanklike funksionering van die betrokkene as individu en daarstelling 

van persoonlike doelstellings. 

• Die aanvaarding van ambivalente gevoelens. 

3.7.2 Die doel met die terapeutiese onderhoud by 'n egskeiding
situasie 

Die doel met die betrokkenes in die egskeidingsituasie se inskakeling by die 

terapeutiese onderhoud en groepswerk is: 

• Gevoelens oar die egskeiding deur te werk. 

• Konstruktiewe verhoudinge met die kinders en die ander persoon te handhaaf. 
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• Riglyne vir die nuwe rol uit te spel. 

• 'n Nuwe identiteit as 'n onafhanklike persoon te ontwikkel. Die hier-en-nou

situasie meet voortdurend aangewend word in die bespreking. 

3.7.3 Riglyne wat gebruik kan word tydens onderhoudvoering en 
groepwerkbyeenkomste 

Emosionele hantering van die egskeiding 

• Erken die verlies en treur daaroor. 

• Aanvaar persoonlike verantwoordelikheid vir aandeel aan die egskeiding. 

• Maak vrede, aanvaar en glo in jouself as mens. 

• Skakel in by aktiwiteite, veral oak by kerklike aktiwiteite. 

• Wees bereid om te waag om sodoende meer geleenthede vir persoonlike groei 

en ontwikkeling te ontdek en te benut. 

• Elimineer vrees wat onnodig en ongegrond is. 

• Aanvaar die realiteit. 

• Evalueer jouself as individu, asook die verlede, om daaruit te leer. 

• Kanaliseer wrokgevoelens deur erens in die skakel en stokperdjies te beoefen. 

• Leer persoonlike beperkings en onvermoens ken. 

• Stel nuwe, realistiese en meetbare doelwitte vir die toekoms. 

Emosionele losmaking van die gewese huweliksmaat 

Die verhouding tussen die gewese huwelikmaats is uniek en word deur onder andere 

die volgende tekens gekenmerk indien emosionele skeiding nag nie plaasgevind het 

nie. 

• Die aanwesigheid van woede en aggressie wanneer die gewese huweliksmaat 

oenskynlik geen aanpassingsprobleme ondervind nie. 
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• Daar word oor die ver/ede en oor die huwelik wat ontbind is gefantaseer en 

geromantiseer. 

• Gevoelens van woede, aggressie en skuld word ontken om sodoende die 

verhouding te laat bly voortduur. 

• Daar word herhaaldelik aan die huwe/ik gedink en oor die huwelik gepraat om te 

probeer vasstel wat werklik verkeerd geloop het en hoe anders die optrede 

moes wees. 

• Kinders is dikwels die middelpunt in die onenigheid na die egskeiding. Die 

huweliksmaat meet die ander se vorm van dissiplinering en gesagsuitoefening 

en die kind(ers) word ook soms as spioene gebruik ten opsigte van die 

bewegings van die ander persoon. 

• Die kinders word na die terugkeer van die besoek uitgevra of hy of sy (hetsy die 

vader of die moeder) navraag gedoen het oor die betrokkene tuis. Die doel 

hiermee is eintlik om belangstelling aan te moedig. 

Op p. 89 volg 'n vloeidiagram om die egskeidingsprosedure in Suid-Afrika voor te stel. 

3.7.4 Riglyne vir die enkelouer 

Net soos in die gewone gesin, baat ook die kind in die enkelouergesin by daaglikse 

kwaliteit-aandag van die moeder of die vader. Die geskeide vrou wat beroepsarbeid 

moet verrig, moet aan haar kinders verduidelik dat sy ook na ander belange moet 

omsien. Hierdeur skakel sy eerstens moontlike skuldgevoelens en tweedens moontlike 

manipulasie van die kinders uit. 

Die ouers skei van mekaar en nie van hulle kinders nie. Dus is dit nie nodig om die kind ---..r__________ ·------------
te bejammer nie en sy of haar probleme sodoende te vererger nie. 

~ o··-· ..,,~---.~-- --·· -~,··- ~-- .. _ __..__,.._.._____ - -

88 



(X) 
<0 

Mediese 
ondersoek -
vereis 

1 Ja 

Mediese 
ondersoek 
vereis 

1 

Figuur 3.5 Vloeikaart oor egskeidingsprosedure in Suid Afrika (Wentzel, 1995:95) 

Egskeidings-
aansoek 

1 
Vul Bylae A in I . I 1 .-

1 
Vul Bylae 8 In 

I 
Nee Ondersoek vereis 

Gesinsadvokaat Gesinsadvo- Nee Maatskaplike Gesinsadvokaat Nee Sielkundige Gesins- Nee Toepaslike 
Ouer(s) '-- 1- advokaat stappe kaat tevrede Werker tevrede 
Maatskaplike 

I _. werker f+Ja Prokureurs 
Sielkundige 

Nee Ja Ja 
I I ... 

Prokureur(s) 

I 
Finale 
Ooreenkoms 

I Ja 

Hooggeregshof ~ 
I 

Ooreenkoms 
hofbevel gemaak 

I 
Egskeiding 

. toegestaan 



'n Realistiese houding en gebalanseerde ge~ra_g is nodig om qjtaan die. kinders duidelik 

te stel dat alhoewel dit moeilik is om enkelouer te wees, die saak so gQeJLmoontlik 

hanteer sal word. Dus sal die hele gesin se samewerking die funksionering_\lergemaklik. 
------------~----· .. ,, .... ,-~-~~--

Oorbeskerming as gevolg van skuldgevoelens moet versigtig hanteer word. 'n Oorbe-
--------------~ -·•' -·-• '•~ ~- •'·- -""'H -· • ----•-·• ·' 

skermende houding spreek nie van selfvertroue by die enkelouer nie_. 
--=~.-, - - ~~----------~-~ 

Weder_2r_dse begrip en respek in die gesin sal die aanvaarding van mekaar en van 
_____ ,_..__,.. ____ ~- ... -----~-"- ------•v --~-- ,.._ .... --,.• '• -' ~--' ---~ -~---·• 

elkeen se behoeftes verseker. 

Die enkelouer rna~ nie van di~ ki_nd_v_e~~g ~m die ro/ va,~_~:._g_:~ese_huw~jiksmaat te 

vervul nie, aangesien die afwesige ouer nooit vervang kan word nie en dit 'n negatiewe 
... ---- -~ ___ •• ..._ ... -~..._-,._ ... - .......... ~__.._, ·--~.., -~·,.,,.-·~..:.~-,. :::.""'-=•--< ... ______ _ 

eff~k op die kind se ~~~ikkeli~9 .. ~-~ aanp~ssin~ kan he. 

3. 7.4. 1 Riglyne vir die enke/ouer om die kind te hanteer 

• Gee aan die kind(ers) die versekering van ouerliefde, maar oak die 
________ ""'_.,.,...,_,.._.. _ . ..,....-.• _ _.,,.=-,. ~~-"'"--""-~"""""'"'=.;_-. ...;. ""'~- -------,.o-'"',.,...,·""" _,... --~-""-~- --'""'"""""·-"" ... ~ ---~-~~- -

versekering dat hulle hulle afwesige ouer mag Jiefhe. 
~~-- ....... --- __ _., . ~---- =-~-- . ····- -•·"' .. -·- . 

• Maak realistiese beloftes wat nagekom kan word. 

• Kommunikeer op_~'l-~§rlii~§U~'.k:§e_~or .9le -~gsk.§iding,J .. e..e.u:iie_kind_hoe om op 

'n...9~'<9~e!~.YJC1K t~. k_ommuf!il<~_er(Jm)~odoen~~~-g~y_oezl~n§Je.._v_erbali.s.e.e.r .. ___ . 

• Moenie kinders laat kant kies nie. Die kinders het albei ouers lief en moet dus 
O<L. --' 

oak nie as s~eelballe gebruik word nie . 
. ->"···-··--· .... -~¥, -- .. ,. . 

• E3esoektye, afsprake en kontak met die besoekende ouer_E!'loet aangemoedig 

wordd C1an_9esi~!1_dit vJr die kinq_§e_c:>.IJ~l~k~~!D.g ~9-~I~~ypJ.§flJ_~~e§i_, ____ _ 

• Wf?~S die ~lQ~.(~rs) p~~~~P.~?~m_om_ di~Jt~9'!(i~W~-m~~r.Pok..di~ p_ositiewe sy 

van albei die ouers raak te sien, te verstaan en 'n realistiese beeld van die . - - --~-~--· _.... ~.,_ ~-"- --~-"'-'-' .. --. ~-- -~ ---

ouers te he. 
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3.8 GEVOLGE VAN DIE EGSKEIDING 

3.8.1 Algemeen 

"At first it's so terrible you could really die, but then it goes better'' (Andy- age 9). 

"If I'd only kept my room clean [like daddy asked], he wouldn't have left me" (Alice -

age 4). 

"Silence" (Becky- age 5)." 

Bogenoemde response is tipies van kinders wat in 'n egskeiding betrokke is (Skeen en 

McKenry, 1986 in McCracken, 1986:64). Bogenoemde skrywers is van mening dat, 

komende uit die 1976 sensus van die VSA, die egskeidingsyfer verdubbel het in die 

laaste 10 jaar. In 1986 eindig 4 uit 10 huwelike in egskeiding. Meer as 60% van die 

egliede wat skei, het kinders tuis. 

Ongeveer 50% van aile egskeidings vind in die eerste sewe jaar van die huwelik plaas, 

daarom is kinders betrokke by egskeiding gewoonlik baie jonk (Norton en Glick, 1976, in 

McCracken, 1986:64). McCracken beweer verder dat 20% van kinders wat tot die 

laerskool toetree, se ouers geskei is en in sommige kleuterskool- en Gr. 1-klasse is daar 

40 - 50% van die kinders wie se ouers geskei is. 

"Without exception divorce is a significant event in the life of any child. For the 

child, divorce may represent a sense of loss, a sence of failure in interpersonal 

relationships and the beginning of a difficult transition to new life patterns" 

(McCracken, 1986:64). 

Kinders reageer verskillend op 'n egskeiding. Die meeste kinders is normale, gesonde 

kinders wat gekonfronteer word met 'n uiters spanningsvolle situasie. 

Despert (1962), McDermott, (1968), Westman en Cline (1970) (soos aangehaal in 

McCracken, 1986:64) het bevind, dat die belewenis van die egskeiding minder skadelik 

91 



was vir die kinders as die aard van die ouers se persoonlikhede en hul verhoudings met 

hulle kinders goed was. Die kind se reaksies hang oak af van die aard van die gesin se 

disharmonie voor die egskeiding, emosionele toeganklikheid tot "belangrike ander" 

tydens die egskeiding, die kind se ouderdom, geslag en persoonlikheidseienskappe. 

Navorsing het bewys dat sommige kinders wat deur 'n egskeiding is, beter aangepas is, 

as die in twee-ouergesinne waar daar oormatige konflik en spanning is (Nye, 1957; 

Landis, 1960; Hetherington, Cox and Cox, 1978, soos aangehaal in McCracken, 

1986:64). Hetherington (1978:85) wys daarop dat egskeiding dikwels die mees 

positiewe oplossing vir destruktiewe gesinsfunksionering is. 

Egskeiding het volgens McCracken (1986:64) dan oak positiewe resu/tate, byvoorbeeld: 

• Hierdie kinders toon meer empatie teenoor ander. 

• Toename in hulpgewende gedrag. 

• Meer onafhanklikheid as kinders van intakt gesinne. 

3.8.2 Navorsing rakende kinders en egskeiding 

Beskikbare navorsingsresultate rakende kinders wie se ouers geskei is, is dit alma! eens 

dat egskeiding 'n ontwikkelingskrisis is. McCracken (1986: 65) haal die volgende 

skrywers aan wat sy siening steun: Jones, 1977, Magrab, 1978; Wilkinson en Beck, 

1977). 

Wallerstein en Kelly (1976) soos aangehaal in McCracken (1986:65) het die volgende 

kommentaar gelewer rakende egskeiding "... (we) . . . drew heavily from crisis 

intervention theory in ... research". 

Hetherington, Cox en Cox (1978) " ... use the term critical event to describe divorce as it 

affects families" (in McCracken, 1986:65). 

Cantor (1977) se literatuurstudie het die volgende aan die lig gebring: Tydens die 

egskeiding toon kinders betrokke, se gedrag merkbare veranderinge in die skoal en dit 

is gewoonlik uitreagerende ("acting-out') gedrag (in McCracken, 1986: 65). 
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Wallerstein en Kelly (1976:22) het die impak van egskeiding op kinders, nagevors. Hier 

volg 'n opsomming van hul navorsing: 

• Die jong voorskoolse steekproef - hier het hulle bevind dat die kinders se 

selfbeeld geaffekteer was. 

• Die kinders se siening van die afhanklikheid en voorspelbaarheid van 

verhoudings, het skade gelei en hulle sin vir orde, rakende die wereld, het 

skipbreuk gelei. 

• Sommige het verantwoordelik daarvoor gevoel dat hul pa weggedryf is. 

Steekproef bestaande uit ouer voorskoolse kinders: 

• Die ouer voorskoolse kinders kon makliker berusting buite die gesin vind en 

hulle kon psigologiese en sosiale afstand tussen hulle en hulle ouers skep. 

• Hulle kon ook makliker gesinsturbulensie en egskeiding hanteer, sander dat dit 

hulle ontwikkeling gekniehalter het. 

• Verhoogde angs en aggressie het in hierdie groep voorgekom. 

• Na 'n opvolg-evaluasie 'n jaar later, is bevind dat die helfte van hierdie groep 

agteruitgang in hulle psigologiese welstand getoon het. 

Wallerstein en Kelly (1976:23) het dan ook verklaar dat jong voorskoolse kinders die 

volgende gevoelens tydens egskeiding getoon het: 

• Aanhoudende hartseer. 

• Angs. 

• Gevoelens van deprivasie. 

• Sommiges- aggressie. 

Na die verloop van een jaar het baie van die jong skoolgaande kinders nog geworstel 

met die integrasie van egskeidingsverwante veranderinge in hulle lewens. 
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Ouer skoolgaande kinders 
·- ·----

Hier het hul navorsing die volgende aan die lig gebring: 

• Egskeiding het hul vryheid ge·lnhibeer met die dat hulle die meeste aandag 

buite die gesin gevestig het, veral op skoolverwante take. 

• Hulle het die volgende gevoelens getoon: 

Bewuste en intense aggressie. 

Angs en fobies. 

Verwarde identiteit. 

Eensaamheid. 

Na die verloop van een jaar, was die aggressie en gewetenloosheid nog sigbaar en die 

helfte van die kinders in die steekproef het die volgende gedrag getoon: 

• Bekommernis. 

• Konflik. 

• Depressie. 

Hetherington (1978:62) beweer dat kinders wat deur 'n egskeiding geraak is, meer 

afhanklik, aggressief, huilerig, ongehoorsaam, veeleisend en kwaadwillig is as kinders 

in intakt gesinne. 

Bogenoemde skrywer het ook drie areas van angs omskryf: 
- ------ - --------------------------

• Angs vir verwerping. 

• Verlies van liefde. 

• Fisiese/liggaamlike leed (ibid.). 

Anthony (1974), soos deur McCracken (1986:65) aangehaal, het ander gedrag van 

kinders betrokke by 'n egskeiding beskryf: 
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• Min lewenslus. 

• Rusteloosheid. 

• Skuldgevoelens. 

• Skaamte. 

• Angs. 

• Depressie. 

• Lae selfbeeld 

• Kan nie as 'n onafhanklike persoon ontwikkel nie. 

• Gepreokkupeerdheid met dood en siekte. 

• Onvermoe om aileen te wees. 

• Regressie tot onvolwasse gedrag. 

• Skeidingsangs en fobies. 

• Intense afhanklikheid jeens een ouer. 

Bogenoemde skrywer beweer ook verder dat sekere groepe kinders soos: 

• Aangenome kinders; 

• Gestremde kinders en 

• Kinders met chroniese siektes soos asma, epilepsie en diabetes, 

psigosomatiese toestande kan toon wanneer hulle ouers deur 'n egskeidingsproses 

gaan (ibid). 

Jacobson (1978:5) het in sy navorsing bevind dat hoe minder 'n kind tyd met sy vader in 

'n 12 maande-tydperk na 'n egskeiding bestee, hoe meer het die kind tekens van 

wanaan-passing getoon (ibid). 

Anthony (1974) in McCracken (1986:66) voeg hier by dat die belangrikste reaksie 

gedurende egskeiding die rouproses is gepaardgaande met skuldgevoelens en die 

belangrikste reaksie na die egskeiding die skaamte, gepaardgaande met sterk 

gekrenktheid en gegriefdheid, is. 
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McCracken (1986:66) haal Hosman en Froiland (1977) aan, wat toegegee het dat die 
. - . 

belewenis om 'n ouer deur 'n egskeiding te verloor, net so traumaties is soos om 'n ouer 
---------

aan die dood af te staan. Hulle het Kubler-Ross se model van die rouproses gebruik en 

in die model, gaan kinders deur vyf fases soos hulle al hoe meer aanvaar dat hulle die 

ouer verloor het. Aanvanklik ontken kinders die realiteit van 'n egskeiding (Kubler-Ross, 

1970:45). 

Ontkenning word gevolg deur aggressie en dan onderhandeling waarin die kinders 

probeer om die ouers weer bymekaar te kry. As hulle beset dat hulle probeerslae nie die 

ouers kan noop om weer saam te leef nie, word hulle depressief Die finale fase is 

aanvaarding van die egskeidingsproses. 

Anthony (1974) en Hetherington (1978:63) waarsku teen verwagte gedrag waarop 

kinders en ouers sal reageer tydens egskeiding. 

Elke individu reageer anders op egskeiding. Dit hang af van hul: 

• Eie innerlike persoonlikheid 

• Belewenisse. 

• Die ondersteuni11gsbronne. 

Die invloed van egskeiding op kinders in verskillende ontwikkelingstadia word deur 

Gelderblom (1991 :583-590) onderskryf. 

Die kind se belewenis van die egskeiding, sy gedrag en hantering hou sterk verband 

met sy ouderdom en ontwikkelingsfase ten tyde van die egskeiding. 

Vir die meeste kinders word egskeiding eers 'n werklikheid wanneer een van die ouers 

die huis verlaat. 

Daarna neem dit nog 'n geruime tyd voordat die kind hierdie egskeidingsverbrokkeling 

'n deel van homself maak. 
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Kinders van aile ouderdomme se aanvanklike reaksie is 'n gevoel van woede en van 

verlies. 

Die meeste pre-adolessente kinders beskou nie hul ouers se egskeiding as 'n oplossing 

of 'n verligting nie, behaiwe in gevalle waar hulle ernstige en herhaalde fisiese geweld 

moes aanskou as 'n deel van die huwelikskonflik. Aanvanklik sal die meeste kinders en 

baie adoiessente ook die egskeiding as emosioneel pynlik en ontwrigtend beleef. 

Die kinders se hartseer en lyding word dikwels vererger deur realistiese sowel as 

onrealistiese vrese, wat op hul beurt vererger word deur die verlies van die nie

toesighoudende ouer, 'n verbrokkeling van die beskermende familie-struktuur. 

Samevattend toon die meeste kinders se gedrag 'n reaktiewe depressie. 

Sekere navorsers het sekere gedrag ge'identifiseer wat redelik aigemeen voorgekom 

het en wat in verband gebring kan word met die ontwikkelingsfase van die kind. 

2-3 JAAR 

In die jongste ouderdomsgroep, die kinders van 2- 3 jaar het die volgende simptome 

voorgekom: 

• Duiseligheid. 

• Bottel-drink. 

• Nagtelike enurese. 

• Siaapversteurings. 

• Skeidingsangs. 

• Vrees dat die toesighoudende ouer ook kan verdwyn. 

97 



3-6 JAAR 

Hier was die volgende simptome sigbaar: 

• Regressie. 

• Enurese en enkoprese. 

• Verhoogde aggressiewe gedrag. 

• Verdraaide idees oar ouers se egskeiding. 

• Skuldgevoelens- blameer hulself. 

• Depressie. 

• Beleef soms vader se verdwying as toordery. 

• Vrees dat oorblywende ouer sal verdwyn. 

5-7 JAAR 

Die volgende simptome is hier ge"fdentifiseer: 

• Aggressie. 

• Skeidingsproses. 

e Prikkelbaarheid. 

• Regressie. 

• Sommige kon hulself distansieer van die ouers se probleme, maar terselfdertyd 

benodig hulle ondersteuning en stabiliteit van die kleuterskool/maats/familielid 

buite gesinsverband. 

7-8 JAAR 

• Kinders duidelik hartseer. 

• Seuns het vader gemis en bang om moeder te antagoniseer, wat dan kan 

aanleiding gee tot verwerping. 
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9-10JAAR 

• Dikwels depressief. 

• Probleme met ouderdomsgenote en skoolvordering. 

• Geneig tot psigosomatiese klagtes soos hoofpyn/maagpyn, wat soms gebruik 

word om van portuurgroep/skoolverpligtings te ontvlug. 

ADOLESSENTE 

Hierdie groep toon die volgende gedrag: 

• Skaam. 

• Maklik depressief- hartseer vir hulself gehou. 

• Te ~kaam_ o_l!l_ hu!__oLJ~~~-s~egskeiding met maats te deel. 

• Twyfel aan eie vermoens om eendag 'n goeie huweliksmaat te wees. 

• Dogters raak soms doelbewus swanger om langdurige konflik tussen die ouers 

vry te spring. 

• dreig om selfmoord te pleeg. 

• emosioneel labiel en impulsief. 

lndien kinders na 'n egskeiding in 'n gelukkige en emosioneeel warm omgewing 

ontwikkel, verminder dit die kanse, dat latere insidensie van psigiatriese probleme sal 

voorkom, aldus Gelderblom (1991 :589). 

3.8.3 Noodsaaklike kennis vir ouers rakende ouerskap en 
egskeiding 

Vir ouers is egskeiding 'n tydperk van groat spanning in daaglikse aktiwiteite, emosies 

en interpersoonlike veranderinge. Die volgende gevoelens wat ouers ervaar, veroor

saak dat hulle nie hul ouerskap op 'n gegewe tydstip kan deurvoer nie: 

• Eensaamheid. 

• Depressie. 
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• Hulpeloosheid. 

• Lae selfbeeld (Hetherington, 1978:65). 

Hetherington (1978:66) en Wallerstein en Kelly (1976:30) se navorsing het aangetoon 

dat moeder-kindverhoudings agteruitgang getoon het as gevolg van die rna se eie 

emosionele behoeftes en haar probleem om enkelouerskap te hanteer. 

Gedurende egskeiding word spesifieke ontwikkelingsbehoeftes van kinders nie vervul 

nie, omdat die ouer gepreokkupeerd is met sy of haar eie behoeftes en moontlik 

vasgevang is in ouerrol-konflikte. Hetherington (1978:66) het navorsing gedoen mef 

voorskoolse kinders, wat deur 'n egskeidingsproses gaan. Hulle ouers was minder 

konsekwent en effektief in dissipline, minder vertroetelend en oar die algemeen nie 

korrek in hulle optrede met hul kinders nie. Ook het hulle s~ak kommunikasie met hul 

kinders gehad en hulle het nie van hul kinders verwag om meer volwasl)e op te tree nie. 

Opsommenderwys kan gese word dat ouer-kindverhoudings verander word deur 

egskeiding. Ouerskap word bemoeilik soos wat die gesin se struktuur verbrokkel en 

ouers moet interpersoonlike aanpassings maak in stres-hantering, eensaamheid en 'n 

verlaagde selfbeeld. 

3.8.4 Noodsaaklike kennis vir onderwysers oor kinders wat deur 'n 
egskeidingsproses geraak word 

Die rol, wat skole kan speel om kinders wat geraak is deur 'n egskeiding, byte staan in 

hul aanpassingsproses, is nog nie genoeg in navorsing bestudeer nie. Omdat kinders 

plus-minus ses ure op 'n dag in 'n skoal deurbring in vergelyking met tyd wat ouers aan 

hulle spandeer, is dit moontlik om aan te neem dat skole 'n emosionele steungewingsrol 

en kontinuneit bied aan kinders van ouers wat skei. 

Skole word gesien as 'n belangrike sosialiseringsinrigting waar die negatiewe impak van 

'n egskeiding gestuit kan word. 
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Soms word belangrike sleutel-verhoudings gekelder vanwee geografiese faktore: dit is 

waar die ouer wat nie toesig-en-beheer het nie, hom/haar bevind en watter afstand hulle 

huis van die skoal gelee is en of die ouer toeganklik is vir die kind al dan nie. Die ouer 

wat toesig-en-beheer het, is soms emosioneel onbetrokke by die kind, en hier kan die 

skoal ingryp om te keer dat reaksies onderdruk word, sodat toekomstige afwykings 

verhoed kan word. 

Dit mag dalk wees dat die onderwyser soos 'n interim-ouersubstituut kan optree 

wanneer ouers in konflik is oar finansies, besoekregte en 'n "oorlog" vir die kinders se 

lojaliteit. 

Baie kinders vind steun by die skoal omdat hulle aanvaarding en prestasie in die skoal, 

vergoeding of bevrediging bied en dit dien as aanmoediging en steun in tye van 

egskeiding-spanning. 

Wallerstein en Kelly (1976:31) het gevind dat aandag, simpatie en geduld, komende van 

die onderwysers wat ingelig was oar die egskeiding, die kinders ondersteun het wat tuis 

emosioneel "ondervoed" was. In hul studie het onderwysers 'n stabiele, sentrale figuur 

geword ten tye van die egskeiding, asook na afloop van die egskeiding. 

3.8.5 Die taak van die onderwyser 

Die onderwyser het 'n taak ten opsigte van die kinders, waarvan die ouers geskei is, 

sowel as ten opsigte van die ouers en terapeute. 

3.8.5.1 Die taak van die onderwyser rakende die kinders 

(a) Wees 'n sensitiewe observeerder ten opsigte van 

Die kind se gedragsveranderinge in: 

• Vrye spel. 
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• Kunsaktiwiteite. 

• Poppespel. 

• lndividuele gesprek en stelwerk (mondeling en geskrewe). 

• Herhaalde observasies in verskillende situasies 

• Dit help die onderwyser om die kind in totaliteit te sien en nie te oordeel 

wanneer hy/sy 'n "slegte dag" het nie. 

• Wees 'n goeie luisteraar. 

• Verbaal en liggaamstaal. 

(b) Maak 'n plan 

Stel vas wat die kind se welstand op die volgende vlakke is: 

• Fisies. 

• Sosiaal. 

• Emosioneel. 

• Kognitiewe ontwikkeling. 

Ontwikkel 'n plan om die kind se individuele behoeftes te beantwoord. Die volgende 

hulpbronne kan benut word: 

• Direkte observasies . 

• Ouers . 

• Sielkundiges en beraders . 

• Maatskaplike werkers . 

• Relevante literatuur. 

(c) Skep geleenthede vir die kind om sukses te beleef in sy/haar lewe 

• Maak seker dat skoolwerk se moeilikheidsgraad ooreenkom met die kind se 

vermoe. 
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• Lig die kind in van die skooldag se skedule en as daar veranderinge gaan 

plaasvind, dit voor die tyd met hom/haar te bespreek. 

• Gee die kind geleentheid om soveel as moontlik eie keuses te maak. 

• Boeke en besprekings gee inligting oor egskeiding in die algemeen en dit dra by 

dat maats, die kind, wat deur 'n egskeiding geraak is, kan bystaan. 

(d) Skep 'n stabiele omgewing en probeer dit so hou 

• Wees konsekwent in verwagtinge vir die kind. Dit mag die enigste area wees 

waar kinders konsekwentheid beleef. 

• Alhoewel kinders met geduld hanteer meet word, en kan regresseer na meer 

onvolwasse gedrag, meet teen oorbeskerming gewaak word. 

• AI het die kind probleme, mag hy nie toegelaat word om te doen wat hy wil nie. 

Grense meet liefdevol, maar term, gestel word. 

• Wend 'n spesiale paging aan om die kind lief te he. Laat die kind weet dat hy/sy 

belangrik is en wys dit deur: 

- Glimlaggies. 

- Drukkies. 

- Aanmoediging. 

- Klem te le op goeie gedrag - let wei daarop om nie 'n "ma" of 'n "pa" te word 

nie, omdat die kind aan die einde van die jaar weer meet skei van die 

onderwyser. 

• Maak die kind voor die tyd bewus van die skeiding wat aan die einde van die jaar 

plaasvind of wanneer daar 'n lang periode in die middel van die jaar is, deur 

hom/haar voor die tyd daarvan te verwittig, hoekom dit gebeur en wat sal gebeur. 

'n Besoek aan die nuwe juffrou en klaskamer kan baie help. Die kind meet 

gerusgestel word dat die juffrou nie gaan vanwee die kind se "slegte gedrag" nie. 

• Help die kind om deur spanningsvolle situasies te werk (byvoorbeeld om te 

verhuis) deur daaroor te praat of rollespel te doen. 
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(e) Ontleed jou standpunte 

• Moenie van 'n kind verwag om sekere gedrag te manifesteer, net omdat die 

ouers deur 'n egskeidingsproses gaan nie. Kinders is meesters om ouers en 

ander volwassenes se verwagtinge te lees en dit uit te voer. Ouers mag ook dink 

dat sekere gedrag wat die kind openbaar, as gevolg van die egskeiding is, terwyl 

dit nie altyd die geval is nie. 

• Ontleed persoonlike gevoelens en waardes rakende egskeiding. Waardes en 

gevoelens mag bewustelik of onbewustelik die wyse waarop die onderwysers 

met ouers/kinders interaksie het, affekteer. 

• Probeer om die kind te help om te groei deur die egskeiding. Egskeiding kan ook 

positiewe uitkomste he waar 'n hoogs disfunksionele gesin uitmekaar gaan, met 

die voorwaarde dat daar geleentheid is vir groei. 

3.8.5.2 Wat kan die onderwyser doen in sy verhouding met ouers 

• 

• 

• 

Kommunikasie moet positief en onderskragend wees . 

~ v· 
Ouers bevind hulle in 'n krisissituasie dus kan hulle nie hul ouerlike rol so goed /\. 

) 
vertolk as wat hulle wil nie. 

Ondersteun die ouer as 'n belangrike persoon oor wie die onderwyser begaan is . 

3.8.5.3 Die onderwyser se taak in sy verhouding tot terapeute 

• Verwys kinders en ouers na opgeleide terapeute in die samelewing in plaas van 

die rol te vertolk. Moontlik mag 'n onderwyser nie weet hoe om die situasie te 

hanteer nie -en dit kan skade aanrig. 

• Die onderwyser moet eers uitvind wie die terapeut is voordat verwysings gemaak 

word. 

• Werk saam met die terapeut. Die onderwyser kan baie inligting gee na aanleiding 

van goeie observasie. 

3.8.6 Die taak van die Opvoedkundige Sielkundige 

Die Opvoedkundige Sielkundige het 'n taak ten opsigte van die kinders, waarvan die 
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ouers geskei is, asook ten opsigte van die ouers self. Dit word kortliks bespreek. 

3.8.6.1 Die, taak van die 0P.'t!Q§J!lcYlJdjg~ Si£tlkundjge rakende die kinders .. 

(a) Skep· geleenthede om deur g~\f_Oe!~~s ~e werk: 
- = ==·== -==-=-=---- ---- -·-' ---=-·.. ·-

• Help die kind om sy/haar gevoelens raak te sien, dit te verwoord en konflikte op 
~--~-~~-~ - . . . . .... . . . . .. ...___, 

t~ los deur gebruik te maak van: ', 

Flennie-bord. 

Verf. 

Klei-s pel. 

Teken. 

Ander aktiwiteite soos: 

* Drama/rollespel. 

* Pop-speel. 
~~~-~-----~-·==~----

* Biblioterapie oor verskillende gesinstyle. 
~--·· r• 

* <' Vrye spel. 

* Houtwerk. 

* Musiek. 

* Mimiek. 
r· 

* 
,.-

~"~a~~Gpe~l~·------

* Video's. 
<: ... ~- --~---· -~· .... 

*· Bordspeletjies. 
~--~-----·--·~·-·--· 

* _ Han~J?OJ?~~~~- ______ _ 

(b) Help die kind om die egskeiding op 'n kognitiewe wyse te verstaan 

• Die kind moet kognitief verstaan wat sy/haar situasie is deur die volgende: 
-·-·~-~·-·-"""--"·-""" --""'··- ... __ ----- ........ -----

H9e en wat hy/sy voel. 

. Hoe om gevoelens uit te druk. 

Di.~ gevolge van gevoelens op 'n sekere manier uitdruk. 
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{c) Behandel die volgende onderwer~e met di~ kind 
' . . 

• Gesonde verhoudings binne gesinne. 
Q 

• Redes waarom mense trou en skei. 

• Afsonderllls,e woning. 

• Geb~Mf"~J~c:f~ns ji~~~9§~~j<:fi':lg~@en~vtoe.iqj~_gr~m_op __ Q'-89.) 

• Tussentydse reelin~ 

• Voogdyskap, Toesig-en-Beheer, Toegangsregte. 

• In die hof. 

• Die herorganisasie van die gesin. 

• Nuwe verhoudings. 

• Help Pa en Ma en die kinders om 'n kontrak waarin hulle mekaar van 

hulle liefde verseker (Wentzel et al., 1995:144-146). 

Yauman (1991:131) se die volgende: 

" ... group counselling is most appropriate for children 9 to 12 years of age as well 

as for adolescents, whereas for children ages 2 to 8 years, both individual play 

therapy and group counselling are appropriate". 

{e) Help die kind om deur die rouproses te gaan rakende die verlies van die 
gesin van herkoms. 

(f) Fokus op die positiewe aspekte van die nuwe gesinsamestelling. 
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3.8.6.2 Die taak van die Opvoedkundige Sie/kundige rakende die ouers 

• Gee boeke vir ouers om te lees insake egskeiding. 

• Moedig ouers aan om openlik en eerlik met hul kind(ers) te wees oar die 

egskeiding en hul gevoelens daaroor. 

• Vra ouers om dit vir hul kinders te beklemtoon dat hulle skei as gevolg van 

probleme wat die ouers het. Die kind kan nie die oorsaak wees dat ouers skei nie 

en kan hulle oak nie weer bymekaar bring nie. 

• Moedig ouers aan om hulle kinders se emosies te ontlok en daaroor te praat. 

• Stel ouers gerus dat kinders 'n tydperk gaan neem om aan te pas by die 

omstandighede wat deur die egskeiding teweeg gebring is. Verandering in 

gedrag dui nie noodwendig op permanente psigologiese versteurings nie. 

• Oortuig ouers om saam te werk in hul opvoedingsrol, al is hulle geskei. Houdings 

wat beide ouers jeens mekaar koester, is belangrike faktore in die aanpassings 

wat 'n kind moet maak. Dit is baie skadelik vir 'n kind om die boodskapper van 

negatiewe gevoelens te wees. 

• Help om ouers se skuldgevoelens te verminder en se dat kinders in 'n stabiele 

enkel-ouergesin, soms beter daaraan toe is as 'n gesin waar daar baie konflik 

voorkom. 

• Oortuig ouers om tyd te maak om 'n betekenisvolle persoonlike lewe daar te stel. 

Dit kan die grootste geskenk wees wat 'n ouer vir sy/haar kind kan gee. 

Opsommenderwys kan gese word dat onderwysers en Opvoedkundige Sielkundiges, 

ouers en kinders kan bystaan in hul groei deur 'n egskeiding. 

3.9 GEVOLGE VAN DIE EGSKEIDING 

3. 9.1 'lerliese 

Verliese gely as gevolg van egskeiding word deur Tiemann et al. (1992:86) soos volg 

saamgevat: 

107 



Ouers en kinders beleef velerlei verliese wanneer egskeiding plaasvind: 

• (' Die verlies aan inkomste by die verdeling van die huishouding. 

• 
1 

Die verlies van lewenstyle en 'n bekende daaglikse roetine. 

• i Die verlies van 'n huis (lokalisasie verander) en die gepaardgaande verlies van 

verhoudings met bure, maats, skool en die gemeenskap. 

• ; Verlies van lede van die uitgebreide familie of modifikasie in die verhoudings 

met hulle. I 
I 

• I Verlies van gesinsrituele wat ontstaan het toe hulle 'n gesin was. 
I 
I 

• Die verlies of modifikasie van rolle wat deur gesinslede aangeneem word. 

• I Die verlies van die "self' en die bydrae wat die eggenoot gemaak het in die 

definisie van die Itself' wat verlore gaan na egskeiding. 

Kinders verloor die ouerskap-eenheid as 'n beskermende entiteit en emosionele 

subsisteem wat ouer-kindverhoudings be'invloed. Dus as kinders emosionele probleme 

met 'n ouer na die egskeiding ondervind, is 'n vorige ondersteuningsbron nie meer 

teenwoordig nie, aldus Hess en Camara (1979, soos aangehaal in Tiemann et al., 

1992:86). 

3.9.2 Ekonomiese implikasies 

Everette (1991 :13) het tot die gevolgtrekking gekom dat egskeiding ekonomiese 

implikasies inhou: 

"The disadvantages women suffer at divorce go beyond inadequate and poorly 

enforced child and spousal support awards and a restricted division of marital 

assets. They, are also a result of judicial and societal misconceptions regarding 

women's employment opportunities and earnings. Current divorce laws and judicial 

application of these laws have been based on a myth that the average women is 

employed full time and has obtained equality in the paid labor market when, in fact, 

only 23 percent of married mothers with children under six years of age work full 

time, year around. 
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Terwyl 68,2% van getroude moeders werkende moeders is, is die man se inkomste 

steeds die belangrikste inkomste om vir die intakt-gesin te sorg. Everette (1991: 13) haal 

Stark, 1988; Weiss, 1984; Waite, Haggstorm en Kanouse (1986) aan wat beweer dat 

daar 'n beduidende hoeveelheid getroude vrouens is wat 'n werk algeheel verlaat by die 

geboorte van 'n kind. 

Dus, as 'n egskeiding plaasvind, beleef vrouens en kinders 'n skerp en onmiddellike 

daling in inkomste, terwyl die man ekonomies, beter daaraan toe is. 

Mans se ekonomiese status verbeter, volgens Duncan en Hoffman (1985), Rowe en 

Lawn (1989) en Weitzman (1981 ), (aangehaal deur Everette, 1991 :13) al is daar 'n 

daling in inkomste wanneer die gesin skei, want die afhanklikes wat op sy inkomste 

staatgemaak het, verminder. Die vraag is of dit in aile opsigte waar is. Onderhoud kan 

die man ru·ineer. 

Everette (1991:14), haal ook vir Hoffman en Holmes (1976) aan wat beweer dat selfs na 

sewe jaar van egskeiding mans in 'n beter finansiele posisie is as hul vorige vrou en die 

dispariteit vergroot toenemend. 

Hayghe (1984, soos aangehaal in Everette, 1991:14) meen dat 87,5% van aile 

geskeide rna's met toesig-en-beheer, 'n betrekking beklee of 'n voltydse beroep 

beoefen. Die gemiddelde inkomste van vroue wat enkelouer en hoof van die gesin is, is 

50% van dit wat mans verdien. Die rede hiervoor is dat geskeide vroue in lae-inkomste 

beroepe aangestel word met min geleenthede om bevordering te kry. Die toelae wat 

hulle ontvang is nie genoeg om die hoe koste van versorging van die kinders te ontmoet 

nie. 

Navorsing deur die House Select Committee (1988), bring volgens Everette 1991 :4) aan 

die lig dat ongeveer een uit elke twee enkelouergesinne (waarvan die vrou die hoof is), 

in armoede lewe in vergelyking met een uit elke twaalf getroude paar-gesinne. Daar is 

'n direkte verband, tussen armoede waarin vroue en kinders hulle bevind en die keuses 

wat by die egskeiding gemaak is: bepaling van besittings, waarde en verdeling daarvan 
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en die duur, afdwingbaarheid en ondersteuning van finansies . 

Everette (1991:14) meen dat die navorsing wat uitgevoer is, aantoon dat die 

egskeidingswette wat mans en vroue as gelyk behandel, slegs sin maak as die 

gelykheid oak buite die hofsaal voortduur (ibid). 

3.10 DIE NASLEEP VAN DIE EGSKEIDING 

3.1 0.1 Die Roup roses 

Die rouproses word skematies voorgestel in figuur 3.6 op p. 111 (uit SALUS, val 17 

no. 3, 1994:10 [auteur onbekend]). 

Volgens Van Staden (1987:99) voel die betrokkenes in die proses van rou baie keer 

kwaad, onseker, hartseer en verlate. 

Elizabeth KObler-Ross dui die fases aan as ontkenning, isolasie, woede, gemoedsvrese, 

depressie, angs en aanvaarding (SALUS, 1994:11). (Sien figuur 3.6, p. 111). De Villiers 

word aangehaal deur Van Staden (1987:99) wat die fases as aggressie, 

onderhandeling, terneergedruktheid en die aanvaardingsfase sien. 

Daar is verskeie faktore wat skeidingsdroefheid be'invloed, waaronder: 

• Die besef dat 'n toekomstige skeiding kan plaasvind. 

• Die tydperk of periode van die huwelikslewe. 

• Watter een van die huweliksmaats die inisiatief geneem het om die huis te 

verlaat. 

• Die moontlikheid van 'n derde persoon. 

• Die kwaliteit van die huweliksverhouding. 

• Persoonlike hulpbronne. 
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In skeidingsrou konsentreer die eggenoot dikwels net op die huweliksmaat wat nie meer 

teenwoordig is nie. 

Strong (1983) word in die verband deur Van Staden (1987:1 00) aangehaal, wat beweer 

dat hierdie skeiding 'n welsynsgevoel veroorsaak: "Sometimes, however, separation 

does not appear to create separation distress but euphoria". Dit ontstaan as gevolg van 

'n gevoel dat die vorige huweliksmaat nie meer nodig is nie en dat dit veel beter is 

sender hom/haar. Verder ook dat al die krisisse en konflik van die verlede verby is en 

dat die toekoms vol nuwe moontlikhede en opwinding sal wees. Die gevoel verdwyn 

egter gou en feitlik elke betrokkene in die egskeidingsituasie verval weer in 

skeidingsdroefheid. 

Somtyds laat 'n persoon hom-/haarself nie toe om tot die rouproses toe te tree nie en 

verberg hulle, hulle gevoelens. Eventueel tree die rouproses in elk geval te voorskyn. 

Moontlike redes vir die verberging van gevoelens wat die rouproses uitstel, is: 

• Die emosionele skeiding later eers toetree. 

• Hoop op hereniging voortbestaan. 

• Sporadiese kontak. 

• Aanwesigheid van die gewese huweliksmaat. 

Kresse! meen dat waar 'n persoon onvoorbereid was op die egskeiding, dit jare kan 

neem om te herstel (Van Staden, 1987:1 00). 

Deurdat betrokkenes gevoelens van hartseer en rou op een of ander stadium intens 

ervaar, kan hulle onseker raak en vrees dat hulle in die toekoms onstabiel gaan raak. 

Dus beweer hulle dat hulle die huweliksmaat nog steeds liefhet. Dit blyk die moeilikste 

skeiding te wees om emosioneel te skei- dit is vervleg met die egskeidingsproses en 

wanneer dit plaasvind, beklemtoon dit die finaliteit daarvan. 
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3.1 0.2 Enkelouerskap as nasleep van egskeiding 

Egskeiding bring mee dat die kerngesin verdeel en dit skep 'n enkelouergesin asook 'n 

besoekende ouer. Veranderinge skep disorganisasie en 'n nuwe verhouding tussen die 

enkelouergesin en die besoekende ouer. Dus moet die uitvoering van funksies 

bespreek word. 

Een persoon wat tot beg rip in staat was, het dit so gestel: 

"... soos wanneer ons voorheen albei afwesig was met beroepsarbeid en 

wanaanpassings gemaak is, sal ons as gesin saam moet beplan ten opsigte van 

ons toekomstige gelukkige funksionering" (Van Staden, 1987: 116). 

Persone moet gehelp word om drastiese verandering ten opsigte van hul daaglikse 

lewe, sosiale patrone en algemene lewenstyle te beplan, te maak en oak te verwerk. 

Die rolverandering, veral by die vrou, word bespreek en beplanning word vereis. Le 

Masters (1974) het die mening gehuldig dat die verskillende ralle vir die vrau tot grater 

verpligtinge en verantwoordelikhede, maar oak tot grater konflik lei. "Die min beskikbare 

tyd ten opsigte van die gesinsituasie, vera/ vir die beroepsvrou, veroorsaak dat waar 

moont/ik, 'n ro/verdeling tussen gesinslede moet plaasvind en/of dat die gesin van 'n 

ekstreme hulpbron gebruik moet maak vir beter besinning en beplanning" (Van Staden, 

1987:116). 'n Familielid kan as "hulpbron" gebruik word en as raadgewer optree. 

Die nuwe rolverdeling kan skematies voorgestel word (soos in figuur 3.7 op p. 114). 

3.1 0.3 Nuwe huisvesting 

'n Nuwe tuiste moet deur een of beide die betrakkenes geskep word. Hiervoor moet oak 

beplan word. Soms verlaag die lewenstandaard en dan moet die enkelouer moontlik in 

'n woonstel intrek. Mense moenie te gou aan verhuising dink nie. Waar skole in 

oorweging is, moet die besluit dienooreenkomstig geneem word. 
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Figuur 3.7 Skematiese voorstelling van die rolverdeling wat tydens die 
egskeiding plaasvind 

Tradisionele kerngesin Enkel-ouergesin 

Vaderrol Moederrol Enkel-ouerrol 

Broodwinner Tuisteskepper Broodwinner 
Besluitnemer Kinderopvoeder 

• 
Gesagsfiguur 

Ondersteuner Besluitnemer 
Gesagsfiguur Tuisteskepper 

Handhawer van Kinderopvoeder 
daaglikse roetine Ondersteuner 

Handhawer van daaglikse 
roetine 

3.1 0.4 Materiele aspekte 

Waar die vrou toesig-en-beheer verkry het, bring dit vir die gesin spanning ten opsigte 

van die materiele mee. Dit kan gebeur dat die vrou vrees dat die kinders materiele 

voordele ontneem sal word en doen haarself om hierdie rede tekort. 

Soms moet die vrou weer tot die beroepslewe toetree. Dit is opmerklik dat in die meeste 

gevalle die vrou eers ondersteuning moet kry om versoen te kan raak met die brood

winnersrol (Van Staden, 1987: 118). 

Angs en spanning by die kinders moet nie hier uit die oog verloor word nie. Wanneer die 

kind klein is, is sy rna die hele wereld. Sy voorsien nie net voedsel nie, maar sy sien ook 

om na warmte, gemak en tevredenheid vir die kind. Angs kan hier ontstaan as 

genoegsame behoeftebevrediging nie nou plaasvind nie. 

Namate die kind ontwikkel in die sosialiseringsproses, beset hy/sy dat periodieke 

verlating deur sy moeder nie noodwendig op verwerping dui nie. Die kind leer om 'n 

mate van angs te aanvaar, mits hy/sy weet dat sy moeder gaan terugkeer. 

Alhoewel die kinders die belangrikste prioriteit is, is hulle dikwels veeleisend en kan die 

moeder nie altyd aan hulle ondersteuning bied nie. 
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Die betrokkenes moet daarop voorbereid wees om potensieHe traumatiese situasies ten 

opsigte van die kinders uit te skakel, deur op die volgende te let: 

• Die nodige wete waaroor die kind moet beskik dat egskeiding moontlik gaan 

plaasvind. 

• Aanpassings van die kind ten opsigte van die egskeiding self. 

• Die afspeel van die kind deur een of albei ouers. 

• Regstellings van die kind se verhouding met albei ouers. 

• Aanpassing van die kind by sy of haar groep. 

• Beg rip by die kind vir die implikasies van die egskeiding en die mislukte huwelik. 

• Die kind se aanpassing by stiefouers indien hertrouing sou plaasvind (Van 

Staden, 1987:119). 

3.1 0.5 Houdingsverandering 

Die houding van 'n betrokkene teenoor die vorige huweliksmaat en samelewing is 

belangrik vir die betrokkene sowel as vir die kinders. Die houding van die betrokkenes 

tydens en na die egskeiding het 'n invloed op hulle gedrag as gevolg van ambivalente 

gevoelens. 

Die gevoelens en houding van die vader bernvloed die gereedheid van die kontak met 

die kinders. Die moeder het weer ambivalente gevoelens jeens die vader se kontak met 

die kinders. Die moeder benodig eintlik die vader se ondersteuning met die kinders. 

Terselfdertyd ervaar sy bitterheid en skuldgevoelens, omdat sy aan die vader kontak 

ontse en besef dat die vader-kinderverhouding belangrik is. Andersins is sy 

teleurgesteld omdat die vader nie altyd sy beloftes nakom nie. 

Volgehoue konflik tussen betrokkenes dui daarop dat die psigiese skeiding nag nie 

voltooi is nie. Dit beteken dat daar steeds onopgeloste gevoelens is wat emosionele 

losmaking onmoontlik maak. Sakeverhoudings met die nodige ooreenkomste tussen die 

betrokkenes maak dit vir die kind(ers) moontlik om positiewe en openlike verhoudings 

met albei ouers te handhaaf (Van Staden, 1987:120). 
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'n Skematiese voorstelling van houdingsverandering sien soos volg daar uit. 

Figuur 3.8 Houdingsverandering (oorgeneem uit: Van Staden, 1987:121) 

Kennis en 
Keuse 

inlligting ...... lnligtings- + word r. Houdings- ...... Gedrags-
aan die ontwikkeling 

gemaak 
verandering verandering 

betrokkene 

,, ,, ,, .. , .., 
Vanaf die lntellektuele Emosionele Veranderde Versterkte 
berader vlak vlak houding houding 

3.1 0.6 Ontspanningsmoontlikhede 

Ten opsigte van vakansies ontstaan die vraag of die betrokke persoon vakansie mag 

hou. Daar kan saam met 'n vriend(in), toergroep of die grootouers vakansie gehou 

word. Die kinders moet ook in ag geneem word. Enersyds kan dit vir die enkelmoeder 

eensaam wees. Andersyds kan sy ook moontlik vriende daar ontmoet. Dit bly egter 'n 

belangrike aspek om wei vakansie te hou. 

3.10.7 Nuwe verhoudings 

Egskeiding bring mee dat die kind sy moeder en vader verloor soos wat dit voor hulle 

egskeiding was. Die opbou van die enkel-ouergesin se verhoudings is daarom 

belangrik. Die kind(ers) in die enkel-ouergesin ontwikkel op sosiale vlak, leer mense in 

verskeie fasette ken, maak kennis met andere se lewensbeskouings, gewoontes en 

interessante lewensaspekte, onder die moeder se toesig. Waar verhoudings in die 

enkel-ouergesin gesond is, sal die jong kind steeds na sy of haar moeder gaan om raad 

en bystand. 
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Hierdie interaksie en uitwerking wat individue op mekaar het en gevoelens wat hulle aan 

mekaar ontlok, bly nie beperk tot die gesinsverhouding aileen nie, maar strek tot by die 

individu se funksionering na buite (Van Staden, 1987: 168). 

Die volgende aspekte moet deeg!ik oorweeg word. 

• Waak teen stimulasie van afhanklikheid van kinders by hul ma. 

• Kinderverwaarlosing deurdat die kind verwerp word. 

• Afwesigheid van die vader. 

• Oorbeskerming. 

• 'n Dominerende ouer wat die kind met mag en gesag regeer. 

(a} Verhouding met die besoekende ouer 

Luepnitz ( 1982: 17) noem vera I vier voordele ten opsigte van gedeelde ouerskap: 

• Voortdurende binding met a!bei ouers hou vir die kinders voordele in. 

• Ouers wat 'n behoefte het aan hulle kinders se teenwoordigheid kan deur middel 

van gedeelde ouerskap deel bly van die kind se lewensituasies. 

• Ouers kan uitrus en voldoende tyd en aandag aan hulle eie belangstellings

terreine bestee. 

• Die praktiese situasie sal viral die lede 'n positiewe ervaring word, aangesien die 

kinders van tyd tot tyd by albei die ouers inwoon en nie net kuiergaste is nie. 

(b} Verhoudings en gesag 

AI was die toepassing van gesag in die twee ouer-gesinsituasies positief, skep dit aan

passingsprobleme na die egskeiding. 

Sommige vaders se dissiplinering neem af na egskeiding, omdat hulle meer inskiklik yvil 

wees. Die metode waarvolgens die enkelouer gesag uitoefen, het 'n bepaalde 

uitwerking op die houding van die kind, asook op die se rol in die veranderende gesag-
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struktuur. Gedragsprableme moet volgens Van Staden (1987:181) teruggevoer word na 

die toepassing van die ouer se gesag en dissipline. 

• Nuwe verhoudings waarin die ouers hul mag bevind 

• Statistiek toon aan dat 75% van vraue en 85% van die mans binne 'n periode van 

ongeveer vyf jaar na die egskeiding weer sal trou (Van Staden, 1987:205). 

• Vrese wat by geskeide persone bestaan, fokus random die moontlikheid dat 

hulle, hulle foute van die verlede weer sal herhaal. Die meeste mense leer deur 

begane foute, maar daar is diegene wat herhaaldelik fouteer. 

• Volgens Callahan is die ondersteuning van die betrakkenes wat in die huwelik 

tree, se kinders en familie en ook intieme verhoudings met vriende faktore wat 

sukses random hertrouing bepaal. 'n Gebrek aan ondersteuning kan vir die 

voortbestaan van die huwelik, waar hertrouing plaasgevind het, noodlottig wees. 

• Probleemareas ten opsigte van hertrouing hou verband met: 

Finansies. 

Vorige huweliksmaats. 

Kinders wat spanning veroorsaak, indien die hantering nie suksesvol 

verloop nie. 

(d) Hertrouing verskil in 'n paar opsigte van die eerste huwelik 

• Die verbintenis word te midde van veranderinge aangegaan. 

• Hertrouing vind in 'n stadium plaas wanneer die betrokkenes ouer is en in ander 

lewensfases is. 

• Verskillende verwagtinge wat by huweliksmaats ten opsigte van die huwelik by 

hertrouing bestaan, be'invloed die toekomstige huweliksverhouding. 

• Die daarstelling van 'n "nuut-gevormde gesin" met 'n unieke struktuur skep 

eiesoortige prableme. 
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(e) Vervreemdingsmoontlikhede na hertrouing 

• Persoonlike aangeleenthede wat meer as een gesinslid raak, kan veroorsaak dat 

die betrokkenes van "ons" en "hulle" praat, waardeur spanning ontstaan. 

• In gesinne wat as gevolg van hertrouing ontstaan het, kom skeiding in twee 

vorme voor, beide met 'n hoe mate van intensiteit, naamlik: 

Twee gesinne volgens hulle oorsprong. 

Ouers en kinders. 

Volgens die oorsprong, verskil twee gesinne ten opsigte van: 

• Waardes. 

• Verpligtinge. 

• Gevoelens. 

• Gewoontes. 

• Funksionering vanuit die verlede. 

Wanneer een van die stiefouers se gesag ondermyn word, veroorsaak dit negatiewe 

interaksie wat tot die vernietiging van die verhouding kan lei. 

Alhoewel die gesin, wat skeiding tussen ouers en kinders ervaar, 'n grater kans op 

voortbestaan het, kan gemeenskaplikheid nie bewerkstellig word nie. 

Ouers moet dus bewus wees van 'n positiewe ingesteldheid om die skewe beeld wat 'n 

kind van die egskeiding mag he, te verwerk. 

"Die ouers wat as 'n eenheid funksioneer, word teen die ouer-kindverhouding 

gebruik wat meebring dat gevoelens van vyandigheid tussen die gesinslede 

ontwikkel. In die meeste gevalle slaag die stiefmoeder daarin om die vader se 

vertroue te wen en wanneer die ouer-kind verhouding skade ly, voel die kind dat 

hy of sy sonder enige van die ouers se ondersteuning moet funksioneer' (Van 

Staden, 1987:211 ). 
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3.1 0 TEN SLOTTE 

Die egskeidingsyfer styg daagliks en somtyds gaan egskeiding gepaard met trauma. 

Daarom is dit belangrik om navorsing rakende die egskeidingsproses, verwerking en 

hantering daarvan, te doen. 

Hierdie hoofstuk poog om lig te werp op die oorsake van egskeiding, die proses, 

gevolge, stappe tot hulpverlening vir kinders, wetlike aspekte rakende egskeiding en die 

nasleep daarvan. 

Oorsake wat lei tot egskeiding, verskil van individu tot individu. Dit hang af van waardes, 

lewensverwagtinge, verwagtinge rakende die huwelik en hoe sterk of onafhanklik die 

persoon op sigself voel. 

Daar word hoe verwagtinge aan betrokkenes in die egskeidingsproses gestel, omdat 

verskeie gekompliseerde aanpassings tegelyk hanteer moet word. 

'n Persoon se ego-sterkte word deur die egskeiding verswak, verandering in verskil

lende maatskaplike rolle tree in, die vrou en die man moet nuwe verantwoordelikhede 

aanvaar en dikwels nuwe finansiele sisteme vind. Ten spyte daarvan dat man en vrou 

se ver-moens van die opvoeding van die kinders in die egskeidingsproses ge"inhibeer 

word, moet een of albei tog verantwoordelikheid daarvoor dra. 

Betrokkenes benodig hulp voor, tydens en na die egskeiding, veral met die verwerking 

van die egskeiding, toekomstige optredes, besluitneming en ontleding van lewen

situasies. 

Die hoofstuk het dan ook verder lig gewerp op kinders se reaksies met betrekking tot 

egskeiding en hoe ouers, onderwysers en terapeute die kinders tot hulp kan wees. 
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Vervolgens gaan in Hoofstuk 4 gefokus word op groepsterapie. Daar gaan gekyk word 

hoe adolessente dogters, waarvan die ouers geskei is, deur groepsterapie gehelp kan 

word om die egskeidingsproses en verwante probleme te verwerk. 
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HOOFSTUK4 

GROEPSTERAPIE 

4.1 INLEIDING 

Seligman (1982:188) beweer met verwysing na groepsterapie die volgende: 

"During adolescence, there is a natural propensity for forming groups. Making 

the difficult transition from childhood to adult life, an adolescent finds some 

safety and support in bonding with peers. In addition to providing support while 

the adolescent separates from strong childhood attachments, these 

spontaneous groups facilitate the adolescent's search of identity". 

Uit hierdie aanhaling blyk dit dat daar by adolessente 'n neiging tot groepsvorming 

bestaan. 

Wanneer groepe gevorm word, moet daar telkens na parameters of kriteria gesoek 

word, waaraan die kohesie en aanvaarding van mense (individue), in 'n groep gesoek 

word. Hierdeur word die bestaansreg en die funksionering van die groep as fenomeen 

verklaar en beoordeel. Selfs wanneer individue aan 'n saak-georienteerde groep, 

byvoorbeeld 'n werkgroep behoort is daar die sosialiseringskragte wat in werking tree, 

sodra die groep sy doel bereik het of die taak afgehandel is. Hierdie informeel-wees, 

impliseer verhoogde kwesbaarheid en 'n gewillig-wees om kanse te neem in 'n groep, 

waar vertroue random prestasie gebou word. Dit is raar dat groepe sosialisering met 

taak-georienteerdheid kombineer. Wesenlik is dit nie moeilik om die twee entiteite te 

kombineer nie, maar dit verhoog die kompleksiteit van die verhouding (Napier et al., 

1993:479). 

Ten einde die funksionering van groepe beter te verklaar is dit voordelig om na die 

mikrokosmos van die gesin as "klein groepie" te kyk. Dit is moontlik om die klein groepie 
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in die algemeen te bestudeer deur te let op die "gesin". Die mens word gefassineer deur 

gesinne, want die meeste mense was al deel van 'n intense kerngroep soos die gesin 

en het die impak daarvan op mense se lewens al waargeneem en dit self oak beleef. 

Die brug wat 'n mens vanaf die gesin na skoal, beroep en godsdiens, sowel as die 

sosiale lewe oorsteek, is 'n relatiewe kart bruggie. Die mens se siening oar leiers, 

kollegas en vriende word gevorm deur hulle gedrag jeens ouers, susters en broers, 

eggenote en kinders. Net so word gesinsverhoudinge die "bloudruk" waarop mense 

(individue) in 'n groep, probleme oplos. 

Om die "ideale" groep te definieer, is geen maklike taak nie, maar is tog betekenisvol 

omdat bepaalde dimensies van groepsgedrag nagevors en geevalueer kan word- wat 

'n produktiewe werksklimaat tot gevolg kan he (Napier, 1993:495). Dit word verder oak 

as belangrik beskou om vergelykings tussen groepe te kan tref. 

Wat behels die "goue draad" wat deur die "geweefde tapyt" van 'n klein-groep soos die 

gesin loop? Volgens Napier et al. (1993:496) behels dit onder andere 

verantwoordelikheid, kommunikasie, waardering en hanteringsmeganismes. Elkeen van 

hierdie dimensies kan soos volg toegelig word. 

• Verantwoordelikheid is teenwoordig by sterk familiebande waar alma! 

saamwerk om mekaar se voorspoed te bevorder. 

• Kommunikasie: Groepslede het goeie kommunikasie-vaardighede wanneer 

hulle baie tyd daaraan spandeer om met mekaar te gesels. 

• Waardering: behels om mekaar te waardeer en te ondersteun. 

• Hanteringsmeganismes: behels dat groepslede stres en krisisse as 'n 

geleentheid beskou om te groei deur op die positiewe elemente van die situasies 

te konsentreer. 

Napier (1993) het deur die voorafgaande uiteensetting daarop gewys dat 'n gesin 'n 

mikrokosmos is -die "brug" waaroor mense stap om hulle gedrag in 'n groepsituasie 

te bepaal. 
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Seligman (1982:191), beskou die adolessent in 'n groepsituasie. Die skryfster is van 

mening dat groepsterapie een van die effektiewe handelswyses is om adolessente te 

"behandel", maar sy rig ook tereg 'n waarskuwing dat adolessente alternatiewe 

terapeutiese tegnieke as volwassenes vereis, omdat hulle behoeftes en stressors op 

hulle psigodinamika totaal verskillend is. 

In die navorsing van Seligman (1982: 188), is veral jeugmisdadigers in groepe 

behandel. Sy se met verwysing na hulle, die volgende. Hulle kan nie 

vertrouensverhoudings stig nie en dit maak individuele terapie moeilik. Omdat hulle 

sterk gevoelens oor outoriteit en volwassenes huldig, word die terapeut as 'n 

"plaasvervanger" vir volwassenes gesien. Hulle reageer ook vinniger op groepsterapie, 

want hulle aanvaar geredelik dit wat hulle portuurgroep voorhou. Dit kan veroorsaak dat 

die klient deurdruk om Ianger in terapie te bly. Sy gee ook toe dat groepsterapie 'n 

forum vir adolessente daarstel om belangrike aspekte van seksualiteit te ondersoek, 

wat vir hulle op die stadium belangrik is (Seligman, 1982: 190). 

Napier et al. (1993:7) stel die vraag na die oorsprong van groepe. Alhoewel hy dit (soos 

reeds genoem), ontleen aan die gesin, beweer hy dat groepe orals teenwoordig is: 

"They are the fundamental building blocks of our society". Groepe is die primere wyse 

van vroee sosialisering in gesinne, skole, dagsorgsentrums, speelgroepies, 

sportspanne en klubs. Dit is ook primere wyses waarop ons take voltooi, byvoorbeeld 

vergaderings vir begrotings, beplanning en bestuur. Dit dien ook as 'n fundamentele 

hoeksteen vir sosiale steun by die portuurgroep, netwerke, self-helpgroepe en vir 

volwasse kursusse en werkswinkels. Laastens bied 'n groep 'n basiese geleentheid vir 

persoonlike veranderings by sosiale probleme, soos byvoorbeeld Alkoholiste Anoniem, 

Stop Rook en "Weight Watchers". 

Driessen et al. (1988:200), bied ondersteuning vir Napier (1993) se siening dat 

adolessente natuurlik groepe vorm: 

" .. . Adolescenten do en het in een groep . . . en neigen van nature tot 

groepsvorming en tonen spontane interesse in elkaar ... (d)aarom wordt door 
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sommigen voor groepstherapie gepleit als de therapievorm bij uitstek voor 

ado/escenten". 

Volgens Berkowitz (1972) soos aangehaal deur Seligman (1982:181) is dit in die groep, 

wat oak as sosiale struktuur gesien word, waar die mens 'n belangrike aspek van sy 

vervulling van sy interne wense en behoeftes beleef. Portuurgroepvorming is by uitstek 

'n kenmerk van adolessensie. 

Tijhuis (1993:0520-3) neem bogenoemde idee oak in ag wanneer hy se: "Adolescenten 

zoeken elkaar op, brengen vee/ tijd met elkaar door op school of komen elkaar 

tegen in hun vrijetidjsbesteding, zoa/s bij het uitgaan". 

Die navorser het al telkemale agtergekom dat adolessente in 'n klas baie meer 

waagmoed openbaar as hulle in 'n groep 'n taak saam moet verrig, as wanneer hulle 

dit individueel moet verrig, soos byvoorbeeld in 'n Mondelinge Stelwerkklas. 

Oak as 'n mens na bendes kyk, tree kinders in hierdie "groep" anders op. Hulle sal 

byvoorbeeld drank gebruik onder groepsdruk, waar hulle dit nie aileen sou doen nie, 

net om deur ander aanvaar te word. 

Sommige adolessente se persoonlikheid verander selfs in 'n groep omdat hulle voel dat 

hulle, hulself moet bewys voor hulle maats. 

Dit moet hier duidelik gestel word dat groepsterapie nie die enigste vorm van terapie 

is waardeur 'n kind deur betekenisgewing, belewing en betrokkenheid, selfverwesen

liking kan bereik nie! Dit is een van die vele terapiee, wat verder onder die vergrootglas 

geplaas sal word, omdat daar 'n behoefte by die koshuisleerlinge en by die 

groepsterapeut (navorser), bestaan het om gesamentlik probleme op te los. 
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4.2 DIE DEFINISIE VAN GROEPSTERAPIE 

Die volgende definisie van groepsterapie sal deurgaans in hierdie navorsing as 

uitgangspunt geld: 

"Groepsterapie is ln psigoterapeutiese metode, bestaande uit ln sisteem 

van terapiee, waar /ede van 'n groep in groepsverband, tot 'n meer 

optimale interaksie met hulself en hu/ omgewing kan kom 11 (Louw, 

1989:645). 

Hierdie "sisteem van terapiee", word ontleen aan die volgende eienskappe. Daar moet: 

• 'n Groep teenwoordig wees. 

• 'n Groepleier/terapeut wees wat die groep saamstel en lei. 

• Van verskeie metodes of tegnieke gebruik gemaak word (ontleen aan ander 

terapiee, derhalwe 'n "sisteem van terapiee"). 

Groepsterapie is 'n ingewikkelde groepsprosedure waar prosesse voortdurend op 

interaksionele wyse plaasvind en waar die Ieier oor die nodige vaardigheid moet beskik 

om effektiewe kommunikasie in die groep te kan fasiliteer. 

Moderne psigoterapie in groepe word dikwels dinamiese psigoterapie genoem, omdat 

dit die dinamiek en die motiverende aspekte van gedrag na waarde skat, waarvan baie 

nie bewus beleef word nie (Louw, 1989:652). 

4.3 ONTWIKKELINGSFASES VAN GROEPSTERAPIE 

Die hele proses van groepsterapie beweeg volgens Louw (1989:645), vanaf die 

ontstaan van die groep tot by die beeindiging daarvan deur 'n aantal kenmerkende 

fases. Die volgen~ tc:~es word deur die skrywer onderskei: 

• Die eerste fase is die waar die lede hulself orienteer en sterk soek is na 

struktuur en doelstellings,afhanklik is van die Ieier en komr.n~r het oor_die_~roep 

se grense. 
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• Die tweede fase is die waar konflik begin intree, wanneer die groep begin 
-L---~~~~·~ -~-~--~--------- . 

omgaan met sake van interpersoonlik~ dominansie. 
=----~------··. ---- - .. ~ .. 

• Hierop volg die "wittebroodsfase", wanneer groepslede hul toenemend besig 
=--=-----..::___ -- ---~-"-="--- --------- ... - -- - -- ..: - - --- --- -

hou met harmonie en affeksie teenoor en tussen lede, terwyl enig~ verskille 

vermy word ter wille van groepskohesie. 

• Heelwat later ontstaan die ten valle ontwikkelde _ _grQ~p_, St€1J g_e,kenmerk word 
--- • .::~-::.......--=.-=--=-=-~~---·-......=-:c-.-::..._:;;__ ___ -~_ .- . -

deur hoe kohesie, heelwat inter- en intrapersoonlike ondersoek en 'n valle 
- - ;._~:....~--·'-~-- .:..: 

toewyding aan die primere taak van die groep en va_n _elkeen van die led e. Louw 
=·w--..o.n··-- ~- - - ---- - ... . -. . . . ·--·!.:....-. - :::. 

(1989:645) haal vir Beyers (1979) en Yalom(1975) aan. 
~'--- :- . .-~: -~=--:- -·-·-·.:.::..... : .:._::. - - -- --. --- . - -- - - -

Beyers en Vorster (1985, soos aangehaal deur Louw, 1989:645) dui aan dat hierdie 

ontwikkeling gedurende die verskillende fases deur kritieke oorgange gekenmerk word. 

So kan lede sterk weerstand bied teen die opgee van die wittebroodsfase en weier om 

aggressie, kritiek, self- en groepsondersoek toe te laat, wat uiteindelik deurbreek moet 

word vir hoer groepsinteraksie en -kohesie. 

Napier et al. (1993:481) wys op 'n aantal andersoortige fases ~!Ld.i.e_groep .. -l::iy 

beklemtoon die volgende fases. 

• Aan die begin, nog voor hulle by die groep ingeskakel het, het mense 

verwagtinge van 'n groep. Eerste indrukke van die groep word be"invloed deur 
~0~~----~--'-"'------ -------------- .. ---~-----~---~--------------

persoonlike behoeftes. Lede bring vorige groepsbelewenisse saam, dit word die 
"'---=~- -. ·=--~~-·~=-~-~~~--- - - -

lense waardeur die lid na die nuwe groep kyk. Eerstens wil lede ingesluit word 
~~~---~---~··-·~---- ---------

in die groep en ook veilig voel in die onbekende situasie. Net soos kinders op 

hulle eerste skooldag, sal groepslede die volgende gedragswyses openbaar: 

Hulle hou hul gevoelens vir hulleself. 

Hulle is vriendelik en op die uitkyk na bekende situasies. 
~- - ---- .... --~~-- ....... ---

r.lulle_b.eskou die omgewing op soek na bekende leidrade_, _bv. klere en 

stemtoon. 
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Hulle ervaar 'n behoefte aan struktuur en orde om hul eie druk om te 

_p.r..e_s.te.er. te verminder. 

Hulle ervaar 'n tekort aan beheer oar die situasie. 

• Die ,tweede fase beweeg na konfrontasie, wat ooreenstem met Beyers et al._ 

(1985), se konflikfase. Lede wil eers binne die grense van gepaste gedrag 
.--... ........ ----....... -~--=---~ -~--~ ,.... ___ . .,. _...__ ------ -

opereer alvorens hulle, hulle maskers laat sak. Die groep bew_~eg nou na 
~~ ~----=-::c.=-~=.::c~.;,.:--...__ -·~-

leierskap en mag. Die vorige fase van onbekendheid beweeg nou na 
<: ·--C:~':"L:~-~ •.••. ~ "t' - -~ ,' • " .. ' .- --~-_.,_...., - ... - ---..-- ~- ----

afhanklikheid, die soeke na outoriteit en struktuur, vva.t lege noop qm makliker in 
-~-~- - . 

di~ onbekende wereld rand te beweeg .. Dit vero()r~_aak_~n beho.efte .. aan grater 

invloed en mag. Lede neem nou definitiewe standpunt in. Lede oak nou 
£..::. ._..._ __ ;..,.. ___ _;...::.;.....__.......---··· ---~~--:;:·· 

aggressie, frustrasie en hartseer ervaar, omdat die groep nie aan die 

vooroQgestelde verwagtinge voldoen nie. 
~:- ----: --. ···-::--.·- . 

• Toe_.gewing en harmonie verteenwoordig die derde fase wat konflik probeer 
t; il; -~ .... = ---~ ... - -· =·- ==--- -=~--~"'~"'"'"'"·· "'- . --

uitstel,_sodat hernieude kommunikasie_,I),§![Yc:.tt kC[!_wo~~.~~-~~·t:l~glad_d~-Y.~r.loqQ_ 

v.ab die groepsRrosesse daargestel kan word. In die fase kan sommige 
.-.;;; """""''"""'·~·~;;;~...._..,...,.,... '""~~---~--· ------

/ 

onderwerpe te veel bespreek word en dit bemoeilik besluitneming. Hierdie 

toegewing en harmonie kan minder produktief wees, aangesien passiwiteit, 

produktiwiteit kan blokkeer. 

• Die vierde fase is die fase van herwaardering. Omdat die groep in die vorige 

fase onder relatiewe ~-~;;~d~r -b~h-~;- -~~:;;k·h-;t:· -~~-dit --~;~·-;-~-,~"" 

bevredigell<:!~L.~!!,!naat ,s;t~ar~t~st~L~~~LJJJ~.-~Q~~- _dje. groep t"IQU. _na nuwe 

alt~rnatiewe. Een moontlike oplossing is om grater beperkinge daar te stet om 
'-----------_;_----~ ·-~·-· .. .. - -

'n meer rasionele benadering tot besluitneming te verseker. Hierdie fase word 'n 
~~ =~--~=---~--••~-'..::'0::..'-"' .. .,. • .._.- ...... ,... . ,.__- "'· _.__., -- ~-

~p~~k van refleksie_~~~-~-~~~~!tt: en uitk.o~ste ~a~ 'n_ taak,_ oorsake en gevolge. 

Die negatiewe gevoelens van die vorige fase word meer realisties opgelos en 
.r-::::- ---·-~·~~ • "'- . - - ... • ~- -- ~ ,..-. -.., ·,- --~-- ------ .. ·-- ·----

grg_epsled!3 ..?l~n_weer kans ()m die taak vo9rhande te yoltooi. Laastens word die 

Q.plo~sing- enh~rsirku_le~in~sfase verwag. G~~~ ~-~~~tiewe gro.ep is sander 

Konflik nie Dit dui nie op 'n teken van onvolwassenheid va~ __ qi~_g~oep as hulle 

konflik ervaar nie, maar die volwassenheid word bepaal deur die wyse waarop 
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die groep hierdie natuurlike probleme hanteer. As groepe na die oorsaak van 

probleme op 'n volwasse wyse soek, sal hul die oorsake bepaal en 'n oplossing 

soek, al is dit net tydelik van aard. 

GENESENDE FAKTORE VIR GROEPSTERAPEUTIESE 
EFFEKTIWITEIT 

Wanneer groepsterapie ontleed word aan die hand van bogenoemde fases, blyk dit dat 

daar 'n aantal gemeenskaplike meganismes bestaan wat in 'n verskeidenheid groepe 

en groepsterapiee teenwoordig is. Hierdie meganismes kan daartoe bydra dat die 

groepsproses ook effektief sal verloop. Seligman (1982:7) noem die fases 'n 

"terapeutiese mylpaal" wat produktief is. Louw (1989:647) haal vir Yalom (1975) aan, 

wat hierdie meganismes beskryf a.s kuratiewe of genesende faktore. Dit is nie 

noodwendig in dieselfde hoeveelheid in aile groepe teenwoordig nie. Die samestelling, 

aard en doelstellings van die groep gaan hoofsaaklik bepaal tot watter mate sekere van 

hierdie genesende faktore aanwesig gaan wees. Die genesende faktore is die 

volgende: 

4.4.1 Q_ie I!!~_rer:a! V.~!l hoC?.P 

Wai:meer lede hoopvol is, is die atmosfeer in die groep terapeuties van aard. Dit blyk 
--·w~·•~ --~-·~-~--'~-~ •-~~ -.·••'·'··· .. . ·-··• --·-~----·--- ·--........ 

ook,dat wat lede hoop om uit 'n groep vir hulselfte kry, gewoonlik verwesenlik word. 
-- - --~~~- --·-----"'- -,:~e ;~····- -~ - ~r."f:-. 

Hoop word ook versterk as die lede ervaar dat die groepleier glo in wat hy/sy doen. 

4.4.2 Universaliteit 

GroeP.sterapie bring 'n lid tot die ontdekking dat sy spe~ifieke probleme ni~. uniek van 

aard is nie. Wanneer hy ontdek dat ander persone dieselfde gevoelens, onder andere 
- - --~~- ·-~ " ··-

all~enheid en vrese ervaar, bring dit alreeds spanningsverligting teweeg. Universaliteit 
...__ ___ ,"=~-~- ~=---~-~~-'-~~---~---· ----- -

en 'n gevoel van kohesie is n6u aan mekaar verbonde in 'n groep. 
~=···o"'-''·-·c• c·~'""·'· ·•--~~-· •·•---••= ·- • "· - · 
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Ten ~pyte van die feit dat hierdie f~ktor nie hoog aangeslaan word deur terapeute en 
~--~----·- ·- . -- __ r,-· -~~-~~---

gro~pslede nie, meen Yalom (1975,soos aangehaal deur Louw, 1989:648), dat die gee X , 
vanjnligting as 'n opvoedkundige proses, belangrike kuratiewe waarde hetDit hoef nie 

direk plaas te vind nie. Die proses ~ind onuitg~~proke ~s-~plaas., •. soos die 

gevoel wat die ontvanger beleef dat andere in hom belangstel. 

4.4.4 Altru'isme 

Met altru"isme word onbaatsugtigheid of onselfsugtigheid bedoel. Die aanvanklike 

effektiwiteit van hierdie faktor is blykbaar laag, aangesien 'n groeplid nie verwag dat 

ander lede in die groep enige hulp of Ieiding kan gee nie. Selfaktualisering of die 

navolging van 'n betekenisvolle lewe word nie verkry deur opsetlike, selfbewuste 

oorreding nie, maar slegs indien transendensie van die individu plaasvind. 

4.4.5 Die korrektiewe herhaling van die primere gesinsgroep 

Hierdie faktor kom ooreen met Napier se siening van die gesin as 'n mikrokosmos. Die 

meeste lede in 'n groep het onverwerkte kwessies wat voortspruit uit sy eerste groep, 

naamlik sy familie of gesin. Dit blyk dat lede met hulle groep in interaksie is, presies 

soos in hulle gesinne. Daarom is dit belangrik dat vroeere konflik in die gesin herhaal 

en korrigeer moet word. 

4.4.6 O..D.twik~!.ng_ya~-~~~i~lise_r_en_~_e te~r1~e~e 

In aile terapeutiese groepe is die sosiale leerproses teenwoordig. Dus r110~! groepe 
~~·:-.:· -'··· -· .•. .• ~ -- __ ........_ --""'·~ .... o-~- .• 

sosialiserende tegnieke aanleer (Louw, 1 989:648). 
---·-~· '==· . ~ --- . -~ . 

4.4.7 Nabootsende gedrag __ _ 

Groepslede kan, hoe gering_9_2~. ~.J_, __ ~nd~r~ ~e- g~graR_111a_arneem _ e.n. fl)e1 ouw~ 

gedragswyses -~~se_er~enteer. _ _ / 
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4.4.8 lnterpersoonlike leer 

Nie net interpersoonlike verhoudings nie, maar ook korrektiewe emosionele ervarings 
--~---<~ -~ ~---- -- - -

is1 noodsaaklik wanneer 'n persoon deur_~!l. tra':Lrlla_~~r_k. Verderls ... diLooluloodsaaklik 

om,;n sosiale mikrokosmos daar te stel waar elke lid so met sy groepslede kan omgaan, 
• -~ - w. - '. ~. • -~-- _, ' ~ ·- ~--~---- -

soos wat hy/sy in hulle sosiale wereld ~_a_l_ kor_nm_u[l*~~r. __ _ 

4.4.9 Katarsis 

Katarsis se doelwit is om korreksie in die persoon se gedrag teweeg te bring en dit word 

verkry deur 'n sterk, emosionele ervaring, gekoppel aan 'n korrektiewe ervaring. 

4.4.1 0 Eksistensiele faktore 

Verantwoordelikheid, isolasie, toeval, erkenning van sterflikheid, die gevolge van 

menslike gedrag en die wispelturigheid van bestaan, tel onder die bogenoemde faktore. 

4.4.11 Groep_s.kohes.ie-----

Volgens Beyers (1997, in Louw, 1989:650), kan kohesie as die besit of eiendom van 

'n groep, aangedui word. Dit word met 'n groep geassosieer en daar le 'n 

interaksiefaktor in opgesluit. 

Daar is in die voorafgaande uiteensetting gelet op die genesende faktore wat aanwesig 

is by die bepaling van die effektiwiteit van 'n groep. Die klem verskuif nou vanaf die 

groep na die groepsterapeut en derhalwe word faktore onder die loep geneem waarna 

hy/sy moet oplet wanneer groepsterapie as 'n moontlike terapie oorweeg word. 

4.5 TIPE GROEPE 

4.5.1 Die verskil tussen terapiegroep en portuurgroep 

Die groepslede in die terapiegroep het volgens Driessen (1988:209), mekaar nie 
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uitgekies nie. In die portuurgroep is die kontak met mekaar spontaan en vrywillig, die 

relasies onderling is oak self gekose en die groepsdinamiek vind via vriendskappe 

plaas. Die terapiegroep, daarenteen, is nie gebaseer op vriendskappe nie. Die 

omstandighede word vooraf bepaal, waaronder 'n vasgestelde vergaderplek, duur en 

tydstip en wie aan die groep sal behoort. Bogenoemde stelling word bevestig deur 

Driessen (1988:209) ashy die volgende konstateer: 

"Hun gemeenschaplijke defer zijn de prob/emen waarvoor ze in een groep 

komen. Daarbij staat de relatie met de groep voorop, als een soort van 

werkre/atie ... " 

Vervolgens word daar oak in 'n terapiegroep altyd een of twee volwassenes as 

leiers/terapeute aangetref. Hulle is nie deur die groep uitgekies (soos 'n portuurgroep 

nie) en word dus nie sander meer vertrou nie. 

Laastens kan die terapiegroep oak negatiewe gevoelens by die lid ontlok, want binne 

hierdie groep wil die lid aanvaar word. Daarom hou hy/sy die gevoelens van 

minderwaardigheid en gebrek aan selfvertroue eerder verborge. In die portuurgroep het 

'n kind 'n oop verhouding met sy maats, waar die persoon meer geredelik homself is 

en dus sy positiewe en negatiewe gevoelens kan openbaar. 

4.5.2 Die anti-sosiale groep en konformerende groep 

Driessen (1988:209) kyk na die terapiegroep en portuurgroep as twee entiteite. 

Jongerius (1992:0520-5 soos aangehaal deur Driessen, 1988:209) sien weer die groep 

in 'n ander lig, te wete 'n leeftydsgroep van die adolessente, wat verdeel kan word in 

'n konformerende en anti-sosiale groep. 

Die anti-sosiale groep se gedrag trek die publiek se aandag deur klein kriminele 

oortredings en vandalisme. Die onderlinge band is oar die algemeen swak en bestaan 

uit gesamentlike gedrag. 'n Kind wat 'n swak selfbeeld het, loop die gevaar om in die 

portuurgroep te beland. 
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Die konformerende leeftydsgroep, is weer adolessente wat gerig is op deelname aan 

die volwasse samelewing. Die groep manifesteer hulself in vriende-groepe, stokperdjie

klubs, verenigings en dergelike groepe. 'n Persoon behoort aan die groep uit eie vrye 

keuse, die bande is sterk en die groep word meestal begelei deur volwassenes, soos 

ouers en opvoeders. 

Daar is nou gelet op daardie aspekte wat die terapiegroep anders maak as die 

portuurgroep. As 'n terapeut 'n groep moet saamstel, moet hy/sy besluit wie in die 

groep ingesluit behoort te word. 

4.5.3 Watter persoon word as lid van 'n terapeutiese groep 
opgeneem 

'n Groepslid moet oor voldoende ego-sterkte beskik om met die spanning van 'n 

terapeutiese groep saam te leef. In die verband skryf Seligman (1982:190): 

"Adolescents entering group therapy need sufficient ego strength to tolerate the 

experience. If a client's ability to cope with stress of group therapy is 
...... .. .. -,., • -- ... ---- ... ~- - *'" 

qu~st{o~f!§l.ble, other m~ans of therapy should be exp/Q!ep". 

Om te bepaal of 'n kind a~~~ ,W?~E~~~~~e~~~~"~ego-sterkte s~~ he, is dit ~odig vir 'n 

persoonlike onderhoud met die persoon waarin hy/sy hom- of haarself bereid moet 
.... - ------~--- ~·--·-- '-·- -. - ..... -~ ... ---·- -- -- -~-

verklaar om aan groepsterapie deel te neem. 
-- --~ ~ •·· . ...-:-.,;....-.:--·~- . ------

Deur:vraagstelling na die volgende, kan dit dan ook bydra om te bepaal of die persoon 

ooF voldoende ego-sterkte beskik, naamlik: 

• 'n Goeie waaghouding. 

• 'n, Realistiese selfbeeld. 

• Effektiewe kommunikasievaardighede. 

• Die persoon moenie depressief wees of selfmoordneigings openbaar nie. 

• Die persoon moenie midde-in 'n krisis staan nie. 
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Soms is dit nodig om met 'n persoon (veral diegene met goeie insig), eers in individuele 

psigoterapie te gaan om sekere probleem-areas te verken, alvorens die persoon 

hom/haar in groepsterapie gaan bevind. 

As persone met 'n obsessie oor konflikte in die sosio-ekonomiese, etniese of 

godsdienstige areas, in die groep ingesluit word, moet daar meer as een lid met 

soortgelyke probleme ingesluit word, omdat diegene net met persone met dieselfde 

gevoelens sal identifiseer, aldus Aronson (1973) in Seligman (1982:190). Dit is dus 

belangrik dat die groep 'n gemeenskaplike probleem moet he. 

Tijhuis ( 1992:520-5) sluit hom -~-b.~genoen:!~~-S~fY.VJ~~~ §t~n _vt~n.[le~~ hy groepwerk 

voorstel aan kinders met sosiale probleme, wat 'n minderwaardigheidsgevoel en gebrek ____ , _____ _ 
aan selfvertroue ervaar. Hy beweer ook dat adolessente wat angs, woede en j~loesie 

ervaa~ en wat sukkel om maats te maak, by sulke groepe sal baatvind. Die persooo wat 
' 

'n identiteitskrisis beleef en probleme op seksuele gebied ervaar, sal ook voordeel uit ----=c-~'='~-.....,..~-~-.c::..-~-~-"- .................. -............ --"".:...:,c-..K~- ..........,~ .. -"ft..~""'- - ~ 

groepsterapie kan trek. 

Die volgende tipe persone moet versigtig hanteer word in 'n groep of behoort fiefs nie 

daarin ingesJuit te !VOLCL!ll~ __ _ 

• Brandes en Gardner (1973), soos aangehaal in Seligman (1982:191 ), beweer dat 

die volgende persone nie daarby sal baatvind nie. " ... severely withdrawn youth 

who are essentially incapable of effective communication with others". 

• Seligman (1982:181) haal Horowitz (1982) ~~-n wat beweer verder dat 

gro~~~pie onvanpas is vir individue wat aan ernstige depressie lei, of 'n sterk 
'( --~~~""'"'-~~--.. ---- -~~-........_---~-"" _ _...__.....~-~---~-....,___"-•...-""'"'''""~-··-., ___ .,_,.,.. __ 

selfmoord-potensiaal openbaar. Hy maan oc;>k om n,le persone ~n 'n groep te 

plaas wat op daardie tydstip 'n ern~Qg.e_~~i~~~J:Ir!;!~an nie._ 

• Adolessente in verskillende ouderdomsgroepe, moet volgens Berkowitz (1972) 

soos aangehaal deur Seligman (19B2: 190) nie in een groep geplaas word nie, 
~~~ 

omdat die groepe verskillende konflikte en belangstellings het en dat die ouer 

kinders jongeres sal Ia at regressee_r._l!2 dle __ g!,O~_E: .. Du~r_:Tloet ac.t£~.~~E?.nt~ van 

dieselfde ouderdom, in 'n terapiegroep ingesluit word. ' .. < .• _ _...,., --=--.:::.-..:...-...::;... ___ _ 
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In die voorafgaande uiteensetting is daar op die samestelling en funksionering van 

groepe gefokus. Vervolgens sal daar op die groepsterapeut gefokus word, asook op die 

faktore wat 'n rol speel wanneer groepsterapie as terapeutiese metode toegepas word. 

4.6 DIE GROEPSTERAPEUT 

4.6.1 Faktore wat die groepsterapeut in gedagte moet hou 
wanneer groepswerk oorweeg word 

Die volgende faktore moet in gedagte gehou word wanneer groepswerk oorweeg word. 

• Die mens as sosiale wese. 

• Redes vir groepsdeelname. 

• lnvloede van groepsdeelname. 

• Vereistes wat gestel word aan die groepslid wat deelneem. 

4.6.1.1 Die mens as sosiale wese 

Die mens is in 'n groat mate van interaksie met sy medemens afhanklik vir positiewe 

ontwikkeling, daarom is interaksie in die groep van wesenlike belang. 

4.6.1.2 Redes vir groepsdeelname 

Volgens Du Preez (1981:52) moet die terapeut bewus wees van elke lid se behoeftes 

en verwagtinge, dit wat hy/sy verwag om, deur middel van sy deelname aan die groep, 

te bevredig of te verkry. 

Mense wil graag "behoort aan", dus is groepsdeelname vir die persoon wat daaraan 

deelneem, belangrik, want hy/sy kan dan met die groep as geheel en met die belange 

van die groep in die besonder identifiseer. 
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Die groep word 'n medium waardeur persoonlike behoeftes bevredig kan word en 

waardeur natuurlike heling van die wonde, onderskraging van vermoens en oplossings 

vir probleme gevind word. 

Daar bestaan wei grade van verbondenheid. Derhalwe wil aile persone nie altyd aan 

'n groep behoort nie, of hulle bereik nie dieselfde intensiteit in die groepsverhouding 

nie. 

Die adolessent vind ook 'n emosionele warmte in die groep wat hom/haar selfvertroue 

gee. 

4.6.1.3 /nvloed van groepsdeelname 

Op die vraag watter invloede dit op die individu het om deel van 'n groep uit te maak, 

kan die volgende sewe faktore as die belangrikste antwoorde dien: 

• Eerstens dra groepsdeelname by tot die uitbreiding van 'n vriendekring. 

• Tweedens leer 'n mens jouself en ander beter ken in groepsverband, aangesien 

dit moontlikhede bied om met aile soorte mense, hul gewoontes en selfs hul 

probleme kennis te maak. 

• Dit verskaf derdens ook genot in die algemeen, aangesien die gedagte bestaan 

dat daar niks so bevredigend is as suksesvolle groepsdeelname nie, waar 'n 

persoon sy vaardighede, vermoens en selfs tekortkominge met ander kan deel. 

Dit het ook 'n invloed op 'n mens se spoed, akkuraatheid en produktiwiteit. 

• Vierdens bied deelname aan 'n groep onbeperkte geleenthede vir die uitbou van 

'n persoon se vaardighede wat vir kommunikasie verantwoordelik is. 

• In die vyfde instansie versterk groepsverbintenisse 'n mens se kragte tot groter 

selfverwesenliking en doeltreffende probleemoplossing, omdat die groep 'n eie 

mikrokosmos vorm met hul eie vermoens vir groei, verandering en ontwikkeling ... 

• In die sesde instansie word groepslede se houding in die algemeen en die wyse 

waarop hulle keuses maak, deur groepsdeelname be·invloed. 
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• Laastens bied groepsdeelname aan 'n mens sekuriteit en tevredenheid, wat tot 

'n voortdurende versterking van deelname aanleiding kan gee. 

Bingham en Moore (1959) sluit aan by bogenoemde gedagtes van Du Preez (1981) as 

hulle konstateer dat die gesprek in groepwerk die groepslid se gedrag be'invloed, terwyl 

Kadushin (1972) poneer dat die groepwerk bepaalde veranderinge in gedrag 

teweegbring, soos vervat in Smit (1978:13), 'n faktorwat Du Preez nie genoem het nie. 

4. 6. 1.4 Vereistes wat gestel word a an die groepslid wat deelneem 

Hierdie faktor wat die terapeut in gedagte meet hou, behels die volgende: 

• Eerstens dat daar van die individu verwag word om dee! van sy individualiteit op 

te Q[er ter wille van die eie karakter van die groep. Elke persoon in die groep is 

'n individu met sy eie norme, waardes, sienings, voor- en afkeure. Dit is nie dat 

die persoon in die groep sy individualiteit verloor nie, maar omdat die 

groepsdinamika belangriker word as die individualiteit, soos wat die persone tot 

die groep toetree en mekaar beter leer ken. Die groep se funksionering en 

doelwitte word dus vooropgestel. 

• Opof:mring word ook tweedens vereis t.o.v. voorkeure, vooroordele, 
~~-,;-, ,-"< .. ~__, ... _;;~"""'-"~··~··--;-".X· '< ~~·~~ ---= % ........,_ ... .0•-"'<""'-..... •. _. •• ,. f 

voqropgestelde idees, fantasiee en onrealistiese verwagtinge. 

• In die derde plek meet selfbeheer aan die dag gele word, sodat samewerking 
~..::.-=-=:;;::.::;-~-~~-~---·..;.::_-,::~--"':-~.;;. 

tussen die groepslede kan plaasvind. 

• Vierdens is konformering met die groep se doelstellings 'n vereiste. ___ , ··---------------
• 'n Vyfde vereiste is die aanvaarding van die groep se doelstellings, die nastrewe 

-/. ':C" --·. - --. • -·· 

daarvan, aanvaarding van reels en beperkings en die beskerming van die 
~~-~.,;;;.,_-;--_~~~#)'f;;..=r_:=.·.;:.,= ... ~-- • -~--·-··-·--~----..... ---.. --------~- -~- -~-- -~- • 

bel§lnge van die groep te aile tye (Du Pr~~~~-1_~~,1 :54 L 

Die terapeut werk met verskillende adolessente elk met sy/haar unieke temperament 

en nie almal ken mekaar nie. 
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Hoe kan 'n terapeut dan groepskohesie verseker? 

4.6.2 Wyses waarop groepskohesie verbeter kan word 

Die insluiting van vrywilligers in die groep, dit is persone wat hulself aanmeld om in die 

groep ingesluit te word en wat nie noodwendig problema het nie, kan daartoe lei dat 

ander groepslede terapiesessies meer gereeld bywoon. (Ander groepslede is diegene 

wat deur die terapeut in die groep ingesluit word na sy/haar goeddunke, afhangend van 

faktore soos die aanmeldingsprobleem, ouderdom en ander faktore in 4.5.2. genoem). 

Fine (1976) soos aangehaal in Seligman (1982:191 ), beweer ook dat "vrywilligers" as 

rolmodelle vir ander groepslede in verbale uitdrukkings kan dien. Dus sal ander 

groepslede makliker gesels in 'n groep as vrywilligers in gesprekvoering betrokke raak. 

Vervolgens herinner vrywilligers ook die terapeut herhaaldelik aan normale adolessente 

gedrag en hul behoeftes. 

Om groepskohesie te verstewig, het Knorr, Cloner et al. (1966) soos aangehaal in 

Seligman, 1982: 192) die moontlikheid bespreek om ewe vee I volwassenes as 

adolessente in 'n groep in te sluit, omdat tieners se spanning dikwels in die vertwyfeling 

van gesamentlike relasievorming tussen portuurgroep en die volwasse wereld, le. Die 

uitkoms was vir beide groepe positief. 

Die navorser is van mening dat geen volwassene in 'n adolessente groep ingesluit 

behoort te word nie. Dit kan bedreigend vir die adolessent wees en spontane"iteit in die 

groep demp. 

Die derde alternatief volgens Sugar (1982) soos aangehaal in Seligman (1982:192), is 

om groepe toe te laat om hul eie seleksie van persone wat ingesluit mag word in die 

groep, te maak. Dit is veral geskik vir adolessente met 'n swak ego-sterkte. Die persoon 

wat die keuse uitoefen, is gewoonlik iemand wat in individuele terapie was en die 

persoon het die prerogatief om elke week die groep te verander. Dit is vir die· 

korttermynterapie se groepskohesie geslaagd. 

138 



Die navorser sien bogenoemde as verskeie standpunte oor groepskohesie, maar huldig 

nie noodwendig die standpunt t.o.v. eie groepwerk vir die verhandeling nie. Die 

navorser sien vir die doel van die verhandeling, groepskohesie as 'n samestelling uit 

'n homogene groep van koshuisdogters waarvan die ouers geskei is. 

4.6.3 Strukturele oorwegings vir groepsamestelling 

Die terapeut het kennis van strukturele oorwegings nodig vir groepsamestelling, sodat 

optimale groepwerk en kommunikasie kan plaasvind. 

Eerstens be'invloed die adolessent se persoonlikheid die wyse W9o~J9P. )Lgroep - . . "-~""' ..... ~-'"- ....... ·'--·~~~ _._... __ ,_ ____ .. _ -------·---

gestruktureer word. Tweedens funksioneer adolessente op 'n motoriese wys~ d_aarom 

moet sitplekke so gerangskik word dat "beweging" kan geskied (motories van aard). By ---·-- _« _ _._ -- ·- ~ - ·-- ~-. ~ -~ - ___ >:.._ ••• • _._., ____ --

beweging kan grafiese illustrasies ook vir interprestasies gebruik word volgens Jacobs 

en Christ (1967) in Seligman (1982:192). Hulle kan op die mat sit of aktiwiteite soos 

skryf en teken as beweging gebruik, asook rollespel. 

Volgens Berkowitz (1972) soos aangehaal in Seligman (1982:192) is versnapering~ 'n 

kommoditeit wat oorweeg moet word tydens 'n sessie, want angs vir. if.lter_aksie 

word tweedens as strukturele oorweging by 'n groepsessie se beplanning as 'n 
"--------~-.;:,;.:_~,;;.~-· • -·-·-·~----~~- ~-- "•·• ---- •••-~ ----~~_;-_.:;_,_:...:._,..:.:.....•.:c-,__:: ___ _:.~.~;.,_,;. """""""' ""'"' T ·-• 

veiligheidsmeganisme ingesluit. 

In die derde plek is dit raadsaam om in sekere groepe 'n ko-:=r~~~~!.!~ ~e sluit, vera I 

waar lede rebels is teenoor outoritere figure. Die terapeut kan ook sy negatiewe 
\ ·-· --·· "" -- ,. ~~-. . ·. -- ·'- _. -

gevoelens as gevolg van t:_o~enoemde, weer op die groepslede oordra, dus skakel 'n 

ko-terapeut die veronderstelling in 'n meerdere mate uit. As 'n manlike el'} vroulike 

terapeut aan die stuur van sake is, dra dit die "gevoel" van ouers oor. Dit kan weer 

daartoe lei dat gevoelens jeens OLJ.ers_onc:t~I.S.Q~_I5. ~an~w.ord, _ 

'n Vierde strukturele oorweging volgens Driessen (1988:0520-11 ), is dat die 

groepstruktuur 'n vaste groep !!'5'~! ~ees en dat ~~~~~~~ent~ 'n minimum aantal 

groepsgewoontes __ of re¢1s mqet t!_e vir di~_e_ntiteit vandie:_ gr~ep: 
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Driessen (1988:0520-11) gaan vyfdens van die veronderstelling uit dat die groep 'n 

vei!igheids- of geborge klimaat moet he, met 'n bind- en losmaakproses in elke sessie. 

Sesdens moet klankopnames en ander toehoorders, wat die groep kan steur, vermy 

word, want groepslede stel dit haag op prys dat gesprekke vertroulik bly. 

Die werkswyse in 'n groep moet dus dinamies van aard wees. Adolessente moet groei 

op die emosionele en relasievormingsvlakke. Dit impliseer dat die groep se werkswyse 

kan verander soos die behoeftes in die groep verander. Derhalwe is dit nie'n rigiede 

werkswyse nie. 

Verder beteken dinamiese groei dat daar emosionele progressie is, dit wil se, dieper 

insig in probleme en groter emosionele stabiliteit, en daarom beter relasies met mense 

onderling en na buite in hulle eie sosiale kringe. Die uiteinde van die werkswyse is om 

by selfaktualisering uit te kom en dit is op sigself dinamies en nie 'n statiese proses nie. 

LW: Bogenoemde strukturele oorwegings is die menings van ander outeurs. Hierdie 

hoofstuk is 'n literatuurstudie en alles hier bespreek, is nie noodwendig die siening wat 

die navorser huldig nie, maar 'n ondersoek na moontlike oorwegings waaraan ander 

navorsers aandag geskenk het. 

Die groep as entiteit is hierbo in oenskou geneem. Wat is dan die funksie van die 

groepsterapeut binne hierdie groep? 

4.6.4 Die funksie van die groepsterapeut in d_~e_groep 

Die groepsterapeut moet as aktiewe bemiddelaar van die groepsi~_!:l!!!eit, die 
~- - ~. ·~-· ~- --~,._ _____ ..._. _____ _ 

groepsgrense bewaak, dus b~paal_ hierdie persoon die struktuur en materiele 

voorwaardes van die groep. 

Steungewing en 'n konstante persoonlikheidstipe van die terapeut is belangrik vir die 

groepslede om verwagtinge oor leierskap en deskundigheid daaraan te meet. 
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Kennis vanGro~esdinami~§l_ i§.)J__vereiste vir die perso.o..LLW.at_:n=gr:o.epstera.peu.t-4s .. , 
.... 

byvoorbeeld 'n terapeut moet stiltes kan handhaaf om groepstemas te kan identifiseer. --.. - · 
4. -~- -~ ............. ""·--'-·"--·- .=-~--:;--;:;.._.:;,__x·---';;--""--; •. _'!'"::>:""~::1(7.1.1<""""'~-

Groepslede kan hul ook passief-afhanklik voordoen, wat kan veroorsaak dat diesessie 
..-:::--~-- ~ 

in 'n praat-sessie verval en die terapeut heeJ!Y.d.?~fl~qj~ yvoord qJ.y....llie_gmepster.apeut 
""""""'-~-·~ ~·~-~~ ··-~ -· .. - . . . 

moet groepsprosesse ken, aangesien die persoon 'n tweeledige funksie vertolk. Hy/sy 
--:::..-..._.:;_...;__ ____ ...;__...,:.._~ ----

hou dieJ~I~ste=ty~s.e_r:~,_individ~ en groep in s!a.nd, ma~r stir:rn.JJ~~r.oc;>kjerselfd~nyd die 

wi~l~er~!I'J9. daarvan .. 

Dit is \lall_Qroot belang dat die terapeut ook die individuele prosesse van 'n ~ersopn 

moet kan raaksien in verhouding tot die groepsprosesse en dit daarna vir die individu 
~.--...-..-.- -~,..,.--, ~ "·-•"! --.. -~"' ~ . -,_;.-.;.:;..,_,, --= -- • ~-· ·--·~ 

kan weerspieel (Driessen, 1988:0520-17). 

Die terapeut bly die "leier/ingenieur", aangesien die klimaat in die groep veilig moet bly 

met die minste moontlike ingrepe in die funksionering van die groep. 

4. 7 TEN SLOTTE 

Groepwerk is 'n waardevolle terapeutiese proses vir adolessente, omdat hulle kan groei 

in 'n groep. Dit is waar hulle, hulle menings kan toets, rollespel kan oefen, 

kommunikasievaardighede kan aanleer en met volwassenes (terapeute) oor die weg 

kan kom. 

Dit het implikasies vir die terapeut, wat moet weet hoe 'n groep bestaande uit 

adolessente funksioneer, sodat groepskohesie versterk kan word, kommunikasie in 

stand gehou kan word en die behoeftes van die groep identifiseer kan word. 

'n Groep word allerwee beskou as 'n laboratorium van menslike gedrag (Napier, 

1993:476). In 'n groep kan 'n adolessent veilig voel om sy/haar selfvertroue op te bou 

en probleme op terapeutiese wyse op te los, deur aanvaarding van die terapiegroep. 

Die teorie rakende groepswerk is in hierdie hoofstuk volledig bespreek, sodat die 

navorser dit in die empiriese navorsing (sien Hoofstuk 6), prakties kan toelig, waar 

gepoog sal word om groepwerk as terapeutiese metode te implementeer by 

adolessente koshuisdogters, waarvan die ouers geskei is. 
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HOOFSTUK 5 

NAVORSINGSONTWERP 

5.1 INLEIDING 

Die volgende onderafdelings figureer in hierdie hoofstuk. 

Die doel van die studie en die loodsstudie sal toegelig word. Dan sal daar gekyk word 

na die selektering van proefpersone vir die groepsterapie. Die terapeutiese tegniek, 

naamlik groepsterapie, wat in die studie gebruik sal word, sal onder die loep geneem 

word. 

Vervolgens sal daar gekyk word na die werkswyse wat gevolg gaan word. Hipoteses 

sal gestel word en benodigdhede wat vir die terapie gebruik gaan word, sal in 'n tabel 

vervat word. Die resultate van die terapie sal dan onder 'n vergrootglas geplaas word. 

5.2 BESKRYWING VAN DIE EMPIRIESE STUDIE 

5.2.1 Doelstelling van die empiriese studie 

Die navorsingsprobleem kan soos volg geformuleer word: 

"Wat is die waarde van groepsterapie by adolessente koshuisdogters, waarvan 

die ouers geskei is?" 

Die doel van die empiriese studie is om groepsterapie in 'n koshuissituasie te 

implementeer. 

5.2.2 Ondersoekgroep 

Hieronder word vervolgens die werkswyse, stappe vir die seleksie van die groep en die 

terapeutiese tegniek, bespreek. 

142 



5.2.2. 1 Die volgende werkswyse gaan gevolg word 

Populasie 

Steekproef 

Teikengroep: 

Die koshuis waaraan die navorser verbonde is, huisves altesaam 

76 adolessente dogters, waarvan 27 se ouers getroud is en 49 se 

ouers reeds geskei is. 

Dertien graad 8-dogters, waarvan die ouers geskei is, maar die 

ouer nie weer getroud is nie. 

Vir die doel van die studie gaan dogters in graad 8 (standard 6), 

geselekteer word. Ses adolessente dogters word uit die graad 8-

groep geselekteer. 

5.2.2.2 Stappe vir die seleksie van die groep 

• Die graad 8-dogters word vir 'n vergadering na die studiesaal genooi. Die 

navorser sal dan vra dat al die dogters, waarvan die ouers geskei is, agterbly en 

die res mag verdaag. 

• Tydens die vergadering sal die doel van die studie, naamlik groepsterapie, aan 

die dogters verduidelik word. 

• Die dogters, wat belangstel om aan die groep te behoort, sal dan gevra word om 

na vore te kom en hulle name op 'n naamlys te plaas. 

Figuur 5.1 'n Voorbeeld van 'n naamlys. 

Koshuis- Voog se Adres en 
Volle naam Geboorte- telefoon-

datum 
Voogklas kamerse naam en 

en van nom mer nom mer van 
van voog 

• Die dogters, wie se name op die lys verskyn, word dan ewekansig vir insluiting 

in die groep, gekies. (Verkieslik ses lede.) 

• 'n Toestemmingsbrief (sien Hoofstuk 6, p. 152), sal aan die ouer gestuur word 

om skriftelik toestemming te verleen dat hul kind in die groep opgeneem mag 
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word. Die navorser sal haarself in die brief bekend stel en oak die doel van die 

groepsterapie en die studie wat onderneem gaan word, verduidelik. Die dogters 

waarvan die voogde toestemming geweier het, sal uit die steekproef weggelaat 

word. 

• Reelings sal getref word vir die eerste sessie, naamlik: 

Lokalisasie. 

Datum. 

Tyd vir afspraak. 

Lengte van die sessies. 

N = 6 : (M.a.w. daar sal 6 lede in die groep ingesluit word). 

5.2.3 Die terapeutiese tegniek 

Die terapeutiese tegniek wat in die studie gebruik gaan word, is groepsterapie. 

Voorbeelde van werkkaarte, wat tydens groepsterapie aangewend gaan word, sowel 

as benodigdhede en prosedures sal in Hoofstuk 6 verskyn. Slegs die navorser het as 

terapeut opgetree. 

5.3 HIPOTESES 

Die hoofhipotese kan soos volg gestel word: 

Groepsterapie kan effektief by graad 8 - koshuisdogters, waarvan die ouers 

geskei is, geimplementeer word. 

5.3.1 Subhipoteses wat uit die hoofhipotese geformuleer kan word 

Die volgende subhipoteses kan gestel word. 

5.3.1.1 Groepsterapie sal graad 8-koshuisdogters, waarvan die ouers geskei is,. 

help om hulle situasie beter te verstaan en te aanvaar. 
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5.3.1.2 

5.3.1.3 

Groepsterapie kan adolessente koshuisdogters, waarvan die ouers geskei 

is, tot die besef bring dat hulle unieke, maar ook universele probleme het, 

as gevolg van hul ouers se egskeiding. 

Groepsterapie kan vir 'n dogter van emosionele waarde wees, omdat die 

terapiegroep 'n portuurgroep in die kleine is, wat luister na mekaar, 

raadgee en mekaar moreel ondersteun. 

5.4 BEPLANDE VOORBEREIDINGS VIR TERAPIE 

5.4.1 Beoogde hoeveelheid terapiesessies 

Daar word 12 groepsterapie-sessies beplan. 

5.4.2 Duur van die groepsterapie 

Daar word 'n een-uur-sessie per week beplan. 

5.4.3 Onderwerpe vir groepsterapie-sessies 

Die onderwerpe vir die groepsterapie-sessies sal na aanleiding van 'n probleemlys, wat 

in die tweede sessie deur die groepslede saamgestel word, gekies word. Onderwerpe 

sal ook in voorkeurorde geplaas word. 

5.4.4 Lokaliteit vir groepsterapie-sessies 

Terapie-sessies sal in die koshuissitkamer geskied sodat dit toeganklik vir die 

koshuisdogters is. Daar is privaatheid, want die groepsessie sal geskied tydens 'n 

gegewe tyd wat al die ander dogters uit die koshuis moet wees op pad na hul 

onderskeie buitemuurse aktiwiteite. 
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5.4.5 Verloop van die terapie 

Elke sessie sal soos volg ingedeel word: 

• Y sbrekerfase . 

• 

Beginfase 

Middelfase Onderwerp word bespreek. 

• Eindfase Afsluitingsfase met opdragte en reelings vir volgende 

terapie-sessie. (Sien Hoofstuk 4, 4.6.4) 

Die benodigdhede vir elke terapie-sessie word in onderstaande tabelvorm voorgehou. 

5.4.6 Benodigdhede vir terapie 

SESSIE BENODIGDHEDE HULPMIDDELS 
(bv. vraelyste en werkkaarte). 

1 Karton, viltpenne. Geen. 

" Papier en pen. Lys van probleme werkkaart. 
II .... 'n Foto van hul huis/gesin/buurt. Geen. 

4 Pen. Gevoelensondersoek - werkkaart. 

5 Geen. Video : "The truth about lies". 

= 6 Geen. Geen. 

7 Tydskrifte, karton, sker, gom, Collage. 
viltpenne, hoetroustel. 

8 Hoetroustel, rustige musiek, sker, Vraelys oor stres. 
gom, tydskrifte en pen. Ontspanningsoefeninge. 

9 Karton, skryfbord, viltpenne en kryte. Geen. 

10 Pen en papier. Geen. 

II 11 Viltpenne. lnligtingstuk oor studiemetodes. 

12 Sertifikaat, pen. Groepsevaluasievorm en sertifikaat. 

5.5 TEN SLOTTE 

In die volgende hoofstuk sal die empiriese ondersoek volledig beskryf word. 

Twaalf praktiese groepsterapie-sessies word aangebied. Die inhoud van die sessies en 

die manifestasies wat uit die sessies voortvloei, sal bespreek word. 
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HOOFSTUK 6 

EMPIRIESE NAVORSING 

6.1 INLEIDING 

Die empiriese studie is uitgevoer volgens die antwerp wat in Hoofstuk 5 uiteengesit is. 

Daar word vervolgens in hierdie hoofstuk oor die empiriese ondersoek berig. Die 

gegewens word as 'n praktiese handleiding in die volgende raamwerk georden: 

• Historisiteit van die ses koshuisdogters betrokke by die groepsterapie. 

• Skriftelike uiteensetting van die verloop van die terapie in drie fases: begin, 

middel en einde. 

• Benodigdhede vir elke sessie. 

• Voorbeelde van inligtingstukke, werkskaarte en vraelyste genoem in 

Hoofstuk 5. 

• Evaluering van elke sessie onder die opskrif: "Vir die terapeut". 

• Samevatting van die uitkoms van die terapie. 

• Manifestasies uit die terapiesessies. 

6.2 HISTORISITEIT VAN DIE SES KOSHUISDOGTERS, 
BETROKKE BY DIE GROEPSTERAPIE (sien bondige samevatting 
op p. 150) 

DOGTER 1: 

Sy is 15 jaar oud en sy herhaal graad 8. Haar ouers is in 1984 geskei en haar moeder 

het wetlik toesig-en-beheer oar die minderjarige kinders verkry. Sy het aanvanklik 

gevoel dat sy die oorsaak was vir die egskeiding en dit was moeilik om te besluit by wie · 

sy moes gaan bly. 
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Haar vader is weer in 1991 getroud. Sy is die oudste van drie kinders en sy neem aan 

koor en netbal deel. 

DOGTER 2: 

Sy is 15 jaar oud en herhaal graad 8. Haar ouers is in 1993 geskei en haar moeder het 

wetlik toesig-en-beheer oar die minderjarige kinders verkry. Haar ouers het tydens die 

egskeiding baie baklei en sy was hartseer, onseker, ongelukkig en teruggetrokke na die 

egskeiding. Sy is die oudste van drie en neem aan geen buitemuurse aktiwiteite deel 

nie. Haar pa is later oorlede. 

DOGTER 3: 

Dogter 3 is 14 jaar oud en is in graad 8. Haar ouers is in 1984 geskei en haar moeder 

het wetlik toesig-en-beheer oar die minderjarige kinders verkry. Haar ouers is geskei net 

na haar geboorte en sy was te klein om dit te verstaan. Haar ouers het later verwag dat 

sy moet kies by wie sy wou gaan bly en dit was baie moeilik om so 'n besluit te neem, 

omdat sy vir altwee lief was. Haar vader is weer in 1990 getroud en sy is die jongste 

van drie kinders. Sy neem aan geen buitemuurse aktiwiteite deel nie. 

DOGTER 4: 

Sy is 14 jaar oud en in graad 8. Haar ouers is in 1985 geskei en haar moeder het wetlik 

toesig-en-beheer oar die minderjarige kinders verkry. Sy was baie ongelukkig voor die 

egskeiding omdat haar ouers baie baklei en gedrink het en die pa die ma geslaan het. 

Sy is die middelste kind uit drie en neem aan geen buitemuurse aktiwiteite deel nie. 

DOGTER s: 

Sy is 15 jaar oud en in graad 8. Haar ouers is in 1983 geskeL Haar moeder het wetlike 

toesig-en-beheer oar die minderjarige kinders verkry. Haar pais weer getroud en later 

in 1989 weer geskei. Dit was vir haar moeilik om lank na die egskeiding, toe sy ouer 
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was, te kies na wie sy moes gaan. Sy is die jongste van vyf kinders en neem aan geen 

buitemuurse aktiwiteite deel nie, want sy het baie swak oe. 

DOGTER s: 

Sy is 15 jaar oud en in graad 8. Haar ouers is in 1989 geskei en haar moeder het wetlik 

toesig-en-beheer oor die minderjarige kinders verkry. Sy was baie ongelukkig tydens 

die egskeiding. Persoonlike probleme, soos dat haar pa haar per ongeluk raak gery het 

en dat haar tweelingboetie dood is, het die egskeiding meer traumaties gemaak. Sy 

sukkel baie met konsentrasie op skool. Sy neem aan geen buitemuurse aktiwiteite deel 

nie. Sy ly ook aan asma, hooikoors, migraine en het nierprobleme. Haar pa is later 

oorlede. 

(Sien die bondige samevatting van bogenoemde in tabelvorm op p. 150). 

6.3 UITEENSETTING VAN DIE GROEPSTERAPIE 

6.3.1 lnleiding 

Die verloop van die terapie word vir die doel van die studie uiteengesit, naamlik: 

ysbreker-, middel- en afsluitingsfase. Voorbereidings vir die volgende sessie word ook. 

in die afsluitingsfase gegee, indien nodig. 

Voor die beskrywing van die sessie word aile voorbereidings, wat die terapeut en 

kinders moet tref, uiteengesit onder die opskrif: "Benodigdhede vir die sessie". 

Na die bespreking van die drie fases van elke sessie, is daar 'n evaluering van die 

sessie (positief en negatief), waarop die terapeut bedag moet wees, onder die opskrif: 

"Vir die terapeut". Daarna word die manifestasies uit elke sessie bespreek. 
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Tabel 6.1 Historisiteit van die ses koshuisdogters betrokke by die groepsterapie 

HISTORISITEIT DOGTER 1 DOGTER 2 DOGTER 3 DOGTER4 DOGTER 5 

OUDERDOM 15 jaar 15 jaar 14 jaar 14 jaar 15 jaar 

OUERS GESKE! 1984 1993 1984 1985 1983 

WETLIK TOESIG Maeder Maeder Maeder Maeder Maeder 

VADER WEER Ja, 1991 Nee, aarlede Ja, 1990 Nee Nee 
GETROUD 

GESINSRANGORDE 1e uit 3 1e uit 3 3e uit 3 2de uit 3 5de uit 5 

BUITEMUURSE Kaor, netbal en Geen Geen Geen Geen 
AKTIWITEITE later hakkie. 

GRAAD 8 (tweede jaar) 8 (tweede jaar) 8 8 8 

ANDER Baie swak ae 

DOGTER6 

15 jaar 

1989 

Maeder 

Oarlede 

1e uit 4 

Geen 

8 
I 

I 

Migraine, 
haaikaars, 
nierprableme 
en asma 



6.3.2 Verloop van die terapie 

6.3.2.1 Toestemmingsbrief 

Eerstens is 'n toestemmingsbrief na die ouer toe gestuur om aan die terapeut 

toestemming te verleen om die kind in groepsterapie te neem. 'n Voorbeeld van die 

toestemmingsbrief, met 'n afskeurstrokie wat die voog moet invul en terugstuur, is na 

punt 6.3.2.2 (Uiteensetting van die verloop van die terapie), aangeheg (sien p. 152). 

6.3.2.2 Uiteensetting van die groepsterapiesessies 

Die twaalf groepsterapiesessies wat aangebied is, was soos volg: 

Sessie 1: Kenmekaar. 

Sessie 2: Probleme voor, tydens en na die egskeiding. 

Sessie 3: Omstandighede a.g.v. die egskeiding. 

Sessie 4: Gevoelens. 

Sessie 5: Video: "The truth about lies". 

Sessie 6: Krisisse/traumas. 

Sessie 7: Collage: Hanteringsmeganismes vir probleme. 

Sessie 8: Fases van krisishantering. 

Sessie 9: Konflikhantering. 

Sessie 10: Behoeftes. 

Sessie 11: Studiemetodes. 

Sessie 12: Groepsevaluering en Toekenning. 

Die inhoud en verloop van die groepsterapiesessies word vervolgens volledig bespreek. 
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Voorbeeld 6.1 

Geagte --------

TOESTEMMINGSBRIEF AAN OUER 

Posbus 195 

BRITS 

0250 

17 Februarie 1998 

Ek is besig om my M.Ed.Psig. Skoolvoorligting-studies en ek wil graag my verhandeling doen oor 

Groepsterapie met adolessente dogters in koshuise. Meer spesifiek kinders waarvan die ouers geskei is. 

Navorsing het bewys dat hierdie kinders onder geweldige spanning is en baie probleme het as gevolg van 

die gebeure tuis en baat vind in 'n groep, waar hulle sien dat ander kinders in dieselfde omstandighede 

as hulle is. 

U dogter, , is een van die ses wat kom se het dat sy haar bereid verklaar om my in 

my studies te help - eintlik help ons dan mekaar. My dosent by UNISA beplan saam met my twaalf sessies 

wat ons elke Maandag en Donderdag in die koshuis gaan he - aile onderwerpe wat bespreek word, sal 

vertroulik in die groep bly. 

Ek het self meer as twee jaar in die koshuis diens gedoen omdat ek 'n onderwyseres by Hoerskool Brits 

was - dus ken ek die opset by die koshuis en die groepsessies sal na studietyd plaasvind. As u enige 

navrae het oor die studies of oor u kind, sal ek dit waardeer as u my skakel by (012) 2523826 (h), u kan 

oak aan my skryf by bogenoemde adres, of u is meer as welkom om te kom inloer. Hiermee vra ek dan 

net dat u die onderstaande afskeurstrokie sal invul om aan my toestemming te gee om met u kind in 

groepsterapie te wees. 

Baie dankie vir u bereidheid om in belang van u kind op te tree. 

Mevrou Hannelie Zwarts 

Hiermee verleen ek, ----------- toestemming dat my dogter, --------

mag meemaak aan die groepsterapie onder Ieiding van me H. Zwarts en dat ek onderneem om haar te 

ondersteun en te motiveer in die besprekings. 

Handtekening van wettige voog. 
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GROEPSTERAPIE: SESSIE 1 

KENMEKAAR 

Benodigdhede: Karton, viltpenne 

(a) Ysbrekerfase: Elke dogter het 'n blanko vel gekry waar hulle die volgende moes 

neerskryf: 

• In die middel van die bladsy: Naam en van. 

• Linkerhoek bo: Gunsteling TV-program. 

• Regterhoek bo: Gunsteling kossoorte (3). 

• Linkerhoek onder: Gunsteling tydverdryf/sport. 

• Regterhoek onder: Gunsteling kleur. 

• Onder die naam en van: Een woord wat die persoon opsom. 

Verdeel in groepies van twee: gesels oor dit wat op die papier staan. 

Stel mekaar aan groep voor. 

(b) Middelfase: Gesels oor groepsterapie: 

• Doelwitte. 

• Stiptelikheid. 

• Verskoning as kind nie by die groepsessie teenwoordig kan wees nie. 

• Konfidensialiteit, reg om te swyg. 

• Onderwerpe waaroor groep wil gesels. 

(c) Afsluitingsfase: 

• Skryf nog doelwitte/onderwerpe neer en bring dit saam na die volgende 

sessie. 
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• Skaf 'n leer aan waar al die gegewens in sake die groepsessies geliasseer 

gaan word. 

Vir die terapeut: 

• Sien toe dat almal 'n beurt kry om aan die groep voorgestel te word. 

• Waak dat die sessie nie in 'n geselsery ontaard nie, dit gaan daaroor dat die 

groep mekaar moet leer ken. 

• Alma I moet help om doelwitte te stel. 

Opsomming van manifestasies uit die eerste sessie 

Ysbrekerfase 

Hierdie kenmekaar-sessie was 'n ysbreker. Die dogters het lekker saamgesels oor 

elkeen se gunstelinge, byvoorbeeld hulle gunsteling TV-programme en die op- en 

aanmerkings daaroor. ('n Voorbeeld van die terapeut se geskrewe oefening verskyn op 

p. 156.) 

Die doel met die geselsies in groepe van twee, is dat die dogters kans kry om met 

mekaar in gesprek te tree en 'n kommunikasieproses daar te stel. Oogkontak is baie 

belangrik vir die kommunikasie in die kleine en in die groep. 

Die feit dat iemand anders in die groep 'n kans kry om 'n dogter aan die groep voor te 

stel, veminder spanning en dit veroorsaak dat meer pret ontstaan. Dit was byvoorbeeld 

duidelik dat alma I se gunsteling TV-program 6f "Baywatch " 6f "Ally McBeal" was. 

Middelfase 

Die doelwitte van die terapiegroep soos gestel in hierdie sessie, was die volgende: 

• Dat elkeen sal poog om al twaalf die sessies byte woon. 

• lndien hulle probleme na die groepsessie ervaar, dat hulle die vrymoedigheid 

sal neem om dit met die terapeut te bespreek. 
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• Oat dit essensieel is om die huiswerk wat gegee is, te doen vir die volgende 

sessie. 

• Oat die dogter wat nie kans sien om met die groep aan te gaan nie, dit onder 

die terapeut se aandag sal bring. 

Stiptelikheid 

• Daar word van al die groepslede verwag om stiptelik elke groepsessie byte 

woon en die datums en tye van die groepsessies in hul dagboeke aan te 

teken. 

Verskoning 

• lndien 'n groepslid nie die sessie kan bywoon nie, moet sy voor die tyd 

skriftelik of mondelings by die groepsterapeut verskoning maak. 

Konfidensialiteit 

• Konfidensialiteit is om aile inligting wat in die groep met mekaar gedeel word, 

in die groep te hou. 

• Alles wat in die groep bespreek word, word as konfidensieel beskou en mag 

nie met iemand buite die groep bespreek word nie. Elke dogter besit ook die 

reg om te swyg, sou sy dit so verkies. 

Onderwerpe waaroor die groep wil gesels. 

• Die terapeut nooi die dogters uit om te dink aan onderwerpe waaroor hulle 

wil gesels tydens die groepsessies. Dit sal tydens die tweede sessie 

neergeskryf word. 

Afsluitingsfase 

Die dogters besluit onder mekaar dat hulle elkeen 'n lysie met probleme moet 

saambring wanneer die tweede sessie plaasvind. 

155 



Voorbeeld 6.2 DIE GESKREWE OEFENING TYDENS DIE YSBREKERFASE 
VAN DIE EERSTE SESSIE 

ALLY McBEAL 
ANTIONIO BANDERAS 

ME. HANNELIE ZWARTS 

VRIENDELIK 

SWEM 
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GROEPSTERAPIE: SESSIE 2 

PROBLEME VOOR, TYDENS EN NA DIE EGSKEIDING 

Benodigdhede: Papier en pen om punte neer te skryf en 'n lys van onderwerpe op 

te stel. 

(a} Ysbrekerfase: "Pass the secret" (Dennison, 1988:91). 

Doe/: om meer openhartigheid teweeg te bring. 

Verloop van die spel: Elke dogter in die groep kry :n kans om te begin en in die 

verloop van die spel te eindig. 

Dogters begin by hul/eselt. Fluister iets positief van hulleself in die volgende 

een se oor- elke kind moet nog iets positief bylas van die kind wat begin het 

-die laaste een in die groep moet alles onthou wat die groep gese het, dan kry 

die groep 'n punt- indien nie, kry die terapeut 'n punt. 

Vir die terapeut: 

Positiewe uitkoms: 

• Baie genotvol. 

• Dogters fokus op maats se goeie eienskappe. 

• Eerlikheid. 

• Hulle leer om te onthou wat die ander gese het (m.a.w. om goed te luister). 

Negatiewe uitkoms: 

• Waak teen die tyd wat dit neem- dit kan lank, uitgerek en moontlik vervelig 

raak. 
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Aanbeveling: 

• Om bogenoemde uit die weg te ruim kan die groep (afhangende van die 

grootte), in twee verdeel word en dan kan die groepe teen mekaar meeding. 

(b) Middelfase: Sommige dogters het nie die lys van probleme saamgebring nie, 

dus is daar vir elke dogter 'n bladsy en 'n pen uitgedeel waarop die volgende 

geskryf moes word (anoniem): 

• Probleme voor die egskeiding. 

• Probleme tydens die egskeiding. 

• Probleme na die egskeiding. 

• Probleme in die koshuis. 

• Enige ander onderwerpe. 

(Sien die geredigeerde weergawe van elke dogter op p. 159). 

Vir die terapeut: 

Die navorser het na die tyd 'n lys gemaak van al die inligting hieruit verkry. (Die 

navorser se lys van onderwerpe is na die weergawe van elke dogter oar die egskeiding 

aangeheg). 

Positiewe uitkoms: 

• Die groep wou sommer al dadelik begin gesels het oar hul probleme. 

• Die probleemlys is sistematies vir die navorser. 

• Orden groep se denke {laat hulle nadink). 

Negatiewe uitkoms: 

• Sommige kinders was ongemaklik om sensitiewe dinge neer te skryf terwyl 

ander sien wat hulle skryf. 
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Aanbeveling: 

• Elke kind moet op sy eie plekkie sit en die opdrag voltooi, sodat die wat 

sensitief is, op hul gemak sal voel. 

{c) Afsluiting: 

• Huiswerk: Bring 'n foto van huis I gesin I buurt waarin hulle, hulle bevind. 

Opsomming van manifestasies uit die tweede sessie 

Ysbrekerfase 

Die speletjie "Pass the Secret", het meer openhartigheid teweeggebring en dit het elke 

groepslid se selfbeeld gebou deurdat 'n realistiese, positiewe kenmerk van elke groeps

lid genoem is: 

Oogter 1 : Eerlikheid. 

Oogter 2: Vredemaker. 

Oogter 3: Hulpvaardig. 

Oogter 4: Empatie met medemens. 

Oogter 5: Vriendelikheid. 

Oogter 6: 'n Goeie luisteraar. 

Middelfase 

Hier volg 'n geredigeerde weergawe van elke dogter se probleemlys. 

Dogter 1 Probleemlys 

• Wat gaan die kinders van my dink as ek se my ouers bly nie meer bymekaar 

nie? 

• Toe my ma-hulle vir ons gese het hulle gaan uitmekaar, het ek gedink dis my 

skuld. 

• Ek was bang dat my ma-hulle vir ons sou vra dat ons moet besluit by wie ons 
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wil bly, want kies ek my rna, dan sal my pa ongelukkig voel en andersom. 

• Dit maak jou nogal hartseer as jou vriende of vriendinne van hulle ouers praat 

en jy kan nie saam praat nie. 

• As jou een ouer jou opmaak teenoor die ander ouer, veroorsaak dit problema. 

Dogter 2 Probleemlys 

• Voor die egskeiding het my rna en pa baie baklei. Ek voel hartseer daaroor. 

• Tydens die egskeiding het ek die volgende gevoelens beleef: onsekerheid, 

ongelukkigheid. 

• Die omstandighede was moeilik. 

• Na die egskeiding dink ek baie terug en verlang baie. My gevoelens is 

ongelukkigheid en teruggetrokkenheid. 

• My drie wense is (a) dat my pa kan terugkom, (b) die bakleiery moet ophou en 

(c) dat my pa en rna weer bymekaar kan wees. 

Dogter 3 Probleemlys 

• Voor my ouers geskei het, was daar baie konflik. Ek was klein en kon nie 

verstaan wat gebeur het nie en wat die rede vir die egskeiding was nie. Na ek 

by my moeder gaan bly het, het my ouers oor ons baklei. Ek was verward, want 

ek het altwee lief. 

• Na die egskeiding moes ons kies waar ons gaan bly. Ek het nie geweet vir wie 

ek moes kies nie. As ek die een kies is die ander kwaad vir my. En as ek die 

ander een kies, is die een kwaad vir my. Die hof het besluit dat ons by ons rna 

moet bly. So, nou bly ons by ons moeder. En ek verlang na my pa, maar my rna 

wil nie he ek moet my pa sien nie. Dit is 'n baie moeilike ervaring om te kies. 

• Ek voel ongelukkig, want ek verlang na my pa. My rna moet ons aileen versorg. 

Haar ouens en ons kom nie eintlik oor die weg nie. Hulle kan ons nie aanvaar 

nie. 
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Dogter 4 Probleemlys 

Voor die egskeiding: 

• My pa het my ma geslaan. 

• Ek was baie ongelukkig om te sien hoe my ouers drink en hoe my ouers oor 

my baklei. 

Tydens die egskeiding: 

• Hulle (my ouers), het gese ek moet kies by wie ek wil bly. My ma het gehuil 

en my pa het dronk huis toe gekom. 

Na die egskeiding: 

• Dit was vir my baie swaar toe ek en my ma van my pa af moes wegloop. My 

ma wil he ek moet niks met my pa te doen he nie. As hulle mekaar sien, 

baklei hulle. 

• Ek sukkel om ander maats in die koshuis te maak. 

• Ek wil praat oar wat ons kan doen om stres te verminder en hoe party van 

ons begin eksperimenteer het met dinge, soos drank. 

Dogter 5 Probleemlys 

• Die rede waarom my ouers geskei is. 

• Om tussen twee huise groat te word. 

• As ons ouers vir my ander boeties of sussie kant kies. 

• Wanneer my ma nie wil he ek moet na my pa toe gaan nie. 

• Wanneer my strefpa sleg praat van my pa. 

• As my stiefpa met my ma baklei. 

• As my boetie nie wil he ek moet weggaan nie. 
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Dogter 6 Probleemlys 

Voor die egskeiding: 

• Ek was ongelukkig oor die egskeiding. 

• Dis sleg om weg te wees van my rna af- ek is ongelukkig in die koshuis. 

• Pa het my raakgery. 

• My tweelingboetie is dood. 

Tydens die egskeiding: 

• Baie hartseer oor die egskeiding. 

• Voel of ek nie kon dink nie en wou vir niemand luister nie. 

Na die egskeiding: 

• Ek was bly alles was verby, maar steeds hartseer. 

• Ek het baie ongelukkig gevoel en was mislik met almal. 

Probleme waaroor ek wil praat is: 

• Die koshuis. 

• Myself. 

• Egskeiding. 

• Die redes vir die egskeiding. 
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Werkkaart 6.1 L YS VAN PROBLEME I ONDERWEPRE 

(Hier volg 'n lys wat deur die terapeut saamgestel is nadat die groep aangedui het oor 

watter onderwerpe hulle wil gesels). 

Dui aan in voorkeurorde van 1 - 11 waaroor jy eerste wil gesels tot en met die 

laaste. 

1 Gevoelens: voor, tydens en na die egskeiding. 

2 Omstandighede a.g.v. die egskeiding: 

• woonplek. 

• gedwonge keuses. 

3 Traumas I krisisse waardeur jy I die gesin gegaan het: 

• dood. 

• aanranding. 

• drank I dwelms. 

4 Redes vir die egskeiding. 

5 Konflik. 

6 Hoe hanteer ek stres? 

7 Watter meganismes ek gebruik het en nou gebruik om die egskeiding te hanteer. 

8 Selfbeeld. 

9 Probleme, skoal- en akademiese prestasie. 

10 Koshuis. 

11 Behoeftes wat ek nou ervaar: 

• Hulp en ondersteuning. 

• Maats . 

• 

12 Enige iets anders: 
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GROEPSTERAPIE: SESSIE 3 

OMSTANDIGHEDE A.G.V. DIE EGSKEIDING 

Benodigdhede: 'n Foto van hul huis I gesin of buurt. 

(a) Ysbrekerfase: 

'n Foto word vertoon van huis/gesin/buurt en groepslede kan mekaar 

daaromtrent uitvra. (Dennison,1988:95) (aangepas). 

Vir die terapeut: 

Positiewe uitkoms: 

• Die terapeut en dogters leer die groepslede se huislike omstandighede ken. 

• Hier het heelwat huislike probleme vorendag gekom (volgens die 

probleemlys vanaf bladsy 165 volg). 

Negatiewe uitkoms: 

• Sommige sensitiewe onderwerpe wat die dogters mag noem, soos dwelms, 

moet versigtig hanteer word, anders kan dit bedreigend wees. lndividuele 

psigoterapie is by diegene nodig. 

(b) Middelfase: 

Kinders gesels oor punt 2 op hul probleemlys: "Omstandighede a.g.v. die 

egskeiding", nl. woonplek, gedwonge keuses, ens. 

Vir die terapeut: 

Positiewe uitkoms: 

• Hulle leer mekaar beter ken. 

• Hulle besef dat ander oak deur soortgelyke situasies is. 
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Negatiewe uitkoms: 

• Die terapeut moet daarop bedag wees dat sommige kinders te veel wil praat 

en die ander nie 'n kans gee nie. 

(c) Afsluitingsfase: 

Die dogters wil graag oor die redes vir 'n egskeiding praat. Voltooi dit in die 

derde sessie. 

Opsomming van die manifestasies van die derde sessie. 

Ysbrekerfase 

Vanwee etiese redes word die toto's wat na die sessie gebring is, nie hier ingesluit nie, 

maar daar word 'n opsomming van elke dogter en haar gesin gegee. AI die dogters het 

nie toto's saamgebring nie. 

Dogter 1: 

Dogter 1 het 'n gesinstoto gebring van haar en haar ma. Sy bly naweke by haar ma in 

hulle woonstel. By die historisiteit het sy aangedui dat sy die eerste uit drie kinders is. 

Haar pa is weer in 1991 getroud en uit die tweede huwelik is nog twee kinders gebore. 

Uit haar probleemlys het die volgende geblyk: 

• Selfbeeldprobleme: "Wat gaan die kinders van my dink ... ?" 

• Skuldgevoelens: " .. het ek gedink dis my skuld". 

• Sensitiet: Wou nie haar ouers seermaak deur te kies waar sy wou gaan bly 

nie. 

• Huislike omstandighede: Ouers gebruik dogters om die een teen die ander 

at te speel. 
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Dogter 2: 

Sy het nie 'n gesinsfoto saamgebring nie, omdat sy nie die vorige naweek huis toe is 

nie. Sy het net vir die groep vertel hoe haar gesin daar uitsien. Haar pa en rna is in 1993 

geskei en haar pa is later oorlede. Sy is die oudste van drie kinders. Hulle bly in 'n 

woonstel in Pretoria. Uit die dogter se probleemlys, manifesteer die volgende: 

• Hartseer oor pa se dood. (Rousmartverwerking). 

• Teruggetrokke en in haarself gekeer oor die egskeiding. 

• Probleme met konflikhantering. 

Huislike omstandighede tydens die egskeiding was moeilik. 

Dogter 3: 

Sy het 'n gesinsfoto van haar gesin gebring toe sy gebore is, want haar pa en rna is in 

dieselfde jaar geskei. Sy is die jongste van drie kinders en sy bring naweke by haar rna 

in 'n woonstel in Pretoria deur. Uit dogter 3 se probleemlys manifesteer die volgende: 

• Ongelukkig oor egskeiding, want haar rna wil nie he dat sy haar pa moet sien 

nie. 

• Ma se nuwe vriende aanvaar hulle nie. 

Huislike omstandighede tydens egskeiding: 

• Baie konflik tussen die ouers. 

Dogter 4: 

Sy het 'n foto van haar rna saamgebring. Sy is die middelste dogter van c_jrie kinders. 

Haar pa is nie weer getroud nie. Haar rna woon in 'n woonstel in Pretoria. Uit haar 

probleemlys manifesteer die volgende: 

• Sy was baie ongelukkig oor die egskeiding. 
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• Sosialiseringsprobleme in die koshuis. 

• Voor die egskeiding was daar geweld en aggressie in die gesin. 

• Ouers het drank misbruik. 

Huislike omstandighede tydens die egskeiding: 

• Voor die egskeiding was daar geweld en aggressie in die gesin. 

• Sosialiseringsprobleme in die koshuis. 

Dogter 5: 

Sy kon nie die naweek huis toe gaan nie en het haar gesinsituasie aan die terapie

groep beskryf. Haar ouers is in 1983 geskei. Haar rna is weer getroud en daarna weer 

geskei in 1989. Sy is die jongste van vyf kinders. Haar pais nie weer getroud nie. Haar 

rna is werkloos en hulle bly in 'n woonstel in Pretoria. Manifestasies uit die probleemlys 

is die volgende: 

• Onsekerheid oar die redes vir die egskeiding. 

• Dis moeilik om tussen twee huise groat te word. 

Huislike omstandighede: 

• Stiefpa praat sleg van pa. 

• Haar broer wil nie he dat sy koshuis toe moet gaan nie. 

Dogter 6: 

Haar gesinsfoto het uit haar rna en hulle vier kinders bestaan. Dogter 6 se ouers is in 

1989 geskei. Haar pa of rna is nie weer getroud nie. Haar pais in 1991 oorlede. Sy is 

die oudste van vier kinders en haar rna woon in 'n woonstel in Pretoria. Uit haar 

probleemlys manifesteer die volgende: 
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• Sy is baie ongelukkig oor die egskeiding. 

• Sy is ongelukkig oor die koshuislewe, want sy mis haar ma. 

• Haar tweelingboetie is dood en sy is baie hartseer daaroor. 

• Tydens die egskeiding was sy baie hartseer en wou vir niemand luister nie. 

Sy het ook gevoel dat sy op niks kan konsentreer nie. 

• Na die egskeiding het sy steeds ambivalente gevoelens van ongelukkigheid 

en blyheid gehad. Sy is bly omdat die konflik verminder het. 

• Koshuis, haarself en egskeiding is nog onderwerpe wat sy genoem het 

waaroor sy wou gesels. 

Huislike omstandighede: 

• Rousmartverwerking van alma I in die gesin oor haar tweelingboetie se dood, 

is nie voltooi nie. 

Middelfase 

Opsommenderwys kan die volgende weergegee word wat betref die gesprek random 

woonplek en gedwonge keuses. Vanwee die egskeiding, bly al ses dogters se moeders 

in woonstelle in Pretoria. Van die ses dogters het drie te kenne gegee dat hulle moes 

kies by wie hulle wou gaan bly en hoe moeilik dit vir hulle was om te kies tussen Pa en 

Ma. 

Een van die ses dogters het ook verbaal te kenne gegee dat die koshuis vir haar 'n 

gedwonge keuse was, omdat haar ma dit altyd vir haar laat deurskemer het dat sy in 

die pad was by die woonstel. Sy het dit dan ook aan die groep gestel dat haar ma nie 

die kinders by die huis wil he as haar kerel kom kuier nie. Hierdie dogter (dogter 3), was 

aanvanklik baie opstandig oor die koshuislewe. Dit het ook gevoelens van verwerping 

en jaloesie by haar gewek en dus het sy en haar ma baie konflik gehad en was dit vir 

haar moeilik om haar ma se kerel op 'n gegewe tydstip te aanvaar (sien probleemlys 

van dogter 3). 
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Afsluitingsfase 

Die dogters wil graag oor die redes vir egskeiding praat. Daar is verskeie redes volgens 

VanWyk (1988:11), naamlik: 

• 'n Element van teleurstelling in die huwelik kom by mense voor wat 

wanhopig voel oor die huwelik en dit veroorsaak dat hulle skei. Daarom 

koester mense ook onrealistiese verwagtinge van die huwelik. 

• Seksuele probleme. 

• lllusie dat kinders die huwelik kan red. 

• Die een persoon in die huwelik dink dat hy/sy die ander persoon kan 

verander. 

• Buite-egtelike verhoudinge. 

• 'n Ongeneeslike siekte of 'n geestesversteuring by een huweliksmaat. 

• Die egpaar het te veel konflik. 

• Hulle waardes, norme en verwagtinge het verander. 

• Hulle is nie meer lief vir mekaar nie. 

Daar is geen huiswerk vir die volgende sessie nie. 
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GROEPSTERAPIE: SESSIE 4 

GEVOELENS 

Benodigdhede: Gevoelens-ondersoekvraelys (op p. 171) en pen. 

(a) Ysbrekerfase: 

Vul die "Gevoelens-Ondersoekvorm" in deur die gevoelens te omkring wat die 

afgelope tyd oorheersend was. (Aangepas uit Dennison, 1988:95) 

Tweedens beskryf die dogters die redes waarom hulle spesifieke gevoelens die 

afgelope tyd ervaar het. 'n Opsomming in tabelvorm van die fase, volg op bladsy 

172 na die Gevoelens-ondersoek. 

(b) Middelfase: 

Kinders gesels met mekaar oar die gevoelens en dink aan oplossings en alternatiewe 

wat hulle met mekaar deel. 

Vir die terapeut: 

Positiewe uitkoms: 

• Raak bewus van hul gevoelens, waarom hulle die gevoelens het en as dit 

negatief is, hoe hulle dit kan regstel. 

(c) Afsluitingsfase: 

• Dogters moet vir die volgende keer nag gevoelens gaan neerskryf wat hulle 

beleef. Stel tyd en plek vas vir die kyk van 'n video. 

Vir die terapeut: 

Wanneer dogters onverwerkte emosies het, gaan dit hier na vore kom. lndien nodig, 

moet diegene individuele psigoterapie kry. 
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Werkkaart 6.2 

GEVOELENS-ONDERSOEK 

VRAELYS 

INSTRUKSIES: Omkring asb. die onderstaande gevoel wat jy die afgelope tyd die 

meeste ondervind. Jy sal dalk die behoefte voel om meer as een gevoel te omkring. Lys 

asb. enige addisionele gevoel wat nie aangedui is nie. 

Bly Verlange Ongelukkig Hartseer 
Kwaad Afhanklik Aanvaarding Skok 
Onseker Teruggetrokke Ontsteld Teleurgesteld 
Skuldig Opgewonde Angstig Verwerping 
Bekommerd Eensaam Terneergedruk Verkleineerd 

Beskryf nou hoekom jy die afgelope tyd die bogenoemde gevoelens beleef 

het. 

~~~: --------------------------------------------- DATU~: 
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Tabel 6.2: Opsomming van die manifestasies uit die Gevoelens-Onder
soekvraelys in tabelvorm 

DOGTER GEVOELENS REDE 
1 Hartseer Omdat ouers geskei is. 

T eleurgesteld Omdat die een ouer my nie gun 
om by die ander een te wees nie. 

Bly Oat ek in die koshuis kan wees. 

2 Hartseer Oor myself a.g.v. die egskeiding. 

Eensaam Oor my pa se dood. 

In die koshuis, maar die groep 
laat my beter voel. 

Verlange Om weer die volledige gesin te 
wees wat ons was. 

3 Kwaad Vir Ma - sy wil nie he dat ek by 
Pa gaan kuier nie. 

Verlange NaPa. 

Ontsteld Ma se ouens en ek kom nooit oor 
die weg nie. 

Bekommerd Oor Ma wat ons aileen meet 
versorg. 

4 Skuldig Ek voel skuldig oor die 
egskeiding, want dit voel asof dit 
my skuld was dat hulle geskei is 

Teleurgesteld 
en dat my Pa drink. 

In myself omdat ek soms rook en 
drink om van alles te vergeet. 

Verwerping Kinders aanvaar my nie by die 
koshuis nie. 

5 Ontsteld Oor bakleiery in die huis hierdie 
afgelope tyd. 

Angstig Toe Stiefpa en Ma baklei het. 

Oat Stiefpa en Ma geskei is, want 

Bly 
Ma is weer gelukkig. 

6 Skuldig Ek voel skuldig oor my tweeling-
boetie se dood. 

Hartseer Oor die egskeiding en die dood. 

Bekommerd Oat ek nie gaan deurkom nie. 

Skok, ontsteld en onsekerheid. Ek meet nog aanvaar dat my pa 

' 
per ongeluk met die kar oor my 
gery het. 
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GROEPSTERAPIE: SESSIE 5 

'N VIDEO OOR GEBEURE EN GEVOELENS NA 'N EGSKEIDING EN HOE DIE 
WAARHEID SEEVIER 

Benodigdhede: Video: "The Truth about Lies". 

(a) Ysbrekerfase: 

Die opdrag vir die video is die raaksien van die gevoelens van die kind wat in die 

middel van die egskeiding staan. 

(b) Middelfase: 

80 minute video: "The Truth about Lies" met akteurs: John Ritter, Joe Spano en 

Margaret Whitton. 

(c) Afsluitingsfase: 

Bespreek hoogtepunte uit die video. 

Tuisopdrag: Skryf 'n paragraaf vir die volgende sessie oar die gevoelens wat jou 

geraak het en watter van daardie gevoelens jy beleef het. 

Vir die terapeut: 

Positiewe uitkoms: 

• Tieners geniet dit om 'n video te kyk en dit was goed vir hulle om te sien dat 

ander- al is dit in 'n fliek- oak probleme soos hulle, het. 

• Dit is belangrik dat die video na die tyd bespreek sal word en die opdrag voor 

die video gegee moet word, sodat hulle met 'n spesifieke fokus na die video 

sal kyk. 
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Opsomming van die manifestasies uit die vyfde sessie 

Ysbrekerfase 

Die dogters het die huiswerk gedoen en die volgende gevoelens wat hulle nog beleef, 

aangedui. 

• Gefrustreerdheid: Oor konsentrasieprobleme en swak prestasie. 

• Eensaamheid: Swak verhoudings met maats. 

• Verwerping: Maats aanvaar hulle nie. 

• Aggressie: Onderwysers kla hul gereeld aan van swak gedrag. 

• Skoorsoekerig: Om aandag te trek. 

• Teruggetrokke: Terroriseer eerder die ander klasmaats, want hulle sukkel 

met kommunikasie. 

Middelfase 

Die dogters kyk na die video: "The Truth about Lies". 

Afsluitingsfase: 

Die bespreking van die hoogtepunte van "The Truth about Lies". Die video handel oor 

'n jong seun se belewenis van sy pa en rna se egskeiding. Die seun is die verteller en 

hy staan in die middel van hierdie egskeiding. Daar word ook klem geh3 op die leuens 

wat beide ouers aan hom vertel en hoe die waarheid op die ou einde seevier en hulle 

dan vir hom om verskoning vra vir hulle leuens. 
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GROEPSTERAPIE: SESSIE 6 

KRISISSE/TRAUMAS 

Benodigdhede: 

(a) Ysbrekerfase: 

Elke kind lees haar paragraaf oor gevoelens (opdrag in 5de sessie), aan die groep voor 

en hulle kry kans om opmerkings te maak en vrae te vra oor die paragrawe. Die 

gevoelens wat die terapiegroep genoem het, word onder die opskrif: "Opsomming van 

die manifestasies uit die sessie", (op p. 176) bespreek. 

(b) Middelfase: 

Groep gesels oor krisisse/traumas waardeur hulle in die gesin gegaan het. 

• Dood 

• Aanranding 

• Drank/dwelms 

Vir die terapeut: 

Positiewe uitkoms: 

• Om kinders bewus te maak van onverwerkte gevoelens oor die krisisse. 

Negatiewe uitkoms: 

• Vir sommiges was hul krisisse aanvanklik te erg om oor te praat, maar hul 

het wei later hul gevoelens met die groep gedeel. lndividuele psigoterapie 

is by diegene belangrik. 
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(d) Afsluitingsfase: 

• Gaan dink na oor watter meganismes gebruik is/word om emosies rakende 

die egskeiding te verwerk. 

• Bring kasette of CO's met rustige musiek saam. 

Opsomming van die manifestasies uit die sessie 

Ysbrekerfase 

Die gevoelens wat die terapiegroep waargeneem het, was: 

• Ongelukkigheid. 

• Hartseer oor die egskeiding. 

• Die feit dat die kind voel dat sy in die middel van die gevegte en leuens staan 

- soveel so dat sy weggeloop het. 

• Vrees vir verwerping. 

• Onsekerheid oor wie vir haar gaan sorg. 

• Aggressie. 

Middelfase 

Gesprekke word hier kortliks opgesom oor die drie onderwerpe waaroor gepraat is 

onder die opskrifte: 

• Dood. 

• Aanranding. 

• Drankldwelms. 

Dood: 

Dogter 6 het gepraat oor haar tweelingboetie wat dood is. Sy het te kenne gegee dat 

sy hom baie mis en dit voel asof daar 'n deel van haar weg is. 
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Dogter 2 het toe oor haar pa se dood gepraat en gese dat sy 'n pa baie mis, veral as 

haar maats oor hulle pa's praat en haar grootste wens is om haar pa weer terug te he. 

Dogter 6 het vreeslik gehuil en sy het beaam dat sy haar pa oak baie mis. 

Die terapeut verduidelik vir hulle dat 'n persoon deur fases gaan as 'n krisis, soos die 

dood of egskeiding, in die gesin gebeur en dat hierdie fases in die negende sessie 

bespreek sal word. 

Aanranding en drankmisbruik: 

Dogter 4 se pa het haar rna in sy besope toestand geslaan. Dit het haar baie ongelukkig 

gemaak om haar pa en rna so te sien baklei. Haar rna het oak begin drink om te vergeet 

van haar probleme. Dogter 4 het oak erken dat sy begin drink het omdat sy nie 'n ander 

manier kon vind om haar stres genoegsaam te hanteer nie. Sy het gevra dat hulle in die 

volgende groepsessie moet praat oar hoe mens stres hanteer. 

Dogters 2, 4 en 6 het hierna afsonderlik vir individuele terapie gekom oor hul probleme 

soos bo genoem. 

Afsluitingsfase 

As gevolg van bogenoemde (dogter 4), se versoek, is aan die dogters gevra om te gaan 

nadink oar die meganismes wat hulle gebruik het om deur die krisis te kom. Hulle moet 

vir die volgende sessie rustige musiek saambring (twee liedjies per dogter). 
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GROEPSTERAPIE: SESSIE 7 

COLLAGE - HANTERINGSMEGANISMES VIR PROBLEME EN SELFBEELD 

Benodigdhede: Tydskrifte, karton, sker, gom, viltpenne en hoetroustel. 

(a) Ysbrekerfase: 

Prente uit tydskrifte gesny en geplak op papier, word aan die groep vertoon om 

te wys wat sommiges doen om hul probleme te verwerk, byvoorbeeld deur weg 

te loop, hulself te ooreet, te vereensaam, hul in hul sport te verdiep, rebels te 

word en byvoorbeeld na disko's te gaan, 'n persoonlikheidsverandering te 

ondergaan deur 'n "nar" te word om aandag te kry. 

Dogters kyk na die prente, (Voorbeeld 6.3 op p. 180) se wat hul sien en gesels 

daaroor en die fase vloei dan oor na die middelfase. 

(b) Middelfase: 

Dogters maak elk 'n eie Collage en gesels oor die meganismes wat hul gebruik 

het en teenswoordig gebruik om die egskeiding te verwerk en probleme te 

hanteer. 

Volgens hulle was die meganismes vir hulle spesifieke groep die volgende: 

Negatief 

Rook en drink 

Wegloop 

Oordosis pille gedrink 

Depressie 

Akademiese prestasie het 
verlaag 

Positief 

Besig bly 

Sport 

Sosialisering met ander 
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Die fase het toe natuurlik oorgegaan in 'n gesprek oor selfbeeld. Daar is van 

twee diagramme gebruik gemaak om dit aan die groep te verduidelik, naamlik 

die Relasie-teorie van Jacobs, (1987:2) (vergelyk figuur 6.1, p. 184): 

(1) Die aktiwiteite wat nodig is vir volwassewording, naamlik Betekenisgewing, 

betrokkenheid, belewing en selfaktualisering. 

(2) Die relasies wat 'n kind het met ouers, maats, skoal, kerk, buitemuurse 

aktiwiteite, tydverdrywe, teenoorgestelde geslag en die self (sien figuur 6.2, 

p. 185). 

Vir die terapeut: 

Positiewe uitkoms: 

Dogters kan sien dat hulle somtyds die verkeerde uitweg gekies het om die egskeiding 

van hul ouers te verwerk. Aan die ander kant word dit duidelik dat hulle tot dusver goed 

reggekom het om die egskeiding te hanteer. Hulle sukkel wei met konflikhantering en 

daarom word dit in die negende sessie bespreek. 

Figuur 6,1 p. 184, word aan die dogters vertoon om die teorie te verduidelik (vgl. 

Jacobs, 1987:11 ). 

(c) Afsluitingsfase: 

Die dogters moet gaan nadink oor dit wat in die sessie bespreek is. 

Opsomming van die manifestasies uit die sewende sessie 

Ysbrekerfase 

'n Collage is 'n voorstelling wat op papier gemaak word van 'n sekere gegewe opdrag 

(in die geval hoe persone hulle probleme verwerk). Elke dogter sny haar eie gekose ou 

tydskrifte en plak dit dan op 'n A3-karton. Tydens die uitsoek van die prente, speel hulle, 

hulle eie rustige musiek. 
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Die Collage wat in die ysbrekerfase gebruik is, word ingesluit op p. 180. Dit stel van 

links bo die volgende meganismes voor: 

(1) Sommige persone gaan byvoorbeeld uit en gaan dans om van hulle 

probleme te vergeet, of raak rebels en gaan disko's toe om hul ouers 

terug te kry vir wat hulle gedoen het. 

(2) Sommige persone onttrek hulself van sosialisering en wil eerder aileen 

wees om hulle gevoelens te verwerk. Persone raak depressief as hulle nie 

ocr hulle gevoelens praat nie. 

(3) Hierdie persoon word uitspattig en toon gedrag wat nie kongruent is aan 

die gevoel wat sy ervaar nie- sommiges word "narre" om hul gevoelens 

te verberg of te ontken of deur hul gedrag aandag te kry. 

(4) Hierdie vrou aan die regterkant, stel mense voor wat hul ooreet as hul 

probleme te veel vir hulle word. 

(5) Die persoon in die voorstelling wil van haar probleme weghardloop, dit is 

oak nie die regte oplossing nie. 

(6) Hierdie dogter beoefen sport om haar stres en frustrasies op 'n 

konstruktiewe manier te beheer. 

Die dogters se Collage was te groat om ingesluit te word in die verhandeling, daarom 

word die meganismes wat hulle gebruik het om hul spanning te verlig kortliks bespreek. 

Dogter 1: 

Sy het gesukkel om met ander ocr haar gevoelens te kommunikeer en was baie in 

haarself gekeer. Sy het tekens van depressie getoon soos onder andere swak eet- en 

slaapgewoontes en terneergedruktheid. Sy het aan buitemuurse aktiwiteite soos koor 

en netbal deelgeneem om haar potensiaal te ontgin en stres te ontlaai. Sy het nie baie 

van netbal gehou nie en het begin hokkie speel. 
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Dogter 2: 

Sy is baie teruggetrokke en ongelukkig oor haar situasie. Sy het probeer wegloop uit 

die koshuis na haar rna toe, omdat sy veriang het en bekommerd oor haar rna was. 

Dogter 3: 

Sy voel 'n bietjie rebels om in die koshuis te wees, want dit voel of haar rna haar "uit die 

pad" wil he sodat sy aileen tyd met haar nuwe kerel kan deurbring. Hierdie dogter het 

laat blyk dat sy begin rook en drink het om haar gevoelens te hanteer. Sy het 'n ouer 

suster in die koshuis en se dat hulle twee met mekaar en met vriende gesels oor hulle 

probleme. 

Dogter 4: 

Hierdie dogter het baie skuldgevoelens gehad oor haar ouers se egskeiding, want hulle 

het oor haar baklei. Haar pa het 'n drankprobleem en hulle moes toe weggaan van hom 

af. Sy het begin rook en drink en sy het al probeer selfmoord pleeg deur 'n oordosis pille 

te neem. Sy is eensaam, want sy sukkel om maats te maak en sy het geweldig baie 

spanning. 

Dogter 5: 

Sy het probeer om besig te bly deur te lees, musiek te luister en met haar maats te 

kuier, sodat sy nie ledige tyd het om oor haar probleme te sit en tob nie. 

Dogter 6: 

Hierdie dogter het baie emosionele pyn gehad en het skuldgevoelens gehad oor haar 

ouers se egskeiding en haar tweelingboetie se dood. Sy is ongelukkig in die koshuis en 

voel baie eensaam en depressief. Sy het gerook en gedrink om haar probleme te 

hanteer. 

Almal, behalwe dogter 2, het swak akademiese prestasies gelewer. 

• Dogter 1 het al vier kwartale gedruip met 'n gemiddeld van 29%. 
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• Dogter 2 het die hele jaar 'n gemiddeld van 53% gehandhaaf. 

• Dogter 3 het die hele jaar gedruip met 33% gemiddeld. 

• Dogter 4 het geslaag met 40% gemiddeld. 

• Dogter 5 het gedruip met 23% gemiddeld. 

• Dogter 6 het gedruip met 38% gemiddeld. 

Middelfase 

Gesprek oor selfbeeld. Die gesprek het natuurlik beweeg vanaf die hanteringsmega

nismes in sake egskeiding na selfbeeld. 

Jacobs (1987:2) se Relasieteorie (p. 184) is aan die dogters verduidelik. Selfbeeld word 

verdeel in 'n positiewe en negatiewe selfbeeld. Dit word weer onderverdeel in 'n 

realistiese of onrealistiese selfbeeld. 

Elke persoon vorm relasies met haarself, haar maats, gesin, skoal, onderwysers, kerk, 

sport en kultuur en in heteroseksuele verhoudings. (Sien aangehegte figuur 6.2, (p. 

185) hoe dit aan die dogters verduidelik is). 

Hier volg 'n verduideliking van die diagram: 

Betekenisgewing: 

'n Persoon moet betekenis gee aan sy/haar leefwereld op 'n kognitiewe manier- dit stel 

die persoon in staat om haar/haar te orienteer in sy/haar leefwereld deurdat hy/sy 

betekenisse ontdek en toeken. 

Betrokkenheid: 

Dit is nie moontlik om kennis aangaande 'n saak te bekom sander om daarby betrokke 

te raak nie. "Die psigiese vitaliteit of lewenskrag waarmee die betekenisvolle doel 

nagestreef en verwerklik word, word met die woord betrokkenheid beskryf' (Jacobs, 

1987:4). 
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Figuur 6.1 Die empiries-opvoedkundige teorie van Jacobs (1987:11) 
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Figuur 6.2 Relasies wat die kind vorm (Jacobs, 1987:2) 
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Be Iewing: 

Vanwee 'n persoon se betrokkenheid by betekenisgewing word sukses, mislukking of 

frustrasie beleef. 'n Persoon se belewing dui aan hoe hy die situasie wat hy beleef, 

evalueer. Dit bepaal die kwaliteit van relasies. 

Selfaktualisering: 

Die selfaktualiseerder kan volgens Jacobs (1987:4) beskryf word as mens in die valle 

sin van die woord. Hy/sy is volkome betrokke by die lewe, smaak intense genot en 

beleef diepe smart, nie slegs sy eie/haar eie nie, maar oak die van ander met wie hy/sy 

saamleef. Hy/sy het 'n realistiese selfsiening. 

Elke persoon beleef 'n gegewe betekenis, gee betekenis daaraan deur betrokke te raak 

daarby. Net as 'n persoon op bogenoemde wyse gestig het, kan hy/sy tot 

selfaktualisering kom om sy valle potensiaal te bereik. In die proses moet 'n persoon 

se selfgesprek oak ontleed word. Dit is hoe die kind homself beskryf. (Sien figuur 6,1 

p. 184 om Jacobs se teorie visueel voor te stel.) 

186 



GROEPSTERAPIE: SESSIE 8 

FASES VAN KRISISHANTERING 

Benodigdhede: Vraelys oor stres, hoetroustel en rustige musiek, ontspan

ningsoefeninge, collage vir ontspanning, sker, gom, tydskrifte, pen. 

(a) Ysbrekerfase: 

Vul die vraelys oor stres in. (Sien p. 192 vir die Stres-Vraelys) 

(b) Middelfase: 

Behandel gebeurtenisse wat met spanning gepaardgaan. Dit stel kinders in staat 

om te beset dat almal krisisse beleef. Die fases van krisishantering word 

behandel. Sien p. 111, fig. 3.6 vir die visuele voorstelling: 

KRISIS- Ontkenning- Aggressie- Depressie- Aanvaarding. 

(c) Afsluitingsfase: 

Gesels oor dit wat hulle neergeskryf het. Maak 'n collage van dinge waarvan 

hulle hou, terwyl strelende musiek {hul keuse), speel. Leer die dogters 

ontspanningsoefeninge (p. 191 ). 

Hoe kan 'n mens stres verminder: 

• Ontspanningsoefeninge. 

• Sport en gebalanseerde dieet. 

• Korrekte tydsbesteding. 

• Werkmetodes. 

• Praat oor jou gevoelens. 

• Leer om "nee" te se. 
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Vir die terapeut: 

Waak daarteen dat die sessie nie te veel tyd in beslag neem nie. 

Opsomming van die manifestasies uit die agtste sessie 

Ysbreker- en Middelfase 

Opsomming van die vraelys oor stres. (Sien die vraelys aangeheg op pp. 192- 195). 

Daar is ses vrae aan die dogters gevra. Hier volg nou 'n bespreking van elke vraag met 

die response wat die dogters gegee het. 

Vraag 1: 

Oogter 1: 

Oogter 2: 

Oogter 3: 

Oogter 4: 

Oogter 5: 

Oogter 6: 

Vraag 2: 

Oogter 1: 

Oogter 2: 

Oogter 3: 

Dogter 4: 

Oogter 5: 

Oogter 6: 

Dink jy, jy lei aan spanning? Motiveer. 

Nee, want niks van die bogenoemde (uit die definisie vekry), het my al 

oorgekom nie. 

Ja, ek beleef spanning na my pa se dood. 

Ja, vera! as ek nie weet wat om in 'n situasie te doen nie. 

Ja, ek voel gespanne, want die maats aanvaar my nie by die koshuis nie. 

Ja, want ek kry baie hoofpyn en ek kan nie slaap nie. 

Ja, ek is geweldig gespanne en kry migraine daarvan. 

ldentifiseer die stressors wat op hierdie stadium spanning veroor
saak. 

Huislike omstandighede, ouer-adolessentverhouding. 

Ouer-adolessentverhouding en egskeiding. 

Ouer-adolessent verhouding. 

Egskeiding, finansies en portuurgroepstressors. 

Egskeiding. 

Huis- en geldstressors, egskeiding. 
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Vraag 3: 

Dogter 1: 

Dogter 2: 

Dogter 3: 

Dogter4: 

Dogter 5: 

Dogter 6: 

Vraag 4: 

Dogter 1: 

Dogter 2: 

Dogter 3: 

Dogter4: 

Dogter 5: 

Dogter 6: 

Watter, indien enige, van bogenoemde (onderaan p. 188 genoem) het 
jy al ervaar? Meld die lewensgebeurtenis wat spanning by jou 
veroorsaak. 

Ouers se egskeiding. 

Dood van 'n naby-familielid. 

Dood van naby-familielid (broer en suster). 

Groot verandering in gesondheid, egskeiding. 

Groot verandering in gesondheid (was altyd gesond en nou sieklik) en 

egskeiding. 

Dood van 'n naby-familielid. 

Noem die gevolge van spanning wat jy al hierdie jaar ervaar het. 

Het aangetoon dat haar skoolwerk onder haar spanning gelei het. 

Meld dat sy emosionele probleme het, wat haar angstig laat voel. 

Het geskryf dat dit soms driftig tussen haar en haar rna gaan en dan kry 

sy migraine van spanning (psigosomatiese reaksies). 

Gedragsprobleme. Hierdie dogter word kwaad vir haar rna, omdat sy nie 

haar pa mag sien nie (sy voel rebels). Sy het begin rook en drink om te 

ontvlug van haar probleme. 

Gedragsprobleme. Haar gesin se spanning veroorsaak rusies volgens 

haar en dan word sy kwaad. 

Migraine (psigosomatiese reaksies) en gedragsprobleme, wou nie gesag 

aanvaar nie. 
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Vraag 5: 

Dogter 1: 

Dogter 2: 

Dogter 3: 

Dogter 4: 

Dogter 5: 

Dogter6: 

Vraag 6: 

Dogter 1: 

Dogter 2: 

Dogter 3: 

Dogter 4: 

Dogter 5: 

Dogter6: 

Hoe hanteer jy jou spanning? 

Sy meen dat sy dit met haar vriendinne uitpraat. 

Sy praat met haar rna se vriendin en haar ouer suster oor haar probleme. 

Sy se sy gaan rus of huil dit uit. 

Sy gee te kenne dat sy rook en drink om van haar probleme te vergeet. 

Sy se dat sy soms goed stukkend gooi of om die blok gaan stap. 

Sy praat nie daaroor nie, internaliseer dit en kry dus migraine en ander 

siektes. Sy is oak baie afwesig uit die skoal. 

Hoe gaan jy in die vervolg jou spanning hanteer? 

Deur oar haar probleme te praat. 

Sy se dat sy daaroor sal praat en meer oefening gaan doen. 

Sy het gese dat sy al probeer wegloop het, maar dit het net meer 

aggressie en konflik tussen haar en haar rna veroorsaak. Sy sal graag 

ontspanningsoefeninge wil doen en met die terapeut (navorser), kom 

gesels. 

Sy het laat deurskemer dat sy meer gaan ontspan, minder sensitief gaan 

wees oar wat maats vir haar se en die lewe meer gaan geniet. 

Sy het gese dat sy ontspanningsoefeninge gaan doen, slaap, alles uithuil 

of sy gaan met iemand daaroor praat. 

Sy se sy gaan 'n fisioterapeut sien oar haar hoofpyne en spierspasmas 

en dan wil sy vooruit beplan sodat sy haar spanning kan verminder. 
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Afsluitingsfase 

Hier is ontspanningsoefeninge vir die dogters geleer uit Louw, (1987:6-7). Die volgende 

oefeninge is aan die dogters voorgehou. 

• Staan soos 'n soldaat, bene styf, maag in en skouers regop,nekspiere styf, 

oe op een plek gerig. Dis 'n stokstywe houding. Ontspan nou: nek slap, 

skouers slap, romp sak vooroor. 

• Staan regop en strek die arms en die vingerpunte, die kop en die liggaam so 

ver as moontlik na bo. Laat val nou slegs die hande vanaf die gewrigte. 

Neem die verskil tussen die spanning van die bo- en voorarms en die 

ontspanning van die hande en vingers waar. Laat nou progressief die 

voorarm vanaf die elmboe, die bo-arm vanaf die skouers, die kop op die bars 

en die bolyf na vore val, terwyl die kniee gebuig word. Bou nou geleidelik die 

werwelkolom werwel vir werwel op totdat jy weer regop staan. 

• Sit op 'n stoel. Maak die rugspiere styf, nekspiere styf, bene styf. Span die 

spiere al verder, tot jy die vuiste klem, tande kners en frons. Gee geleidelik 

vanaf die nekspiere skiet en verslap elke liggaamsdeel. Dink daaraan hoe 

heerlik dit is om luilekker op die strand in die son te ontspan. 

• "Drooping Daisy": Staan soos 'n blom wat vrolik in die son glinster. Die warm 

wind waai oor hom en stadig verwelk die blom: die koppie word slap, die 

arms, bene, lyf ensovoorts, tot die blom uiteindelik slap op die grand le. 

• Le op 'n harde vloer of bank, met 'n pap kussinkie waarop jou kop en 

skouers rus. Maak jou oe liggies toe en jou gesigspiere ontspan. Kry die 

gevoel dat jou kop en skouers dwarsdeur die kussing sweef. Doen dieselfde 

met jou arms, maag, dye en die bene onderskeidelik, sodat jou hele liggaam 

voel of dit deur die vloer sak. As jy hierin slaag, sal 'n heerlike, loom gevoel 

oor jou kom. Moenie tou opgooi nie, want as die gees later oor die liggaam 

seevier, is dit die beste oefening om twintig minute te ontspan voordat 'n 

mens iets moet doen wat spanningsvol is. 
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Werkkaart 6.3 

(Aansluitend by die ysbrekerfase van sessie 8 op p. 187) 

STRES 

1 WAT IS "STRES"/SPANNING? 

Volgens die HAT (Odendal et al. 1991:1037), is "spanning" die "toestand van wat 

gespanne is; gespannenheid, strakheid: Die spanning van die spiere, van die 

senuwees". 

Louw, (1983: 521} sien "spanningsdruk" as: "die toestand van psigiese 

gespannenheid en/of fisiese oorspanning wat ontstaan wanneer 'n situasie 

soveel eise aan die persoon stel dat dit vir hom 'n bedreiging inhou". 

Louw (1983:521) haal vir Rice (1992) aan wat konstateer dat stres ook gesien 

word as: "physical, mental or emotional strain caused by environmental, 

situational, or personal pressures and demands". 

Vir die doel van hierdie bespreking hou ons by die tweede definisie. 

STRES·VRAEL YS 

Vraag 1: D. k . . I . . ? m JY, JY e1 aan spanmng. . ........................................................ . 

Motiveer: 

2 BRONNE WAT SPANNING VEROORSAAK 

2.1 Fisiese I gesondheidstressors, bv. 'n maagseer of chroniese hoofpyne. 
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2.2 Huis/geldstressors, byvoorbeeld. huislike omstandighede wat direk op finansies 

betrekking het. 

2.3 Ouerstressors, bv. ouer-adolessentverhouding, ouers se huweliksverhouding en 

mediese, emosionele of gedragsprobleme van ouers. 

2.4 Stressors deur ander kinders in die gesin. 

2.5 Uitgebreide familiestressors. 

2.6 Portuurgroepstressors. 

2.7 Verhoudingstressors met teenoorgestelde geslag. 

2.8 Negatiewe lewensmomente in die afgelope twaalf maande, bv. egskeiding van 

ouers, siekte van ouers, skorsing. 

Vraag 2: ldentifiseer die stressors wat by jou op hierdie stadium spanning 

veroorsaak. 

3 GEBEURTENISSE WAT MET SPANNING GEPAARDGAAN 

Volgens Holmes en Rahe soos aangehaal in Louw (1983: 524), is daar objek

tiewe metodes om die intensiteit van 'n stremmingstoestand vas te stel, volgens 

hulle Social Readjustment Rating Scale. Die hoogste twaalf gebeurtenisse word 

nou hier genoem: 

Volgorde Lewensgebeurteniss Gemiddelde 
waarde 

1 Dood van eggenoot 100 

2 Egskeiding 73 

3 Vervreemding in huwelik 65 

4 Aanhouding in gevangenis 63 

5 Dood van naby-familielid 63 

6 Ernstige besering/siekte 53 

193 



7 Trou 50 

8 Afdanking 47 

9 Versoening in huwelik 45 

10 Aftrede 45 

11 Groot verandering in gesondheid of 44 
gedrag van 'n gesinslid 

12 Swangerskap 40 

LW: * 100 is die grootste hoeveelheid spanning. 

• 8 tot 12 staan direk in verband met die gesinslewe. 

• Die navorsers meen dat persone met 'n totale telling van 300 'n 80% kans 

het om binne die volgende jaar 'n ernstige siekte te ontwikkel. 

Vraag 3: Watter, indien enige van bogenoemde, het jy a/ ervaar? 

4 WAT IS DIE GEVOLGE VAN SPANNING? 

4.1 Emosionele probleme: spanning word geassosieer met depressie, angs, 

swak fisiese gesondheid en gedragsafwykings. 

4.2 Pgisosomatiese reaksies: hoe bloeddruk, hartkwale, migraine, maagsere 

en velprobleme. Oak spierpyne en menstruele probleme. 

4.3 Gedragsprobleme: gevoelens van aggressie, haat, vrees en angs bou op 

en word in anti-sosiale gedrag vertoon. 

4.4 Skoolwerk: spanning kan swak akademiese prestasie veroorsaak. 
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Vraag 4: Noem die gevolge van spanning wat jy a/ hierdie jaar ervaar het. 

Vraag 5: Hoe hanteer jy jou spanning? 

'n Navorser, Jaffa, soos aangehaal in Rice (1992: 276), wys op 'n aantal maniere 

hoe spanning by adolessente ge"ldentifiseer kon word: Fisiese geweld, verbale 

mishandeling, leuens en ongehoorsaamheid. Bly laat uit, loop weg, alkohol- en 

dwelmmisbruik, selfmoorddreigemente, stokkiesdraai, steel, veranderende buie, 

seksuele wangedrag, onnetheid, onttrekking, brandstigting, stokkiesdraai, weier 

om te eet, obesiteit, slaapprobleme, enurese, weier om van die moeder te skei 

en vomering. 

Vraag 6: Hoe gaan jy in die vervolg jou spanning hanteer? 
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GROEPSTERAPIE: SESSIE 9 

KONFLIKHANTERING 

Benodigdhede: Karton/skryfbord vir terapeut en viltpenne/kryte om konflikhantering 

te verduidelik. 

(a) Ysbrekerfase: 

Die dogters word in sekere situasies geplaas waar konflik plaasvind en hulle 

doen rollespel, byvoorbeeld: 

• Die hoof roep jou kantoor toe oor jou swak punte, jy moet verduidelik. 

• Jy en jou rna baklei oor jou onnetheid. Verduidelik hoekom jou kamer on net 

is. 

• Jou ouers baklei oor jou ongehoorsaamheid. Tree tussenbeide en stet jou 

kant van die saak. 

(b) Middelfase: 

Die dogters gesels oor konflik: by die huis, skool en tussen maats. 

Hulle kom tot die gevolgtrekking dat konflik normaal is, want mense is nie 

dieselfde nie en het verskillende sienings,want hulle is verskillend grootgemaak. 

(c) Afsluitingsfase: 

Hoe hanteer 'n mens konf/ik? (Sien fig. 6.3 op p. 198) 

Sly op die volwasse vlak. 

Sien die ander se gevoelens eers raak. 

Oogters se: wees eerlik, se hoe jy voel, aanvaar dat mense verskil. 

Soms moet mens konformeer. 

196 



Wat moet mens vermy? 

Aggressie en woede-uitbarstings. 

lmpulsiwiteit- om iets te se sonder om te dink. 

Om dinge op te krop wat jou kwaad maak. 

Om net jou eie wil te laat geskied. 

Om nie handgemeen te raaklvloek/skellskree nie. 

Vir die terapeut: 

Die dogters het die rollespel baie geniet. 

Opsomming van die manifestasies uit die negende sessie 

Ysbrekerfase 

Onderwerp 1: Die hoof roep jou kantoor toe oor jou swak punte - jy moet verduide/ik. 

Twee dogters, dogter 1 en 2 is in die rollespel gebruik. Dogter 1 was die hoof en dogter 

2 die skoolkind met swak akademiese prestasie. Die "hoof' het geraas en met 'n harde 

stemtoon gepraat oor die swak punte. Die "dogter" het in 'n kalm stemtoon verduidelik 

dat sy nuut in die skoal is en nog nie aldie werk ingehaal het nie. 

By navraag wou die "hoof' weet waarom hulle verhuis het en die "dogter" het 

geantwoord dat haar pa 'n nuwe werk aanvaar het in Brits. Waarop die hoof se dat sy 

so gou moontlik haar werk moet inhaal en die volgende toetsreeks moet skryf. 

Onderwerp 2: Jy en jou ma baklei oor jou onnetheid. Verduide/ik hoekom jou kamer 

onnet is. 

Dogter 3 is die "dogter" en dogter 4 is die "rna". Dogter 3 se: "Ma, wat kerm rna 

nou al weer?" Waarop dogter 4 antwoord: " Luister, jy praat nie so met my nie! 

Het jy nie respek vir jouself en jou kamer nie? Gaan ruim dadelik op". Dogter 3 

se toe: "Goed Ma, ek sal dit gaan doen, maar ek wil net verduidelik hoekom my 
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kamer so lyk". Sy verduidelik toe aan haar rna dat sy die middag na skoal 'n 

swemgala gehad het en nie die kamer kon opruim nie. 

Onderwerp 3: Jou ouers baklei oor jou ongehoorsaamheid. Tree tussenbeide en ste/ 

jou kant. 

Dogter 5 is "Pa" en dogter 1 is "Ma". Dogter 6 is die "dogter". Dogter 6 luister hoe haar 

ouers baklei, nadat sy twaalf-uur in die huis ingekom het, terwyl die reeling vir tien-uur 

was. "Pa" is woedend en se dis die laaste keer wat dit gebeur. "Ma" se dis nie so erg 

nie, maar dat hulle baie bekommerd was, want deesdae kan 'n dogter nie meer tot wie

weet-watter-tyd uitbly nie. Die "dogter" vra toe of sy kan verduidelik. Die vragmotor 

waarmee die kinders dorp toe gery het, se band was pap en dat hulle nie kon bel nie, 

want niemand het 'n selfoon naby gehad nie. Sy se toe dat sy jammer is dat sy laat is. 

Middelfase 

Die dogters gesels oor die konfliksitausies by die huis en by die skoal en dat dit glad nie 

lekker is nie. Hulle kom tot die gevolgtrekking dat konflik normaal is, want geen twee 

mense is dieselfde nie. 

Afsluitingfase 

Die volgende diagram word op die skryfbord aan die dogters verduidelik. 

Figuur 6.3 Voorgestelde kommunikasiepatrone 

VOLWASSENE • • VOLWASSENE 

KIND KIND 

As dogter en ouer kongruent wil wees, moet hulle albei op die volwasse vlak 

kommunikeer, want sodra persoon A byvoorbeeld preek vir haar kind, sal die kind 
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(persoon B), soos die "kind" in haar optree deur haar byvoorbeeld te wip of die deur toe 

te slaan. 

Bespreek hoe om konflik te hanteer. 

• Bly op die volwasse vlak. 

• Kommunikeer jou gevoelens met 'n "Ek-boodskap". Sien ook die ander se 

gevoelens raak. Wees eerlik. 

• Streef na 'n wen-wen situasie. 

• Konfronteer die probleem en moenie weghardloop daarvan nie. 

• Bly by die punt, moenie ou koeie uit die sloot grawe nie. 

• Aanvaar dat persone nie altyd kan saamstem nie. 

• Soms moet 'n persoon konformeer. 

Wat moet 'n mens vermy in konfliksituasies 

• Aggressie en woede-uitbarstings. 

• Wees versigtig om iets te se sander om te dink. 

• Praat oor gevoelens, moenie toelaat dat dit "druk" opbou soos in 'n stoompot 

nie. Die stoom moet ontlaai word deur te praatlskryf oor die probleem. As 'n 

mens nie sy/haar gevoelens ontlaai nie, beleef hy/sy aggressie wat dan 

moontlik op iets anders as die aanvanklike probleem gerig is. 

• Bly in beheer. Moenie handgemeen raak, skree of lelike taal gebruik nie. 

• Moenie altyd jou eie wil laat geskied nie. 

Afsluitingsfase 

Daar is geen huiswerk vir die volgende sessie nie. 
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GROEPSTERAPIE: SESSIE 10 

BEHOEFTES 

Benodigdhede: Pen en papier 

(a) Ysbrekerfase: 

Gesels oor behoeftes. 

(b) Middelfase: 

Maak 'n lys van behoeftes. 

(c) Afsluitingsfase: 

Soek na oplossings vir die behoeftes gelys. 

Vir die terapeut: 

'n Baie aangename geselssessie. Die terapeut moet toesien dat die stil, 

introverte kinders ook 'n geleentheid kry om te gesels. 

Opsomming van manifestasies uit die tiende sessie 

Ysbrekerfase 

Die terapeut gee inligting vir die dogters aan die hand van Maslow se hierargie van 

behoeftes. Dit word as figuur 6.4 op p. 201 visueel voorgestel. 
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Figuur 6.4: Voorstelling van Maslow se hierargie 

aktualisering 

Erkenningsbehoeftes 

Affiliasiebehoeftes 

Veiligheidsbehoeftes 

Fisiologiese behoeftes 

Middelfase 

Maslow se hierargie is op die veronderstelling gebaseer dat 'n mens nie van onder af 

na die volgende vlak kan beweeg, voor die vorige vlak nie reeds bevredig is nie. Dus 

kan 'n mens eers sekuriteit beleef as daar aan haar primere (fisiologiese) behoeftes en 

skuiling voldoen is. Die toppunt is selfaktualisering waarna aile mense streef. 

Die terapiegroep het in die middelfase, die volgende behoeftes gelys en by die 

aflsuitingsfase oplossings vir elk gesoek. Dit word hier saam voorgestel, alhoewel dit 

apart gedoen is. 

Die terapiegroep het die volgende behoeftes gelys en oplossings voorgestel: 

• Grootste behoefte/wens is om hut ouers en gesin weer bymekaar te he na die 

egskeiding. Die egskeiding was finaal en as rekonsiliasie nie plaasvind nie, is 

dit nie moontlik nie. 
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• Behoefte om beter oor die weg te kom met albei ouers. Spandeer meer tyd 

saam met altwee ouers afsonderlik. 

• Behoefte om raakgesien te word, veral die waarvan die rna's weer in 'n vaste 

verhouding is. Daar bestaan ook die behoefte om beter te kommunikeer met 

die nuwe kerel/meisie wat die ouer het. Beter kommunikasievaardighede. 

• Behoefte om die teenoorgestelde geslag te vertrou. Om te vertrou, is dit nodig 

om die ander persoon beter te leer ken. 

• Behoefte om uit die koshuis, terug by die rna, te wees. (Sommige se rna's het 

hulle in die koshuis gesit weens dissipline-probleme tuis of omdat hulle die 

kinders "uit die pad" wil he om meer tyd te he om aan hulle nuwe verhoudings 

te werk. Gese/s met Ma oor gevoelens random plasing. 

• Behoefte aan dissipline: hulle dink hulle ouers gee nie om waar hulle is of hoe 

laat hul tuiskom nie. 'n Goeie verhouding opbou met ouers, ouers moet die 

grense stel. 

• Behoefte aan beter prestasies in die skoaL Studiemetodes. 

• Behoefte aan aanvaarding deur maats. Moet eers jouse/f aanvaar. 

Afsluitingsfase 

Oplossings vir die behoeftes gelys, is bespreek en voorgestel. 
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GROEPSTERAPIE: SESSIE 11 

STUDIEMETODES 

Benodigdhede: Sien die inlingtingstuk oor Studiemetodes (Bergh, G.) en spesifiek 

Breinkaarte op p. 206. 

(a) Ysbreker: 

Die dogters vra om oor nuwe studiemetodes te gesels. 

(b) Middelfase: 

Breinkaarte as 'n moontlike studietegniek word behandel. Omdat almal graad 8-

leerlinge was en hulle die volgende dag Aardrykskunde geskryf het, het die 

terapeut dit as voorbeeld gebruik. Onderwerp: Lugsirkulasie (vgl. Steyn et al. 

1985:51). 

Dit was heerlik om die kinders positief te sien en hulle het dit saam gedoen en 

dit geniet. 

(c) Afsluitingsfase: 

Die dogters moet die volgende sessie kom rapporteer oor Aardrykskunde

vraestel en hoe hulle die studietegniek geniet het. 

Vir die terapeut 

Hier word meer tyd benodig en dit kan een tot twee ekstra sessies benodig om 

die lnligtingstuk en tegnieke te inkorporeer. 

Opsomming van die manifestasies uit die elfde sessie 

Ysbrekerfase 

Daar is aan die dogters verduidelik dat daar vier studiemetodes soos aangehaal deur 

Bergh (datum onbekend) is wat gebruik kan word, naam.lik: 
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Metode A: OOSSH 

Metode 8: WOVT 

Metode C: SQ3R 

Metode D: 0 VLOK H 

Middelfase 

(Jacobs, 1988) 

(Staton, 1977:5) 

(Meyer, 1987:55) 

(Brooks, 1984:37 en De Wet, 1985:1 0) 

Die laaste metode is aan hul verduidelik en by "oefen" (die tweede 0, in 0 VLOK H), 

is breinkaarte met die dogters verduidelik (p. 206). 

Die dogters sou die volgende dag Aardrykskunde skryf en daarom het hulle gevra dat 

die navorser Lugsirkulasie aan hulle meet verduidelik. 

Die volgende skets: Die algemene lugdruk- en windpatrone van die wereld, is aan hulle 

getoon en daarna is dit volgens die breinkaartmetode verduidelik. Sien voorbeeld 6.4 

op p. 205. 

Figuur 6.4 

DRUKSTELSEL 

poolhoogdruk 

polere frontale· 
siklone 

WINDSTELSEL 

N 
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I\.) 
0 
01 

Voorbeeld 6.4: Breinkaart ter verduideliking van Lugsirkulasie aan Graad 8-dogters 

Op grens tussen subtropiese 
Hoog (antisikloon) en westelike windgordel 

Suid-Afrika 
... ', ,-, , - , .. ""'. -r ,,. · ' . - - ·-r._r-i..... S·- _ ' -~ ·,·, .-
~~~- -

Frontale siklone - h Suid-Atlantiese Antisiklone 
bring koue front LUGSIRKULASIE en 
Beweeg van Wes na Oos + +-I Suid-lndiese Antisiklone altyd 
in die westelike windgordel naby Suid-Afrika 

7 
In Suidelike halfrond 

waai winde : kloksgewys 'ft om 'n laagdruk (sikloon) 

: antikloksgewys a. om 'n hoogdruk (antisikloon) 



Afsluitingsfase 

Die dogters moet die volgende sessie kom rapporteer hoe dit met die Aardrykskunde

toets gegaan het. 

Werkkaart 6.4 

STUDIEMETODE: 0 VLOK H 

'n Metode wat dikwels gebruik word is die 0 VLOK H-metode. In vergelyking met die 

voorafgaande metodes, word dit meer breedvoerig bespreek omdat dit bykans vir elke 

vak van toepassing is. Die bespreking wat nou volg, is 'n verwerking deur Brooks 

(1984:37) en De Wet (1985:10) soos vervat in Bergh (datum onbekend: 6}. 

By die 0 VLOK H-metode word ses stappe onderskei. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0- Oorsig 

V - Vraagstelling 

L - Lees/leer 

0- Oefen 

K- Kontrole 

H - Hersiening 

Hoe werk my brein? 

Dit dui op 'n vlugtige oorlees van die gedeelte 
wat bestudeer moet word. 

Herformuleer die opskrifte in vraagvorm. 

Lees soekend vir antwoorde op nuut 
geformuleerde vrae. 

Opse, neerskryf, vertolk. 

T oets of kontroleer jouself deeglik. 

Hersien wat geleer is. 

As jy die beste studieresultate wil behaal, moet jy weet hoe om die beste van jou brein 

gebruik te maak. Navorsing dui aan dat die meeste kinders nie meer as 0,5% van hulle 

breinkrag gebruik nie. Dit laat 99,5% onbenutte breinkrag. Selfs at is dit waar wat 
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sommige wetenskaplikes beweer dat ons wei 10% van ons brein gebruik, laat dit ons 

nog steeds met 'n geweldige onbenutte potensiaal. 

Om die brein meer suksesvol in te span, moet ons kennis dra van die samestelling en 

funksionering daarvan. Daar word algemeen aanvaar dat die brein in twee helftes 

verdeel is. Die linkerhemisfeer en die regterhemisfeer, elk met sy eie funksie. 

Die linkerhemisfeer werk sistematies. Dit arden gedagtes op 'n logiese en rasionele 

wyse. Die regterhemisfeer funksioneer nie op 'n logiese manier nie, maar gaan 

skynbaar op 'n lukraak, te onsistematiese werkswyse, te werk. 

Hierdie helfte van die brein word alte maklik in die huidige leerstelsels in ons skole 

afgeskeep. Meer gebruikmaking van die regterhemisfeer, maak nie net leer meer 

doeltreffend nie, maar ook meer genotvol. Vakke soos Wiskunde, Wetenskap, Biologie, 

Aardrykskunde, Rekenkunde en Tale is van die vakke wat van 'n rasionele en logiese 

leerwyse gebruik maak. As gevolg van die aard van genoemde vakke, word daar meer 

van die linkerhemisfeer gebruik gemaak. 

Uit die voorafgaande bespreking kan reeds afgelei word dat leerprosesse vee! meer 

doeltreffend kan verloop as daar meer van die kreatiewe vermoe van die regterbrein 

gebruik gemaak word. 

Hoe word 'n geheuekaart of prikkeltabel gemaak? 

Hierdie vorm van strukturering kan beskryf word as 'n metode waar leerinhoude op 'n 

geordende, verkorte en gedetailleerde wyse aan mekaar geskakel word. 

Die tegniek maak van oorspronklike en prettige beelde, wat vir die regterbrein 

toeganklik is, gebruik, terwyl die linkerkant vir die orde en logika verantwoordelik is. Dit 

is hierdie gesamentlike betrokkenheid van beide hemisfere wat vir die leer- en 

memoriseringsproses van groat waarde is. Die beelde, kleur, klank en vorms, is 

werksaam in die proses waar inligting na die brein gestuur word, sodat dit weer makliker 

opgeroep kan word. Dit word ook beskou as 'n prikkel in die onthouproses, vandaar dan 

die benaming, prikkeltabe/le. 
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Prikkeltabelle kan onder andere vir die volgende gebruik word: 

• Die opstel van studienotas vir toetse en eksamens. 

• Om te leer om die geheue te verbeter. 

• Om 'n opstel of redenaarstoespraak te beplan. 

• Mondelinge werk te memoriseer. 

• Om notas gedurende lesings te maak. 

Hoe om 'n geheuekaart of prikkeltabel saam te stel 

• Soek die kernwoord(e) wat die hele hoofstuk of afdeling in verkieslik een 

woord opsom. 

• Skryf die kernwoord in groat hoofletters in die middel van 'n skoon vel papier. 

• Soek nou die hoofdele, gewoonlik opskrifte, uit die hoofstuk of werkstuk. 

• Rangskik die hoofdele eweredig om die kernopskrif. 

Rangskik kloksgewys. 

Begin op die twaalfuur of eenuur-posisie. 

Nommer elke hoofdeel of kernwoord. 

Laat genoeg ruimte vir elke hoofdeel 

• Soek nou weer die kernwoorde in hoofdele of paragrawe. 

• Skryf die kernwoorde kloksgewys om die hoofdele van die kernwoorde, met 

ander woorde, dit moet daaruit vertak. 

• Kleur nou die kernwoorde van die hoofdele en sy vertakkings in. Let wei- in 

reenboog kleur volgorde. Dit is: 

Rooi. 

Oranje. 

Geel of Bruin. 
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Groen. 

Blou. 

Pers of swart. 

'n Wyse waarop die reenboogkleure onthou kan word is: 

ROG GROEN BP. 

Onthou, kleure laat jou beter onthou! 

• Probeer om by elke kernwoord 'n skets te maak. Sketse vertel 'n verhaal. AI 

is dit net jy wat dit verstaan. 

• Omdat jy voldoende spasies tussen die kernwoorde gelaat het, kan jy 

makliker weer later iets in- of byvoeg. 

• Onthou, gebruik so min woorde as moontlik. 

Uit: Studiemetodes kan werk (Bergh, datum onbekend). 
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GROEPSTERAPIE: SESSIE 12 

GROEPSEVALUERING EN -TOEKENNING 

Benodigdhede: Groepsevaluasievorm en sertifikaat, pen en verversings. 

(a) Ysbrekerfase: 

Die dogters gee terugvoer oar die Aardrykskunde-toets van die vorige week. 

(b) Middelfase: 

Die dogters voltooi die groepsevalueringsvorm. Die evaluering het bestaan uit 

10 vrae. (Groepsevalueringsvorm, p. 213). 

(c) Afsluitingsfase: 

Na afloop van die groepsessies ontvang elke dogter 'n groeptoekenning met 

haar uitstaande kenmerke op die sertifikaat. Sien 'n voorbeeld van die sertifikaat 

aangeheg. 

Vir die terapeut: 

Positiewe uitkoms: 

• Almal tevrede met die groep. 

• Positiewe gevolge uit die groep verkry: iemand wat luister, vertroue, 

eerlikheid en raad. 

Negatiewe gevoelens en aanbevelings: 

• Volgens die dogters moet die sessies Ianger as 'n uur wees. 

Opsomming van manifestasies uit die twaalfde sessie: word in tabelvorm 

verduidelik. (Sien p. 211) 
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N ....... 
....... 

Tabel 6.3 Uiteensetting van manifestasies uit groepevaluering in tabelvorm 
--······-·-- -·-·-········-

VRAAG DOGTER 1 DOGTER2 DOGTER3 DOGTER4 DOGTER5 

1 Gunsteling Collage. Studiemetodes. Collage. Studiemetodes. Collage met rustige 
aktiwiteit. musiek. 

2 Hoe gevaar in Fantasties. Goed. Fantasties. Goed. Goed. 
individuele doelwit 
vir die groep. 

3 Noem twee (a) Kan egskei- (a) Vriendskap (a) Die groep (a) Ek het opge- (a) Ek het geleer 
dinge uit groep ding beter hanteer (b) Maats wat my verstaan waar- hou drink om oar my ge-
verkry. (b) Meer van my- verstaan en wat deur ons gesin (b) Ek praat meer voelens te praat 

self geleer. verstaan waardeur gaan na die oar my gevoelens (b) Ek het nuwe 
'n kind gaan wie se egskeiding rakende my ouers maats gemaak. 
ouers skei. (b) Beter ver- se egskeiding, 

houding met Ma, want ek verstaan 
want die groep- dit nou. 
sessies het ge-
leenthede gebring 
vir my en my ma 
om te gesels. 

4 Twee dinge (a) Goeie luiste- (a) Sy gee goeie (a) Sy gee elkeen (a) Luister goed. (a) Sy gee om. 
van groepsterapeut raar raad 'n kans om hul (b) Gee elkeen 'n (b) Sy aanvaar 
wat vir jou baie (b) Erken as sy (b) Sy laat elkeen mening te lug. kans in die groep. elkeen net soos 
beteken het. nie 'n antwoord het spesiaal voel. (b) Sy gee nuwe · daardie persoon is. 

op vrae, wat gestel perspektief op 
is, nie. probleme. 

5 Voorstelle As ons dit Woens- Ons kan oak ver- Studiemetode- Geen. Geen 
( Administrasie) dae kon doen, sou versings verskaf. sessies moet meer 

dit beter wees, wees. 
want dan is daar 
geen ander 
aktiwiteite by die 
skool nie. 

-

DOGTER6 

Ontspannings-
oefeninge. 

Fantasties. 

(a) Migraine is 
weg. 

(b) Ek kom beter 
met die onder-
wysers oar die 
weg. 

(a) Sy is positief. 

(b) Sy leer ons 
om oar probleme V 
praat. 

Die Collage-
sessies kon lange1 
gewees het. 



-~-----~---····-········--··············-·- -·········- ---

VRAAG DOGTER 1 DOGTER 2 DOGTER3 DOGTER4 DOGTER 5 DOGTER6 

6 Hoofrede om Ek het iemand Die probleme word Die groep onder- Ek word aanvaar al Ons is hegte groep Omdat ek baie 
in groep te bly. nodig om mee te konfidensieel ge- steun 'n mens nie het ek probleme, en ons het vriende probleme het en 

praat oor my hou. net in die sessie want baie in die geword. my rna nie geld het 
probleme en ons nie, maar ook in die groep het dieselfde om myna •n 
deel dieselfde koshuis. probleme. sielkundige toe te 
problem e. vat nie. 

7 Hoe voel die Dis jammer. Ons moet weer oor Hartseer - die Ek is bly ek kon 'n Hartseer. Ek voel die eerste 
persoon oor die 'n maand groep het vir my kans kry om aan keer spesiaal 
groep wat ten bymekaar kom. baie beteken. die groep te omdat ek deel van 
einde geloop het. behoort. die groep is. 

8 Dink jy jy sal Ja. Ja, beslis. Ja. Ja. Ja. Ja, dit het vir my 
weer aan so 'n baie beteken. 
groep behoort. 

9 Voorstelle. Geen, doen dit Ja, ons wil meer Geen. Geen. Wat van 'n hinder- Geen. 
gerus weer so. oor verhoudings nisbaan en pret 

met seuns gesels. daarmee saam om 
N _... spanning te ver-
N minder? (Soos op 

veldskool). 

10 Evalueer jou 7 7 8 8 6 9 
oorkoepelende 

L_gevoel uit 10. 



Werkkaart 6.5 

INSTRUKSIES: 

GROEPSEVALUERING 

Antwoord asseblief die onderstaande vrae deur jou ondervindinge 

in die groep te evalueer. 

Jy hoef nie jou naam neer te skryf nie. 

Jou eerlikheid word hoog op prys gestel. 

1 Wat was jou gunsteling aktiwiteit? 

2 Hoe goed, voel jy, het jy gevaar in jou individuele doel wat jy vir jouself gestel het 

in die groep? (Omkring) 

FANTASTIES GOED SO-SO NIE SO GOED NIE 

3 Noem twee dinge wat jy uit die groep gekry het, wat jy nie verwag het nie. 

4 Noem twee dinge oor jou Groepsterapeut wat vir jou baie beteken het. 

5 Het jy enige voorstelle wat die administrasie van die groep kan verbeter? (Bv. 

tyd, lengte van die sessie, plek, materiaal, dag van die week ens.) 

············································································································ 

············································································································ 
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6 Wat was die hoofrede waarom jy besluit het om in die groep te bly? 

7 Hoe voel jy oor die groep wat ten einde loop? 

8 Dink jy, jy sal weer aan so 'n groep behoort as jy die kans gegun sal word? 

JAINEE. Motiveer jou antwoord. 

9 Enige voorstelle wat jy wil maak oor die formaat en aktiwiteite in die 

groepsessies? 

17 Evalueer jou oorkoepelende gevoel oor die groep. 

NIE SO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DIE BESTE 

GOED ONDERVINDING · 
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6.4 TEN SLOTTE 

Groepsterapie is 'n uitstekende terapie vir adolessente dogters waarvan die ouers 

geskei is. 

Uit die groep se evaluering blyk die volgende: 

• Hulle voel hulle het baat gevind by die groep omdat daar iemandl'n groep 

maats was, wat na hulle probleme kon luister. 

• Hulle het dit ondervind dat 'n mens maats kan vertrou en dat hulle eerlik 

teenoor mekaar kon wees. 

• Hulle kon met mekaar se probleme, emosies en hanteringswyses identifiseer 

en by mekaar leer. 

• Die groepsterapeut was iemand wat verstaan het en hulp en raad kon bied 

vir hul probleme. 

• Daar was behoefte aan meer kreatiewe sessies. 

• Hulle sou almal graag weer aan so 'n groep wou behoort. 

Die empiriese navorsing soos in Hoofstuk 6 aangebied, het die waarde dat dit praktiese 

groepsterapiesessies was. Die inligting en gegewens soos vervat in Hoofstuk 6, kan 

deur enige terapeut in terapeutiese groepswerksessies met adolessente koshuis

dogters, waarvan die ouers geskei is, gebruik word. 

Uit die groepsterapiesessies het duidelik geblyk dat die koshuisdogters, waarvan die 

ouers geskei is, dieselfde betrokkenheid, belewing (emosioneel) en betekenis daaraan 

geheg het, soos in die fenomeenontleding in Hoofstuk 3 (Egskeiding), getoon is. 

In Hoofstuk 7 sal 'n evaluering van die groepsterapie soos in hoofstuk 6 beskryf word, 

sowel as aanbevelings vir verdere navorsing, bevat. 

216 



HOOFSTUK SEWE 

GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

7.1 INLEIDING 

Met die aanvang van die studie het die navorser 'n bepaalde bewuswording gehad, 

naamlik dat dit onmoontlik was om by al die dogters met probleme op een dag 'n week, 

waarin diens gedoen is, uit te kom. Dit het die navorser met die probleem gelaat om 

groepsterapie te implementeer sodat meer dogters op een slag geakkommodeer kon 

word. Die navorser het gepoog om praktiese werksvelle vir groepsterapie met 

adolessente dogters, waarvan die ouers geskei is, saam te stel. Dit verskyn in 

Hoofstuk 6 en die sessies is so uiteengesit dat die Opvoedkundige Sielkundige dit met 

gemak by reeds bestaande media kan inskakel. 

Daar is tydens die literatuurstudie na aile relevante aspekte van groepsterapie, 

egskeiding en adolessensie gekyk. 

Die navorser het met die doelstelling van die studie in gedagte, deur 

fenomeenverkenning vanuit die literatuur asook die gebruikmaking van praktykervaring, 

om groepsterapie te implementeer, sessies vir groepsterapie en praktiese werksvelle 

daar te stel, wat in die groepsterapie gebruik is. 

7.2 BEVINDINGE UIT DIE LITERATUURSTUDIE 

Vervolgens word die kern van Hoofstuk 2-4 rakende die literatuurstudie, weergegee. 

7 .2.1 Hoofstuk 2: Adolessensie 

Adolessensie is die tydperk tussen die begin van puberteit en die bereiking van fisiese, 

psigiese en emosionele rypheid. Die werklike begrensing van adolessensie in terme 

van chronologiese ouderdom is arbitrer, maar word in die verhandeling gesien vanaf 

11 jaar tot 19 jaar. 
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Die adolessent het agt ontwikkelingstake wat hy/sy suksesvol moet voltooi om met 

geluk en sukses volwassenheid te betree: 

• Die ontwikkeling van nuwe en meer volwasse verhoudings met lede van beide 

geslagte. 

• Die ontwikkeling van sosiale rolle. 

• Die aanvaarding van fisiologiese veranderinge. 

• Die aanleer van sosiaal-verantwoordelike gedrag. 

• Die ontwikkeling en bereiking van emosionele onafhanklikheid van die ouers. 

• Voorbereiding vir 'n beroep. 

• Voorbereiding vir 'n huwelik. 

• Die ontwikkeling en verwerwing van 'n eie etiese en waardestelsel, wat as riglyn 

vir gedrag kan dien. 

Een van die dramatiese veranderings wat by 'n adolessent plaasvind, is die seksuele 

ontwikkeling. Daar is gesien dat daar meningsverskille oar seksualiteit tussen mans en 

vroue bestaan. 

Mans sien die tydperk van hul seksuele rypwording as adolessensie waar vroue 

adolessensie as diffuus sien en hul seksuele gevoelens meer rig op bevrediging van 

ander behoeftes, byvoorbeeld selfbeeld, motivering, liefde en geborgenheid. 

Die hedendaagse adolessent is meer openlik en eerlik oar hul seksualiteit as voorheen. 

Daar is 'n toenemende tendens by adolessente om besluite oar korrekte seksuele 

gedrag op 'n persoonlike waarde- en cordele-basis te grand eerder as op konformiteit 

in die groep. 

Oor die onderafdeling, voorhuwelikse seks, is daar bevind dat: 

• Dit toegeneem het Ueugrevolusie in laat sestigerjare). 
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• Daar meer openheid daaroor is en dat ouers, wat vir hul kinders die korrekte 

inligting gegee het oor seksualiteit en voorbehoedmiddels, se kinders minder 

geneig was om voorhuwelikse seks te beoefen. 

• Swangerskapsyfers het met 20% in die afgelope 20 jaar gedaal. Dit word 

toegeskryf aan adolessente se gebruik van voorbehoedmiddels. Tog raak een 

uit elke vier vroulike adolessente in Amerika swanger voor hulle agttienjarige 

ouderdom bereik. 

Daar is drie ontwikkelingsfases van seksualiteit op 'n psigologiese vlak, naamlik: 

• Liefde vir die self: Autoseksualiteit (twee tot sewejariges). 

• Liefde vir dieselfde geslag: Homoseksualiteit (sewe tot dertienjariges). 

• Liefde vir die teenoorgestelde geslag: Heteroseksualiteit (vanaf dertien/ 

veertien jaar). 

Vervolgens moet die adolessent ook 'n identiteit verwerf deur: 

• Die fisiologiese veranderinge te verstaan. 

• Die eksterne omgewing te definieer. 

• Hul eie rol binne die eksterne omgewing te bepaal. 

• Hul eie standpunte ten opsigte van hul waardes van die gemeenskap te 

formuleer. 

• Verantwoordelikheid vir hul eie gedrag te aanvaar. 

Morele en kognitiewe ontwikkeling gaan oak hand aan hand, want die kognitiewe 

kapasiteit van die adolessent bring 'n duidelike gewaarwording van morele kwessies 

en waardes. 

Die aanpassingsprobleme wat by adolessente manifesteer is onder andere 

vervreemding, dwelm- en drankmisbruik, tienerswangerskappe, adolessente wat 

wegloop van die ouerhuis af, en jeugmisdaad. 
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Vervolgens, nadat adolessensie bestudeer is, is egskeiding onder die vergrootglas 

geplaas. 

7.2.2 Hoofstuk 3: Egskeiding 

Egskeiding is 'n traumatiese proses en dit impliseer 'n wettige beeindiging van die 

huweliksverhouding. Dit het 'n invloed op die verandering van die gesinstruktuur en

funksionering, kommunikasie en die ondersteunende netwerk, sowel as aanpassing 

en interaksies tussen gesinslede onderling. 

Die elf komponente waarop die verbrokkelende huweliksverhouding ge'identifiseer 

word, is: 

(1) Gesin van herkoms. 

(2) Selfkonsep. 

(3) Seksualiteit. 

(4) Onvoldoende huwelikskeuse. 

(5) Kommunikasie. 

(6) Konflik. 

(7) Afsonderlike en gesamentlike groei. 

(8) Ouerskap. 

(9) Finansies. 

(1 0) Skoonouers. 

(11) Geloofsverskille. 

Daar is drie fases in die egskeidingsproses: 

• Voor die egskeiding. 
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• Tydens die egskeiding. 

• Na die egskeiding. 

Verder is daar in die hoofstuk gelet op die terapeutiese onderhoud by 'n 

egskeidingsituasie en hier moet die volgende doelstellings aandag geniet: 

• Persone moet gevoelens oar egskeiding deurwerk. 

• Konstruktiewe verhoudinge met die kinders moet gehandhaaf word. 

• Riglyne moet gegee word om 'n nuwe rol uit te spel. 

• 'n Nuwe identiteit as 'n onafhanklike persoon moet ontgin word. 

Daar word oak in die hoofstuk klem gele op riglyne vir die enkelouer in die hantering 

van die kinders. 

Vervolgens is die gevolge van egskeiding onder die loep geneem, naamlik: 

• Die kinders : 

• Verliese gely. 

jong voorskoolse groep; 

ouer voorskoolse groep; 

jong skoolgaande kinders; en 

ouer skoolgaande kinders. 

• Ekonomiese implikasies. 

Die nasleep van die egskeiding betrek die volgende gebiede: 

• Enkelouer wees. 

• Nuwe huisvesting. 

• Materiele aspekte. 

• Houdingsveranderinge. 
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• Ontspanningsmoontlikhede. 

• Nuwe verhoudings. 

Die hoofstuk werp oak dan lig op die hantering van kinders se reaksies met betrekking 

tot egskeiding en hoe ouers, onderwysers en terapeute die kinders tot hulp kan wees. 

7 .2.3 Hoofstuk 4: Groepsterapie 

Groepsterapie is 'n psigoterapeutiese metode bestaande uit 'n sisteem van terapiee 

waar lede van 'n groep in groepsverband tot 'n meer optimale interaksie met hulsef en 

hul omgewing kan kom, volgens Beyers in Louw (1989:645). 

Volgens Beyers is daar ontwikkelingsfases in die groepsterapie teenwoordig, naamlik: 

• Orienteringsfase. 

• Konflikfase. 

• Wittebroodsfase. 

• Ontwikkelde groep (Louw, 1989:652). 

Yalom, (soos aangehaal deur Louw, 1989:647) beskryf meganismes of genesende 

faktore wat noodsaaklik is vir effektiewe groepsterapie, as: 

• lnprent van hoop. 

• Universaliteit. 

• Meedeel van inligting. 

• Altru"lsme. 

• Korrektiewe herhaling van die primere gesinsgroep. 

• Ontwikkeling van sosialiserende tegnieke. 

• Nabootsende gedrag. 
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• lnterpersoonlike leer. 

• Katarsis. 

• Eksistensiele faktore. 

• Groepskohesie. 

In die fenomeenontleding rakende groepsterapie is daar deur navorsers onderskeid 

getref tussen soorte groepe, naamlik die terapiegroep teenoor die portuurgroep. 

Die Terapiegroep 

Die Portuurgroep 

Is 'n tipe werksverhouding. 

Die persone in die groep het mekaar nie uitgekies 

nie. 

Hulle het gemeenskaplike probleme (die gemene 

deler) 

Kontak is spontaan en vrywillig. 

Relasies onderling is self gekose. 

Maats het 'n oop verhouding met mekaar. 

Die tweede onderskeid word getref tussen die anti-sosiale groep en konformerende 

groep: 

Die Anti-sosiale 

groep 

Hulle toon anti-sosiale gedrag. 

Trek die aandag van die publiek deur kriminele 

oortredings en vandalisme. 

Die onderlinge band tussen mekaar is swak. 

Die lede van die groep het moontlik 'n swak 

selfbeeld. 
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Die Konformerende 

groep 

is gerig op deelname aan die 

volwasse samelewing. 

Persone behoort aan die groep 

uit eie keuse. 

Hul bande is sterk. 

Hulle word begelei en onder

steun deur die volwassenes. 

Vervolgens moet daar in groepsterapie gelet word wie in die groep ingesluit word. Daar 

is bevind dat groepslede gemeenskaplike probleme moet he. 

Adolessente wat sal baatvind by groepsterapie is diegene wat sukkel met sosialisering, 

minderwaardigheidsgevoelens het en die wat gevoelens van jaloesie, angs en woede 

ervaar, asook adolessente met 'n identiteitskrisis en wat probleme op seksuele gebied 

ervaar. 

Sekere skrywers is dit eens dat die volgende persone nie in 'n groep ingesluit moet 

word nie: 

• lntens teruggetrokke persone met swak kommunikasievaardighede. 

• Persone wat aan ernstige depressie ly. 

• Persone met selfmoordneigings. 

• Persone midde-in 'n krisissituasie. 

Wat baie belangrik vir groepsterapie is, is verbeterde groepskohesie. Dit kan op die 

volgende wyses verkry word. 

• Sluit vrywilligers in die groep in. 

• Plaas adolessente van dieselfde ouderdomsgroep in die groep. 
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Strukturele oorwegings vir groepsterpaie kan die volgende moontlikhede insluit: 

• Gebruik motoriese aktiwiteite soos skryf, teken, bou en rollespel. 

• Versnaperinge as 'n veiligheidsmeganisme kan soms voorgesit word tydens 

groepsessies. 

• 'n Ko-terapeut kan ingesluit word om negatiewe gevoelens teenoor outoritere 

figure te verminder. 

• Die groep moet 'n vaste groep wees met 'n minimum aantal reels. 

• Daar moet 'n geborge klimaat bestaan vir die bind- en losmaakproses van elke 

sessie. 

• Klankopnames en ander toehoorders moet vermy word. 

• Die werkswyse moet dinamies wees en dit moet onderworpe wees aan 

verandering volgens die groep se behoeftes. 

Die funksie van die groepsterapeut by bogenomede groepsessies is: 

• Aktiewe bemiddelaar. 

• Steungewer. 

• Stabiele persoonlikheid vir identifisering. 

• Om kennis van groepsdinamika te he vir tweerlei redes. Om die relasie tussen 

die individu en die groep in stand te hou en sowel as die stimulasie van die 

wisselwerking daarvan. 

• 'n Leierskapsrol te vervul vir 'n veilige klimaat in die groep. 

7.3 EMPIRIESE BEVINDINGS 

Die hoofhipotese lui soos volg: 

Groepsterapie kan geiinplementeer word by graad 8- dogters (standerd 6), 

waarvan die ouers geskei is en waarvan die dogters hu/le in koshuise 

bevind. 
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Die hoofhipotese word aanvaar, omdat groepsterapie met groat vrug by adolessente 

koshuisdogters, waarvan die ouers geskei is, ge·implementeer kon word. 

Om te bewys dat groepsterapie ge'implementeer kan word, is die twaalf sessies, soos 

hulle op mekaar gevolg het, in Hoofstuk 6 (Empiriese Navorsing) vervat. 

Subhipotese een word oak aanvaar. Dit lui soos volg. 

Groepsterapie kan graad 8- koshuisdogters, waarvan die ouers geskei is, 

help om die situasie waarin hulle, hulle bevind, beter te verstaan en te 

aanvaar. 

Daar is geen toets afgeneem om bogenoemde te staaf nie, dus word verwys na die 

manifestasies uit die twaalfde sessie, naamlik Groepsevaluering. 

Vergelyk vraag 3 uit die Groepsevaluering: "Noem twee dinge watjy uit die groep gekry 

het, wat jy nie verwag het nie?" 

Vier uit die ses koshuisdogters (dogters 1 ,2,3 en 4), het spesifiek genoem dat hulle 

begrip verkry het vir die egskeidingsituasie. Dit is dus 66,6% van die groep wat deur 

middel van die terapiesessies, gehelp is om die situasie waarin hulle, hulle bevind, 

beter te verstaan en te aanvaar. 

Subhipotese twee kan oak aanvaar word. Die subhipotese lui soos volg: 

Groepsterapie kan adolessente koshuisdogters, waarvan die ouers geskei 

is, tot die besef bring dat hulle unieke, maar ook universe/e probleme het, 

as gevolg van hul ouers se egskeiding. 

Vergelyk elke dogter se unieke probleme in elkeen se probleemlys wat in sessie twee 

(Hoofstuk 6), geskryf is asook die lys van probleme wat deur die navorser saamgestel 

is uit aldie dogters se probleemlyste, wat hul universele probleme weergee. 
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In bogenoemde verband, moet sessie 3 in Hootstuk 6, (onderaan p. 226 genoem), 

gesien word. Hier het die dogters hulle omstandighede as gevolg van die egskeiding, 

met mekaar gedeel en beset dat hulle deur soortgelyke situasies, as hul groepslede is. 

Die video wat in die vyfde sessie (Hootstuk 6), gekyk is, het ook meegehelp om die 

dogters tot die beset te bring dat daar unieke en universele probleme is omdat ouers 

van mekaar verskil, asook die omstandighede waarin die gesin hulselt op 'n gegewe 

tydstip bevind. 

Aldus word die derde subhipotese ook aanvaar. Die subhipotese lui: 

Groepsterapie kan vir 'n koshuisdogter, waarvan die ouers geskei is, 

emosioneel van waarde wees, omdat dit 'n portuurgroep in die kleine is, 

wat na mekaar luister, raadgee en mekaar moreel ondersteun. 

Ter ondersteuning van bogenoemde hipotese word verwys na die twaaltde sessie 

(Hootstuk 6), naamlik Groepsevaluering. 

By vraag 3: "Noem twee dinge wat jy uit die groep gekry het ... ", het die volgende 

dogters oor "luister, raad-gee en morele ondersteuning", geskryf: 

• Dogter 2 het te kenne gegee dat haar groepslede (maats), haar en die 

omstandighede waardeur sy gegaan het (haar ouers se egskeiding), verstaan 

het. 

• Dogter 3 het gese dat die groep verstaan het waardeur haar gesin gegaan het 

na die egskeiding. 

By vraag 6 (Hootstuk 6- Groepsevaluering), "Wat was die hoofrede, waarom jy besluit 

het om in die groep te bly?", het dogter 1 gekwalifiseer dat sy iemand nodig het om mee 

te praat oor haar probleme- dit impliseer op sigselt dat die groep luister en daarom kan 

sy praat oor haar probleme. 

Dogter 3 het gese dat die groep haar nie net in die groepsessies ondersteun nie, maar. 

ook in die koshuis. 
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Luidens vraag 7: "Hoe voel jy oar die groep wat ten einde geloop het?", beweer dogter 

3 dat die groep vir haar baie beteken het. Dogter 4 het oak hier te kenne gegee dat sy 

bly is om aan die groep te behoort. Dogter 6 het gese dat sy spesiaal voel omdat sy 

deel van die groep kan wees. 

Laastens kan bygevoeg word dat die dogters 'n positiewe waarde aan die groep 

toegeken het by vraag 10: "Evalueer jou oorkoepelende gevoel oar die groep". 

Dogter 1 en 2 het 'n 7 uit 10 toegeken, dogter 3 en 4 het 'n 8 uit 10 toegeken en dogter 

6 het 'n 9 uit 10 toegeken a an die waarde wat die groep vir elkeen oar twaalf sessies 

gehad het. 

7.4 LEEMTES IN DIE ONDERSOEK 

Sou 'n navorser weer so 'n groepsterapie tot stand wit bring, sou die navorser moontlik 

'n psigometriese toets aan die begin en aan die einde van die twaalf sessies ingesluit 

het om meer kwalitatiewe sowel as kwantitatiewe gegewens te he om resultate te kan 

verifieer. Die literatuurstudie kan moontlik as te volledig beskou word, maar die 

navorser het gevoel dat beide onderwysers en terapeute wat met adolessente gaan 

werk, tog hierdie kennis as agtergrond behoort te he. 

7.5 AANBEVELINGS 

Op grand van die navorsing kan die volgende aanbevelings gemaak word: 

• Elke koshuisinstansie behoort vir dogters en seuns groepsterapie in te stel wat 

deur 'n Opvoedkundige Sielkundige gelei word. 

• Groepsterapie bereik meer kinders wat probleme het, dus is dit tyd- en koste

effektief. 

• Opvoedkundige Sielkundiges kan onderwysers oplei om as groepsterapeut~ 

op te tree en dit is 'n verdere moontlikheid wat ondersoek kan word. 

• Die volgende moontlikhede kan ondersoek word: 
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Groepsterapie met koshuisseuns, waarvan die ouers geskei is. 

Groepsterapie met koshuisleerlinge met andersoortige probleme, soos 

dwelmmisbruik en verhoudingsprobleme met ouers en/of portuurgroep. 

7.6 TEN SLOTTE 

Groepsterapie blyk een van die uitstekende terapiee te wees om in koshuise te gebruik. 

Groepsterapie is 'n uiters geslaagde tipe terapie om met adolessente te gebruik. 

Groepvorming is deel van die adolessent se ontwikkelingsfase waarin hulle, hul bevind 

en juis daarom leef hulle, hul uit in die groep. 

Dogters waarvan die ouers geskei is, vind baat by 'n groep, want die groep bied aan 

hulle ondersteuning - 'n mikrokosmos waar hulle, hulle lewensvaardighede kan toets, 

hulle menings kan lug en steeds veilig kan voel. Dit is 'n leerskool in die kleine vir die 

volwasse lewe wat hulle in die toekoms moet betree. 
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