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OPSOMMING 

DIE BEVORDERING VAN.SELFAKTUALISERING. BY MILIEU-GEREMDE LEERDERS 

BINNE 'N MULTIKULTURE;LE-ONDE~WYSSISTEEM 

Deur 

Graad 

Departement 

Universiteit 

Studieleier 

Carina Elizabeth de Bruyn 

Magister Educationis (Voorligting) 

Opvoedkundestudies 

Universiteit van Suid-Afrika 

Dr I Strydom 

Die bevordering van multikulturele onderwys en die opheffing van die milieu-geremde 

leerder hou nou verband met mekaar, en is tans 'n belangrike vraagstuk in die 

Suid-Afrikaanse onderwyssisteem. Gebrekkige kennis van milieu-geremdheid en 

multikulture.le ~ onderwys .· veroorsaak dat leerderpotensiaal verlore gaan en die 

onderwysbeleid nie uitgevoer word nie. . 

In hierdie studie word die bevordering van selfaktualisering van milieu-geremde 

leerders binne 'n multikulturele onderwyssisteem vanuit 'n opvoedkundig-sielkundige 

perspektief bespreek. Aandag word geskenk aan die problema en faktore wat 'n 

bepalende rot by die suksesvolle implementering van 'n multikulturele onderwyssisteem 

speel. Die invloed van die omgewing op die ontwikkeling en funksionering van 

milieu-geremde leerders word verder ondersoek. Kwalitatiewe navorsing is gedoen om 

die ontwikkelingsareas waar die meeste problema ervaar word, te identifiseer. 

laastens word aanbevelings aan die regering, onderwysers en ouers gemaak wat as 

riglyne kan dien om die selfaktualisering van hierdie leerders te bevorder. 

Sleutelwoorde: Selfaktualisering; milieu-geremdheid; multikulturele onderwys; 

relasievorming; ontwikkeling in totaliteit; ouerbetrokkenheid; basiese behoeftes; 

selfkonsep; identiteitsvorming; kompensatoriese onderwys. 
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SUMMARY 

THE PROMOTION OF SELFACTUALISATION OF MILIEU DISADVANTAGED 

LEARNERS WITHIN A MULTI-CULTURAL EDUCATIONAL SYSTEM 

By 

Degree 

Department 

University 

Supervisor 

Carina Elizabeth de Bruyn 

Master of Education (Guidance) 

Educational studies 

University of South Africa 

Dr I Strydom 

The promotion of multi-cultural education and the upliftment of milieu disadvantaged 

children are closely related to each other, and is presently an important issue in the 

South African educational system. Poor knowledge of milieu disadvantaged children 

and multi-cultural education result ·in the loss of valuable learner potential and the 

non-fulfilment of the education policy. 

In this study, the promotion of self~ctualisation of milieu disadvantaged children within a 

multi-cultural education system is. .discussed from a psychological-educational 

perspective. Attention is given to the problems and issues that play a defining role in 

the implementation of such an educational system. The influence of the environment on 

the development and functioning of milieu disadvantaged learners is investigated 

further. Qualitative research is done to identify the developmental areas where most 

problems occur. Finally, recommendations are made to the government, teachers and 

parents that can serve as guidelines to promote the selfactualisation of these learners. 

Key words: Selfactualisation; milieu disadvantaged child; multi-cultural education; 

relation forming; total development; parental involvement; basic needs; self-concept; 

identity formation; compensatory education. 
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HOOFSTUK 1 

INLEIDENDE ORIENTERING 

1.1 INLEIDING 

Onderwys bestaan nie in 'n vakuum nie,· aangesien politieke en ekonomiese 

realiteite gereflekteer word (Mncwabe 1990: 19). Fundamentele veranderinge in 

onderwys is van veranderinge in die samelewing se politieke en ekonomiese 

sektore afhanklik. 

Tans vind daar veranderinge op verskeie terreine van die Suid-Afrikaanse 

same Iewing plaas (Booyse in Kapp 1990:122 en Davey in Le Roux 1994:123 ). 

Hierdie veranderinge word binne die grense van die land, sowel as op 
.. ~. ~ ... . . ·-. 

internasionale vlak dopgehou. Die impak van hierdie veranderinge op Suid-Afrika is 

uniek, aangesien die multikulturaliteit en die sosio-ekonomiese samestelling van die 

Suid-Afrikaanse bevolking uniek is. Die etniese samestelling van die 

Suid-Afrikaanse bevolking is kompleks en divers (Mncwabe 1990:7). Dit word 

verder bemoeilik deur die verskeidenheid van tale en gelowe, asook die 

ekonomiese statusverskille wat binne hierdie verskillende groepe voorkom. 

Veranderinge op ekonomiese gebied en die noodsaaklikheid van die optimale 

benutting van mannekrag het die probleem van die milieu-geremde leerder skerp 

onder die aandag van die onderwysowerhede geplaas (Booyse in Kapp 1990:122). 

Wat waarskynlik verder tot hierdie probleem bygedra het, is die groot persentasie 

leerders van die agtergeblewe swart bevolking wat die afgelope paar jaar die skole 

in veral die laer sosio-ekonomiese voorstede binnestroom. 

Mncwabe (1990:20) beweer dat die problema waarmee die onderwys te kampe het, 

drie fasette het, naamlik: 
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• . 'n geloofwaardigheidsfaset wat behels dat 'n onderwyssisteem wat etnies 

georienteer is, onaanvaarbaar is en dat selfs die privaatsektor beweer dat 

matrikulante wat in swart skole gematrikuleer het, nie die nodige 

akademiese vaardighede aangeleer het nie 
. . . 

• •n voorsieningsfaset wat die kwalitatiewe ongelykhede tussen swart en wit 

skole, asook die tekort aan opgeleide onderwysers ondersoek 

• 'n relevantheidsfaset wat handel oor die huidige kurrikulum wat eurosentries 

en akademies georienteer is. Onvoldoende aandag word aan praktiese 

vaardighede, probleemoplossingsvaardighede en onafhanklike denke 

gegee. 

Mncwabe (1990:20) beweer dat die hervorming van die onderrigsisteem 

voorafgegaan sal word deur 'n stormagtige periode van konflik wat moed en 

deursettingsvermoe sal verg. Met die veranderende multikulturele samestelling van 

ons skole·, word onderwysers vandag uitgedaag om hulle perspektiewe in die 

onderwys te verbreed (D'Oyley & Shapson 1990:9). Die navorser het in 'n tydperk 

van vyf jaar met verskeie sosio-ekonomiese en multikulturele problema wat tans in 

multikulturele skole ervaar word •. kennis gemaak. Die algemeenste problema blyk 

die volgende te wees: 

• Die onderwysers is op verskeie terreine (byvoorbeeld emosioneel, 

vakkundig, ensovoorts) nie goed genoeg toegerus om hierdie veeleisende 

taak aan te pak nie. Die probleem word verder vererger deur gebrekkige 

kennis van ander bevolkingsgroepe. 

• Die skole beskik nie oor die nodige toerusting, handboeke en geldelike 

middele om in die skolastiese behoeftes van milieu-geremde leerders te 

voorsien nie. 

• Dissiplineprobleme ontstaan as gevolg van kulturele verskille. 

• Die onderwysers is weens die omvang van die klasse nie in staat om 

individuele aandag aan leerders te gee nie. 

• Die leerders is beperk tot teoretiese vakke waarin hulle nie belangstel nie. 

Die klem in die kurrikulum van multikulturele skole val op 



3 

akademiesgeorienteerde onderwys in plaas v~n beroepsgeorienteerde 

onderwys. 

Die nuwe eise wat aan die onderwysers' . gestel . word deur die nuwe 

onderwyssisteem in die Suid-Afrikaanse skole veroorsfi!a~ dikwels 'n hoe mate van 

spanning by die onderwyser sowel as by die leerder. Aan die behoeftes van 

milieu-geremde leerders binne 'n multikulturele onderwyssisteem word nie altyd 

genoegsame aandag geskenk nie. 

1.2 PROBLEEMFORMULERING 

Die milieu-geremde leerder binne die multikulturele onderwyssisteem het ander 

behoeftes as wat leerders 'n paar jaar gelede in Suid-Afrikaanse skole gehad het. 

Hierdie . veranderde behoeftes veroorsaak saam met die bogenoemde nuwe 

onderwyssisteem, 'n hoe·mate van spanning by leerders. Volgens Booyse (in Kapp 

1990:128) gee die volgende faktore aanleiding tot.kommer: 

• Daar is talle leerders w~t nie aan die verwagte peil van skoolprestasie 

voldoen nie. Hierdie groep b.e~taan veral uit milieu-geremde leerders wie 

se vroeere tuiservarings hulle verhoed om aan die eise en verwagtinge van 

die huidige skoolopset te voldoen. 

• Die snel veranderende ekonomie en beroepswereld vereis hoar en bater 

beroepsopleiding wat op sigself weer spesifieke eise aan die onderwys stet. 

• Gelyke onderwysgeleenthede aan almal, insluitende milieu-geremde 

leerders, word bepleit ten einde te verseker dat aile leerders se potensiaal 

optimaal geaktualiseer word. 

Die navorsingsprobleem fokus op milieu-geremde leerders wat nie van voldoende 

opvoedingsgeleenthede voorsien word om hulle potensiaal ten valle te ontwikkel 

nie. Selfaktualisering word dus selde deur hierdie leerders bereik. 
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Na aanleiding van die voorafgaande oorsigtelike bespreking van die situasie waarin 

milieu-geremde leerders binne 'n multikulturele onderwyssisteem hut bevind, kan 

die volgende vrae gestel word: 

• Wat is multikulturele onderwys? 

• Kan multikulturele onderwys · suksesvol in die Suid-Afrikaanse skole 

geTmplementeer word? 

• Walter bestaande modelle verskaf riglyne vir die suksesvolle 

implementering van multikulturele onderwys? 

• Op watter wyse kan 'n verskeidenheid van kulture in een skoal gehanteer 

word? 

• In watter mate kom stereotipering voor? 

• Watter rot speel stereotipering in die selfaktualisering van hierdie leerders? 

• Op watter wyse kan die skoolkurrikulum aangepas word om 

setfaktualisering · by milieu-geremde leerders binne 'n multikulturele 

onderwyssisteem te bevorder? · 

• Wat is die kenmerke van 'n milieu-geremde leerder? 

• Watter invloed het die_ omgewing op hierdie leerders se kognitiewe 

ontwikkeling? 

• Kan hierdie leerders by motivering baat ten einde hulle potensiaal te 

verwerklik? 

• Wat is die besondere behoeftes van hierdie leerders? 

• Wat word verstaan onder die begrip "selfaktualisering"? 

• Watter faktore tree remmend op ten opsigte van die selfaktualisering van 

hierdie leerders? 

• Watter faktore gee aanleiding tot die onderprestasie van hierdie leerders? 

• Watter rot speel ouerbetrokkenheid in hierdie leerders se motivering en 

selfaktualisering? 

• Op watter wyse kan ouerbetrokkenheid bevorder word? 

• Op watter wyse kan vroee skoolverlating beperk word? 

• Op watter wyse kan stokkiesdraaiery bekamp word? 
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• . Op watter wyse kan dissipline en veral selfdissipline by hierdie leerders 

bevorder word? 

• Op watter wyse dra die huidige · onderwyssisteem · daartoe by dat hierdie 

leerders sukkel om selfaktualisering te bereik? 
.--

• Watter lewensvaardighede moet aan hierdie leerders onderrig word om 

selfaktualisering te bevorder? · · 

• In watter mate moet hierdie leerders ondersteun en aangemoedig word? 

Samevattend kan genoem word dat hierdie vrae vervolgens in vier groepe verdeel 

kan word, naamlik: 

• die faktore wat 'n bepalende rol speel by die suksesvolle implementering 

van multikulturele onderwys 

• die invloed van milieu-geremdheid op die ontwikkeling van die kind in 

totaliteit 

• die faktore wat 'n bepalende rol speel by die bereiking van selfaktualisering 

van milieu-geremde leerders 

• die verantwoordelikhed~ van die opvoeder in die begeleiding van 

milieu-geremde leerders tot selfaktualisering 

Die navorsingsvraag wat hieruit voortspruit, kan soos volg saamgevat word: Op 

watter wyse kan die milieu-geremde leerder binne 'n multikulturele onderwyssisteem 

tot selfaktualisering kom? 

1.3 AFBAKENING VAN DIE TERREIN 

Verskeie kontekstuele begrippe met dieselfde betekenis het tydens die 

literatuurstudie na vore getree. Ten einde verwarring te voorkom, word die gebruik 

van die volgende drie begrippe in die loop van die studie geverifieer, naamlik 

milieu-geremdheid teenoor milieu-gestremdheid, standerd teenoor graad en leerder. 
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1.3.1 Milieu-geremdheid I milieu-gestremdheid 

Geremdhede ontstaan wanneer bepaalde omstandighede buite die kind meebring 

dat hy nie sy potensiaal optimaal kan verwesenlik nie. Dit bring mee dat sy bereikte 
,·· 

vlak van wording, gedrag of leerprestasie' nie ooreenstem met dit waartoe hy 

volgens sy intellektuele vermoens in staat is nie, en dan ontstaan 'n diskrepansie 

(Du Toit in Kapp 1990:26). Faktore soos ontoereikendhede ten opsigte van 
' ' 

onderrig, opvoeding of milieu, kan hiertoe aanleiding gee. Du Toit (in Kapp 

1990:26-27) beweer dat geremdhede hie by die kind self aanwysbare fisieke of 

persoonstekorte is wat vir die ramming verantwoordelik gehou kan word nie. Die 

implikasie. van 'n geremdheid is dat die oorsaaklike faktore opgehef of verbeter kan 

word, aangesien dit buite die kind le en deur hulpverlening reggestel kan word. 

Gestremdhede verwys na aanwysbare tekorte in die persoon se potensiaal en bring 

verswarende .~ omstandighede mee wat die kind se opvoeding en onderrig 

kompliseer. Gestremdhede is gewoonlik permanent van aard en hou nie die 

implikasie van opheffing in nie (Du Toit in Kapp 1990:27). 

Aangesien die milieu 'n faktor is wat. buite die persoon le, is die navorser van 

mening dat dit die moontlikheid van ophefbaarheid en hulpverlening inhou om die 

gaping wat as gevolg daarvan ontstaan het, aan te vul. Daar sal dus vir die doel 

van die studie verwys word na "milieu-geremdheid" eerder as na "milieu

gestremdheid". 

1.3.2 Standard I graad 

Verskeie benamings is in die verlede gebruik om die verskeie klasgroepe in 'n skool 

te beskryf. Graad 1, sub. A en klas ( 1) het alma I na die groep verwys wat besig was 

om hul eerste skooljaar te voltooi. Verwarring het hieruit voortgespruit; gevolglik 

was daar 'n behoefte aan eenvormigheid en algemeenheid. Die resultaat hiervan 

was dat die Gautengse Departement van Onderwys bepaal het dat die nuwe 
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benamings op 'n uniforme wyse vanaf 1 Januarie 1997 op nasionale vlak toegepas 

word (Omsendbrief 7 4: 1996). 

Vol gens die Suid-Afrikaanse Skolewet (Wet 84_ van 1996) verwys die beg rip "graad" 

na die gedeelte van 'n onderwysprogram wat 'n leerder .binne die bestek van een 

skooljaar kan voltooi of enige ander onderwysprogram wat die lid van die 

Uitvoerende Raad gelykwaardig mag ag. 

Om verwarring in hierdie studie te voorkom, word die verouderde begrip "standard" 

in die volgende kolom teenoor die nuwe, gelykstaande term "graad" gestel: 

Graad 1 Graad 1 

Graad 2 Graad 2 

Graad 3 Standard 1 

Graad 4 •'· .. Standard 2 

Graad 5 Standard 3 

Graad 6 Standard 4 

Graad 7 Standerd 5 

Graad 8 Standard 6 

Graad 9 Standard 7 

Graad 10 Standard 8 

Graad 11 Standard 9 

Graad 12 Standard 10 

Die afleiding kan dus gemaak word dat die graad 8-leerders wat in hierdie studie as 

proefpersone gebruik word, die groep leerders is wat voorheen as standerd 6 

bekend gestaan het. 

1.3.3 Leerder 

Dieselfde behoefte aan algemeenheid en eenvormigheid het ook bepaal dat die 

begrip "leerling" wat in die ou onderwysbedeling verwys het na die kind wat in 'n 
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onderwyssisteem staan, nou in die Suid-Afrikaanse Skolewet (Wet 84 van 1996) 

deur die begrip "leerder" vervang is. Aangesien die begrip "leerder" 'n begrip is wat 

tans algemeen in die Suid-Afrikaanse skole gebruik word, sal daar in hierdie studie 

na "leerder" eerder as na "leerling" verwys word.' 

Volgens die Suid-Afrikaanse Skolewet (Wet 84 van 1996) verwys die begrip 

"leerder" na enige persoon wat, ingevolg~ di_e wet, onderwys ontvang of wat verplig 

is om onderwys te ontvang. Wanneer daar egter na 'n individu buite die 

skoolsituasie verwys word, sal die begrfppe "kind" en "adolessent" ge.bruik word, na 

gelang van die konteks waarin dit voorkom. 

Ter wille van die leesbaarheid van die teks sal slegs die manlike vorm van die 

voornaamwoord (hy I hom I sy) in hierdie situasie gebruik word. Dit verwys na enige 

leerder of kind, ongeag geslag. Die weglating van die vroulike vorm van die 

voornaamwoord (sy I naar) dui geensins op diskriminasie teenoor een van die 

geslagte nie. 

Die doel van die studie sal vervolgens bespreek word. 

1.4 DOEL VAN DIE STUDIE 

Die primere doel van hierdie studie is: 

• om 'n literatuurstudie te onderneem en vas te stel wat opgeteken staan ten 

opsigte van milieu-geremdheid, multikulturele onderrig en selfaktualisering 

• om •n empiriese ondersoek te doen en eerstehandse kennis op te doen ten 

opsigte van die selfaktualisering van die milieu-geremde leerder binne •n 

multikulturele onderwyssisteem 

• om voorstelle te maak en riglyne te stel waarop milieu-geremde leerders 

binne die multikulturele onderwyssisteem gehelp en gelei kan word om die 

potensiaal waaroor hulle beskik, maksimaal te benut en sodoende tot 

selfaktualisering te kom 
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Om dit te bereik, sal dit nodig wees om die behoeftes van hierdie leerders te bepaal 

en voorstelle te maak ten opsigte van moontlike . veranderings binne die huidige 

onderwyssisteem. 

Die bogenoemde drie primers doelstellings kan aangevul word deur sekondere 

doelstellings wat soos volg geformuleer kan word: 

• om deur middel van •n literatuurstudie vas te stel watter inligting ten opsigte 

van multikulturele onderwys beskikbaar is 

• om deur middel van 'n literatuurstudie vas te stel watter inligting ten opsigte 

van milieu-geremde leerders beskikbaar is . . 

• om deur middel van 'n literatuurstudie vas te stel watter inligting ten opsigte 

van die selfaktualisering van hierdie leerders beskikbaar is 

• om deur middel van gestandaardiseerde vraelyste en 'n paneel bestaande 

uit··kundiges, milieu-geremde leerders te identifiseer 

• om deur middel van gestandaardiseerde vraelyste die selfkonsep van die 

ge"identifiseerde milieu-geremde leerders te bepaal 

• om deur middel van gestruktureerde onderhoudvoering die behoeftes van 

die ge'identifiseerde leerders te. bepaal 

• om deur middel van gestruktureerde onderhoudvoering vas te stel wat die 

toekomsverwagting en ideale van hierdie milieu-geremde leerders binne 'n 

multikulturele onderwyssisteem is 

• om riglyne vir die suksesvolle implementering van 'n multikulturele 

onderwyssisteem daar te stel 

• om riglyne vir die hantering en onderrig van hierdie leerders daar te stel ten 

einde selfaktualisering te bevorder 

'n ldiografiese ondersoek word gedoen. In hierdie ondersoek sal nege graad 8-

leerders as proefpersone betrek word. Die metode wat tydens die ondersoek 

gebruik sal word, sal vervolgens bespreek word. 
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1.5 . METODE VAN ONDERSOEK 

Die metode van ondersoek sluit die lokalisering van die studie, 'n literatuurstudie, 

vraelyste en gestruktureerde onderhoude in. 

1.5.1 Lokalisering en beperkinge van die studie 

Die navorser beplan om kwalitatief te werk te gaan. Die studie sal op 'n enkele 

skoal in die westelike voorstede van· Pretoria fokus. Hierdie skoal behoort 'n 

voldoende studieterrein te wees, aangesien dit aan al die vereistes vir 

milieu-ger~mdheid en multikulturaliteit voldoen. 

Die betrokke skoal is 'n . skoal met 'n baie groat persentasie milieu-geremde 

leerders. Die skoal is in 1995 vir aile kultuurgroepe oopgestel. Seide 

parallelme-dium- en duBbelmediumO"nderrig is in die skool op die proef gestel. Die 

bestuur van die skoal blyk goed te wees, aangesien dit een van die min skole in sy 

soort is wat nog nie onder negatiewe beriggewing in die media gely het nie. 

Die westelike voorstede van Pretoria gaan gebuk onder verskeie maatskaplike 

problema wat onder andere toegeskryf kan word aan ontoereikende ouerskap, swak 

ekonomiese omstandighede, geweld, hoe misdaadsyfers en 'n hoe voorkoms van 

substansafhanklikheid (Maatskaplike verslag 1997). Behoorlike gesinsopvoeding ly 

skade. Ernstige problematiek en destruktiewe vryetydsbesteding, soos byvoorbeeld 

stokkiesdraaiery, seksuele losbandigheid en wanpraktyke, ongehoorsaamheid, 

alkohol- en . dwelmafhanklikheid, aggressie, geweld, asook satanisme word van 

jongs af by kinders in die omgewing waargeneem (Maatskaplike verslag 1997). 

Die behuising is grotendeels subekonomies van aard en word deur plaaslike 

owerhede sowel as primere industriee teen lae tariewe beskikbaar gestel. Daar 

word ook privaat wonings aangetref. Behuisingstipes wissel van eenvertrek

woonstelle tot dubbelverdiepinghuise. Die algemene voorkoms en toestand van die 

huise is swak, aangesien die huurders oor die algemeen nie die moeite doen om die 
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huise in stand te hou nie (Maatskaplike verslag 1997). Oorbevolking gee 

aanleiding tot oorbewoning van huise, en verskeie maatskaplike problema ontstaan 

daardeur. 

As gevolg van ongeletterdheid en swak opvoedkundige kwalifikasies kom 

werkloosheid algemeen voor. Werksgeleenthede word deur primere en sekondere 

industries verskaf. Kreatiewe wyses van s~lf~keppende werk is sigbaar en word 

meestal vanuit privaat eiendomme bedryf, byvoorbeeld motorwerktuigkundiges, 

smouse, haarkappers en snoepwinkeleienaars. Volgens die maatskaplike verslag 

(1997) blyk dit dat 'n groat persentasie van die inwoners werkloos is of 'n 

staatspen~ioen ontvang. Verskeie welsynsdienste en -organisasies is in die 

gemeenskap werksaam. 

Weens die lae geletterdheidspeil, lae vlakke van opvoeding asook die swak 

ekonomiese omstandighede, bestaan daar onder die inwoners 'n hoe mate van 

ongemotiveerdheid om 'n sukses van hulle lewens te maak (Maatskaplike verslag 

1997). Lank gevestigde norme van sosiale gedrag kan tot stagnering lei. 

lndien die bogenoemde realiteite van die maatskaplike verslag ontleed word, kan 

met redelike akkuraatheid beweer word dat die westelike voorstede van Pretoria oar 

die kenmerke van 'n milieu-geremde omgewing beskik. 

'n Literatuurstudie, gestruktureerde onderhoude en vraelyste sal in hierdie studie 

aangewend word om die nodige relevante inligting aangaande milieu-geremdheid, 

multikulturele onderwys en selfaktualisering te verkry. 

1.5.2 Literatuurstudie 

'n Literatuurstudie sal gedoen word om meer inligting in verband met studies wat 

reeds oar milieu-geremdheid, multikulturele onderrig en selfaktualisering gedoen is, 

en leemtes waaraan nag nie aandag geskenk is nie, uit te fig. Die funksionering en 

selfaktualisering van milieu-geremde leerders, asook leerders uit verskillende 
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etniese. en kultuurgroepe, sal indringend ondersoek word om sodoende oplossings 

vir die probleem van optimale onderwysvoorsiening aan hierdie leerders te bied. 

1.5.3 Vraelyste 

Vraelyste sal tydens die empiriese ondersoek aangewend word om die navorsing 

verder uit te brei, veral in die geval waar ond~rhoude te kort skiet. 

Die graad 8-leerders se sosio-ekonomiese situasies sal deur 'n paneel wat bestaan 

uit die skoolhoof, die skoolsielkundige, 'n finansiele adviseur en die 

voorligtingonderwyser in oenskou geneem word. Leerders wat aan die kriteria van 

milieu-geremdheid voldoen, sal op die wyse ge"identifiseer word. Tydens hierdie 

geleentheid sal daar van die Sosio-Ekonomiese Deprivasievraelys (SED-vraelys), 

wat deur die lnstituut vir Psigometriese en Edumetriese Navorsing vrygestel is, 

gebruik gema'ak word. ·· · 

, Die ge"identifiseerde leerders se selfkonsep sal bepaal word met behulp van die 

Adolessente Selfkonsepskaal (ASKS) (Vrey sj). Onderskeid word getref tussen die: 

• fisieke self (die self in verhouding tot die liggaam) 

• persoonlike self (die self in sy eie psigiese verhoudinge) 

• gesinself (die self in gesinsverhoudinge) 

• sosiale self (die self in sosiale verhoudinge) 

• waardeself (die self in verhouding tot sedelike norme) 

• selfkritiek 

1.5.4 Gestruktureerde onderhoude 

Daar sal van gestruktureerde onderhoude gebruik gemaak word. Twee 

gestruktureerde onderhoude sal met die ge"identifiseerde graad 8-leerders gevoer 

word. In die onderhoude sal die leerders se toekomsverwagtinge en 

gemotiveerdheid 'n sentrale plek inneem. Die doel hiervan sal wees om die 
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behoeftes,, gemotiveerdheid en toekomsverwagtinge van die leerders te bepaal. 

Daarvolgens sal aanbevelings gemaak en riglyne opgestel word wat deur die 

regering, onderwysers en ouers gebruik, kan word ten einde selfaktualisering by 

milieu-geremde leerders binne 'n multikulturele onderwyssisteem te bevorder. 

Verskeie konsepte het tydens die literatuurstudie na vore getree en sal vervolgens 

bespreek word. 

1.6 BEGRIPSVERKLARING 

Drie belangrike konsepte wat uit die literatuurstudie na vore getree het, is 

milieu-geremdheid, multikulturele onderwys en selfaktualisering. 

1.6.1 Milieu-geremdheid 
.... . ... 

Volgens Wilson (1993: 133) is milieu-geremdheid 'n probleem wat tans in Suid-Afrika 

van aktuele belang is. Milieu-geremdheid kan teruggevoer word na ouers wat 

bepaalde agterstande vertoon het en nie daarin kon slaag om aan die dominante 

kultuur van die samelewing deel te neem nie. Volgens Dicker (1993:20) is daar 

verskeie faktore wat daartoe bydra dat die ouers van milieu-geremde kinders nie 

aan hulle daardie leerervarings wat noodsaaklik is vir ontwikkeling, bied nie. 

Vol gens Willison en Masson ( 1990:144) is 'n milieu-geremde persoon iemand wat 

omgewingsgedepriveerd is met verskeie onbevredigde psigologiese behoeftes wat 

as gevolg van oneffektiewe ouerskap tydens die vormingsjare ontstaan het. Die 

gevolg van hierdie omgewingsdeprivasie sluit die volgende in: ongesonde interaksie 

tussen die kind en sy ouers, minimale ouerlike interaksie as gevolg van 

substansafhanklikheid, asook ouerlike afwesigheid en verwerping. 

Die begrip "milieu" kan omskryf word as die mens (leerder) se geografies-fisiese 

wereld, medemenslike wereld sowel as kultuur-historiese wereld (Pretorius 1990: 

204). Milieu-geremde leerders word op die platteland sower as in stedelike gebiede 

aangetref (Wilson 1993:133). Die milieu-geremde leerder bevind hom in 'n milieu 
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wat gekenmerk word deur geografiese ontoereikendheid, vera! wat betref sy fisiese 

omgewing, woonbuurt, behuising, materiele goedere en kultuurgoedere; gebrekkige 

medemenslike kommunikasie wat die kind · nie in · staat stel om sy 

persoonsmoontlikhede en sosiaal-kommunikatiewe moontlikhede optimaal te 

verwerklik nie; en die handhawing van 'n lae kult.urele peii(Pretorius 1990:204). 

Die konsep milieu-geremdheid verwys volgens Pretorius (1990:202) na die sosiale 
> • 

groeperinge wat, ten spyte van bepaalde verskille, tog die volgende 

gemeenskaplike kenmerke openbaar: 'n lae ekonomiese status, 'n lae sosiale 

status, 'n lae onderwyspeil, die beoefening van minderwaardige beroepe en 

werkloosh~id, beperkte gemeenskapsbetrokkenheid en beperkte potensiaal vir 

opwaartse sosiale mobiliteit. Pretorius (1990:202) beweer verder dat hierdie 

konsep ook dui op groeperinge wat weens hul milieu-tekorte en psigososiale 

agterstande in 'n spiraal van armoede, deprivasie en kultuurverstokenheid 

vasgevang·. si~. Hulle ervaar dan ernstige belemmeringe wat betref hulle optimale 

selfaktualisering, die verbetering van hulle lewenskanse en die bereiking van 'n 

bevredigende lewensgehalte. 

LeRoux (1992:11) verwys na milieu-geremdheid as die ingesteldheid van 'n individu 

of bevolkingsgroep in die samelewing met lae sosio-ekonomiese status, beperkte 

gemeenskapsbetrokkenheid, beperkte potensiaal vir persoonlike groei en die 

beoefening van laagbesoldigde beroepe of werkloosheid. Kenmerke van die 

milieu-geremde individu is armoede, deprivasie, milieu-tekorte, psigososiale 

agterstande, die onderaktualisering van persoonsmoontlikhede, 'n verstokenheid 

ten opsigte . van die dominante kultuur en gevolglike verskraalde lewenskanse 

(skool- en beroepskanse). Die verwagtinge van milieu-geremde leerders is dus 

verskraal. 

Dicker (1993:20) beweer dat milieu-geremdheid veroorsaak word deur 

omstandighede wat aan die kulturele andersoortigheid van individue en 

bevolkingsgroepe gekoppel kan word en/of sosio-ekonomiese agterstande. 

Verskeie faktore voortspruitend uit hierdie situasie dra daartoe by dat 
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milieu-geremde kinders ongeag hul intellektuele vermoens nie in staat is om by die 

formele onderwyssisteem baat te vind en sukses daarin te ervaar nie. 

Booyse (in Kapp 1990: 123) beweer dat mili~u-ger~mdheid 'n omvattende beg rip is 

wat die kansarme, kultuuranderse en · taalanderse kind insluit. Die begrip 
. ' ,. 

"kans-arm" (Kritzinger & · La~uschagne 1980:382) impliseer dat daar geen 

vooruitsigte is dat iets sal gebeur nie: 'n gebrek aan wendings en moontlikhede. 

Daar word ook dikwels in die literatuur na milieu-geremde leerders verwys as 

risiko-leerders ("students at-risk"). Volgens Wang em Reynolds (1995:2) is dit die 

leerders wat sukkel om akademies te vorder of onvanpaste · gedrag by die skool 

openbaar. Hulle ervaar ook persoonlike problema en word 'n struikelblok vir orde 

en groei in die gemeenskap. Hulle benodig opleiding wat by hulle spesifieke 

individuele behoeftes aangepas is. 

Dit blyk dus.dat die konsep "milieu-geremdheid" soos volg saamgevat kan word: 

Milieu-geremdheid kan beskryf word as 'n omgewingsgedepriveerdheid wat by 'n 

individu kan voorkom, met ver~keie onbevredigde psigologiese behoeftes en 

verskraalde toekomsverwagtinge wat as gevolg van oneffektiewe ouerskap tydens 

sy vormingsjare ontstaan he.t. Kenmerkend van milieu-geremdheid is 'n geografies 

ontoereikende milieu, gebrekkige medemenslike kommunikasie en die handhawing 

van 'n lae kulturele peil. Milieu-geremde leerders benodig spesiale voorligting om 

vir die agterstande en tekorte wat gedurende hul vormingsjare ontstaan het, te 

kompenseer. 

1.6.2 Multikulturele onderwys 

"Kultui.Jr'' verwys na aangeleerde oortuigings, tradisies, beginsels en riglyne vir 

gedrag wat deur lede van dieselfde groep gedeel word (Abbey, Brindis & Cassas 

1990:8). Abbey eta/ (1990:8) beweer verder dat kultuur dinamies en veranderlik is 

en gedrag, houdings en waardes be·invloed. 'n Persoon kan aan meer as een 

kulturele groep op 'n slag behoort. Volgens kulturele antropoloe ontwikkel 
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universele oortuigings, waardes en gedrag, aangesien elke samelewing sy eie 

bloudruk vfr die lewe voorsien. Hierdie bloudruk sluit verskeie aanvaarde sowel as 

minder aanvaarde maniere in om universele om~tandighede te hanteer. Vir 'n 

kultuurgroep om te oorleef, moet daar 'rl element v~n stabiliteit wees, maar 

aangesien kultuur nie staties is nie, moet die sa111~1ewing ook oor die vermoe beskik 
' . . 

om op die eise van 'n veranderende same Iewing te ', reageer (Abbey et a/ 1990:9). 

Singh (1993:7) beskryf multikulturaliteit as 'n ideologie en beweer dat daar steeds 

verwarring ten opsigte van die definisie van die begrip "multikulturaliteit" bestaan. 

Die begrip "kultuur'' verwys na eienskappe wat verwerf word deur individue wat 

binne 'n sosiale groep in interaksie met mekaar is (Singh 1993:32). Singh (1993:34) 

is van mening dat elke gemeenskap 'n spesifieke lewenswyse handhaaf wat 

spesifieke denkwyses, handelinge en gevoelens behels en wat as 'n spesifieke 

kultuur beskryf kan word. Kultuur verwys dus na die totaliteit van dit wat deur die 

individu as ~id van 'n spesifieke gemeenskap aangeleer word. 

Davey (in Le Roux 1994:124) definieer multikulturaliteit egter as manse van 

verskillende bevolkingsgroepe wat saam is en saam, in dieselfde plek, op dieselfde 

tyd werk en 'n gemeenskaplike doel daargestel het. Die multikulturele klaskamer is 

dus 'n plek waar leerders van verskillende kulture en verskillende tale bymekaarkom 

tydens skooltyd, saam werk en skolasties vorder onder toesig van onderwysers. 

Bennet ( 1990: 11 ) voeg hier by dat demokratiese waardes en oortuigings die kern 

van die multikulturele onderrigbenadering uitmaak. 

De Vries (1990:4) beskryf multikulturele onderwys in 'n Suid-Afrikaanse konteks as 

die bestaan van 'n verskeidenheid, duidelik onderskeibare, unieke kulturele groepe 

wat 'n geografiese ruimte, gemeenskaplike ekonomie en infrastruktuur binne die 

Suid-Afrikaanse samelewing deel. Volgens De Vries (1990:5) is multikulturele 

onderrig 'n poging om erkenning te gee aan die etniese en kulturele diversiteit van 

die samelewing deur leerders van verskillende kulture in dieselfde skool deur 

middel van dieselfde leerstof te onderrig. 
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Multikulturele onderwys kan vervolgens soos volg saamgevat word: 'n Multikulturele 

skoal is 'n plek waar leerders van verskillende kulture en verskillende taalgroepe 

tydens skooltyd bymekaarkom en saam · werk en van dieselfde fasiliteite gebruik 

maak om skolasties te vorder onder die toesig van die onderwysers wat 'n 

onderrigbenadering volg wat op demokratiese .waardes .en oortuigings gebaseer is. 

1.6.3 Selfaktualisering 

Maslow en ander skrywers beskou selfaktualisering as die einqdoel van die 

opvoedingsproses en die hoogste doel in die lewe. Daar is bepaalde voorvereistes 

vir die b~reiking van selfaktualisering (Williams 1991 :56). Selfaktualisering is 'n 

voortgaande proses waarin die persoon na die hoogste vlakke van rypheid uitreik 

(Fouche & Nieuwoudt 1991: 166). 

Maslow se standpunt in· hierdie verband word as gesaghebbend aanvaar. Voordat 

selfaktualisering kan plaasvind, moet die basiese fisiologiese behoeftes eers 

bevredig word. Voorbeelde van genoemde basiese behoeftes is: die behoefte aan 

skuiling, veiligheid, liefde, agti,ng, voedsel, mag, prestasie en nuuskierigheid 

(Williams 1991 :56). 

Le Roux (1992:15) is van mening dat selfaktualisering die doelbewuste proses is 

waarvolgens die individu, ooreenkomstig sy selfkonsep, na die optimale 

verwesenliking van sy potensiaal, talente en vermoens street. Dit is die 

daadwerklike handeling om gegewe moontlikhede in sosiale situasies te realiseer. 

'n Kind wat homself vergeet in sy betrokkenheid by 'n spesifieke taak, is inderdaad 

met selfaktualisering besig (Vrey 1993:47). Selfaktualisering is nie 'n begrip wat 

onmiddellik bereikbaar is nie, maar vind plaas in omstandighede waar negatiewe 

invloede uitgeskakel word en daar in behoeftes voorsien is (Scholtz 1994:28). 

'n Kort samevatting van selfaktualisering kan ook soos volg lui (Oosthuizen, Petrick 

& Wiechers 1990:28): "Selfaktualisering beteken dat die kind word wat hy kan word, 

wat hy wfl word en wat hy beh66rt te word." 
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Die individu beskik oor fisiese en psigiese potensiaal. Hierdie potensiaal en die 

manier waarop dit tot vermoens ontwikkel en as intelligensie, aanleg, 

liggaamsvermoens en persoonlikheidseienskappe manifesteer, bepaal grootliks dit 

wat die kind kfm word. Die potensiaal ontwikkel tot vermoens en sy moontlikhede 

word verwerklik (Oosthuizen, Petrick & Wiechers 1990:28). Die strewe van die 

individu is hier van belang. Die manier waarop dit ontwikkel en in belangstellings, 

hunkeringe en verwagtings manifesteer, bepaal dit wat die kind wil word. Dit wat 
' > ' 

die kind beh66rt te word, word deur dit wat hy kan word en dit wat hy wil word, 

bepaal. Verder word dit ook .deur die norme wat in 'n besondere same Iewing geld, 

soos betroubaarheid, pligsgetrouheid, betrokkenheid en sinvolheid bepaal 

(Oosthuiz~n. Petrick & Wiechers 1990:29). 

Volgens Oosthuizen, Petrick en Wiechers (1990:5) verwys die begrip 

selfaktualisering na "inisiatief-neem om groot te word". Die kind is voortdurend 

besig met·· selfidentifikasie totdat '·n selfkonsep vorm aanneem, wat 'n verdere 

essensie van volwassewording is. In 'n modern-pedagogiese benadering hou die 

begrip "selfaktualisering" nie net met optimale persoonsverwerkliking deur enkele 

uitsonderlike individue verband nie. Die begrip is ook op jonger, minder begaafde 

persona van toepassing. 'n lndividu moet 'n keuse maak in die lig van sy unieke 

prioriteite van watter moontlikhede optimaal verwerklik sal word (Prinsloo 1992:435). 

Alhoewel sekere talente en moontlikhede nie verwerklik word nie, kan 'n kind 

nogtans selfaktualisering bereik - solank sy keuse vir hom sinvol en singewend is. 

Scholtz (1994:24) het die begrip "selfaktualisering" op 'n treffende wyse saamgevat 

en dit soos volg gestel: "Teoreties gesproke blyk dit dat die term selfaktualisering na 

'n positiewe, dinamiese behoefte en ontwikkelingsproses verwys waartydens 

individue duideliker selfkonsepte bekom deur terugvoer vanuit die omgewing, 

hulself as positief aanslaan terwyl selfobjektiwiteit steeds moontlik is en meer 

effektiewe interaksie met die wereld om hulle te kan he, terwyl destruktiewe 

interaksie geminimaliseer word. Die gevolg is 'n geheelwording van die psige, 'n 

interne lokus van kontrole en optimalisering van psigiese potensialiteite." 
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1.7 BEPLANNING VAN STUDIE 

Na die voorafgaande orienterende inleiding ten· opsigte van die studie, sien die 

verdere plan van studie soos volg daar uit: . 

In hoofstuk 2 sal die faktore wat 'n · 'rol by . die suksesvolle implementering van 

multikulturele onderwys speel, in meer beso~d~rhede bestudeer word. Die volgende 

onderwerpe sal bestudeer word: 

• agtergrondgeskiedenis en bestaande modelle ten opsigte van multikulturele 

oryderwys 

• die noodsaaklikheid van multikulturele onderwys 

• doelstellings van multikulturele onderwys 

• problems en regeringsbeleid ten opsigte van die implementering van 

multikulturele onderwys 

• die l~erder en onderwys binne 'n multikulturele onderwyssisteem 

In hoofstuk 3 sal die effek van die omgewing op die ontwikkeling en funksionering 

van die milieu-geremde leerder in total.iteit bespreek word. Die volgende temas sal 

aangeraak word: 

• die milieu-geremde omgewing 

• kenmerke en determinants van milieu-geremdheid 

• die verband tussen milieu-geremdheid en die skoal 

• problems ten opsigte van die voorsiening van onderrig aan milieu-geremde 

leerders 

• kompensatoriese onderwys as oplossing 

In hoofstuk 4 sal selfaktualisering uit 'n sielkundig-opvoedkundige perspektief 

bespreek word. Die volgende temas sal aangeraak word: 

• teoretiese begronding van die begrip "selfaktualisering" 
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• voorwaardes vir selfaktualisering 

• wesenskenmerke van selfaktualisering 

• die proses van selfaktualisering vanuit 'n sielkundig-opvoedkundige 

perspektief 

In hoofstuk 5 sal die empiriese ondersoek beskryf word. Die metode van ondersoek 

sal duidelik uiteengesit en na aanleiding van· die evalueringsmedia wat aangewend 

is, bespreek word. Die bevindinge wat uit die empiriese ondersoek spruit, sal 

uiteengesit en ge·interpreteer word. 

In hoofst~k 6 sal bevindinge uit die literatuurstudie en empiriese navorsing 

saamgevat word. Afleidings en aanbevelings sal gemaak en die implikasies van die 

aanbevelings oorweeg word. Riglyne sal gestel word om die regering, die 

onderwyser en die ouer by te staan ten einde selfaktualisering by milieu-geremde 

leerders l:linne 'n multikulturele onderwyssisteem te bevorder. Laastens sal die 

leemtes van hierdie studie en aspekte wat verdere navorsing regverdig, uitgelig 

word. 

1.8 SAMEVATTING 

Hoofstuk 1 dien as 'n inleidende orientering waar die probleem geformuleer en die 

terrain afgebaken is. Die doel van die studie en die metode van ondersoek is 

bespreek, en die hoofstuk is afgesluit met 'n kort beplanning van die verloop van die 

studie. In hoofstuk 2 sal daar vervolgens gekyk word na die faktore wat 'n 

bepalende rol speel by die suksesvolle implementering van multikulturele onderwys. 
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HOOFSTUK 2 

FAKTORE WAT 'N BEPALENDE ROL SPEEL BY DIE SUKSESVOLLE 
' 

IMPLEMENTERING VAN MULTIKULTURELE ONDERWYS 

"Striving for an ideal is a way towards reality. . Seeking equality is fulfilling the dream 

of a fairer world" (Singh 1993) 

2.1 INLEIDING 

Die bevolking van Suid-Afrika word dikwels in literatuur en deur die media as 'n 

Reenboognasie beskryf. Hierdie kleurryke beskrywing verwys na die 

verskeidenheid van rasse en uiteenlopende kulture wat in Suid-Afrika aangetref 

word. Gayle J1993:179,)beweer d~t die kultuur van die leerders die wyse waarop 

hulle leer, be'invloed. Hedendaagse Suid-Afrikaanse skole word gekonfronteer met 

die realiteit van gelyke onderwysgeleenthede wat aan leerders uit verskillende 

kultuurgroepe voorsien meet word. Die afgelope paar jaar vra onderwysers hulself 

voortdurend af op watter wyse onderrig in 'n multikulturele klaskamer toepaslik en 

relevant gemaak kan word. Huidige swak akademiese prestasies en die hoe 

persentasie skoolverlaters noodsaak 'n intensiewe benadering tot die problema wat 

multikulturele onderwys bied. Ten einde te verseker dat standaarde gehandhaaf 

word, is dit nodig dat almal kennis, begrip en verdraagsaamheid vir die komplekse 

problema wat met multikulturaliteit gepaard gaan, sal toon. Konsensus en 

onderlinge begrip kan deur toepaslike onderwysgeleenthede bevorder word (Grove 

1992:38). 

2.2 OEFINISIE VAN MULTIKULTURELE ONDERWYS 

Die begrippe "kultuur", "multikulturaliteit" en "multikulturele onderwys" is reeds in 

hoofstuk 1 bespreek. Die definisies wat in die literatuur voorkom, is bestudeer en 'n 

eie definisie is vir die doel van hierdie ondersoek geformuleer. 'n Multikulturele 

skool is 'n plek waar leerders van verskillende kulture en verskillende tale 
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Figuur 2. 1' 'n Diagrammatiese voorstelling van Bennet se model (Bennett 

1990:320) 
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KENME.RKE VAN DIE VIER FASES VAARDIGHEDE BENODIG VIR ELKE FASE 

FASE 2: KONFLIKHANTERING ("STORMING") FASE 2: BOU, OORBRUG EN VERSTAAN 

Verskille en onderdrukte spanning begin na vore Bou, ()Orbrug en verstaan die teer punte en ruim 

kom. . dit uit'dieweg. · 

Vyandighede breek deur. Beoefen nuwe' luistervaardighede en neem 

lndien konflik nie suksesvol hanteer word nie, ·sal kulturele verskille in ag. 

maskers en onttrekking die gevolg wees. 

Verskillende kulture sal uitdagings ten opsigte 

van ruimte, tyd, individuele werk versus 

groepwerk en die benadering tot werk op 

verskillende wyses hanteer. 

Polarisasie en etnosentriese konflik kan 

voorkom. 

Groeplede begin besef dat hulle realiteite verskil. 

Hulle kom voor die uitdaging om die ander 

kultuurgroep se bedoelings agter die handeling te 

verstaan. •·· .~ 

FASE 3: GROEPVORMING ("NORMING") 

Die groeplede raak meer op hulle gemak. 

Die verborge verskille is ge'identifiseer. 

Teer punte is erken en ondersoek. 

Die groep moet nou wegbeweeg van "ek" na 

"ons". 

Die groep verkry nou 'n eie kultuur en werk saam 

om 'n gemeenskaplike doel te bereik. 

lndividue word gewaardeer en gerespekteer. 

Beoefen nuwe beg rip en' akkurate empatie. 

Werk aan fassiliteringsvaardighede. 

Goeie kommunikasie is nie genoeg nie • wees 

betroubaar en ontbloot jou ware self. 

Wanneer 'n fout gemaak is, moet dit erken en 

reggestel word. 

Hanteer aile konflik. 

FASE 3: BALANS 

Skep 'n oop ruimte waar individue kan bestaan. 

Dubbelsinnighede moet uit die weg geruim word. 

Ontwikkel buigsame terugvoervaardighede sodat 

almal gemaklik voel en verskille gerespekteer 

word. 

Balanseer verskille en ooreenkomste na 

aanleiding van die doelwit. 

Verbeter onderhandelingsvaardighede. 

Ontwikkel raadgewende vaardighede. 

Vestig gemeenskaplike gronde. 
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2.3.2 . Griggs en Louw se model: Verhoudingstigting tussen verskillende 

kultuurgroepe 

' 
Volgens Griggs en Louw (1995:24) word verskillende kultuurgroepe dikwels 

saamgespan om probleme op te los. Verhoudingstigting tussen verskillende 

kultuurgroepe is noodsaaklik vir sukses'. Aangesien verskillende kultuurgroepe in 'n 

multikulturele skool saamgevoeg is, en die_ ·l~erders · baie nou met mekaar moet 

saamwerk kan hierdie model ten opsigte van verhoudingstigting 'n betekenisvolle rol 

in multikulturele onderwys speel. 

Die mod~l word deur vier fases gekenmerk, naamlik verhoudingstigting, 

konflikhantering, groepvorming en die opheffing van verskille. Riglyne word verskaf 

in verband met die vaardighede wat benodig word in elke fase ten einde sukses te 

behaal. Tabel 2.1 bied 'n opsomming van Griggs en Louw se model (Griggs en 

Louw 1995:24-29). 

Tabel 2.1 Griggs en Louw se model van verhoudingstigting (Griggs en Louw 

1995:24-29). 

KENMERKE VAN DIE VIER FASES VAARDIGHEDE BENODIG VIR ELKE FASE 

FASE 1: VERHOUDINGSTIGTING FASE 1: MAAK OOP 

("FORMING") 

Ongemak le naby die oppervlak. Bring die bron van ongemak aan die lig. 

"Pseudo-verhoudinge". Stel'n duidelike visie en wys hulle op ware en 

Groep fokus op irrelevante verskille. relevante verskille deur die stel van oop vrae. 

Aannames, vooroordele en stereotipering kom Wees buigsaam in persoonlike sty! en inisieer 

voor. verhoudinge. 

Subtiele maar ernstige verskille le onder die Luister aandagtig na die betekenis agter 'n 

oppervlak en moet ontdek word. persoon se woorde - die bedoeling kan dieselfde 

Onderskeid tussen relevante en irrelevante wees, maar verskillende kulture gaan dit op 

verskille en ware en geprojekteerde sake is nie verskillende wyses stel. 

duidelik nie. Onderskei tussen kulturele misverstande, diverse 

aangeleenthede en verhoudingsdinamiek. 

Verkry gemeenskaplike grond. 



KENMERKE VAN DIE VIER FASES 

FASE 4: OPHEFFING VAN VERSKILLE 

("PERFORMING") 

lndividuele optrede word gewaardeer en 

gerespekteer. 

Persoonlike verantwoordelikheid is hoog. 
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VAARDIGHEDE BENODIG VIR ELKE FASE 

FASE 4: OPHEFFJNG VAN VERSKILLE EN 

LEIDING MET OOREENKOMSTE 

Hanteer dubbelsinnighede. 

Fokus op balaris in die gro~p eerder as 

individuele benaderings. 

lnterpersoonlike dinamiek is samewerkend van Wees buigsaam en hanteer konflik konstruktief. 

aard. Hanteer konflik en spanning wat van irrelevante 

Die groep is verbind tot die "self' en selfvertrou~. verskille afkomstig is. 

maar fokus steeds op groepstake en -struktuur. Begryp dat verhoudingstigting 'n proses is en 

Samewerking bestaan. erken die behoefte aan voortdurende leer. 

Daar bestaan 'n gemeenskaplike visie. 

Aannames is duidelik en verskille is uit die weg 

geruim. 

Daar kan onderskei word tussen voordelige en 

nadelige konflik. 'n Self-korrigerende siklus 

bestaan. "· .~ 

Aangesien goeie interpersoonlike verhoudinge 'n belangrike rol in multikulturele 

onderwys speel, bied hierdie .model goeie riglyne ten opsigte van 

verhoudingstigting. Die model behoort egter met uiterste versigtigheid 

ge'implementeer te word, aangesien die verkeerde aanslag hier baie meer nadelig 

as voordelig kan wees. Hierdie model is veral moeilik implementeerbaar wanneer 

vooroordele en rassistiese houdings reeds sterk gevestig is. Wanneer hierdie 

model egter met die nodige insig in en kennis van rasseverhoudinge 

ge'implementeer word, kan dit 'n baie goeie basis vir die bou van 'n multikulturele 

samewerking skep. 

Bennett se model is vollediger as Griggs en Louw se model en sluit 'n groter 

verskeidenheid aspekte in. Bennett se model is meer algemeen. Griggs en Louw 

se model is egter ook 'n baie goeie basis vir die daarstelling van 'n atmosfeer en 'n 

goeie klimaat vir multikulturele situasies. Albei die modelle is implementeerbaar en 

duidelike riglyne vir implementering word deur albei modelle uiteengesit. Ander 
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modelle is- ook in die literatuur beskikbaar, maar hierdie twee kan as 

verteenwoordigend van almal gesien word. 

In die volgende paragrawe sal die noods~akUkheid va~ multikulturele onderwys 

ondersoek word. 

2.4 DIE NOODSAAKLIKHEID VAN MUL TIKUL TU~ELE ONDERWYS 

Multikulturele onderwys dra by tot die voortreflikheid van skole deurd~t kennis van 

verskillende etniese groepe en nasionale perspektiewe binne die kurrikulum, op 

hierdie wyse verkry word. Die tradisionele kurrikulum in die VSA is deurspek met 

onakkuraathede en weglatings ten opsigte van die bydrae van sommige swart 

groepe in die samelewing (Bennett 1990:14). Die Suid-Afrikaanse skole is tans 

verantwoordelik vir die onderrig van 'n kultureel diverse bevolking. Die uiteindelike 

doel is om .be9rip te kweek en te he~p om etniese en kulturele struikelblokke uit die 

weg te ruim om sodoende die ideaal van gelykheid en demokratiese waardes te 

bereik (Bennett 1990: 17). Die skoal behoort dus 'n basis te identifiseer vir die 

verwagtings ten opsigte van leer en gedrag, wat aan die leerders gestel word 

(Bennett 1990: 16). Multikulturele onderwys moet die probleem van rassisme 

gevolglik oplos en poog om onkunde wat tot rassisme kan lei, uit die weg te ruim. 

Bezuidenhout (1995) beweer dat verskeie vrese bestaan het ten opsigte van die 

oopstelling van skole, soos die vrees vir voortdurende konflik tussen leerders van 

verskillende rassegroepe, verlaagde standaarde en vele meer. Hierdie vrese word 

in paragraaf 2.7.2 in meer besonderhede bespreek. Baie min van hierdie vrese het 

egter gerealiseer. Bezuidenhout (1995) beweer dat daar nie 'n wegdreinering van 

leerders as gevolg van oopstelling was nie. Die ouers het mekaar aanvaar en met 

wedersydse respek teenoor mekaar opgetree. Die taalmedium stel hoe eise aan die 

personeel, maar dit word goed gehanteer. Die tyd is beperk, maar dit word optimaal 

be nut. 
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Deur multikulturele onderwys word die leerder van toepaslike 

opvoedingsgeleenthede voorsien (Van Der Horst & Lebeloane 1997: 15). Dit behels 

dat die leerder se kenmerke en behoeftes in ag geneem behoort te word. Dit is dus 

noodsaaklik dat die onderwysers die leerders meet ken. Die onderwysers behoort 

die leerders se leerstyl, leervaardighede, ,. stand, . sterk en swak punte, 

belangstellings en huislike omstandighede · te ken. Banks en Banks (1993:31) 

beweer dat multikulturele onderwys ook op inhoudsintegrasie, kenniskonstruksie en 

die vermindering van vooroordele fokus. 

Volgens Van Der Horst en Lebeloane (1997:33) is die doelwitte van multikulturele 

onderwys .hoofsaaklik psigologies van aard, aangesien dit die houdings, voorkeure, 

respek en vrede wat by leerders aangekweek behoort te word, insluit. Die uitkoms 

van multikulturele onderwys is dus emosioneel en psigologies van aard. 

Volgens Squelch (1991~61) sluit die bree doelstellings wat deur multikulturele 

onderwys nagestreef word, aspekte in soos die erkenning en aanvaarding dat die 

samelewing multikultureel van aard is; die ontwikkeling van positiewe houdings 

teenoor ander kultuurgroepe; d.ie bevordering van 'n persoon se eie kulturele 

identiteit en sy kulturele erfenis; om die bydraes wat ander kultuurgroepe tot die 

samelewing gemaak het, te verstaan en te waardeer; die vermindering van 

kultuurgebaseerde vooroordele en stereotipering; die ontwikkeling van 'n 

regverdige, demokratiese bestel; die bevordering van 'n taaldiversiteit; die 

ontwikkeling van kritiese denke ten einde samelewingsvraagstukke met 'n 

probleemoplossende gesindheid op 'n rasionele wyse te benader; die ontwikkeling 

van vaardighede en kundighede wat nodig is vir betekenisvolle deelname aan 'n 

multikulturele samelewing en die bevordering van interkulturele kommunikasie. 

Gayle (1993:172) beweer dat die doelstellings van multikulturele onderwys is om 'n 

meer gebalanseerde sy van die geskiedenis aan te bied, die persoonlike 

ontwikkeling en interpersoonlike verhoudinge van leerders te bevorder, 'n 

regverdige benadering ten opsigte van individuele verskille in leerstyle te volg, die 

verteenwoordiging van die totale leeromgewing en gelyke geleenhede vir almal. 
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Volgens Gayle (1993:171) is dit nodig dat die leerders van ander bestaande kulture 

leer, maar dat hulle terselfdertyd ook van die aard en uniekheid van hulle eie kultuur 

bewus gemaak word. Die .leerders behoort ook diyersiteit buite hulle onmiddellike 

omgewing te ervaar. Leerders wat geleer het om,hul eie ~ultuurte leer verstaan en 

te waardeer, sal ander kulture makliker Jeer v~rstaan. Aile aktiwiteite behoort binne ,, ' 

die kulturele konteks van die leerders verklaar te word. 

Onderwysers behoort tematiese aktiwiteite en oefeninge wat · selfbewustheid en 

selfkonsep sowel as linguistiese waardering aanmoedig, aan te bied (Gayle 

1993:171). Rolspel, situasionele oefeninge, kulturele assimilasie en aile ander 

aktiwiteite wat kulturele diversiteit ten doel het, kan in werking gestel word. 

Multikulturele onderwys behoort die Jeerder voor te berei op die wereld wat hy 

betree in plaas van die een wat hy agterlaat (Gayle 1993:172). 

Benewens .die, etnies-kulturele oorwegings van multikulturele onderwys, bestaan 

daar 'n groat behoefte aan onderrig ten einde globale bewustheid aan te moedig. 

Bennett (1990:16) beweer dat leerders ingelig moat word oor die toestand van die 

planeet aarde en hul verantwoordelikhede en rolverwagtinge as inwoners van die 

planeet om dit te bewaar. 

Bennett (1990:282) noem ses noodsaaklike doelwitte by die implementering van 

multikulturele onderwys (vergeklyk figuur 2.2). Volgens Bennett (1990:282) vorm 

primere waardes die kern van hierdie doelwitte ten opsigte van multikulturele 

onderwys. Die primere waardes sluit die volgende in: 

• die leerder se verantwoordelikheid ten opsigte van 'n wereldgemeenskap 

• sy aanvaarding en waardering van kulturele verskille 

• ontsag vir die natuur 

• respek vir menswaardigheid van ander en universele menseregte 

Bennett se model word in figuur 2.2 skematies voorgestel. 
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Figuur 2.2 'n Voorstelling van doelwitte binne 'n multikulturele onderwys

sisteem volgens Bennett (1990:282)~ 

oelwit Een 
Ontwikkel meervoudlge 
historiese perspektlewe 

.• 

Ooelwit Twee 
Versterk kulturele 
bewustheid 

Ooelwit Drie 
Versterk interkultur~le 
vaardighede 

PRIMeRE WAARDES 

Verantwoordelikheid 
ten opsigte van 'n 
w~reldgemeenskap 

Aanvaarding en 
waardering van kulturele 
verskille 

Ontsag vir die natuur Respek vir menswaardigheid 
en universele menseregte 

Doelwit Ses Doelwit Vyf 

Ooelwit Vier 
Beveg rassisme, 
bevooroordeling en 
diskriminasle 

Die opbou van sosiale Verhoog die bewustheid 
vaardighede van die toestand 

van die planeet 
en globale dinamiek 

Met inagneming van al die bogenoemde doelstellings soos uit die literatuur verkry, 

wil dit voorkom of die doelstellings van multikulturele onderwys in twee woorde 

saamgevat kan word, naamlik respek en kennis. Ter verduideliking van hierdie 

stelling is 'n eie skematiese voorstelling (figuur 2.3) ontwerp wat aandui op watter 

wyse respek vir die self tot respek vir die natuur en objekte, ander mense en die 

wereldgemeenskap kan lei. Hierdie respek vir die self en vir ander mense, saam 

met bewustheid en kennis van ander kulture, kan aanvaarding, vrede en 'n 

harmonieuse saamverkeer in 'n multikulturele samelewing tot gevolg he. 
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Figuur 2.3 Eie skematiese voorstelling van die doelstellings van 

multikulturele onderwys 

RESPEK 

SELF 
(Selfaanvaarding en individualiteit) 

Bevordering van 'n eie identiteit 
Onderhouding van 'n kultuur en kultuurerfenis 
Opbou van selfbeeld van etnieseleerders 
lnagneming van die voorkeure .van leerders 
Persoonlike ontwikkeling 
lnagneming van lndividuele verskille van leerders 
Aard en uniekheid van 'n eie kultuur 

NATUUR EN OBJEKTE 
(Bewaring) 

• Verhoogde bewuswording van 
•.. .~ die-toestand van die planeet 

Globale dinamiek 
Om dit wat eie is, op te pas . 

MENSE 
(Menswaardigheid en 
menseregte) 

1-----1~~ Vermindering van kultuur· 
gebaseerde vooroordele, 
diskriminasie en stereotipering. 
lnterpersoonlike verhoudinge. 
Opbou van sosiale vaardighede. 

.. 

WeRELOGEMEENSKAP 
(Houdings en gesindhede) 

Positiewe houding teenoor 
ander kultuurgroepe 
Ontwikkeling van 'n regverdige 
en demokratiese bestel 
Bevordering van 'n taaldiversiteit 
Ontwikkeling van kritiese denke 
en 'n probleemoplossende 
gesindheid 

KENNIS 

INHOUDSINTEGRASIE 
EN KENNISKONSTRUKSIE 

Bewustheid van multikulturele samelewing 
Begrip van en waardering vir die bydraes van 
ander kultuurgroepe 
Ontwikkeling van vaardighede vir betekenisvolle 
deelname in die samelewing 
lnterkulturele kommunikasievaardighede 
Meervoudige, gebalanseerde historiese 
perspektiewe 
Bevordering van taaldiversiteit 

l---111-~{1 AANVAARDING EN VRED~ 
+ 
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2.6 AGTERGRONDGESKIEDENIS VAN MUL TIKUL TURELE ONDERWYS 

2.6.1 In ander Iande 

Voordat daar op die problema wat ten opsigte. van rnultikul:turele onderwys bestaan, 

gefokus kan word, is dit nodig dat 'n studie van die' oorsprong en verloop van die 

multikulturele proses in die onderwyssisteem van verskeie ander Iande gemaak 

word. 

2.6.1.1 Australie 

Cahill (1986:55) beweer dat 'n grootskaalse "post-War Immigration Programme" tot 

gevolg gehad het dat die regering tydens 1979 'n multikulturele onderwysprogram 

gei'nisieer het. Oar 'n tydperk van vyf jaar is 2 871 projekte regoor Australia 

gefinansier···in ~·n poging--·om die multikulturele filosofie in die onderwyssisteem te 

vestig. Die McNamara-verslag wat in 1979 vrygestel is met die doel om riglyne te 

verskaf vir die implementering van die multikulturele program, het ses elemente wat 

die kern van multikulturele onderwys vorm, ge'identifiseer, naamlik: 

• algemene studies wat aile leerders insluit en op die bydraes van die 

verskillende kultuurgroepe tot die Australiese samelewing fokus 

• spesifieke studies wat die historiese, sosiale, literere en kulturele 

agtergronde en tradisies van die verskillende etniese groepe in Australia 

insluit 

• internasionale en interkulturele studies wat op die bydraes van die 

verskillende kultuurgroepe tot die Australiese samelewing fokus 

• taalprogramme wat ten doel het om aan die leerders die geleentheid te bied 

om 'n Australiese taal, behalwe Engels, te leer 

• Engels as tweede taal in te voer met die doel om by die leerders wat nie 

Engels as moedertaal praat nie, die taalvaardighede aan te leer om in die 

bre~ samelewing oar die weg te kom 
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• tweetalige onderrigprogramme in te stel met die doel om leerders die 

geleentheid te gee om vakke in 'n Australiese taal, behalwe Engels, te kan 

bestudeer 

In 'n onafhanklike studie het Cahill ( 1989:.5§)" beyind dat, alhoewel hierdie 

multikulturele onderrigprogram wei baie positiewe aspekte gehad het, dit nie 

wesenlike en blywende veranderinge tot gevolg 'geha9 het nie. Die suksesvolle 

implementering is bemoeilik deur administratie~e swakhede, verskille ten opsigte 

van doelwitte en persepsies,. 'n beperkte teoretiese raamwerk, onderwysers se 

beperkte kennis van multikulturele onderwys en problema ten opsigte van onderrig 

in ander tale behalwe Engels. 

2.6.1.2 Verenigde State van Amerika (VSA) 

Die "Civil Rights Movement" van die sestiger- en sewentigerjare hat verskeie 

pogings aangewend om gelyke onderwysgeleenthede in die VSA te bevorder. 

Voorstanders van integrasie, tweetalige onderwys en onderwys vir spesiale 

behoeftes hat gepoog om onderwys toegankliker te maak (Sleeter & Grant 

1987:421 ). Multikulturele onderwys was dus 'n hervormingsbeweging wat gemik 

was op die verandering van die inhoud en prosesse wat in die skole in die VSA 

werksaam was. Wooldridge (1992:6) verwys na Bill Clinton as die eerste persoon 

wat die nasionale aandag op homself as 'n onderwyshervormer gevestig hat. 

Volgens Wooldridge (1992:7) is die VSA sedert die vroee tagtigerjare in 'n toestand 

van paniek .ten opsigte van onderwys, wat verder versterk is deur die hoe 

persentasie skoolverlaters. Die kurrikulum fokus te veel op akademiese opleiding 

en te min op beroepsgeorienteerde onderrig. Polities-korrekte optrede het nie baie 

gehelp nie. Diskriminasie ten gunste van die minderheidsgroepe het voorgekom 

deurdat universiteite op liberalisering van minderheidsgroepe gefokus het in plaas 

van op ekonomiese groei (Wooldridge 1992:7). 
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Verskeie pogings is aangewend om die leerders te motiveer, finansieel by te staan 

om privaat skole by te woon en skole finansieel te ondersteun om meer effektiewe 

onderrig te verskaf (Wooldridge 1992:8). 

In die meeste stadskole van die VSA is onderwysers,. studente en administratiewe 

personeel gedwing om skole oop te stel sander dat die nodige riglyne aan hulle 

deurgegee is vir effektiewe interkulturele verhoudingstigtings en die bevordering . ' 

van akademiese prestasie by sowel die minderheidsgroepe as die 

meerderheidsgroepe (Bennett 1990:32). Die opvoedkundige programme wat in 

hierdie multikulturele skole ingestel is, het nie rekening gehou met die feit dat daar 

groat ver~kille bestaan ten opsigte van die psigologiese gereedheid, etniese 

identiteite en omgewingstimulering by hierdie leerders nie (Bennett 1990:32). 

Dit wil dus voorkom of die VSA baie probleme ten opsigte van multikulturele 

onderwys ervaar het en··dat die VSA-nie met die realiteit rekening gehou het nie. 

2.6.1.3 Brittanje 

Die toename in immigrante wat gedurende die vyftiger- en sestigerjare Brittanje se 

groat industriele stede veral vanuit die Karibiese eilande en Asie binnegestroom 

het, het 'n langtermynprobleem geword wat deur die regering ondersoek moes word 

(Freer 1992: 17; Singh 1993:53). Die regering het eers pro beer om hierdie leerders 

so gou moontlik deur die inheemse bevolking te laat opneem en hulle die Engelse 

taal te laat aanleer ('n proses wat as assimilasie bekend staan). Volgens Singh 

(1993:54) het hierdie werkswyse 'n kultuurskok tot gevolg gehad, en is die leerders 

nie so maklik in die hoofstroom opgeneem nie. Hierdie leerders is ook versprei in 'n 

paging om te verhinder dat die skole 'n immigrante-karakter ontwikkel. 

In die sewentigerjare het daar 'n denkverskuiwing van "assimilasie" na "integrasie" 

plaasgevind. Pogings is aangewend om in die spesifieke behoeftes van die 

minderheidsgroepe te voorsien (Singh 1993:57). Die klem het egter steeds op 

leerders as immigrante uit ander Iande geval. 'n Groot mate van stereotipering het 
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plaasgevind, en die immigrante moes steeds die dominante kultuur aanneem (Freer 

1992: 18). Strategiese veranderinge ten opsigte van kurrikulumhervorming en nuwe 

onderrigmodelle was nodig. 'n Klimaat moe~ geskep. word waarin hierdie 

minderheidsgroepe gemaklik kon voel, hulle ~osio-l<ulturelf3 erfenis kc;>n ontwikkel en 

die nodige vaardighede kon aanleer om as volw,assen~s met hulle · portuurgroep te 

kompeteer (Singh 1993:61 ). 

Volgens Freer {1992:22) is multikulturele onderwys in Brittanje tans 'n paging om 

Britse tradisies en doelstellings te behou, maar terselfdertyd leerders uit ander 

kultuurgroepe as gelykwaardig te erken deur die nodige sosiale en opvoedkundige 

steun aan hulle te bied sodat hulle hul valle potensiaal kan ontwikkel. 

2.6.1.4 Zimbabwe 

Daar was min. belangstelling in multikulturele onderwys in Zimbabwe voor 1978. 

Sedert 1981 is die onderwys eerder gesien as meerrassig as multikultureel (Freer 

1992:7). Sosiale eenheid in plaas van die erkenning van diversiteit het dus aandag 

geniet. Die regering se siening was dat die kultuur van die werkersklas dominant 

was, en dat kulturele verskille in 'n . nuutontwikkelde samelewing irrelevant was. 

Daar het dan ook ongelykhede bestaan. Die toelating van wit leerders tot 

sekondere onderwys is gebaseer op ouderdom en ouers se keuse, terwyl die 

toelating van swart leerders op meriete gebaseer is. Die opheffing van hierdie 

ongelykhede het groot problema tot gevolg gehad (Freer 1992:8-9). 

Multikulturele onderwys is deur die privaatsektor as baie belangrik gesien. In 1986 

is daar egter deur die regering 'n paging aangewend om die ongelykhede op te hef 

en is daar bepaal dat onderwysers meer eweredig onder die swart en wit skole 

ingedeel moat word. Sodoende kon vaardighede en mannekrag 'n grater deel van 

die Zimbabwiese bevolking bereik (Freer 1992:11 ). Na die onafhanklikwording van 

Zimbabwe is meer aandag aan meerrassige personeel geskenk, en het. sillabusse 

op die onderrig van Engels as 'n tweede taal gefokus (Freer 1992:13). Verskeie 

ingewikkelde problema het ook hier na vore getree. 
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Vervolgens sal die implementering van multikulturele onderwys in Suid-Afrika 

ondersoek word. 

2.6.2 Suid-Afrika 

Wanneer die moontlikhede van suksesvolle multikulturele onderwys in Suid-Afrika 

oorweeg word, moet daar in gedagte gehou word dat die beleid wat in oorsese 

Iande suksesvol was, nie noodwendig in Suid-Afrika dieselfde 

toepassingsmoontlikhede sal he nie, aangesien die Suid-Afrikaanse bevolking uit 'n 

kompleksa mengsel van eerstewereldse sowel as derdewereldse sosiale en 

omgewing,somstandighede bestaan .. Die unieke aanloop tot multikulturele onderwys 

in Suid-Afrika sal vervolgens bespreek word. 

2.6.2.1 Die ou onderwysbedeling 
.... .~ 

Moore (1994:240) beweer dat die apartheidsbeleid 'n oorweldigende en dominants 

rol gespeel het in Suid-Afrika, en daarom ook op die Suid-Afrikaanse 

onderwyssisteem 'n groot invloed van onderdrukking gehad het. 

Apartheidsonderwys het sy ideologie.se fondament in kulturele verskille gehad. In 

Suid-Afrika was die totale onderwyssisteem op rassesamestellings gebaseer. Dit 

het uit vier departemente, elk met verskeie subsisteme, bestaan. Die vier 

hoofbevolkingsgroepe (wit, bruin en swart bevolking, sowel as lndiers) het elk hul 

eie Departement van Onderwys gehad (Mncwabe 1990:12-13). Verskeie wette was 

dan ook van krag ten opsigte van die voorsiening van onderwys aan die 

verskillende bevolkingsgroepe. Die apartheidsbeleid en die geskiedenis van aparte 

onderwys moes vir multikulturele onderwys plek maak (Moore 1994:242). 

2.6.2.2 Sosiale en po/itieke realiteite 

Suid-Afrika het 'n ongekende oorgang beleef waar daar van 'n apartheidsbeleid na 

'n demokratiese stelsel in die ware sin van die woord beweeg is. 'n 

Klemverskuiwing van aparte skole na multikulturele skole het weens verskeie 
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standaarde, en dat nuwe idees, uitvindings en beter onderrigmetodes voorgestel 

behoort te word. Hierdie balans is noodsaaklik, aangesien onvoldoende 

veranderinge tot stagnering sal lei, tef"Wyl te veel veranderinge tot spanning en 

frustrasie by die leerders sowel as by die onder\.vyser aanleiding kan gee (Van der 

Linde 1997:62). 

Voordat 'n mens die wereld kan verander, behoort 'n mens eets jouself te verander. 
' > .' 

Om die kurrikulum en die. skool van monokultureel na multikultureel te verander, 

moet onderwysers eers hulle denke verander en paradigmaskuiwe maak (Banks & 

Banks 1993:35). 'n Nuwe benadering tot verandering binne die onderwyssisteem 

vanuit 'n vyeldeurdagte wegspringposisie sal verandering laat vlot. 

Dit is noodsaaklik om hierdie veranderinge wat deur die Suid-Afrikaanse skole in die 

gesig gestaar word op 'n effektiewe en positiewe manier te hanteer. Sodoende kan 

die uitkoms .~ daarvan .... opbouend ·van aard wees. Verskeie riglyne vir die 

implementering van verandering in die onderwyssisteem word deur Van der Linde 

(1997:63-64) voorgestel: 

• Vir verandering om plaas te. vind, is dit noodsaaklik dat die realiteit in ag 

geneem behoort te word. 

• Enige beoogde veranderinge binne die multikulturele onderwyssisteem 

behoort aanvaarbaar, bereikbaar en duidelik afgebaken te wees. 

• Veranderinge moet op die regte tyd en op die regte manier voorgestel word. 

• Sensitiwiteit moet aan die dag gele word. Die samelewing se behoeftes, 

doelwitte en doelstellings moet deur die veranderinge gereflekteer word. 

• Die huidige stand van sake kan nie onveranderd bly voortbestaan nie. Die 

multikulturele skool moet so buigbaar as moontlik tydens die implementering 

van veranderinge wees, en voorsiening behoort vir die onvoorspelbare 

toekoms gemaak te word. 

• Veranderinge behoort ook koste-effektief te wees. In die lig van 

ekonomiese oorwegings is veranderinge ongelukkig nie altyd 

implementeerbaar nie. 
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Volgens Van der Linde (1997:69) is wedersydse vertroue tussen die onderwysers, 

die skoolbestuur en die gemeenskap vir enige. verandering noodsaaklik. Aan 

onderwysers behoort die volmag ("empowerment") en ondersteuning gegee te word 

om innoverend in hul beroep te wees. Volm'ag kan dan ook as 'n belangrike 

motiveringstegniek vir onderwysers dien. Dit blyk dat nie net die onderwysers nie, 

maar die hele bestuur van die skoal 'n bepalende rol ten opsigte van die 

implementering van verandering speel. 

Die bestuur van die multikulturele skoal moet 'n stemming vir verandering daarstel. 

Die bestuur behoort as voorbeeld te dien vir die onderwysers sowel as die leerders 

deur nie ~bsessief aan die hede vas te hou nie (Van der Linde 1997:69). Dit is dus 

noodsaaklik dat die bestuur 'n positiewe houding teenoor ander kulture inneem. 

Die behoefte aan akademiese voortreflikheid, gelykheid en balans, die bestaan van 

'n multi-etniese samelewing, die· bestaan van 'n interafhanklike wereld en 

demokratiese waardes beklemtoon vandag die noodsaaklikheid van multikulturele 

onderwys. 

2.6.2.4 Die beginfase van multiku/turele onderwys in Suid-Afrika 

Volgens Grove (1992:41) was die probleem waarmee die Suid-Afrikaanse onderwys 

geworstel het, die feit dat daar nie duidelikheid was oar watter vorm van 

multikulturaliteit vir alma! aanvaarbaar sou wees nie. Wat wei duidelik was, was die 

feit dat die onderwyssisteem weg beweeg het van afsonderlikheid na 

gemeenskaplikheid. Skoolvoorsiening is nie meer net op ras gebaseer nie, en skole 

sou moes kies om monokultureel te bly, op die beginsel van assimilasie te werk of 

om multikultureel te word. 

Verskeie skole het vroeg reeds van die beginsel van assimilasie gebruik gemaak. 

Assimilasie vind plaas wanneer 'n minderheid leerders wie se kultuur verskil van die 

hoofstroomkultuur van die skoal, geabsorbeer word deur die makrokultuur van die 
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skool en van sekere aspekte van hul eie kultuur afstand moet doen (Grove 

1992:43). 

Cook (1990:7) maak die volgende stallings met betrekking tot die oopstelling van 

skole: 

• Slegs enkele wit ouers het hulle kinders uit die skole gehaal. . ' 

• Slegs enkele gevalle van rassekonflik het voorgekom. 

• Die standaarde het nie gedaal nie, aangesien toelatingseksamens deur die 

leerders geskryf is. 

• Di.e jonger leerders het minder frustrasie ervaar en makliker aangepas. 

• Die ouer leerders moes soms 'n graad of twee afskuif. 

In 1994 het verskeie Afrikaanse skole (skole wat Afrikaans as onderrigmedium 

gebruik het) besluit om 'die Gautengse Departement van Onderwys te ondersteun in 

hulle siening van gelyke onderwysgeleenthede vir a I mal (Bezuidenhout 1998:1 ). 

Sommige van hierdie skole is oopgestel sonder dat die taalbeleid verander is en 

met 'n vae en onduidelike agend.a. Hierdie skole het die swart leerders toegelaat, 

maar het geweier om Engels in die taalmedium te akkommodeer. Hierdie leerders is 

ontnugter en het in verskeie gevalle, met 'n druipsyfer van 100%, nie weer na die 

skole teruggekeer nie (Bezuidenhout 1998:1 ). 

Volgens Bezuidenhout (1998: 1) is daar egter ook skole wat positief gereageer het, 

en sodoende deur die Gautengse Departement van Onderwys ondersteun is. Daar 

is gesamentlik besluit dat hierdie skole in hulle doel moet slaag om sodoende 'n 

navolgenswaardige voorbeeld vir ander skole te stel. 

Dit blyk dus dat multikulturele onderwys in aile Iande, ook in Suid-Afrika, 'n 

ingewikkelde aangeleentheid is wat deur onderwysbeplanners deeglik ondersoek 

moet word. Duidelike riglyne moet opgestel word vir die implementering van 

multikulturele onderwys. Enkele van hierdie probleme sal vervolgens bespreek 

word. 
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2.7 PROBLEME TEN OPSIGTE VAN DIE IMPLEMENTERING VAN 

MUL TIKUL TURELE ONDERWYS 

2.7.1 Problema in ander Iande 

Verskeie problema ten opsigte van multikulturele onderwys word in die literatuur 

gemeld. Een van die grootste en ernstig~te, probleme wat, in die multikulturele 

onderwyssisteem voorkom, blyk die probleem van stereotipering te wees. 

Stereotipering word deur onderwysers, sowel as deur leerders. gehandhaaf. 

Stereotipering sal vervolgens in meer besonderhede bespreek word, waarna daar 

ook na ve~skeie ander probleme verwys sal word. 

2.7.1.1 Die prob/eem van stereotipering 

a Dis begrip "stereotipering" 

Stereotipering word volgens Bennett (1990:17) beskryf as kategorisering wat 

gebaseer is op oordrewe en onakkurate veralgemenings wat gebruik word om aile 

lede van 'n spesifieke groep te beskryf. Stereotipering is universeel en kom oral in 

die wereld voor. Dit geskied sender uitsondering ten koste van die groep wat 

gestereotipeer word. 

Kultuuranderse leerders meet nie gesien word as onbekwaam nie, maar slegs as 

verskillend. Oaar meet gewaak word teen stereotipering. Hierdie leerders het 

dikwels 'n ryker kultuur wat 'n grater verskeidenheid lewenstyle insluit as sommige 

ander leerders wat deel van die dominante kultuur uitmaak. Stereotipering is 

gevaarlik, aangesien dit iemand se gevoelens kan seermaak, vooroordele kan 

huisves en tot diskriminasie kan lei (Ahlgren 1993:28). Stereotipering kan tot 

onakkurate persepsies en vooroordele lei (Bennett 1990: 17). Stereotipering kan 

dus emosionele skade aanrig. 
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fout is nie, ·of die fout van hulle kultuur nie, maar dat die wereld voortdurend herskep 

word deur wat 'n mens doen. Hulle kan dus die kans he om 'n verskil te maak. 

2.7.1.2 Ander probleme ten opsigte van multiku/turele onderwys 

O'Donnell en O'Donnell (1995:23) beweer dat verskille. ten opsigte van leerstyle nie 

noodwendig die resultaat van verskillende kulture is nie, maar dat leerders binne 

een kultuur ook van verskillende leerstyle afhanklik is. O'Donnell en O'Donnell 

(1995:24) beweer verder dat daar geen formule vir suksesvolle onderrig bestaan 

nie, en dat daar nie voldoende navorsing gedoen is om onderrig wat op geslag, ras 

en etnies~ kenmerke gebaseer is, te ondersteun nie. 

Die aanname dat die selfbeeld van swart leerders laer is as die van ander leerders, 

en dat die verbetering van hulle selfbeeld sal lei tot verbeterde akademiese 

prestasie, ···is~ nie gegrond nie (O'Donnell & O'Donnell 1995:24). Wanneer 

sosio-ekonomiese statusverskille in ag geneem word, is daar nie noemenswaardige 

verskille in die selfbeeld van leerders in verskillende kultuurgroepe nie. 

Singh (1993:62) beweer dat die relevantheid van multikulturele onderwys in gebiede 

waar etniese minderheidsgroepe nie voorgekom het nie, problema veroorsaak het. 

'n Verdere probleem is ook die klem wat op die begrip van ander kulture geplaas is 

ten koste van die aanleer van vaardighede om in die samelewing kompeterend te 

kan optree en hulle volle potensiaal te ontwikkel. 

Cahill (1986:61-68) beweer dat die multikulturele program in Australis verskeie 

problema tot gevolg gehad het. Die program het geneig om 'n staatsprogram te 

word, wat die duplisering van pogings tot gevolg gehad het. Die dominants etniese 

groepe in elke staat het druk op die staatskomitees uitgeoefen vir die finansiering 

van hulle kultuurprojekte, met die gevolg dat daar nie genoeg fondse was om die 

kleiner etniese groepe in daardie state op 'n gelyke vlak te finansier nie. Die studies 

van die Iande van waar die immigrants oorspronklik afstam, het tot misverstande 

gelei. Multikulturele onderrig het derhalwe 'n globale karakter gekry in plaas van om 
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op Australiese multikulturele perspektiewe te fokus. Die taak van die onderwysers 

is ook baie deur hulle onvoldoende kennis van die Australiese etniese groepe 

bemoeilik. Die laaste probleem wat deur Cahill (1986:66-68) genoem word, is die 

taalprobleem. Die skoolbeleid van tweetaligheid is· nie deur die gemeenskap 

ondersteun nie, en die handhawing van die moedertaal is belangriker as Engels 

geag. Die "reg van die kind om in sy moedertaal onderrig te word" is egter nie altyd 

voldoende om op 'n wereldvlak te onderhandel nie. 

2.7.2 Probleme in Suid-Afrika 

Een van die ernstigste problems in die multikulturele onderwyssisteem is die 

handhawing van standaarde (Grove 1992:43). Die blote besit van 'n 

matrieksertifikaat dui nie noodwendig op funksionaliteit nie, en die manipulasie van 

die matrieksimbole soos wat na matriekeksamens gedoen word, wek slegs die skyn 

dat daar aan"Ciie standaarde voldoen is (Grove 1992:43). Grove (1992:43) verwys 

vervolgens daarna as nasionale selfbedrog en beweer dat, indien Suid-Afrika 

ekonomies wil groei en met ander Iande wil kompeteer, die integriteit van 

onderrigstandaarde bewaar meet word, aangesien verlaagde standaarde op die 

lang duur 'n verwoestende uitwerking.op 'n gemeenskap kan he. 

Volgens Cook (1990:6) is 'n verdere probleem die vrese wat ouers ervaar ten 

opsigte van multikulturele onderwys: 

• Ouers vrees dat die leerders teruggehou sal word deur die leerders wie se 

onderrigagtergrond onvoldoende was. 

• Ouers vrees dat ouer swart leerders aan laer grade toegewys sal word. 

• Ouers vrees dat 'n multikulturele personeel die kinders kan blootstel aan 

outoritere onderwysers wat onvoldoende opleiding het en nie hulle kultuur 

verstaan nie. 

• Ouers vrees dat die standaard van Engels sal afneem. 

• Ouers vrees antagonisms en geweld tussen leerders uit verskillende 

rassegroepe. 
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• Ouers vrees dat die leerders kultuur-vervreemd sal raak en sodoende die 

waardes, godsdiens en selfs hul sin vir humor wat eie is aan hulle eie 

kultuur, sal verloor .. 

Hierdie vrese blyk in baie gevalle ongegrond. te (wees •. aangesien min van hierdie 

vrese werklikhede geword het. Bezuidenhout (1998:1-5) noem egter verskeie 

wesenlike probleme wat in die praktyk binne die multik4lturele onderwyssisteem na 

vore getree het: 

• Weens die behoefte aan goeie kwaliteit onderrig · is die oopgestelde 

Suid-Afrikaanse skole toegestroom deur ouers wat om toelating vir hul 

kinders kom aansoek doen het. Dit was baie moeilik om hierdie ouers te 

oortuig dat die skool met die bestaande fasiliteite nie meer leerders kon 

akkommodeer nie. 

• Nie.-.aUe skole verander hlJJie taalbeleid na dubbelmedium of parallel

medium nie. Sodoende word groot getalle leerders die voorreg ontneem om 

van bestaande fasiliteite gebruik te maak. 

• 'n Parallelmediumskool benodig 'n hoar onderwyser-leerling-verhouding, 

aangesien hierdie onderrigsit~asie meer kompleks as die van eentalige 

skole is. Hierdie skole dra 'n groter werkslading as ander skole. Hulle kan 

in die toekoms oorweeg om weer na 'n beleid van eentaligheid terug te 

beweeg. 

• Buiten die taalvakke · moet aile notas, toetse, vraestelle, memorandums en 

ander administratiewe stukke in beide Afrikaans en Engels beskikbaar 

gestel word. Aile voorbereiding moet in albei tale gedoen word. Dit 

verhoog die uitgawes sowel as die werkslading van die onderwysers. 

• Verskeie swart leerders kom van skole waar hulle moedertaalonderrig 

ontvang het en waar die nodige fasiliteite nie so geredelik beskikbaar was 

nie. Hierdie leerders het bykomende hulp en aandag van die reeds 

oorlaaide personeel nodig. Meer tyd word dan ook aan remedierende werk 

bestee. 
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• .Die- bestuur van die skool is voortdurend besig met "krisisbestuur", en 

sodoende is daar nie voldoende tyd vir beheer, indiensopleiding en die 

inwerkingstelling van kurrikulum 2005 nie. 

• Die opstel van effektiewe tydroosters word·deur die beleid van tweetaligheid 

bemoeilik, veral aangesien min personeel beskikbaar is. 

• Swart Jeerders kom laat en -kan as gevolg van vervoerprobleme nie 

geredelik aan buitemuurse aktiwiteite deelneem nie. 
' ,' I 

Hieruit blyk dit dat baie van hierdie probleme fokus op die verhoogde werkslading 

van die onderwysers en die swak finansiele posisie waarin baie multikulturele skole 

hut bevind. Aangesien die regering self 'n krisis beleef ~at finansies betref, is die 
' . 

multikulturele skole vandag op hul eie kreatiwiteit aangewese om fondse in te 

samel. Multikulturele skole maak derhalwe staat op die steun van die samelewing 

en die privaat sektor. 

.... _''I 

'n Ander aspek van multikulturele onderwys wat ook aandag behoort te geniet, is die 

regering se beleid ten opsigte van multikulturele onderwys. Dit sal vervolgens 

bespreek word. 

2.8 DIE REGERINGSBELEID TEN OPSIGTE VAN MUL TIKUL TURELE 

ONDERWYS 

Die regering is verantwoordelik vir die voorsiening van multikulturele onderwys; 

daarom is die regering ook verantwoordelik vir die toerusting van die onderwysers 

vir die hantering van verandering (Davey in Le Roux 1994: 145) wat die 

implementering van multikulturele onderwys sal bespoedig en vergemaklik. 

Daar · bestaan geen dokumentasie wat die regering se beleid ten opsigte van 

multikulturele onderwys kan toelig nie (Bezuidenhout 1999). Almal wat by die 

installing van multikulturele onderwys betrokke is, is gevolglik afhanklik van die 

grondwet en dit wat daarin opgeteken staan. 
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Artikel 8 van die grondwet van die Republiek van Suid-Afrika (1993) maak eksplisiet 

voorsiening vir die installing van regstellende optrede-programme deur 'n nuwe 

regering. Volgens hierdie artikel kan onderwys hierdie · regstellende optredes 

moontlik maak. Daar word betoog dat bepaalde problema opgelos moet word, en 

dat onderwys toegelaat word om 'n konstruktiewe rol. in hierdie verband te speel. 

Beckmann (1994:160) beweer dat onderwys 6f verlam kan word deur die 

regstellende optrede 6f dat dit 'n belangrike faktor kan wees vir die suksesvolle 

regstelling van die ongelykhede van die verlede. Beckmann (1994:164) beweer dat 

opvoeders vertrou kan word met die beskerming en opheff!ng van die 

minderbevoorregte groepe en respek vir hulle fundamentele regte en vryhede sal 

toon. Die. rol van die regering behoort volgens Beckmann ( 1994:164) beperk te 

word tot die opstel van 'n beleid en die voorsiening van die nodige infrastruktuur en 

fasiliteite. 

Oat elke teerder die reg het tot ··gelyke onderwysgeleenthede is 'n feit, maar 

aangesien elke leerder uniek is, word· differensiasie 'n noodsaaklikheid. Hierdie 

uniekheid en die verskille tussen die leerders in 'n multikulturele opset sal 

vervolgens bespreek word. 

2.9 DIE LEERDER IN 'n MUL TIKUL TURELE SKOOLOPSET 

Die leerders in 'n multikulturele skoolopset is uit verskillende omgewings en 

agtergronde afkomstig. Daar is verskille ten opsigte van kulturele aangeleenthede, 

die opvoedingstyl van die ouers, asook ten opsigte van die gesinsituasie. Hierdie 

verskille meet in ag geneem word binne 'n multikulturele onderwyssisteem. Enkele 

voorbeelde van hierdie verskille tussen die leerders sal vervolgens bespreek word. 

2.9.1 · Verskille ten opsigte van taal 

Persona wat dieselfde taal praat, kan gesien word as persona wat baie meer 

gemeen het en dieselfde sienings deel, aangesien hulle sekere situasies en 

ervarings in dieselfde woorde beskryf. In Suid-Afrika met sy verskeidenheid van elf 
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amptelike tale, is dit vir die leerder nodig om onderrig in 'n tweede of selfs derde taal 

te ontvang (VanDer Horst & Lebeloane 1997:34). Die vermoe om 'n tweede taal te 

praat en onderrig daarin te ontvang, kan· positiewe resultate he. Volgens Ahlgren 

(1993:29) kan 'n vlak van respek so bewerkstellig word wat andersins jare sou duur. 

Die nadeel hiervan is egter dat die leerder 'n beperkte woordeskat het, en dus nie in 

staat is om so baie idees te formuleer en · uit te druk as 'n leerder wat in sy 

moedertaal onderrig word nie. 'n Verdere nadeel is dat tweedetaalleerders se 

denkprosesse baie stadiger geskied, aangesien al die inligting eers vertaal moet 

word. Hierdie leerders raak dus vroeer uitgeput as die moedertaalleerders (Van Der 

Horst & Le.beloane 1997:34). 

Hierdie probleem kan opgelos word deur die installing van kompensatoriese 

taalprogramme wat parallel loop met die normale skoolprogram. Volgens Van Der 

Horst en ·Lef>eloane t1997:34) behels 'n "language accross the curriculum"

benadering dat die onderwyser op die woordeskat, kommunikasievaardighede en 

taalgebruik in sy vakgebied klem le. Oorbruggingskursusse kan ook baie voordele 

inhou. 

2.9.2 Verskille ten opsigte van selfbeeld 

Selfbeeld is 'n baie belangrike psigologiese aspek wat deur 'n multikulturele 

omgewing in aanmerking geneem behoort te word (Van Der Horst & Lebeloane 

1997:32). Ouderdom, geslag, fisiese eienskappe van die leerder, geloof, waardes 

en sosio-ekonomiese status kan 'n groot rol speel by die ontwikkeling van 'n kind se 

selfbeeld. 

O'Donnell en O'Donnell (1995:24) beweer dat 'n multikulturele program ten doel het 

om die selfbeeld van die swart leerders op te bou. Dit is gebaseer op die aanname 

dat swart leerders 'n laer selfbeeld het en sodoende in hulle akademiese prestasie 

gerem word. Hierdie aannames is egter nie geverifieer nie. O'Donnell en O'Donnell 
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2.9.3 Verskille ten opsigte van identiteit 

Die identiteit van individue word deur kulturele, sosiale en historiese kragte in die 

samelewing gevorm. 'n Kind leer die waardes; 'houdings en tradisies aan van die 

samelewing waarin hy hom bevind en maak dit deel van sy karakter. Die identiteit 

van 'n individu is slegs geldig wanneer die identiteit deur die self opgebou is (Noel 

1996: 132). Selfbewustheid is 'n bewustheid ya!l die standaarde van die dominants 

samelewing. Noel (1996:131) beweer dat dit egter nie normaal is nie, aangesien 

hierdie siening kan lei tot 'n onvermoe om ander kulture te verstaan en te aanvaar. 

Selfbewustheid kan ook spruit uit die leerder se beperkte vermoe om die Engelse 

taal te pra~t. Sy lyftaal spreek dan van onsekerheid (Hampel 1993:42). 

Hier volg twee voorbeelde ter illustrasie van die wyse waarop identiteitsvorming 

deur onsensitiewe en onvoldoende onderwys bei'nvloed kan word. 

Atmore (in Le Roux 1994: 163) verwys na 'n swart leerder in 'n wit skool wat ervaar 

het dat die ander leerders van 'n ander ras as sy is, 'n ander taal as sy praat, ander 

kos as sy eet en ander liedjies en rympies as sy ken. Sy kan haar nie met die 

kinders of volwassenes identifiseer in.die boeke wat sy lees nie. Hierdie gebrek aan 

identifikasie meet nie as ondergeskiktheid of minderwaardigheid gesien word nie. 

Onderwysers meet teen so 'n siening waak. 

Atmore (in LeRoux 1994:163) maak ook melding van 'n vyftienjarige swart seun wat 

deur die ander kinders "Biacky" genoem is. Hy het uitgesluit en minderwaardig 

gevoel omdat hy swart is. Hy het 'n behoefte gehad om swart mense te sien 

presteer. Daar was geen boeke in sy skool oor swart mense nie. Dit is noodsaaklik 

vir jong, swart kinders om boeke, speelgoed en legkaarte te he wat oak hulle kultuur 

uitbeeld, en waarmee hulle hul gemaklik kan identifiseer. 

Dit wil dus voorkom of rolmodelle uit 'n eie kultuur vir identiteitsvorming in 'n 

multikulturele onderrigsituasie noodsaaklik is. Dit hoef nie noodwendig die 

onderwyser te wees wat as rolmodel dien nie, maar rolmodelle uit boeke en films en 
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Volgens Bennett (1990:63) is die orientasie van die swart bevolking ten opsigte van 

tyd polichronies. Verskeie aktiwiteite vind gelyktydig plaas en blyk sender skedule 

te wees. Bennett (1990:63) beweer · verder ·dat mensgeorienteerde mense 

gewoonlik na die polichroniese kant van die tydspektrum neig. Sulke mense sal 

klaar luister, omdat die mens belangriker as 'n tydskedwle js. 

Mensgeorienteerdheid is nie beperk tot die s~art bevolking nie, maar word meer 

dikwels by die swart bevolking aangetref. Dit blyk dan ook uit hulle 

gesinsamestellings en familiestrukture waar hulle as groot families bymekaar woon 

en mekaar ondersteun en help. Die grootouers pas dikwels· die kinders op terwyl 

die ouers werk. 

2.9.6 Verskille ten opsigte van voorkennis 

Aangesien···die Suid-Afrikaanse skole eers onlangs die gebied van multikulturele 

onderwys betree het, gebeur dit dikwels dat daar in 'n klas swart leerders sit wat nie 

die geleentheid gehad het om voldoende voorkennis op te bou nie. Voorkennis 

verwys na die kennis waaroor die leerder reeds veronderstel is om te beskik ten 

einde die nuwe werk te kan verstaan en te integreer. Vergeleke met die wit leerders 

kan die swart leerders dus 'n agterstand he. Voldoende voorkennis vir die werk wat 

in die klas behandel word, is noodsaaklik vir sukses, aangesien basiese voorkennis 

leerders in staat stel om die werk te verstaan en die handboek te begryp (Bennett 

1990:177). 

Dit word toenemend die verantwoordelikheid van die onderwyser om die voorkennis 

van die leerders vas te stel en agterstande in te haal voordat onderrig kan 

plaasvind. Ten slotte kan gese word datal hierdie verskille multikulturele onderwys 

kompliseer, en dat differensiasie 'n belangrike rol by die implementering van 

multikulturele onderwys speel. 

In die volgende afdeling sal daar aan onderwys in die multikulturele skoolopset 

aandag gegee word. 
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2.10 .ONDERWYS IN 'n MULTIKULTURELE SKOOLOPSET 

"A mixed school with poor and unsympathetic teachers, with hostile public opinion, 

and no teaching of truth concerning black folk; Is bad. A segregated school with 

ignorant placeholders, inadequate equipment, poor salaries and wretched housing, 

is equally bad. Other things being equal, the mixed school is the broader, more 

natural basis for the education of all youth:· It gives wider ·contacts; it inspires 

greater self-confidence; and suppresses the inferiority complex. But other things 

seldom are equal, and in that case, Sympathy, Knowledge, and Truth .• outweigh all 

that the mixed school can offer." (DuBois 1987, soos aangehaal deur Bennett 

1990:32). 

Hieruit kan die afleiding gemaak word dat gedwonge oopstelling van skole nie 

noodwendig sukses sal waarborg nie. Die blote toelating van swart leerders tot die 

publieke skole is nie voldoende nie:· Dit gaan hier om positiewe houdings van die 

onderwysers en die samelewing, die verskaffing van die nodige fasiliteite en vera! 

simpatie en begrip vir die aanpassings wat deur aile betrokke persone gemaak moet 

word. 

Lemmer en Squelch (1993:4-5) gee 'n treffende uiteensetting van die aspekte wat 

kenmerkend van multikulturele onderwys is: 

• Die regmatige bestaan van verskillende kulturele groepe word erken en 

aanvaar. 

• Akkulturasie en die behoud van kultuur word aangemoedig. 

• lnteraksie en samewerking tussen persona van verskillende kulturele 

groepe word aangemoedig. 

• Kulturele diversiteit behoort as 'n bate in plaas van 'n stremming gesien te 

word. 

• Gelyke regte van aile kulturele groepe behoort erken te word. 

• Gelyke geleenthede moet aan aile kulturele groepe voorgehou word. 
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• Hervorming van die totale skoolomgewing, onderrig en leerprosesse is 'n 

vereiste. 

• Effektiewe onderrig is noodsaaklik. 

'n Multikulturele leeromgewing word geskep deur die verskeidenheid van kulturele 

waardes wat deur die leerders verteenwoordig word (Gayle 1993: 170). 'n 

Multikulturele skoolomgewing bestaan uit verskeie belangrike komponente, soos 

aktiewe betrokkenheid by die gemeenskap, · die rol en verwagtinge van die 

onderwysers, onderhandeling en konflikhantering, kurrikulumaangele~nthede soos 

taal en leerstyle en die skoolbeleid. Hierdie komponente sal vervolgens bespreek 

word. 

2.1 0.1 Betrokkenheid by die ouergemeenskap 

'n Aktiewe ·betrokkenheitl by die gemeenskap impliseer 'n aktiewe interaksie tussen 

die ouers en die skoal. 

2.1 0.1.1 Die rot van die ouer 

Aangesien ouers die primere opvoeders van hul kinders is, is dit belangrik dat hulle 

by die multikulturele skoal betrokke sal raak. Ouers het 'n opvoedkundige 

verantwoordelikheid teenoor hul kinders, aangesien die skoal nie aileen in al die 

behoeftes van die kind kan voorsien nie. Die ouers is ook verantwoordelik vir die . 
oordra van verskeie lewensvaardighede aan hul kinders. 

O'Donnell en O'Donnell (1995:25) beweer dat die omstandighede in die gesin 'n 

grater rol speel ten opsigte van akademiese prestasie as die verskillende kwaliteite 

van die skool. Die waardes van die gesin, die betrokkenheid van die ouers by die 

studieprogram, die verwagtings van die ouers en die ouers se vlak van opleiding 

speel 'n belangrike rol in die akademiese prestasie van die leerders (O'Donnell & 

O'Donnell 1995:25). Van der Linde (1997:26) beweer dat kinders se prestasie 

toeneem namate ouers meer betrokke by die skool raak. 
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Wyness (1996:88) beklemtoon ook die belangrikheid van ouerbetrokkenheid by die 

skool vir die ontwikkeling en handhawing van die fisiese en morels integriteit van 

die leerder. Ongeag die oorsprong van die probleem van die leerder is dit 

noodsaaklik dat ouers en onderwysers saamwerk. Hiermee hang ook saam die rol 

van die ouers ten opsigte van dissipline. Oie-ouers is die .morels en sosiale voogde 

van die kind en is verantwoordelik vir die ontwikkelling van die kind. 

Chinkanda (in Le Roux 1994: 192) beweer dat ouers egter nie altyd waardering toon 

vir die skoolprogram nie, met die gevolg· dat die leerders ook geen w~arde heg aan 

dit wat in die klas gebeur nie. Wanneer die ouers negatief voel oor die 

onderrigst~lsel of sekere vraagstukke nie verstaan nie, aangesien hulle self 

ongeskoold is, behoort die skool na hulle uit te reik en hulle so ver moontlik by die 

onderrig van hulle kinders te betrek. Die skool behoort programme daar te stel wat 

die afstand tussen die huis en die skoal kan oorbrug (Chinkanda in Le Roux 

1994:192):·· Onvoldoende onderwys·van die ouers behoort nie gesien te word as 'n 

tekort aan intelligensie of die onvermoe om by hul kinders betrokke te raak nie. 

Ten spyte van aldie positiewe aspekte van ouerbetrokkenheid, is daar steeds ouers 

wat nie bereid is om by die skool . betrokke te raak nie. Hierdie probleem sal 

vervolgens ondersoek word. 

2.10.1.2 Die prob/eem van afwesige ouers 

Alhoewel daar verskeie problems ten opsigte van ouerbetrokkenheid kan bestaan, 

is een van die wesenlike problems juis die onbetrokkenheid van ouers. Volgens 

Wyness (1996:52) ervaar onderwysers die probleem dat ouers in baie gevalle van 

hulle ouerlike pligte afstand doen. Gedragsprobleme wat in die klas waargeneem 

word,· het dikwels sy oorsprong by die huis as gevolg van ouerlike verwaarlosing en 

die afwesigheid van dissipline. 

Die probleem vir onderwysers is dat hulle gewoonlik met kontakgeleenthede tussen 

die skool en ouers slegs die ouers van leerders wat nie problems veroorsaak nie, 
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ontmoet. Die ouers van leerders wat problema veroorsaak, woon dikwels nie 

hierdie geleenthede by nie (Wyness 1996:60). Hulle is die ouers wat gewoonlik 

persoonlike uitnodigings moet kry om met die skool !<ontak te maak. 

Ouerlike onbetrokkenheid kan die resultaat wee$ van die struktuur van die gesin 
' ' ' 

wat verander het, byvoorbeeld 'n toename in enkelouers en die groter rol wat 

grootouers in die opvoeding van die kinders speel: Dit kan ook wees weens die 

besige programme van die ouers sowel as die kinders en die feit, dat getroude vroue 

se rol van moeder wees na die rol van beroepsvrou' verskuif het. Vol gens Chavkin 

(1989:281) is ouers wat self nie hul hoerskoolloopbaan voltooi het nie, geneig om 

nie by die skool betrokke te raak nie. Weens die feit dat hierdie ouers laer vlakke 

van formele opleiding ondergaan het, is gesprekke met die ouers nie altyd vir die 

leerders voldoende voorbereiding vir gesprekke met hul onderwysers nie (Hampel 

1993:42). 

.~. ·"" 

Hampel (1993:42) beweer dat ouers dikwels nie vir hul eie plesier lees nie en ook 

nie aan die leerders voorlees nie, as gevolg van die ontmoedigende effek van hul 

eie onderrigsituasie, moegheid, oortyd werk en die rol wat televisie in hulle lewens 

speel. Sodoende word daar nie 'n li~fde vir lees by die kind gewek nie. Ander 

faktore kan ook wees dat daar nie voldoende geld, vervoer, tyd of kennis is om 

voortdurend met die skool in aanraking te bly nie. 

Aangesien ouerbetrokkenheid noodsaaklik is vir die suksesvolle implementering van 

multikulturele onderwys, moet daar gesoek word na maniere om hierdie onbetrokke 

ouers tegemoet te kom en met hulle kontak te maak. 

2.10.1.3 Riglyne om ouerbetrokkenheid te bevorder 

Volgens Van der Linde (1997:34) is daar verskeie stappe wat 'n multikulturele skool 

kan doen om die ouers te motiveer om betrokke te raak en ouers te ondersteun. 

Verskeie opsies behoort aan ouers voorgehou te word. Die ouers se vaardighede, 

belangstellings en ervarings behoort in gedagte gehou en benut te word. 
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Volgens Du Toit (1995:21) kan die talente van ouers op verskeie maniere ingespan 

word, byvoorbeeld met drama-opvoeding, kompetisies, praatjies, die publikasie van 

'n eie koerant sowel as met die aanbied van entrepreneursvaardighede. Ouers kan 

ook gebruik word om te help met die instandhouding van die skool. Volgens Atmore 
.· .. . 

(in Le Roux 1994: 167) kan ouers ook 'n baie belangrike rol speel deurdat 

onderwysers en ouers hulle vaardighede en kennis met mekaar deel en mekaar 

help om die verskillende kulture by die daagliks~ program van die skool in te skakel. 

Daar behoort ook geleenthede vir die persoonlike ontwikkeling van die ouers 

geskep te word, byvoorbeeld rekenaaropleiding. Die onderwysers en die ouers kan 

mekaar s~doende bater leer ken met 'n gevolglike toename in aanvaarding en 

waardering vir mekaar. Daar moet in gedagte gehou word dat elke ouer uniek is, en 

dat buigsaamheid belangrik is. 

Kommunik-asie tussen die ouer en ,.·die skool is belangrik vir die bevordering van 

ouerbetrokkenheid. Dit kan geskied deur briewe wat uitnodigend van aard is, en nie 

kommunikasie tussen die ouer en die skool sal ontmoedig nie. Volgens Van der 

Linde (1997:34) is daar ook ander middele van kommunikasie tussen die ouer en 

die skool, naamlik 'n persoonlike verslag, 'n persoonlike gesprek met die ouer 

(volgens afspraak, sowel as tydens oueraande ), asook deur middel van die 

skoolkoerant. Kommunikasie vind dikwels ook op 'n informele manier plaas deur 

middel van die kerk, die gemeenskap en op die sportveld. 

Volgens Wyness (1996:53) vorm die voorligtingonderwyser 'n wesenlike deel van 

die kommunikasienetwerk tussen die skool en die ouers. Die voorligtingonderwyser 

sien die problema in die lig van die leerder se huislike agtergrond. 'n Effektiewe 

kommunikasiestrategie is om die ouers aan huis te besoek. Die ouer kan sodoende 

makliker oorgehaal word om die skool te ondersteun, en inligting in verband met die 

kind en sy gesinsituasie kan verkry word (Van der Linde 1997:40). Die skool 

behoort ook 'n ondersteuningsnetwerk vir ouers van leerders met spesifieke 

problema te he. lndien die leerder 'n taalprobleem het, kan die onderwysers 
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byvoorbeeld die ouers inlig oor die wyse waarop hulle hul kind by die huis kan help. 

Aangesien die onderwyser, met spesifieke·verwysif)g na die voorligtingonderwyser, 

'n belangrike rol binne die multikulturele ond~rwyssisteem. speel, sal die rol van die 

onderwyser vervolgens bespreek word. 

2.1 0.2 Die onderwyser 

Die onderwyser speel 'n belangrike rol· ten opsigte van die implementering van 

multikulturele onderwys. Die onderwyser behoort kennis te dra van die verskillende 

kultuuragtergronde van die leerders in die multikulturele klaskamer, en op watter 

wyse hierdie verskillende kulture 'n bydrae tot die Suid-Afrikaanse samelewing 

lewer. Die onderwyser behoort bevooroordeeldheid in die huidige kurrikulum sowel 

as lingui'stiese en kulturele vooroordele tydens evalueringsgeleenthede te 

identifiseer •. en.,uit te skakel (Gayle -~ 993:171 }. Onderwysers behoort sensitief te 

wees vir kulturele verskille en behoort aanvaarding uit te leaf. 

Multikulturele onderwys kan verder deur die diversiteit van die onderwysers 

bevorder word. Hierdie diversiteit so~ _positiewe rolmodelle vir die swart leerders 

kon verseker. Die probleem wat egter hiermee saamgaan, is dat nie aile swart 

onderwysers altyd voldoende opleiding en kennis het om onderrig suksesvol te laat 

plaasvind nie (O'Donnell & O'Donnell 1995:24}. Davey (in Le Roux 1994:144) 

beweer dat indiensopleiding van die onderwysers nie in die oorgangstydperk reeds 

sigbare resultate sal he nie, maar dat daar van die onderwyser verwag sal word om 

op problema soos wat dit opduik, te reageer. 

Volgens Hickson en Christie (in Freer 1992:161) behoort die onderwysers bewus te 

wees van hul eie identiteit, waardes en vooroordele. Hierdie vooroordele en 

persoonlike beperkings moat erken word, en die onderwyser moat daarteen waak 

dat sy sieninge op die leerders afgedwing word. Die onderwyser behoort bewus te 

wees van sy eie identiteit, maar moet ook in die wereldsiening van die leerders kan 

dee I. 
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Kennis . van spesifieke kulture is noodsaaklik vir effektiewe onderrig binne 'n 

multikulturele onderwyssisteem. Daar is sekere relevante inllgting in verband met 'n 

spesifieke bevolkingsgroep waaroor die onderwyser behoort te beskik om effektief 

tot die leerders te kan deurdring. Hickson en Christie (in Freer 1992: 162) beweer 

dat die onderwyser kennis behoort te dra van die trots en identiteit van die 

spesifieke ras, hulle sosio-ekonomiese omstandighede, nieverbale gedrag en 

etniese gesegdes, die unieke kenmerke . van , hulle kultuur en hulle gewoontes. 

Verskeie metodes en benaderings is· nodig om die moontlikhede, potensiaal en 

beperkings van swart leerders te bepaal.' 

Die voorligtingonderwyser in 'n multikulturele skool behoort die relevantheid van sy . . 
dienste aan die individu in oenskou te neem. Hickson en Christie (in Freer 1992: 

156) beweer dat voorligting nie altyd voldoende is om in die behoeftes van die 

leerders in hierdie kulturele diversiteit te voorsien nie. Die voorligtingonderwyser 

moet van die leerders se· waardes bewus wees. Verskillende wereldsienings kan tot 

gevolg he dat daar onvoldoende kommunikasie tussen die voorligtingonderwyser en 

die leerders sal wees. Die voorligtingonderwyser sal as gevolg hiervan die leerders 

negatief beoordeel, spanningsvlakke verhoog en die voorligtingdoelstellings sal 

ontoepaslik wees. Dit sal daartoe lej oat hulpverlening dan ontoereikend in plaas 

van effektief is (Hickson & Christie in Freer 1992: 158). 

Davey (in Le Roux 1994:144) gee die volgende riglyne a an onderwysers ten einde 

die implementering van multikulturele onderwys te vergemaklik: 

• Onderwysers behoort innoverend te wees ten opsigte van die hantering van 

leerders met verskillende vermoens. 

• Onderwysers sal nie kan steun op dit wat hulle in hul aanvanklike 

monokulturele opleiding geleer en ervaar het nie. 

• Die onderwysers sal maniere moet vind om die probleem van leerders wat 

onderrig in 'n tweede of derde taal ontvang, te hanteer. 
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• Onderwysers sal innoverend moet wees ten opsigte van die kurrikulum, 

aangesien dele daarvan nie meer relevant is nie en aangepas behoort te 

word by 'n meer heterogene skoolbevolking. 

• Onderwysers sal ook maniere moet vind om die kurrikulum waardevol, 

motiverend en lewensvatbaar te · maak deur middel van kreatiewe en 

sensitiewe onderrigstrategiee. 

Abbey, Brindis en Cassas (1990:20-21) en Banks en Banks (1993:24) voeg die 

volgende riglyne by: 

• Di~ onderwyser behoort gelyke positiewe verwagtinge van aile leerders, 

ongeag die kultuur, te koester. 

• Die onderwyser behoort 'n gepaste leeromgewing te skep waar kontak en 

kommunikasie tussen die verskillende kulturele groepe bevorder kan word. 

• Die onderwyserbehoort die ·leerders as individue binne hulle kultuur te leer 

ken. 

• Klaskamerbesprekings wat die diversiteit van die kulture reflekteer, behoort 

gehou te word, en die onderwyser moet gewilligheid toon om na idees te 

luister wat van sy eie verskil. 

• Die onderwyser kan die leerders na hul ouers verwys vir addisionele 

inligting in verband met hul kultuur. 

• Aile aktiwiteite en besprekings behoort die kulturele en etniese 

verskeidenheid van die leerders en die samelewing te reflekteer. 

• Die onderwyser moet die hoofkonsepte van multikulturele onderwys en die 

implikasies daarvan in die klaskamer verstaan. 

• Die onderwyser moet die historiese agtergrond van multikulturele onderwys 

ken. 

• Die onderwyser moet begrip he vir die lewenstyle van die verskillende 

etniese groepe. 

Die diverse samestelling van die multikulturele skoolbevolking stel groat eise aan 

die onderwyser. In 'n multikulturele omgewing is daar voortdurend spanning en 
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konflik as gevolg van die kulturele diversiteit. Dit is die taak van die onderwyser om 

harmonie en balans te handhaaf (Grove 1992:41). 

In die volgende afdeling word die konflik wat in~'n multikulturele opset kan ontstaan, 

van nader beskou. 

2.1 0.3 Onderhandeling en konflikhanterin~ 

Konflik kan gedefinieer word as 'n proses waar daar 'n waarneembar~ bedreiging is 

waarbinne die doelwitte en belange van iemand bots met di'e van iemand anders. 

Konflik ontstaan wanneer daar 'n misverstand tussen twee of meer individue of 

groepe is, en een of albei partye antagonisties teenoor die ander staan. Konflik kan 

baie ontwrigtend wees en kan dreigemente, beledigings, vandalisme, opstande, 

stakings en selfs manslag insluit (Van der Linde 1997:48-49). Konflik kan 'n 

positiewe ··of.~ negatiewe ·· uitwerking he, afhangende van die wyse waarop dit 

gehanteer word. Enkele faktore wat tot konflik in 'n multikulturele opset kan lei, 

word vervolgens toegelig. 

2.10.3.1 Faktore wat tot ku/ture/e konflik kan lei 

Dikwels word kinders by die huis reeds geleer dat 'n mens terug behoort te veg. Die 

media speel ook 'n belangrike rol ten opsigte van konflik (Ahlgren 1993:31 ). Deur 

die media word leerders dikwels aan konflik blootgestel en raak dit vir hulle 

aanvaarbaar. Veranderende gedrag en houdings behels baie meer as net die 

hervorming van die kurrikulum en vergaderings. 

Faktore wat volgens Van der Linde (1997:48-51) tot konflik aanleiding kan gee, is 

die volgende: 

• waardes van die verskillende groepe wat merkbaar ten opsigte van 

godsdiens, kultuur, taal en politieke siening verskil 

• onkunde ten opsigte van die ander kultuur se nieverbale kodes en lewenstyl 
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• wanneer een kultuurgroep hom as verhewe bo die ander groepe ag 

• vooroordeel 

• diversiteit ten opsigte van kultuur en taal 

• informele segregasie 

• rassistiese beledigings, tergery en grappies 

• taalverskille wat afgedwing word 

• gevoelens van onveiligheid, verkleinering, jaloesie,' onsekerheid en 'n 

gebrek aan beheer oor 'n persoon se omstandighede 

Verskeie ander terreine van konflik in die multikulturele klaskamer word ook 

aangetref: 

• Verskillende kulture se sienings van tyd, byvoorbeeld laatkommery of 'n 

gesloer om 'n taak af te handel, kan tot konflik lei. Sommige gemeenskappe 

is besigheidsge-orienteerd en heg meer waarde aan 'n tydskedule, terwyl 

ander meer mensgeorienteerd is. 

• Standaardoptrede soos oogkontak en om iemand op die voornaam te noem, 

kan tot konflik aanleiding gee. 

• Die benutting van ruimte, . vera! persoonlike ruimte, word soms op 

verskillende maniere vertolk. As iemand byvoorbeeld deur die onderwyser 

in die voorste ry geplaas word, kan dit as 'n statussimbool gesien word. 

• Die wyse waarop die onderwyser optree, kan ook verskillend beoordeel 

word. Wanneer die onderwyser byvoorbeeld 'n bepaalde taak saam met die 

leerders doen, kan dit by sommige leerders respek afdwing en deur ander 

as 'n swakheid gesien word. 

Konflik kan lei tot spanning, dreigemente, fisiese aanrandings, siekte, 'n 

beskermende houding, woede, depressie, frustrasie en die uitdaging van gesag. Dit 

kan dan weer tot 'n oneffektiewe leerklimaat en negatiewe houdings aanleiding gee 

(Vander Linde 1997:53). 
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Aangesien die multikulturele skoal vatbaar is vir kulturele konflik, en dit hier is waar 

verhoudinge gevorm, versterk en verander word .(Henderson 1994:196), is dit 

noodsaaklik dat suksesvolle voorkoming- en hanter!ngstrategiee geidentifiseer en in 

werking gestel moat word. 

2.10.3.2 Voorkoming en hantering van konflik 

Konflik behoort opgelos te word (Ahlgren 1993:30) en nie ge'ignoreer en vermy te 

word nie. Om konflik te verhoed, is dit noodsaaklik dat die opvoeders kulturele 

verskille verstaan. Die opvoeder moat kulturele gapings oorbrug en moat derhalwe 

die aard en oorsaak van kulturele konflik verstaan soos dit in 'n multikulturele 

skoolsituasie kan voorkom (Van der Linde 1997:49). 

Henderson (1994:270) gee •n paar riglyne aan die onderwyser om konflik te 

hanteer: ··· .~ 

• Konflik behoort erken en uitgepraat te word in plaas daarvan om dit te 

ignoreer. 

• Besprekings moat nie afgedwi.ng word nie, maar behoort in •n veilige 

atmosfeer en in privaatheid te geskied. 

• Takt en respek is belangrik, en geweld behoort vermy te word. 

• Handhaaf •n neutrale posisie en fokus op die gedrag en nie op die persoon 

nie. 

• Behou deurentyd beheer oor die situasie en vermy argumente en 

kompetisie. 

• Die opvoeder behoort die individu se unieke agtergrond en omstandighede 

in ag te neem. 

• Die partye kan afsonderlik benader word om inmenging van die ander party 

te vermy. 

• Elke party behoort voldoende tyd te kry om sy saak sander onderbreking te 

stel. 

• Vra vrae om uit te vind wat tot die konflik aanleiding gegee het. 



67 

Die missie van die skool kan ook as 'n spesiale opdrag en die ideale van die skool 

beskou word. Die missie spruit voort uit die waardes van die skool. Die missie gee 

ook 'n aanduiding van die beeld en verwagtinge van die multikulturele skool vir die 

volgende vyf of ses jaar (Vander Linde 1997:76f Elke skool behoort 'n missie te he 

wat hom van ander skole onderskei. 

Die missie is volgens Smuts (1996:40) die rede vir 'n skool se bestaan. Dit is die 

stelling van die skool se doelwitte wat die skool se uniekheid beklemtoon en hom 

van ander skole onderskei. Die missie behoort altyd duidelik geform~leer te wees. 

'n Verandering ten opsigte van die missie behoort te lei tot veranderinge ten opsigte 

van doelw.itte. Die missie dien as die raamwerk vir die evaluering van die huidige 

en toekomstige aktiwiteite. 

Die beleid is die rigtinggewende aspek of die verstandhouding wat verseker dat die 

betrokke persona hul onderskeie aktiwiteite sal uitvoer. 'n Beleid het 'n afdwingbare 

karakter, maar afgesien van hierdie dwangmatige karakter van 'n beleid, moet dit 

steeds as aanpasbaar gesien word (Van der Linde 1997:79). 

2.11 NOODSAAKLIKE FASILITEITE IN MUL TIKUL TURELE ONDERWYS 

Volgens Banks en Banks (1993:28) kan onderprestasie nie net toegeskryf word aan 

die leerder en sy omgewing nie, maar meet die moontlikheid van onvoldoende 

toegeruste skole nie uit die oog verloor word nie. Noodsaaklike fasiliteite is die 

fasiliteite wat deur skole benodig word ten einde onderrig suksesvol te laat 

plaasvind. Die fasiliteite wat deur 'n multikulturele skool benodig word, sal verskil 

van die fasiliteite in .'n monokulturele sk ol, aangesien 'n multikulturele skool 'n 

groter verskeidenheid van leerders en kulturele aspekte meet akkommodeer. 

lntervensie behoort in so 'n geval t fokus op die verandering van die 

skoolomgewing, sodat kulturele verskille ussen die huis en die skool verminder 

word. Volgens Du Toit (1995:20-21) word uwe, interessante vakke, buitengewone 

sportsoorte en vele buitemuurse bedrywig ede in sommige Suid-Afrikaanse skole 

aangebied. 
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Om 'n duidelike beeld te verkry van watter moontlikhede deur skole in ag geneem 

kan word ten einde die funksionering van die skool te bevorder, is 'n matriks (tabel 

2.2) van die inligting soos verkry uit Du Toit (1995:20-21 ), opgestel. Tabel 2.2 gee 

'n aanduiding van die faktore wat daartoe gelei- het dat die klem van 'n tradisionele 

onderrigbenadering na 'n nuwe, holistiese onderrigbenadering verskuif het. 

Tabel 2.2 'n Klemverskuiwing van 'n tra~isionele onderrigbenadering na 'n 

nuwe, holistiese benadering ten opsigte van onderwys 

Faktore wat 'n rol speel ten opsigte van 'n holistiese Skool Skool Skool Skool Skool Skool 

benadering: A 8 c D E F 

Nuwe, buitengewone vakke X X X X X 

Kultuuraktiwiteite X X X 

Ouerbetrokkenheid X X 

Parallelmedfum~ 
..... · ·-. 

X X 

Dubbelmedlum X 

Bre~r agtergrond en die ontwikkeling van X X 

denkvaardighede 

Fasiliteite soos 'n wiskunde- en taallaboratorium X 

Sportontwikkeling X X 

Die beskikbaarheid van 'n paneel van kundiges (dokter, X X 

opvoedkundige sielkundige, fisioterapeut, biokinetikus, 

ensovoorts) 

Entrepreneurskapsontwikkeling X X X 

Kursusse vir gematrikuleerdes en oorbruggingskursusse X X 

vir tegnikonstudente 

Individuate aandag X 

Gemeenskapsdiens X X 

Die gevolgtrekking waartoe gekom kan word na aanleiding van tabel 2.2, is dat 

skole veral wil fokus op lewensopvoeding en ander interessante en buitengewone 

vakke, kultuuraangeleenthede en die ontwikkeling van entrepreneursvaardighede. 
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Verder word die interessante waarneming gemaak dat daar weg beweeg word van 

die tradisionele onderwyssisteem en aandag gegee word aan aspekte soos 

ouerbetrokkenheid, die bevordering van 'n breer agtergrond en denkontwikkeling, 

die gebruikmaking van kundiges uit die samelewing, gemeenskapsdiens en die 

installing van oorbruggingskursusse en 'n jaarkursus vir gematrikuleerdes. 

Alhoewel hierdie model op papier geed lyk, 1<an dit gekritiseerword deurdat hierdie 

model slegs op die sogenaamde elite~skole fokus waar die skoolgeld baie hoog is. 

Die ouers van hierdie leerders kom gewoonlik uit 'n hoe-inkomstegroep. Die 

leerders is gevolglik nie verteenwoordigend van die bree Suid-Afrikaanse 

sameleWif!g nie. Dit sal dus nie inpas by die algemene tendens van multikulturele 

onderwys nie. 

Ander basiese fasiliteite wat vir die implementering van multikulturele onderwys 

nodig is, is voldoende basiese fisiese geriewe soos badkamers, asblikke, banke en 

steele. 'n Multikulturele skool het baie uitgawes, veral aan die begin van 

oopstelling. Ekstra handboeke meet aangekoop word, rekenaars word benodig, 

veral vir die oorbruggings- en taalkursusse (Bezuidenhout 1995), die mediasentrum 

meet uitgebrei word en op sportgebie.d .meet voorsiening vir bykomende sportsoorte 

gemaak word. Multikulturele onderwys plaas dus 'n groot finansiele las op die 

skool. In die meeste Suid-Afrikaanse skole ontbreek die nodige fondse vir die 

implementering van hierdie fasiliteite asook vir interessante studierigtings. In baie 

gevalle is daar nie eers genoegsame fondse om 'n addisionele onderwyser in diens 

te neem om die werklas van die ander onderwysers te verlig nie. 

Dit wil voorkom of die multikulturele skool meer op die goedgesindheid en finansiele 

steun van die samelewing en die privaat sektor sal meet staatmaak. Die finansiele 

veraritwoordelikhede van die regering ten opsigte van die implementering van 

multikulturele onderwys sal ook in heroorweging geneem meet word. 
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2.12 .SAMEVATTING 

Die implementering van multikulturele onderwys het 'n noodsaaklikheid geword in 

die veranderende Suid-Afrikaanse . samelewing · ten einde gelyke 

onderwysgeleenthede aan almal te voorsien. Multikulturele onderwys is reeds in 

Suid-Afrika ge'implementeer, maar is ·steeds in 'n beginstadium. Multikulturele 

onderwys gaan gepaard met verskeie vrese en kompleksa probleme soos 

stereotipering en rassekonflik, maar met die regte gesindheid, riglyne ten opsigte 

van die hantering van die problema, · indiensopleiding van die onderwysers en 

voldoende steun aan en motivering van die onderwysers, kan die effek daarvan 

beperk w~rd. 

Multikulturele onderwys vereis respek - vir die self, ander kulture, die 

wereldgemeenskap sowel as vir die natuur. Respek kan deur aanmoediging en 

verhoudingstigting tuss-en die verskillende kulture bevorder word. Kennis van die 

verskillende kultuurgroepe se agtergrond, houdings en gewoontes kan oak tot 

begrip en aanvaarding lei. Die diversiteit van leerders wat in 'n multikulturele 

klaskamer voorkom, moet nooit onderskat en uit die oog verloor word nie. 

Vakkundige doelstellings word deur kur.rikulumbeplanning en onderrigbesluitneming 

bevorder, en die eindresultaat fokus op denkontwikkeling, verwesenliking van die 

leerders se potensiaal, taalontwikkeling, beroepsorientasie en die handhawing van 

standaarde. Die resultaat van respek en kennis is aanvaarding en vrede. 

Die noodsaaklikheid van ouerbetrokkenheid kan ook nie genoeg beklemtoon word 

nie, aangesien ouers 'n vormende rol in die lewens van hulle kinders speel. 

Ouerbetrokkenheid kan op verskeie maniere deur die skoal bevorder word ten einde 

'n goeie verhouding met die gemeenskap op te bou en die ondersteuning van die 

gemeenskap te verkry. Die gemeenskap kan oak 'n positiewe bydrae lewer ten 

einde die fasiliteite wat in 'n multikulturele skoal benodig word, aan te vul. Sander 

die nodige fasiliteite kan multikulturele onderrig nie suksesvol plaasvind nie. As 

deel hiervan benodig die skoal oak 'n missie en 'n gedragskode. 
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In die volgende hoofstuk sal daar gekyk word na die invloed van die milieu op die 

funksionering van leerders en die wyse waarop die probleem van milieu

geremdheid opgelos kan word. 

.... . ... 
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HOOFSTUK 3 

DIE INVLOED VAN DIE OMGEWING OP DIEONTWIKKELING EN 

FUNKSIONERING VAN DIE MILIEU-GEREIVIDE LEERDER 

.... .., 

Hy was skeet en gekrap, en die afslaer 
het dit skaars die moeite werd geag · 
om tyd te mors op die .ou viool, . 
maar hou dit tog op met 'n groot glimlag. 
"Wat bie julie hiervoor, liewe mense?" roep hy. 
"Wie sit eerste 'n bod in vandag?" 
"Drie rand, drie rand," dan vyf! Net Vyf? 
"Vyf rand. Ag nee, hoe lyk dit met ag? 
Ag rand die eerste; die tweede maal ag; 
'k slaan toe op ag ... " "Nee, stop!" 
Van heel agter kom 'n gryskopman 
en tel die strykstok op; 
toe vee hy die ou viool mooi skoon 
en draai die snare styf 
en speel 'n melodie so fyn, 
soos engelstemme, soet en rein. 

Die note draal so suutjies weg; 
die afslaer klink skor en hees: 
"Wat kry ek vir die ou viool 
met sy klanke reg vir 'n fees? 
Drieduisend rand, of Jiefs tog vyf. 
Vyfduisend. Nee, daar's ag! 
Agduisend ja en weer 'n keer, 
agduisend kry ons vandag." 

Die mense juig, maar ander vra: 
"Hoe moet ons dit verstaan? 
Skielik soveel?" Die antwoord kom: 
"'n Meester het dit gedaan!" 

En menig man, met 'n lewe so vals, 
gekraak en met sonde bekrap, 
word goedkoop verkoop aan onkundiges, 
vir 'n bokstert en 'n oulap. 
"'n Pot lensiesop", 'n glasie wyn; 
'n spel en hy reis maar voort. 
Hy word toegeslaan, en weer 'n keer, 
finaal vir 'n vals akkoord. 
Maar die Meester kom en 'n dwase skare 
sukkel om te verstaan -
hoe 'n Meesterhand die sielewaarde 
so hemelhoog laat gaan. 

(Welsh in Canfield & Hansen 1997:253). 
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3.1 INLEIDING 

Net soos die ou viool in hierdie gedig van Welsh, word die milieu-geremde leerders 

se potensiaal dikwels in die skoal onbewustelik. deur onderwysers misgekyk. Die 

onderwysers meet van die behoeftes van hierdie. miHeu-geremde leerders bewus 

gemaak word. Hulle meet die vaardighede bemeester om die leerders se potensiaal 

ten volle te ontwikkel en hulle sodoende tot se!faktualisering te lei met die doel om 

positiewe bydraes tot die samelewing te !ewer. Milieu-geremde leerders meet egter 

met versigtigheid benader word. Hulle word soos volg deur Willis~m en Masson 

beskryf: 

"We tend to believe that the neglected, unloving child is like an empty vessel 

awaiting only a pouring in of love, our tangible and emotional demonstration of 

caring. But the facts is ... children who have starved for affection and consideration 

have a shrunken stomach for the rich food of love or have filled in their emptiness 

with defenses against unmet hungers. Like a food starved person, they may need 

for a long time, to be stood by steadily, reliably and patiently fed with an eye 

dropper" (Willison & Masson 1990: 143). 

Uit hierdie treffende aanhaling blyk dit duidelik dat milieu-geremdheid en 

verwaarlosing 'n unieke situasie is, en dat die hantering van hierdie leerders nie 

altyd maklik en suksesvol is nie. 

In al die ontwikkelende sowel as talle sosio-ekonomies ontwikkelde samelewings, 

word daar 'n kwesbare sosiale groepering aangetref met 'n lae sosio-ekonomiese 

niveau en geringe sosiale en ekonomiese status. Hierdie groepe staan bekend as 

milieu-geremd (Pretorius 1990:202). Pretorius (1990:202) beweer verder ook dat 

die leerder wat hom in hierdie milieu bevind, 'n milieu-geremde leerder is, en dat 

daar 'n neue verband bestaan tussen die kulturele peil van die leerder se 

sosio-ekonomiese milieu en sy skoolsukses. Die onvermoe van die leerder om 

aanpassings te maak ten opsigte van sy opvoeding en onderwys, rem ook sy 

vermoe om toekomstige doelwitte te bereik (Wolf, Braukmann & Ramp 1987:351 ). 
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Hierdie. leerders wat ernstige sosiale, kulturele en opvoedingsbelemmeringe ervaar, 

word nie met die nodige voorskoolse en buiteskoolse ervaringe wat vir optimale 

skoolprestasie nodig is, toegerus nie. Volgens Ormeaux (1990:412) word leerders 

uit 'n milieu-geremde omgewing ook verhinder om hulle beroepspotensiaal ten volle 

te ontwikkel. Hierdie leerders se suksesbele~ing.wor.d verskraal, veral ten opsigte 

van akademiese prestasie. Hulle toekomsgerigtheid word belemmer, hoop kwyn 

weg, drome word doodgebore, en die leerders is as gevolg van hul milieu geTsoleer. 
. . ' 

Hierdie isolasie be'invloed hulle leer en onderrig van die oomblik dat hulle die skool 

betree (Maerhoff 1988:634 ). 

Die sinvol.heid en waarde van die opvoeding van aile individue en bevolkingsgroepe 

word toenemend deur opvoeders beklemtoon. Die bestaande onderwyssisteem 

word sterk gekritiseer weens die onvermoe van hierdie stelsel om bepaalde 

onderwysdoelstellings in hierdie verband te bereik (Pretorius 1990:203). 

Vernuwing; aanvulling -en uitbreiding van onderwys in verskillende vorme is egter 

aan die orde van die dag om 'n oplossing vir hierdie probleem te probeer vind. Die 

bose kringloop van milieu-geremde leerders wat die milieu-geremde bestaanswyse 

van hul ouers voortsit, meet deurbreek word. 

3.2 DIE BEGRIP "MILIEU-GEREMDHEID" 

Die begrip "milieu-geremdheid" is in hoofstuk 1 bespreek, en kan soos volg 

saamgevat word: 

Die begrip "milieu-geremdheid" verwys na 'n individu wat hom in 'n situasie van 

omgewingsgedepriveerdheid bevind met verskeie onbevredigde psigologiese 

behoeftes en verskraalde toekomsverwagtings wat as gevolg van oneffektiewe 

ouerskap tydens die vormingsjare ontstaan het. Kenmerkend van milieu

geremdheid is 'n geografies ontoereikende milieu, gebrekkige medemenslike 

kommunikasie en die handhawing van 'n lae kulturele peil. Milieu-geremde leerders 

benodig spesiale opleiding om vir die agterstande en tekorte wat gedurende hul 

vormingsjare ontstaan het, te kompenseer. 
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Kinders wat uit milieu.geremde omgewings afkomstig is, kan skolastiese probleme 

ervaar (Barnett, Vondra & Shonk 1996:397). Volgens Le Roux en Gildenhuys (in Le 

Roux 1994:39) affekteer milieu-geremdheid aile sosio-ekonomiese, etniese, 

kultuur-, en geografiese groepe, en word 'die kind aan fisiese, materiele, 

emosionele, intellektuele, psigologiese, 'omgew'ings- em onderwysverwaarlosing 

onderwerp. Dit is nodig om eerstens na die fisiese omgewing te verwys waarin die 

milieu-geremde kind hom bevind ten einde h~erdie kinders geografies te kan plaas. 

3.3 DIE MILIEU-GEREMDE OMGEWING 

Die milieu-geremde omgewing van die kind is gewoonlik 'n stadsbuurt, maar kan . ' 

ook 'n ge·isoleerde of agtergeblewe plattelandse gebied wees (Pretorius 1990:206). 

In stedelike gebiede word milieu-geremdheid gewoonlik aangetref in digbevolkte 

industriele gebiede. Pretorius (1990:206} beweer dat hierdie omgewings dikwels 'n 

verwaarloosde en onaantreklike woonomgewing is wat gekenmerk word deur 

armoede, oorvol en vervalle wooneenhede, misdaad, lawaai, buite-egtelike 

seksualiteit, alkoholisme, dwelmmisbruik en 'n lae sosiale, ekonomiese en kulturele 

peil. Swak skoolbywoning, stokkiesdraaiery en jeugmisdaad word ook hier 

aangetref. Hierdie kinders se uithangplekke is dikwels straathoeke, en verlate 

geboue is gewoonlik die teiken van grafiti wat die hoofbron van kunswerke in die 

omgewing verteenwoordig (Mitchell1991 :435). 

Die kind se eie plekbepaling in die samelewing word beperk. Hy is 

gepredisposisioneer tot 'n verarmde sosiaal-maatskaplike lewe, en hy beleef 

verskraalde verwagtinge ten opsigte van skool, beroep en posisie in die 

samelewing. In die volgende afdeling sal die kenmerke en determinante van 

milieu-geremde leerders in besonderhede bespreek word, met spesifieke verwysing 

na Erikson se psigososiale teorie. 
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3.4 KENMERKE EN DETERMINANTE VAN MILIEU·GEREMDHEID MET 

SPESIFIEKE VERWYSINGS NA ERIKSON SE PSIGOSOSIALE TEORIE 

Verskeie ontwikkelingsteoriee het met verlc;>op .. van tyd qie lig gesien. Verskeie 

belangrike teoretici het bydraes gel ewer, · byvoorbeelp Freud met sy teorie van 

seksuele ontwikkeling, Piaget met sy teorie van kognitiewe ontwikkeling, Kohler se 

teorie van morele ontwikkeling en Erikson se teorie van persoonlikheidsontwikkeling 

(Gillis 1992:67). 

3.4.1 Erikson se teorie van psigososiale ontwikkeling 

Alhoewel at hierdie teoriee 'n belangrike plek in die ontwikkelingsielkunde inneem, 

is dit veral Erikson wat 'n belangrike bydrae gelewer het ten opsigte van begrip vir 

die ontwikkeling van persoonlikheid tydens die vroeere en latere kinderjare en 

sodoende insig in die denke en gevoelens van adolessente gebring het. Anders as 

Freud, wat klem le op die oorweldigende belangrikheid van infantiele seksualiteit, 

sien Erikson die sosiale omgewing as die faktor wat 'n primere rot in die 

ontwikkeling van persoonlikheid speel (Gillis 1992:67). Erikson beskou die bewuste 

en rasionele ego, eerder as die id .se drange, as die belangrikste stimulus tot 

ontwikkeling (Louw 1990:60). Die psigoseksuele problema van die kind speel 'n 

onbeduidende rot in Erikson se teorie, en sy verskillende stadiums word eerder 

gekenmerk deur ontwikkelingstake en interpersoonlike problema. Erikson is ook 

van mening dat kerngesonde verhoudinge tussen kinders en ouers wei kan bestaan. 

Erikson se beeld van die mens se ontwikkeling is dus veel positiewer en hoopvoller 

as die beeld wat deur Freud gestel word (Louw 1990:60). Sy verwysings na die 

sosiale omgewing en interpersoonlike verhoudinge maak dit 'n gepaste teorie 

waarvolgens milieu-geremdheid bestudeer kan word. 

Volgens Erikson vind persoonlikheidsontwikkeling in agt stadiums plaas, waarvan 

die uitkoms afhanklik is van die kind en die mense met wie hy in kontak kom (Gillis 

1990:68). Elke stadium word gekenmerk deur 'n krisis waar die individu hom ten 

opsigte van twee pole moet orienteer. Elke krisis word deur 'n spesifieke wyse van 
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interaks.ie tussen die individu en die sosiale omgewing ontlok (Louw 1990:62). Die 

oplossing van elke krisis is nie galee in die keuse van die positiewe pool nie, maar 

in 'n sintese tussen die twee pole waardeur 'n nuwe lewensituasie tot stand kom. 

Erikson het sy teorie rondom psigososiale krisisse gebou wat telkens positiewe en 

negatiewe moontlikhede inhou. Sy teorie lyk op die oog af goed, maar berus in 

groot mate op spekulasie en interpretasie en. is nie , op 'n strang wetenskaplike 

manier geverifieer nie. 'n. Ander punt van kritiek is dat die teorie slegs enkele 

aspekte van menslike ontwikkeling dek, ·naamlik die mens se ingestelqheid teenoor 

ander manse en die !ewe, en dat ander aspekte buite rekening gelaat word. Min 

aandag w~rd aan kognitiewe en emosionele ontwikkeling gegee (Louw 1990:66). 

Ten spyte hiervan word Erikson se teorie steeds gesien as een van die mees 

geslaagde pogings om 'n samehangende en redelik volledige beeld van menslike 

ontwikkeling te skets. Daar sal dus gedurende die bespreking van die kenmerke en 

determinants wat by milieu-geremdheid 'n rol speel, voortdurend na Erikson se 

teorie verwys word. 

3.4.2 Kenmerke en determinante van milieu-geremdheid by leerders 

Die kenmerke verwys na die eienskappe waaraan milieu-geremdheid uitgeken kan 

word, terwyl die determinante na die oorsake van milieu-geremdheid verwys. Om 

die kenmerke van milieu-geremdheid en die determinante daarvan afsonderlik voor 

te stel, bied onvoldoende en onbevredigende verklarings van hierdie probleem met 

sy vele fasette. Weens die interafhanklikheid van die verskillende kenmerke en 

determinante kan dit nie in isolasie gesien word nie en sal dit vervolgens 

gesamentlik aangebied word. 

Milieu-geremde leerders word die intieme assosiasie waarbinne primere en 

betekenisvolle onderrig geassosieer word in die proses van saamleef en deel met 

ander, geweier. Die kind is primer van die sorg, liefde en opvoeding van die ouers 

afhanklik. Milieu-geremde kinders word nie voldoende versorg wat behuising en 
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klere betref nie en word nie in persoonlike higiene opgevoed nie. Die beeld van die 

pa is dikwels nie 'n vaderlike een van sorg en omgee nie, en as gevolg van 'n te 

groot werklading is die ma dikwels nie in staat om die kind te versorg, op te voed en 

die nodige liefde waaraan hy 'n behoefte het, aan hom .te betoon nie (Le Roux & 

Gildenhuys in Le Roux 1994:37). 

3.4.2.1 Fisiese tekorte wat deur milieu-ger_emde /eerders ervaar word 

Tydens die eerste stadium van Erikson se teorie word basiese vertroue teenoor 

wantroue gestel. 'n Saba leer deur middel van die kwaliteit van sy interaksie met sy 

ouers om .die wereld as 'n veilige, ~eordende en voorspelbare plek waar te neem. 

Volgens Erikson is hierdie gevoel van vertroue die basiese bousteen van 'n 

gesonde verhouding (Gillis 1990:68). Hierdie vertroue word hoofsaaklik deur die 

bevrediging van sy voedingsbehoeftes gevestig, maar ook deur die manier waarop 

hy gehanteerword, veittg voel en gemaklik is (Papalia & Olds 1988:323). Wanneer 

die kind die moeder (volgens Erikson die primere versorger) vertrou, word hierdie 

vertroue die standaard waaraan hy ander meet en bepaal wie vertrou kan word en 

wie nie (Papalia & Olds 1988:323). 

Met 'n gesonde sintese tussen basiese vertroue en wantroue is die kind goed 

toegerus om nuwe situasies moedig, maar versigtig te benader. Die sintese wat 

Erikson met die woord "hoop" karakteriseer, is deur die hele lewe van die 

allergrootste belang (Louw 1990:63). Wanneer daar dus nie voldoende in die 

fisiese behoeftes van die milieu-geremde kind voorsien word nie, sal die kind in sy 

interaksie met sy ouers gevoelens van onbetroubaarheid en inkonsekwentheid 

ervaar. Wantroue sal ontstaan wat sy ontwikkeling in die volgende stadiums en sy 

kapasiteit vir intieme verhoudinge, negatief bei"nvloed (Gillis 1990:68). 

Dit blyk dus dat die fisiese versorging van die kind tydens hierdie stadium 

beklemtoon word. Wanneer die milieu-geremde kind nie voldoende fisiese 

versorging ontvang nie, sal hy onveilig en onseker voel, en kan sy ontwikkeling in 
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totaliteit nadelig be'invloed word. Daar sal vervolgens op die fisiese tekorte wat 

deur die milieu-geremde kind ervaar word, gefokus word. 

a 'n Gebrek aan slaap 

Weens armoede, deprivasie en verwaarlosing word daar nie voldoende in die 

fisiese behoeftes van die leerder voorsien nie, .en kan hy nie optimaal gemotiveerd 

wees om te presteer nie. Walde en Baker (1991 :42) beweer dat die leerder wakker 

moet wees vir leer om te kan plaasvind,·en dat slaapgedepriveerde le~rders dikwels 

in 'n slegte gemoedstemming is en gereed is om probleme by die skoal te 

veroorsaak. 

b Onvoldoende fisiese en mediese versorging 

Die milieu~geremde leerder is oar dre algemeen biologies misdeeld in die sin dat hy 

swak geklee is, ontoereikend medies versorg word, swak gevoed word en nie 

voldoende fisiese versorging ontvang nie (Pretorius 1990:211 ). Vol gens Booyse (in 

Kapp 1990: 128) kan milieu-geremde leerders dikwels aan hulle verwaarloosde, 

onversorgde en annette voorkoms uitgeken word. Swak higiene kom oak dikwels 

voor onder milieu-geremde leerders as gevolg van oorbevolking en weens hul ouers 

se onvermoe om hulle te versorg (Tower in Strange 1992:52). Hierdie onhigieniese 

toestande en vuil, verouderde klere is dikwels die oorsaak van verwerping en spot 

deur hul klasmaats. 

Die fisiese onvermoe wat dikwels kenmerkend is van milieu-geremde kinders, word 

veroorsaak deur ondervoeding, wanvoeding en die onvermoe om vir noodsaaklike 

mediese dienste te betaal. Hierdie faktore lei tot 'n verlaagde immuniteitsisteem en 

sodoemde tot siektes (Le Roux & Gildenhuys in LeRoux 1994:37). Milieu-geremde 

leerders is dus dikwels afwesig en is nie in staat om die nodige doktersbriewe in te 

dien nie, aangesien die ouers dikwels nie aan 'n mediese fonds behoort nie. 
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Le Roux en· Gildenhuys (in Le Roux 1994:41) le klem op verskeie faktore wat 'n rol 

kan speel· by die algemene gesondheid van die . milieu-geremde kind, naamlik 

individuate faktore, omgewingsfaktore, sosiale faktore, werksfaktore, 

ontspanningsaktiwiteite en die strukture en verhoudinge wat in daardie spesifieke 

gesin voorkom. Hierdie faktore word skematias· in figuu(3.'1 voorgestel. 

Die individuele faktore in figuur 3.1 dui op die· fisiese. ejenskappe van die kind, die 

eienskappe waarmee hy gebore word en wat uni.ek aan hom is.· Hier speel aspekte 

soos gene, tekortkominge, persoonlikheid, kognitiewe vermoens en selfkonsep 'n 

belangrike rol. Omgewingsfaktore soos infeksies, b~serings; kanker, sigaretrook, 

alkoholisme en ooreet het 'n negatiewe invloed op die algemene gesondheid van 

die milieu-geremde kind. Sosiale faktore verwys na die rol wat die woonbuurt, die 

tipe behuising, armoede, kultuur en opvoeding in die algemene gesondheid van 

hierdie kinders speel. Werksfaktore soos moegheid, verveeldheid, werkloosheid en 

aftrede kan .. 'n .negatiewe. uitwerking op die algemene gesondheid he deurdat dit by 

albei ouers sowel as die kinders tot psigiese toestande soos depressie kan lei, en 

die moontlikheid van selfmoord kan verhoog. Terselfdertyd kan strukture en 

verhoudinge onderling tussen die verskillende gesinslede ook bepalend wees ten 

opsigte van die algemene gesondheid. van die gesinslede. 

Uit figuur 3.1 blyk daar ook 'n onderlinge interaksie en wisselwerking tussen hierdie 

verskillende faktore te wees. Die rol wat ontspanningsaktiwiteite in die handhawing 

van 'n ekwilibrium speel, behoort nie onderskat te word nie. Wanneer 'n ekwilibrium 

gehandhaaf word, sal goeie gesondheid die resultaat wees. Wanneer die 

bogenoemde aspekte egter 'n negatiewe uitwerking op die milieu-geremde kind het, 

sodat 'n ekwilibrium nie gehandhaaf kan word nie, sal die resultaat swak 

gesondheid wees, en die moontlikheid van psigosomatiese klagtes sal verhoog. 

Laasgenoemde kan op sy beurt die funksionering van die milieu-geremde kind 

belemmer. 

Figuur 3.1 bevat 'n skematiese voorstelling van die faktore wat die algemene 

gesondheid van die milieu-geremde leerder kan be'invloed. 
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Figuur 3.1 · Faktore wat 'n rol ten opsigte van algemene gesondheid speel (le 

Roux en Gildenhuys in Le Roux 1994:41) 

' 
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Swak gesondheid, armoede, swak en oorvol behuising, ontoereikende versorging, 

ondervoeding en wanvoeding, gebrekkige higiene en 'n gebrek aan boeke, 

speelgoed en leersame uitstappies kan tot spanning in die gesin lei. 'n Gebrek aan 

privaatheid, speelruimte en 'n studeerplek vir die kind kan ook nadelige gevolge he 

(Pretorius 1990:208). Oorbesteding of wanbesteding van geld kom voor, en die 

moeder kan dikwels ten spyte van die feit dat sy haar afsloof, steeds nie die kinders 

toereikend versorg en opvoed nie. Luukse artikels word dikwels as kompensasie vir 

lae inkomste aangekoop, maar dit is gewoonlik materiels goedere wat nie tot die 

kulturele verryking van die gesin bydra nie (Pretorius 1990:207). 

Verder het die afname van regeringsubsidies aan welsynsorganisasies tot gevolg 

gehad dat bekostigbare kindersorg skaars geword het. Met die stygende kostes ten 
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opsigte. van kos, klere en vervoer word die treurige toestand van milieu-geremde 

gesinne al meer desperaat (Eddowes & Hranitz 1989:197). 

c Finansiele problema en welsynsafhankl~kheid 

Tydens peri odes van werkloosheid. en 'n gebrek a an geld moet die gesin dikwels by 

'n welsynsinstansie om hulp aanklop. Dit het. dikwels 'n verwoestende effek van 

hulpbehoewendheid en is n6g genoeg om in die behoeftes van die hele gesin te 

voorsien, n6g effektieften opsigte van die bevordering van selfversorg.ing. 

Faktore w~t welsynsafhanklikheid bepaal volgens Duncan en Yeung (1995:172) is: 

• die opleidingsvlak van die ouers 

• enkelouerskap 

• die·duur van 'n beroepsaanstelling 

• die aantal gesinne in die omgewing wat hulp van welsynsinstansies ontvang 

Hulp van sodanige instansies het wei in sommige opsigte 'n positiewe invloed op 'n 

kind, soos byvoorbeeld skoolvoltooiing, maar of dit die lewenskanse van die kind 

positief be'invloed, is steeds 'n ope vraag (Duncan & Yeung 1995:180). Wanneer 

die situasie verander en die inkomste van die gesin vermeerder, kan 

onafhanklikheid by die kind aangewakker word, tot voordeel van die kind. 

Dikwels beskik hierdie gesinne ook nie oor die nodige fisiese geriewe soos water en 

elektrisiteit nie, en word hulle beweeglikheid deur die onbekombaarheid van 

publieke vervoer en die gebrek aan eie vervoer beperk (Keys, Jacobs & Celotta 

1990: 193). Dikwels is selfs die gerief van 'n eie waning hulle nie beskore nie. 

d Gebrek aan 'n permanents waning 

Die gebrek aan 'n permanents woning (ook bekend as dakloosheid) bring 'n 

behoefte aan skuiling mee. Die nodige voedsel en klere word nie verskaf nie, wat 
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gevolglik meebring dat geen sekuriteit ervaar word nie (Eddowes & Hranitz 

1989: 198). Sommige van hierdie gesinne het geen beskerming teen die 

weerstoestande en ander gevare nie. Die· gebrek aan 'n waning skep situasies waar 

emosies van vertroue, hoop en prestasie deur wantroue, apatie en vertwyfeling 

vervang word (Eddowes & Hranitz 1989:198): 

Die psigososiale effek van dakloosheid word. soos volg deur Tower (in Strange 

1992:45-57) uiteengesit: 

• Verwarring kom voor as gevolg van die voortdurende verandering en 

onstabiliteit. 

• Aggressiewe en vyandige houdings is dikwels 'n reaksie op sy situasie. 

• Teruggetrokkenheid, lusteloosheid en depressie kom voor. 

• Swak konsentrasie word dikwels aangetref. 

• 'n ··Swak selfbeeld is die resultaat van gevoelens van skaamte ten opsigte 

van die leerder se omstandighede en oor sy ouers se 

"onverantwoordel ikheid". 

• Fantasiee en fobies kom voor as verdedigingsmeganisme teen 'n wereld 

wat baie problematies voorkom. 

• Verhoudingsprobleme word aangetref. 

• Skolastiese agterstande en onderprestasie is ook 'n algemene kenmerk van 

hierdie leerders. 

Die gebrek aan 'n permanente waning kan op 'n nimmereindigende kringloop van 

werkloosheid en dakloosheid uitloop (verwys na figuur 3.2). Aangesien die ouers 

werkloos is, kan hulle nie 'n woonplek bekostig nie, terwyl die verkryging van werk 

weer bemoeilik word deur die gebrek aan 'n permanente woonadres. Verskeie 

lewenskrisisse verhoed dat daar uit hierdie kringloop weggebreek kan word. Die 

gesin beweeg gevolglik van een huis I skuiling na 'n ander. 

'n Tipiese krlngloop van dakloosheid word in figuur 3.2 voorgestel: 
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Figuur .3.2' 'n Tipiese kringloop van dakloosheid (Tower in Stronge 1992:44) 

Verskele Jewenskrisisse 

Dlspuut of beknopte omstandlghede 

veroorsaak dot die gesln verhuls · . ~ 

famllie of vrlende 

I 
Soek hulp by plaesUke welsynsdepartement 

(mag vantevore bystand versoek het) 

Olspuut of beknopte omstandighede 

veroorsaak dat die gesln verhuls 

Trek In by 

lamllle of vriende 

•.. \ 
(moontuke verlies 

van werk) 

deur 'n gebrek aan 'n permanenle 

woonadres of werksgeleenthede betaal 

te min vir behuislng. 

\ 
Word verwys na 'n welsyns· 

ondersteunde skulling 

Soek bekosllgbare behuislng 

Trek na 'n ander skulling 

wanneer tyd verstryk het 

I 
Gesin word uilgesit a.g.v. 

agterstallige huur of verloor 

behulslng 

. / 
(moonllike verlles 

~ vanwerk) 

Alhoewel daklose gesinne dikwels poog om 'n gevoel van liefde en geborgenheid te 

skep, veroorsaak die voortdurende beweeglikheid en gebrek aan uitgebreide 

familiebande en persoonlike besittings dat permanente vestiging binne 'n groep of 

kultuur ontbreek (Eddowes & Hranitz 1989: 198). Hierdie gesinne bly ook nie lank 

op dieselfde plek nie. Dikwels is hoe mobiliteit die gevolg van werkloosheid en die 

gebrek aan 'n permanents woonplek. Beweging van een skuiling na 'n ander is vir 

hierdie gesinne 'n lewenswyse. Oit word dikwels gedoen met die valse hoop dat 

dinge vorentoe beter sal gaan. 
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e Hoe mobiliteit 

Die hoe mobiliteit van die leerders verwys. na die groat aantal leerders wat by skole 

in milieu-geremde omgewings inskryf en weer' verdwyn. Hierdie leerders word 

dikwels in die literatuur as 'n nomadiese skoolbevolking beskryf. Hierdie mobiliteit 

lei daartoe dat die kwaliteit van die ·onderri~ in gedrang kom. Emosionele en 

gedragsprobleme, 'n tae moraal en onvoldoendE? fasiliteite en hulpbronne is dikwels 

die gevolg van 'n hoe mobiliteit (Knapp & Shields 1990). 

Die redes vir mobiliteit is dikwels finansiele problems en werkloosheid (Gonzalez in 

Strange 1~92:196). Hierdie gesinne het nie 'n plek wat hulle hut eie kan noem nie, 

het min persoonlike besittings, en besit geen intellektuele ondersteuning soos 

boeke, speletjies, skryfbehoeftes en ander materiaal nie. Hulle laat voortdurend hut 

vriende agter en die ernstigste probleem waarmee die kinders te kampe het, is die 

gebrek aan onderrig en··opvoeding wat deur die skoal gebied kan word (Eddowes & 

Hranitz 1989: 198). Vol gens Gonzalez (in Strange 1992: 196) is dit dikwels vir 

hierdie leerders moeilik om aan te pas as gevolg van die vele skole wat hulle al in 

hulle leeftyd bygewoon het. Hierdie voortdurende beweging veroorsaak 

onderbrekings in die program, en mc;~ak dit moeilik vir die leerder om die basiese 

skolastiese vaardighede baas te raak. 

Wanneer die leerder nogtans begin vorder en presteer, is hierdie prestasie 

gewoonlik van korte duur, aangesien die gesin weer na 'n ander omgewing verhuis. 

Hierdie negatiewe kringloop maak dit dus makliker vir die leerder om nie skool toe 

te gaan nie maar eerder by die huis te bly (Eddowes & Hranitz 1989: 199). 

Dit wit voorkom of onvoldoende fisiese versorging verskeie psigologiese en 

ontwikkelingsprobleme tot gevolg het. Daar sal vervolgens gefokus word op die 

affektiewe ontwikkeling van die milieu-geremde leerder. 
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3.4.2.2 Die affektiewe ontwikkeling van milieu-geremde /eerders 

In die tweede stadium van Erikson se teorie word. outonomie teenoor skaamte en 

twyfel gestel. Hier word van die kind verwag,om-beheer oor sy liggaamsfunksies uit 

te oefen. Na gelang van die balans wat bereik word t~n :opsigte van die ouers se 

verwagtinge in hierdie verband en ·die, kind se behoefte om hierdie nuutgevonde 

outonomie te laat geld en sy eie wil te volg, sal 'die kind se selfvertroue toeneem 
' > ,I - ' 

(Gillis 1990:68). Wanneer die kind metreels en standaarde vir gedrag in aanraking 

kom, open dit egter die moontlikheid van mislukking en gevolglike. skaamte en 

twyfel ten opsigte van sy eie vermoens (Louw 1990:63). 

Dit is belangrik dat die ouers die kind toelaat om sy outonomie uit te oefen, en dat 

hulle sy mislukkings met empatie behandel sodat die kind se selfvertroue nie 

geskaad word nie en hy die sintese van wilskrag kan bereik (Louw 1990:63). 'n 

Gesonde mate. van twyfet help die kind egter om sy eie beperkinge te leer ken, en 

die ontwikkeling van 'n gevoel van skaamte is die begin van onderskeid tussen reg 

en verkeerd. Die ouers se rol tydens hierdie stadium is om die regte mate van 

beheer uit te oefen. Te veel beheer kan die outonomie van die kind skaad, en te min 

beheer kan tot gevolg he dat die kind. kompulsief word ten opsigte van beheer oor 

homself (Papalia & Olds 1988:324). 

In hierdie stadium in Erikson se teorie le die klem hoofsaaklik op affektiewe 

ontwikkeling met die uiteindelike doel van persoonlikheidsontwikkeling. Die 

affektiewe verwaarlosing wat milieu-geremde leerders in die gesig staar, sal 

vervolgens bespreek word. 

a Gebrekkige motivering 

Dit wil voorkom of milieu-geremde leerders op akademiese gebied minder moeite 

doen en 'n laer motivering het as milieu-begunstigde leerders (Barnett et a/ 

1996:399}. Barnett eta/ (1996:407} beweer dat sommige leerders sleg voel oor hul 

swak skoolprestasie en gevolglik harder werk. Dit is dan ook hierdie leerders wat 
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gewoonlik · tydens die implementering van intervensieprogramme oorgesien word, 

aangesien dit wil voorkom of hulle goed funksioneer. 

Die meeste milieu-geremde leerders het egter nlemand by die huis om hulle aan te 

moedig en te motiveer nie. Hierdie leerders raak op akademiese vlak agter en 

besef dit nie. Hulle beskik nie oor 'n realistiese begrip van hul agterstand nie en 

kan nie hulself met milieu-begunstigde leerders vergelyk nie, aangesien hulle selde 

met die milieu-begunstigde leerders in aanraking kom (Maeroff 1988:635). Hierdie 

leerders het dikwels onrealistiese toekomsideale. Hulle het min begrip van die 

vereistes wat nodig is om hierdie toekomsideale sowel as· akademiese ideate te 

verwerklik. 

b Negatiewe houdings 

Milieu-geremde leerders het minder positiewe ervarings van die skoal ten opsigte 

van prestasie, klasgemiddeldes en opvoedkundige bekwaamhede (Brentlinger 

1990:305). Verskillende leerders ervaar verskillende gevoelens ten opsigte van die 

skool, en hulle houding teenoor die skoal hou verband met die konteks waarin hulle 

die skool ervaar. Milieu-geremde. leerders ag dikwels sosiale aktiwiteite en 

skoolvriende hoer as die akademiese opleiding wat by die skool verskaf word 

(Brentlinger 1990:309). Hulle kom dikwels laat in die klasse, loop rand in die klas 

en versteur voortdurend die onderrig asof die onderwyser nie met iets belangriks 

besig is nie. Gedurende die les moet die onderwyser aanhoudend met steurende 

en onhanteerbare leerders om aandag meeding, terwyl die ieerders onderlangs 

gesels en sarkastiese opmerkings maak (Mearoff 1988:635). 

Die noodsaaklikheid van onderwys vir 'n goeie toekoms is diep vasgele, en die 

leerders sukkel om tussen hierdie ideologie en hulle houding teenoor die skoal te 

onderskei. Hulle ervaar 'n negatiewe houding wat swak prestasie tot gevolg het, 

maar verlaat nie die skoal nie, aangesien skoolopleiding volgens hulle noodsaaklik 

is vir toekomstige sukses (Brantlinger 1990:310). Die ouers speel egter ook 'n 

belangrike rol in hierdie negatiewe houdings. 
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Die vader en moeder het dikwels self op skoal misfuk, en hulle negatiewe 

ingesteldheid teenoor die skoal word op die kinders oorgedra. Die ouers stel 

gewoonlik 'n swak voorbeeld vir hul kinders wat · intellektuele vorming, 

kennisverwerwing, opleiding en beroepsbeoefening. betref {Pretorius 1990:207). 

Ander houdinge van die ouers wat op die. kinders oorgedra word, is byvoorbeeld 

pessimisme oor die toekoms, wantroue teenoor die medemens en apatie teenoor 

die kerk, politiek, sosiale diens en burgerlikepHgte (Pretorius 1990:208). 

Kinders wat in milieu-geremde gesinne en gemeenskappe opgroei, is geneig om die 

fatalistiese en selfvernietigende houdings en gedrag van hul ouers aan te neem. 

Die gebrek aan 'n beroepsverbintenis en 'n geneentheid vir welsynsafhanklikheid en . ' 

regeringsteun veroorsaak dat die kind tydens volwassenheid op dieselfde wyse 

optree (Duncan & Yeung 1995:161). 

c Affektiewe verwaarlosing 

Volgens Kapp (1990:115) vorm wedersydse gesprekke tussen ouer en kind die 

grondslag van wedersydse respek en gevoelsverbindings. In sodanige affektiewe 

geskiktheidsklimaat is die kind gewoonlik toeganklik vir die ouers se gevoelens, 

gedagtes en waardes soos ingebed in hul opvoedingshandelinge. 

In milieu-geremde gesinne is daar dikwels 'n gebrek aan persoonswarmte en liefde. 

Egskeidings, afwesigheid van die vader en outokratiese opvoedingstyle is dikwels 

kenmerkend van milieu-geremde gesinne (Pretorius 1990:208). Aile ouers wil graag 

in die behoeftes van hulle kinders voorsien. Wanneer dit dan nie moontlik is nie, is 

gevoelens van mislukking, spanning en hulpeloosheid aan die orde van die dag, en 

verloor die ouer sy gevoel van selfwaarde. Wanneer die ouer werkloos is en nie in 

die behoeftes van die kind kan voorsien nie, kan dit 'n verwoestende effek op die 

kind he (Eddowes & Hranitz 1989: 198), en kom die kind se fisiese en emosionele 

gesondheid in gedrang. 
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Tower (in Strange 1992:51) beweer dat milieu-geremde leerders 'n behoefte aan 

emosionele aandag het. Hierdie behoefte is nie altyd sigbaar by die skoal en in die 

klaskamer nie, maar moet deur die onderwysers -· geantisipeer word. Vanwee die 

hoe werklas van die onderwysers word hierdie behoefte dikwels nie raak gesien nie, 

en laat onderwysers-na om hierdie aandag te·voorsien .. 

d Aangeleerde hulpeloosheid 

Aangeleerde hufpefoosheid is die gevolg van onbeheerbare gebeurtenisse (Mal, 

Jain & Yadav 1990:191 ). Langdurige deprivasie verwys na ·n· verlies aan voorregte, 

geleenthe~e, materiele goedere en ander hulpbronne wat tot die onvoldoende 

bevrediging van basiese behoeftes vir 'n lang periode kan lei. Milieu-geremde 

leerders toon 'n persoonlike onvermoe, negatiewe selfbeeld, selfblamering, 

pessimisme, swak prestasiegemotiveerdheid en lae toekomsverwagtings. 

GewoonliJ<-··gee hulle onaanvaarbare verklarings vir negatiewe gebeurtenisse (Mal, 

Jain & Yadav 1990: 192). Hulle sal dikwels hul huislike omstandighede as 'n rede vir 

swak skolastiese prestasie en ander tekortkominge voorhou. 

'n Verdere psigologiese aspek wat bespreek sal word, is die sosiale ontwikkeling 

van milieu-geremde leerders. 

3.4.2.3 Die sosiale ontwikkeling van milieu-geremde /eerders 

In die derde stadium van Erikson se teorie word inisiatief teenoor skulgevoelens 

gestel. Die kind bou voort op die gevoelens van vertroue en selfvertroue wat reeds 

gevestig is. Die kind se energie word nou gefokus op sy behoefte om te bewys dat 

hy 'n eie wil het en dat hy selfrigtend kan optree. Hy het 'n behoefte om dinge op sy 

manier te doen en 'n behoefte om beheer oor persons random hom, asook oor die 

omgewing, uit te oefen (Gillis 1990:68). Die outonomie waaroor hy reeds behoort te 

beskik, stel die kind in staat om selfstandig op te tree en sy omgewing te 

manipuleer. Die kind begin hom nou daarop toele om sy geslagsrol aan te leer, 
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waarby identifikasie met die ouer van dieselfde geslag 'n groot rol speel (Louw 

1990:63). 

Indian die kind deur sy ouers aangemoedig,word, sal hy 'n nuuskierigheid ontwikkel 

wat hom in staat sal stel om ondersoekend 'op te~tree, en sal sy selfvertroue deur die 

bereiking van sukses opgebou word. · · Wanneer hierdie energie in die geval van 

milieu-geremde kinders egter nie toegelaat word om tot uitdrukking te kom nie, of 
... ' ' 

wanneer die kind nie voel dat sy pogings belangrik is nie, sal skuldgevoelens asook 

gevoelens van ontoereikendheid begin ·ontwikkel (Gillis 1990:68). Sy vaardighede 

as mens kan dus nie tot volle ontwikkeling kom nie.. Die kind moet dikwels 

skuldgevo~lens hanteer, 'n sin vir verantwoordelikheid aanleer en steeds die lewe 

kan geniet (Papalia & Olds 1988:324). Hierdie stadium is van groot belang vir die 

ontwikkeling van die superego (Louw 1990:64). Wanneer die kind te veel 

skuldgevoelens ervaar, sal hy homself te veel beheer, sy inisiatief onderdruk en 

sodoende ·Sal .. die vrye urtdrukking van sy persoonlikheid onderdruk word (Papalia & 

Olds 1988:324). 

Weer eens is persoonlikheidsontwikkeling die eindresultaat van die suksesvolle 

bemeestering van hierdie stadium. Oi.t blyk dus dat die milieu-geremde kind wat 

problema ervaar met die suksesvolle bemeestering van die verskillende stadiums, 

gerem sal word ten opsigte van persoonlikheidsontwikkeling en uiteindelik ook ten 

opsigte van die bereiking van selfaktualisering. 

In hierdie derde stadium van Erikson se teorie val die klem hoofsaaklik op die 

sosiale ontwikkeling van die kind. Die sosiale verwaarlosing en sosiale agterstande 

wat deur milieu-geremde kinders in die gesinsituasie ervaar word, sal vervolgens 

bespreek word. 

a Die milieu-geremde gesin as gebrekkige oefenskool 

Die ouers van milieu-geremde leerders is dikwels nie sosiaal-maatskaplik beweeglik 

nie, en die gesinslewe is dus 'n gebrekkige oefenskool vir die sosiale lewe van die 
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kind. Sosiale ontwrigting en spanning kom by milieu-geremde Jeerders voor, en die 

leerders se insig in sosiale klasse is beperk (Brantlinger 1990:306). Dit is vera! oak 

die gebrek aan behoeftebevrediging wat tot hierdie ontwrigting en spanning 

aanleiding gee. Die ontwikkeling van milieu-geremde . leerders word gerem, en 

depressie en angs ten opsigte van leer en pr~stasie kom algemeen voor (Eddowes 

& Hranitz 1989: 198). Hierdie leerders' moet dikwels ook met verwerping, spot en 

beledigings saamleef. 

Die milieu-geremde gesin word dikwels gekenmerk deur gesinslabiliteit en 'n 

sogenaamde gedissosialiseerde gesinslewe, gebrekkige · orde en reelmaat, 

huwelikst~is, gebrekkige gesinseenheid of gesinsverbrokkeling en buite-egtelike 

verhoudinge en saamwonery (Pretorius 1990:206). As broodwinner is die vader 

dikwels werkloos, werksku, swak opgelei, en die vaderbeeld word dikwels afgetakel. 

Die ontoereikende sosialisering van die ouers maak die gesin sosiaal geremd. 

Verder beweer Pretorius ( 1990:207J dat die groat kindertal die versorging van die 

kinders bemoeilik en dat individuele aandag agterwee gelaat word. 

Opvoedingsverwaarlosing kom dus algemeen voor. 

Pretorius (1990:207) beweer dat dernoraliserende invloede dikwels so sterk op die 

gesin inwerk dat die gesinslede nie eers meer poog om fatsoenlike standaarde van 

selfrespek, eerlikheid, higiene, huisbestuur, seksuele moraliteit, netheid, 

versorgdheid en medemenslike omgang te handhaaf nie. Wanneer die kind hom 

met hierdie waardes identifiseer, word die moontlikheid om bo sy · swak 

omstandighede uit te styg, al skraler. 

Milieu-geremde kinders word dikwels in gesinne waar alkoholisme of ander 

substansafhanklikheid aan die orde van die dag is, aangetref. Die gevolg hiervan is 

kindermishandeling en fisiese en emosionele verwaarlosing (Day & Roberts 

1991 :340). Volgens Day en Roberts (1991 :340) is hierdie kinders weerloos en kan 

hulle emosionele problema openbaar. Sulke emosionele problema moet aangepak 

en terapeuties behandel word. Gemeenskapsgebaseerde programme speel hier 'n 

belangrike rol. 
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Die milieu-geremde leerder toon as persoon en as leerder 'n lae selfkonsep, en op 

hierdie wyse word sy skoolprestasie en sosiale gedrag verder be"lnvloed. Sy sosiale 

en kommunikatiewe vaardighede is gebrekkig, · en goedkeuring, motivering en 

erkenning ten opsigte van prestasie is vir hom- onbekend. Hy is onbewus van wat 

aanvaarbare skoolgedrag behels en voel sos·i~aJ ~ervreemd in die skoal sowel as in 

die samelewing. By gebrek aan stabiele rolmodelle word die leerder dikwels aan 

die ongewenste gedrag van die volwassenes in sy milieu blootgestel. Sy waardes is 

dikwels teenstrydig met die van die dominante kultuur. Hierdie leerders ervaar 

verwerping, veragting en minagting deur lede van die dominante kultuur. Weens sy 

lae selfkonsep en sy frustrasie openbaar hy dikwels aggressiewe, gewelddadige en 

destruktie~e gedrag (Pretorius 1990:211 ). 

In die klaskamer vertrou hierdie leerders die onderwyser nie maklik nie, aangesien 

hulle ervaring van volwassenes dikwels nie positief is nie. Volwassenes is 

veronderstel 6m kinders·te versorg, ·maar hulle ervarings van volwassenes word met 

verwerping, wantroue en pyn geassosieer (Tower in Strange 1992:51 ). Die leerders 

is teleurgesteld, en voel dat aile volwassenes hulle in die steek gaan laat. Volgens 

Towers (in Strange 1992:52) assosieer milieu-geremde leerders outoriteit dikwels 

met straf. 

Armoede kan tot die ontstaan van 'n groepering in die samelewing lei waar eie 

waardes en norme geld wat uit die aard van die sodanige lewensomstandighede 

ge"identifiseer en aan die kinders voorgeleef word (Lombard 1994:79). Dit sluit 

aspekte in soos stokkiesdraai, oneerlikheid, dros, seksuele losbandigheid, dwelm

en drankmisbruik en aggressie. Portuurgroepdruk oefen 'n sterk negatiewe invloed 

op akademiese prestasie uit (Maeroff 1988:635). Hierdie sosiale en psigologiese 

druk wat akademiese prestasie teenstaan, kan verskeie vorme aanneem 

byvoorbeeld etikettering, uitsluiting uit portuurgroepaktiwiteite, verwerping en fisiese 

aanranding. Ross en Ross ( 1989: 128) beweer dat kognitiewe onvermoens en 

agterstande die leerder op akademiese en taalkundige vlak benadeel, en die 

leerder sodoende weerloser en meer vatbaar vir misdadige gedrag maak. 
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b Vroee skoolverlating 

Die milieu-geremde leerder voel verwerp en· geminag en kan as sosiaal 

waningeskakelde leerder nie gemotiveer wees a·m te leer nie (Pretorius 1990:212). 

Vroee skoolverlaters is gewoonlik die leerders wat meervoudige probleme soos 

druippunte, graadvlakratansias en · · dissiplinere problema arvaar. Vroae 

skoolverlating is dikwels 'n vorm van weerstand wat gabied word deur geslepe 

leerders wat bewus is van die min voordele wat skoolkwalifikasies in die werksmark 

inhou. Hulle sian die leerders wat bly skoolgaan as verloorders wat depressief, 

konformerend en sander inisiatief is (Brentlinger 1990:306). Maeroff (1988:636) 

maak egt~r die volgende stelling: "In many respects it is inaccurate to call these 

young people dropouts. They never really dropped in. They have attended school, 

often erratically because school is compulsory and because there are tremendous 

social pressures to attend. They have gone through the motions, but they have not 

been engaged in the educational process. Dropping out is only a visible sign of this 

underlying pattern of disengagement." 

c Seksuele losbandigheid 

Uys (1992:27) beweer dat seksuele aktiwiteite onder tieners 'n baie ernstige 

probleem in Suid-Afrika is, vera! wanneer die toenemende voorkoms van seksueel 

oordraagbare siektes en tienerswangerskappe in ag geneem word, en dat die 

Suid-Afrikaanse jeug 'n groat behoefte aan seksuele voorligting in die skoal het. 

Ontoereikende kommunikasie, 'n gebrek aan liefde en warmte, ontmensliking, 

isolasie en vervreemding dra daartoe by dat die adolessent seksualiteit 'n aktuele 

probleem maak (Pretorius 1990:158). 'n Soeke na intimiteit is 'n paging van die 

adolessent om die gevoel van vervreemding en verwerping op te hef. 

Danziger ( 1995:184) beweer dat 'n ongunstige, frustrerende skoolklimaat en 

ongelukkigheid ten opsigte van skoolprestasie ook 'n rol in seksuele losbandigheid 

speel, aangasien die kind 'n swak selfbeeld het en altarnatiewe maniere vir 

identiteitsvestiging soek. Die milieu-geremde kind word ook nie by die huis 
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aangemoedig om sy aspirasies en hoop op die skool en op onderrig en opleiding te 

vestig nie."' Vol gens Danziger ( 1995: 185) is dit 'n kombinasie van 'n moeilike 

gesinsfewe en negatiewe . ervaringe ten opsigte van die skool wat die kind aan 

seksueel losbandige aktiwiteite laat deelneem. 

d Jeugmisdaad 

Misdadige gedrag gaan dikwels gepaard met ander onaanvaarbare gedrag soos 

onderprestasie, substansafhanklikheid en weglopery en word met persoonlike en 

sosiale problema soos swak interpersoonlike verhoudinge geassosieer (Wolf eta/ 

1987:350). Volgens Ross en Ross (1989:126) beskik hierdie leerders nie oor die 

vermoe tot interpersoonlike, kognitiewe probleemoplossing nie, is nie bewus of 

sensitief vir ander persona se denke en gevoelens nie, en sukkel hulle met 

verhoudingstigting. 

.... ·" 

Misdadige gedrag staan dikwels ook as 'n sosiale onvermoe bekend. Ernstige en 

aanhoudende misdadige gedrag word as 'n betekenisvolle, remmende toestand 

gesien wat deur meervoudige antisosiale en disfunksionele gedrag gekenmerk 

word. Dit word dikwels deur die gesi~slede oorgedra, en hierdie kinders word dus 

reeds op 'n vroee ouderdom aan die antisosiale en disfunksionele gedrag van 

volwassenes blootgestel. Dikwels is die kinders die slagoffers van ouerlike 

verwaarlosing en mishandeling (Wolf et a/ 1987:350). Misdadige gedrag is dus 

dikwels die gevolg van omgewingsfaktore. Die behandeling van misdadige gedrag 

is nie altyd betroubaar en suksesvol nie. 

Wolf et a/ (1987:351) beweer dat die risiko van kindermishandeling en 

verwaarlosing groot is, wanneer die ouers nie oor die nodige sosiale vaardighede 

beskik nie. Die manier waarop die ouers die gesin hanteer en die 

opvoedingstegnieke wat gebruik word, soos strang toesig en dissipline, kan ook met 

misdadige gedrag verband hou. Die primere leerskool vir misdadige gedrag blyk 

die ouerhuis te wees, aangesien hierdie misdadige gedrag in die gesin versterk 
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word en weens die gebrek aan navolgenswaardige rolmodelle wat sosiaal 

aanvaarbare gedrag aan die kind kan oordra (Wolf et a/1987:352). 

Dit blyk dat die milieu-geremde kind talle ,probl~me ten opsigte van sosiale en 

affektiewe ontwikkeling ervaar. Daar sal in die ·volgend,e a.fdeling na die kognitiewe 

ontwikkelingsagterstande van die milieu:-geremde kind gekyk word. 

3.4.2.4 Die kognitiewe ontwikkeling van milieu-geremde /eeiders 

In die vierde stadium van Erikson se teorie word arbeidsaamheid teenoor 

minderwaa~digheid gestel. Die neigings van die vorige stadium word in 'n versterkte 

mate voortgesit (Louw 1990:64). Hierdie stadium word verder ook gekenmerk deur 

die behoefte aan suksesvolle bemeestering van nuwe take en vaardighede. 

Vaardighede word by die skool, deur ander kinders of deur volwassenes met wie die 

kind te doen kry, aangeleer, en die kind word ook bewus van hoeveel hy nog moet 

en kan leer (Papalia & Olds 1988:324). 

Die kind probeer verstaan en s~ep dinge wat betekenisvol is in 'n poging om 

erkenning te verkry (Gillis 1990:68). . Dit is vir die kind belangrik om sukses te 

behaal, en dit is belangrik om aan die kind die geleentheid daartoe te bied om 

minderwaardigheidsgevoelens te voorkom. Die suksesvolle bemeestering van 

hierdie vaardighede lei tot die sintese van bekwaamheid (Louw 1990:64). Die kind 

kan 'n positiewe selfbeeld ontwikkel, asook die gevoel dat hy dinge bereik deur 

produktief te wees. Hierdie stadium van Erikson se teorie stem ook ooreen met die 

Konkreet Operasionele Fase van Piaget waar die kind verskeie produktiewe 

handelinge baasraak (Papalia & Olds 1988:324). 

Die milieu-geremde kind kan waardeloos en onbevoeg voel, wanneer sy pogings 

misluk (Gillis 1990:68). Die kind wat voel dat hy nie by sy portuurgroep kan kers 

vashou nie, sal hom in die veiligheid van die gesin onttrek, en dus sal kognitiewe en 

produktiewe ontwikkeling gerem word (Papalia & Olds 1988:324). Die 

milieu-geremde kind wat deur die belangrikheid van arbeidsaamheid oorweldig 
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word, kan die emosionele aspek van sy persoonlikheid afskeep (Papalia & Olds 

1988:324). 

Hierduit blyk dit duidelik dat hierdie stadiumvan Erikson se teorie op die kognitiewe 

ontwikkeling van die kind klem le. AI. die tekorte, agterstande en kognitiewe 

verwaarlosing wat deur die milieu-geremde kind ervaar word, kan 'n negatiewe 

uitwerking op die bereiking van Erikson se sintese van bekwaamheid he. Hierdie . . ' 

kognitiewe agterstande en verwaarloslng sal vervolgens bespreek word. 

a Gebrekkige leerervarings en leergerigtheid 

Volgens Kriegler (1990:32) kan armoede gebrekkige leerervaringsgeleenthede in 

die hand werk. Armoede gaan gepaard met gebrekkige hulpbronne om in die kind 

se fisieke, emosionele en kognitiewe behoeftes te voorsien. Weens emosionele 

deprivasie, onvoorspetbaarheid, bedreiging en chaos wat die milieu inhou, kan die 

milieu-geremde teerder nie veilig en geborge voel en vry van vrees wees nie. Op 

hierdie wyse word sy kognitiewe leergerigtheid geblokkeer (Pretorius 1990:212). 

Booyse (in Kapp 1990: 127) beweer dat milieu-geremde leerders perseptuele 

gebreke ervaar as gevolg van ongeo.efendheid om doeltreffend aandag te skenk 

aan dit wat relevant is. Hulle konsentrasie is gevolglik swak. Hierdie leerders 

ervaar ook gebrekkige kreatiwiteit, aangesien die milieu aan hierdie leerders min 

geleenthede vir deelname aan kreatiewe handelinge bied. 

Onderprestasie kom dikwels by milieu-geremde leerders voor, veral wanneer daar 'n 

tydsbeperking gestel word. Hulle werk relatief stadig en toon min belangstelling in 

abstrakte denke en probleemoplossende vaardighede. Die leerders ondervind ook 

probleme met die herkenning van ooreenkomste en verskille (Pretorius 1990:211 ). 

Die feerders beleef selde sukses, en die verwagting van mislukking is so deel van 

die klaskamer as wat die handboeke is wat die teerders sukket om te lees (Maeroff 

1988:638). Ross en Ross (1989: 129) beweer dat baie milieu-geremde leerders die 

skool verlaat, wanneer hulle blootgestel word aan wiskunde- en wetenskapkursusse 



97 

wat abstrakte denke vereis en waar insig en die maak van gevolgtrekkings 'n rol 

speel. Die ouers speel ook in hierdie verband 'n belangrike rol. 

Daar kan nie van ouers wat self nie die basiese 'tees-, skryf- en wiskundebeginsels 

onder die knie gekry het nie, verwag word -~m die leerder te help nie (Walde & 

Baker 1991 :41 ). Walde en Baker ( 1991 :41) maak melding van 'n moeder wat aan 

die onderwyser gese het dat sy saans 'n ople!dil)gsprogram vir volwassenes bywoon 

om te leer lees sodat sy haar kind kan help. Die feit dat die ouers dikwels self nie 

kan lees en skryf nie, versterk die greep van die subkultuur en verskc;~f vryheid van 

waardes wat nie onderrig versterk of die nodige gewoontes aanleer wat belangrik is 

vir akadefl!iese suksesbelewing nie~ Min aandag word in die skoal en by die huis 

aan die opbou van die leerder se selfvertroue ten opsigte van leervermoens gegee 

(Maeroff 1988:635). Die meeste milieu-geremde leerders beskik nie oor die nodige 

voorkennis en ervaring om intellektueel te ontwikkel en hul skoolloopbaan te voltooi 

nie~ ··· .~ 

Armoede lei egter nie noodwendig tot gebrekkige leerervarings nie. Die 

sosiokulturele geskiedenis van die Jode bewys dat armoede, rassediskriminasie en 

politieke onderdrukking juis effektiewe. kompenseringsmeganismes kan mobiliseer 

(Kriegler 1990:32). Hierdie optimistiese siening bring moed en hoop vir die toekoms 

van milieu-geremde kinders. Daar moet egter aandag gegee word aan die 

bevordering en ontwikkeling van kognitiewe vaardighede. Twee aspekte wat beslis 

nie agterwee gelaat moet word nie, is taalontwikkeling en die bevordering van 

kommunikasie. 

b Taalagterstande 

Die beperkte taalgebruik van die milieu-geremde leerder openbaar volgens 

Pretorius {1986:51) en Pretorius (1990:21 0) die volgende kenmerke: 

• Milieu-geremde leerders openbaar 'n beperkte woordeskat. 

• Hulle het swak spraakgewoontes. 
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• Hulle toon In onvermoe om abstrakte simbole en kompleksa taalvorme te 

gebruik om te interpreteer en te kommunikeer . 

• Hulle toon In gebrekkige taalbegrip. 

• Hulle maak meer staat op nieverbale kommunikasie. 

• Hulle praat in kart, grammatikaal· eenvoudige sinne met swak sintaktiese 

vorme. 

• Die eenvoudige en repeterende gebruik van voegwoorde soos "so" en "dan" 

kom algemeen voor. 

• Die gebruik van onderskikkende bysinne is beperk. 

• Hulle beskik nie oar die vermoe om die formele onderwerp deur 'n gesprek 

te behou nie. 

• Die rigiede en beperkte gebruik van bywoorde en byvoeglike naamwoorde 

word aangetref. 

• Persoonlike voornaamwoorde word voortdurend gebruik, vera! om na die 

spreker self te verwys. 

• Aanduidings wat aantoon dat die persoon bevestiging vir stallings wil he, 

kom voor, byvoorbeeld "m}", "sien jy", 'jy weet". 

Taalagterstande kom by milieu-geretr~de leerders voor, aangesien die taalvoorbeeld 

wat deur hul ouers gestel word, self arm aan taalkwaliteit is en 'n ontoereikende 

pedagogiese taalgesprek tot gevolg het. Die ouers toon dikwels min belangstelling, 

aanmoediging en aktiewe betrokkenheid by die opvoeding en onderwys van die 

kinders (Pretorius 1990:208). Die ouers is dikwels oak nie kindgerig nie; gevolglik 

is daar min verbale kommunikasie tussen die ouer en die kind. lndien die taal van 

die omgewing waarin die kind grootword, oak gebrekkig is, sal sy taalverwerwing 

ontoereikend wees (Pienaar 1995:21 ). Die ontoereikende taalgebruik van 'n 

milieu-geremde leerder word sterk deur sy beperkte leefwereld gekleur. 

Volgens Kapp (1990:37) kan taalprobleme op sigself tot ernstige leerprobleme 

aanleiding gee. Die onderwyser meet 'n aanvoeling he en begrip toon vir hierdie 

gebreke in die leerders, aangesien die kind dikwels nie die nodige sintuiglike en 

taalervarings opdoen wat hom op die eise van die skoal kan voorberei nie. 
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c Gebrekkige kommunikasie 

Woolfolk (1990:378) beskau kommunikasie as die v,ermoe om te luister, 'n middel tot 

selfekspressie en die fyngevoeligheid vir s~btiliteit en .skakerings in betekenisse. 

Die milieu-geremde leerder se kommunik:a,~iemo~htlikhede word deur sy 

taalagterstand beperk (Woolfolk 1990:3J8). 

Kommunikasie- en luistervaardighede is belangrike aspekte van 

lewensvaardighede. Milieu-geremde leerders beskik nie oor die nodige ervarings 

vir die ontwikkeling van hierdie vaardighede nie en beskik ook nie oor 'n voldoende 

woordeskat om dit wat hulle wit seen voel, te verwoord nie (Keys, Jacobs & Celotta 

1990: 192). Die kommunikasie en oordrag van gevoelens is een van die 

belangrikste aspekte wat aan die milieu-geremde leerder geleer behoort te word. 

Vaardighede in hierdie verband waaraan aandag gegee behoort te word, is volgens 

Keys eta/~~ 9S)O: 193) die. volgende: .. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

die identifisering en benoeming van sy eie gevoelens 

die evaluering van die omgewing se ontvanklikheid van sy gevoelens 

die vermoe om sy gevoelens ~erbaal te kan weergee 

evaluering of die gevoelens suksesvol oorgedra is 

om aandagtig te luister wanneer iemand anders praat 

om die ander persoon se gevoelens te erken 

die gebruik van verbale en nieverbale gedrag om die ander persoon te laat 

verstaan dat die boodskap gehoor is 

Later in die hoofstuk, in paragraaf 3.7.1, sal aandag gegee word aan die wyse 

waarop hierdie gebrekkige kommunikasie wat onder milieu-geremde leerders 

voorkom, in die skoal en in die kurrikulum gehanteer kan word. 

Die aspek wat vervolgens bespreek sal word, is identiteits- en selfkonsepvorming by 

milieu-geremde leerders. 
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3.4.2.5 ldentiteits- en selfkonsepvorming by milieu-geremde /eerders 

In die vyfde stadium van Erikson se teorie word identiteit teenoor 

identiteitsverwarring gestel. Hierdie stadium is die hoogtepunt van al die 

voorafgaande stadiums. Dit word gekenmerk deur 'n soeke na identiteit waar die 

kind vryelik met verskillende rolla, houdings en persoonlikhede kan eksperimenteer, 

voordat hy 'n finale lewensbesluit maak (Gillis 1990:69). 

"In the process of finding themselves, adolescents must establish a sexual, moral, 

political and vocational identity that is relatively stable, consistant and mature. This 

identity u.shers in adulthood as it bridges the gap between the experiences of 

childhood and the personal goals, values and decisions that permit each young 

person to take his or her place in society" (Erikson 1977). 

Ten einde· dre identiteltskrisis wat ·kenmerkend van hierdie stadium is, op te los, 

eksperimenteer die adolessent met verskillende moontlikhede, val hy soms op vroee 

identifikasies terug, vorm hy hegte vriendskapsbande met ouderdomsgenote, vorm 

hy nuwe identifikasies, is hy geneig tot heldeverering en kom hy soms in opstand 

teen die aanvaarde norme van die samelewing. Die samelewing bied egter grasie 

aan die adolessent vir sy soeke na 'n identiteit. Dit word deur Erikson 'n 

psigososiale moratorium genoem (Louw 1990:64). 

Indian hierdie stadium suksesvol deurloop word, sal die kind 'n stabiele persoonlike 

identiteit ontwikkel, en sal hy psigologies gereed wees om sy plek in die volwasse 

wereld in te neem. Die individu behoort dan sekerheid te he ten opsigte van sy eie 

eienskappe, sy sosiale identiteit en sy eie waardes en ideale (Louw 1990:64). Die 

sintese van betroubaarheid is die gevolg van hierdie suksesvolle 

identiteitsvestiging. 

Wanneer hierdie stadium by milieu-geremde kinders nie suksesvol deurloop word 

nie, kan die kind verward raak (Papalia & Olds 1988:350), kan adolessensie verleng 

word en sal die individu keuses, besluitnemings en verbintenisse wat nodig is om 
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rigting en betekenis aan sy lewe te gee, vermy (Gillis 1990:69). Hierdie verwarring 

kom ook in sy optrede te voorskyn. Voorbeelde hiervan is kinderlike impulsiwiteit, 

heldeverering en onverdraagsaamheid teenoor and~r (Papalia & Olds 1988:350). 

Die hoofkonsep wat in hierdie stadium van· Erik~on se. teorie·beklemtoon word, en 

kortliks verder bespreek sal word, is identiteitsvestiging. Aangesien selfkonsep 'n 

belangrike rol by identiteitsvestiging speel, sal· daar veryolgens. ook kortliks aan die 

selfbeeld van die milieu-geremde kind aandag geskenk word .. 

Alhoewel milieu-geremdheid die sosiale en emosionele funksionering van die 

leerders in 'n klas kan bei'nvloed, wil dit voorkom of skoolprestasie eerder met die 

onderliggende selfbeeld van die leerder te doen het (Barnett 1996:407). 'n Leerder 

se siening van homself is 'n belangrike faktor wat onderprestasie kan veroorsaak of 

die resultaat van onderprestasie kan wees. Selfkonsep verwys na die aspekte van 

die self wat. b(r)skrywend.van die per:soon is soos die persoon homself waarneem. 

Selfbeeld verwys na die aspekte wat die self beskryf en die graad van 

selftevredenheid aandui (Frisby & Tucker 1993: 146). 

Volgens Barnett eta/ (1996:398) is pr~stasie, selfbeeld en motivering interafhanklik 

van mekaar. 'n Leerder wat goed voel oor homself, sal neig om intrinsiek 

gemotiveerd te wees en sal akademiese sukses beleef. 'n Milieu-geremde, 

verwaarloosde leerder sal homself sien as iemand met baie swak eienskappe, en dit 

sal sy skoolprestasie bei'nvloed. 'n Leerder van agt- tot negejarige ouderdom beleef 

'n kritieke fase in die ontwikkeling van sy selfbeeld en sy oordeel ten opsigte van 'n 

werklike en ideale selfbeeld. 'n Leerder se persepsie van homself word deur die 

terugvoering wat hy kry van sosiale interaksie met ander persona en sy 

suksesbelewing ten opsigte van afgehandelde take, be'invloed (Barnett et a/ 

1996:398). 

Volgens Barnett et a/ {1996:406) wil dit soms voorkom of leerders hulself in 'n 

positiewer lig sien as wat die onderwysers hulle beskryf, met die grootste klem ten 

opsigte van portuurgroepaanvaarding. Leerders neig om hul werklike self (dit wat 
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hulle is) en ideale self (dit wat hulle graag wil wees) met mekaar te verwar. Hierdie 

onrealistiese hoe selfbeeld kan moontlik as selfbeskerming dien. Volgens Willison 

en Masson (1990:145) het milieu-geremde leerders al soveel keer verwaarlosing en 

verwerping beleef dat hulle hul vertroue in. men'se verloor het. lndien die kind nie 
. / 

vertroue het nie, kan sy identiteitsontwikkeling daardeur gerem word. 'n Kind 

sender vertroue maak nie maklik vriende nie, en wanneer die kind nie vriende maak 

nie en nie deur ander kinders opgesoek word nie, kan positiewe . ' 

selfbeeldontwikkeling en identiteitsvestiging nie plaasvind nie (Willison & Masson 

1990:145). 

Weens ·~ gebrek aan positiewe identifikasiefigure vir die kind, sy ongunstige 

agtergrond en verwaarloosde voorkoms vorm die milieu-geremde kind 'n lae 

selfkonsep, en word sy identiteitsvestiging sodoende gerem. Die waardes en norme 

wat in hierdie gemeenskappe voorkom, verskil baie van die waardes en norme van 

die meen:lerReid van ··die algemene samelewing (Mearoff 1988:634). Hierdie 

milieu-geremde leerders verkeer selde in interaksie met persons wat 'n vaste 

beroep beoefen en standvastige broodwinners is waar die verhouding tussen 

onderrig en naskoolse opleiding 'n ander betekenis het (Mearoff 1988:634). 

Die milieu-geremde leerder se identifikasie met rolmodelle blyk dikwels 

problematies te wees. Hierdie leerders bewonder en volg dikwels die afwykende en 

gemeenskapsvreemde gedrag van persona in die subkultuur na in plaas van om 

hulle met 'n volwassene, wat die waardes en norme van die samelewing ·in die 

algemeen weerspieel, te identifiseer (lombard 1994:79). 

Aangesien selfbeeld en identiteitsvestiging so 'n belangrike rol in die bereiking van 

selfaktualisering speel, sal hierdie konsepte in hoofstuk 4 in meer besonderhede 

bespreek word. 

In die volgende afdeling sal daar eers aan die normatiewe ontwikkeling van 

milieu-geremde leerders aandag geskenk word. 
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3.4.2.6 Die,normatiewe ontwikkeling van milieu-geremde /eerders 

'n Aspek wat nie deur Erikson se teorie in besonderhede aangeroer word nie, maar 

vir die doel van hierdie studie ook nie ~eggelaat behoort te word nie, is die 

normatiewe ontwikkeling van die leerder. 

Die kind is op voorskoolse vlak hoofsaaklik op sy' ouers aangewese vir die aanleer 
' ' 

van norme en waardes wat in die samelewing as geldend beskou word. Die ouer le 

dus die fondamente waarop die kerk en die skool later moet voortbou. Die kind se 

navolging van die ouer se voorbeeld en voorskrifte word be"invloed deur die wyse 

waarop di~ ouer hom as persoon teenwoordig stet, en die wyse waarop die ouer 

volwassenheid as lewensvorm verteenwoordig (Lombard 1994:78). 

In milieu-geremde gesinne word vrye tyd dikwels nie sinvol bestee nie, en is die 

godsdienstige,~lewe van ·die gesin gebrekkig. Dit blyk dat die onbetrokkenheid van 

en opvoedingsverwaarlosing deur die ouer die kind inhaal tydens sy latera skooljare 

wanneer keuses tussen wat reg en verkeerd is, voortdurend gemaak moet word. Dit 

wit dus voorkom of die kind dan nie oor 'n voldoende normstruktuur beskik 

waarvolgens hy die situasie kan evall:Jeer nie (Lombard 1994:78). Dit stet aan die 

opvoeder groter eise ten opsigte van die uitlewing van beskaafde norma en 

standaarde. 

Volgens Maeroff (1988:635) word die waardes en norme wat by die skool 

aangeleer word, nie by die huis versterk nie. Volgens Ross en Ross (1989:129) is 

ouerbegeleiding en opvoeding ten opsigte van ouerskap die enigste manier waarop 

die kringloop van kindermishandeling, verwaarlosing en misdadige gedrag gebreek 

kan word. 

Wanneer 'n ouer nie reeds van 'n vroee ouderdom af die bestaan van God en 

godsdiens aan die kind oordra nie, veral weens die ouerhuis se afvalligheid van die 

kerk, word die kind se opvoeding ook negatief be"invloed. 'n Persoonlike godsdiens 
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bied aan die kind geloof en hoop waaraan hy kan vashou, wanneer hy onsekerheid 

en wisselvalligheid beleef (Lombard 1994:79). 

Die gebrek aan identifikasie met 'n vaderfi'guur by milieu-geremde leerders 

be Iemmer die bel ewing van beskerming en liefde wat . normaalweg met 'n vader 

geassosieer word. Die aanbied van· God as Vader kan derhalwe vir die leerder 

problematies wees, aangesien sy bel ewing. van 'n vaderfiguur nie die eienskappe 

van aanvaarding en geborgenheid vertoon nie (Lombard 1994:79). 

Die onderwyser moet die leerder in sy religieuse wording ondersteun, sodat hy op 

sy godsdi~ns kan leun en daaruit krag kan put. Hy moet ook die leerder help om die 

affektiewe kloof tot belewing en identifikasie met die ware kwaliteite van 'n 

vaderfiguur, te oorbrug (Lombard 1994:79). 

Noudat dte kenmerke -en determinants van milieu-geremdheid uitgelig is, blyk dit 

duidelik dat onderrig aan milieu-geremde leerders met bekwaamheid en uiterste 

versigtigheid moet geskied. 

Die verband tussen milieu-geremdh.eid en die skool, wat die basis van onderrig 

vorm, sal vervolgens in meer besonderhede toegelig word. 

3.5 DIE VERBANO TUSSEN MILIEU-GEREMDHEID EN DIE SKOOL 

Die wedersydse effek en verband tussen die milieu-geremde gesin en die skool 

word op treffende visuele wyse deur Pianta en Walsh (1996:64) in figuur 3.3 

uitgebeeld. Hierdie uitbeelding staan as die Kontekstuele Sisteemmodel (KSM) 

bekend. 

Die KSM fokus op die kind en sy gesin wat daagliks moet sukkel om hulle 

oneweredige deel van die lewensprobleme te hanteer, hulle verhouding tot die skool 

en die eise wat aan die skool gestel word om hierdie leerders van effektiewe 

onderrig te voorsien. Die KSM maak voorsiening vir die verskillende faktore wat die 
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leerder se skoolprestasie kan be'invloed, asook die interaksie en interaksiepatrone 

wat hier 'n belangrike rol speel (Pianta & Walsh 1996:63). 

Die boonste sirkel is 'n voorstelling van die- kind-gesin-sisteem wat uit verskeie 
. . . 

subsisteme bestaan (Pianta & Walsh 1996:65).· Die gebiede waar be"invloeding die 

algemeenste voorkom, is ten opsigte van kognitiewe, biologiese, motoriese en 

taalontwikkeling. Die kind staan binne 'n Qesin, wat · bestaan uit hulpbronne soos 

volwassenes, ouers, huwelik, huislike omgewing en broers en susters. Binne die 

kind-gesin-sisteem word van die kind verwag om verskeie funksies. te bemeester, 

naamlik sosialisering, leer, motivering, selfbeeld, beskerming, versorging en 

oorlewinQ. Die gesin staan in 'n gemeenskap wat verskeie ondersteuningsdienste 

aan die gesin kan bied. 

Aan die onderkant is 'n voorstelling van die kind-skool-sisteem en die verskillende 

subsisteme wat binne die skoolsisteem voorkom. Die kind staan binne 'n klaskamer 

waar hy te doen kry met dissipline, struktuur, groeperings en groepwerk, opdragte 

wat aan hom gegee word en verskeie akademiese aktiwiteite. Die kind staan ook 

binne die breer subsisteem van die skool. Hier kry hy te doen met onderwysers, 

ander volwassenes, soos die administratiewe personeel, beskikbare programme, 

verskeie kurrikulums, die fisiese omgewing en sy portuurgroep. 

Binne die kind-gesin-sisteem kry die kind te doen met kultuur, etnisiteit, 

gemeenskap, wet en beleid. Binne die kind-skool-sisteem kry die kind te doen met 

die gemeenskap, samelewing, beroep, kultuur, etnisiteit, lokalisering en finansies. 

Die verhouding tussen die kind, die gesin en die skool bepaal die aktiwiteite van die 

subsisteme ten opsigte van mekaar, asook onderrigdoelstellings (Pianta & Walsh 

1996:65). 

Die Kontekstuele Sisteemmodel word in figuur 3.3 soos volg voorgestel: 



Figuur 3.3 
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Die Kontekstuele Sisteemmodel (Pianta & Walsh 1996:64) 

Kultuur, etnisiteit, gemeenskap, wet, beleid 

! ! 

DissiplineE) 
Kind 

Aktiwiteite Groepering 

lnstruksie 

! 

Gemeenskap, samelewing, beroep, kultuur, etnisiteit, lokalisering, finansies 
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Die verband tussen die milieu-geremde kind, sy gesin en die skool word ook deur 

Pretorius (1990:213) diagrammaties voorgestel in die vorm van 'n armoedespiraal 

(figuur 3.4). Dit bied 'n geheelbeeld van die milieu-tekorte en psigososiale 

agterstande wat deur die millieu-geremde leerder ervaar word. 

Uit figuur 3.4 blyk dit dat armoede (milieu-geremdheid) materiels sowel as kulturele 

oorsake het. Die leefwyse en gesondheid van die ouer sowel as die kind, saam met 
• I - ' 

die opvoedingstyle, opvoedingsmetodes en waardeorientasies, speel'n omvangryke 

rol ten opsigte van: 

• s~lfkonsep 

• dinamiek 

• skolastiese prestasie 

• sosiale inskakeling 

• aanpassings .... ... · 

• persoonlikheidsorganisasie 

• beroepsgerigte orientasie 

• kreatiwiteit 

Wanneer die leefwyse en gesondheid van die ouers en die kind, sowel as die 

opvoedingsmilieu, die kind nie effektief ondersteun in die positiewe ontwikkeling van 

homself in totaliteit nie, sal die risiko van skoolmislukking en vroee skoolverlating 

verhoog word. Die resultaat van skoolmislukking en vroee skoolverlating is 'n 

riskante beroepstoekoms wat op sy beurt weer tot armoede lei en die 

armoedespiraal sodoende voltooi. 

weggebreek word. 

Uit hierdie amoedespiraal kan moeilik 

Die armoedespiraal word in figuur 3.4 voorgestel. 
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Figuur3.4 Die armoedespiraal {Pretorius 1990:213) 

OUERS 

Annoede 
(Materieel en kultureel) 

KIND 

Swak gesondheld en 
voeding tydens 
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Wan· of 
ondervoeding 
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Chroniese siektes 

Swak mediese sorg 

Verhoogde sulgeling· 
sterttes , 

Verhoogde geslnsgrootte 

Lae onderwyspell 
en beroepstatus 

Prlmltiewe opvoedlngs. 

aanslag •.. .• 

Oisharmoniese gesinslewe 

Negatlewe akademlese selfbeeld 

Lae ele dlnamlek I dryfkrag 

Geakkuleerde agterstand op skolastlese gebied 

Diffuse persoonlikheidsorganisasie 

Onbevredlgde ekspresslebehoefte 

Skoolvreemde kreatiwiteit 

Sosiale onhandigheid 

Beroepsgerigte oriiintasie 

Ontuisheid in die skool 

~ 
Risiko van skoolmislukking en vroee skoolverlating 

Riskante beroepstoekoms 

~ 

OPVOEDINGSMILIEU 

Outokratlese dlsslpllnerlng· 
styt 

Beperkte ordenlng 
van milieu 

Huldige en korttermyn· 
tydsorientasie 

Portuurgroepgerigtheid 

Beperkte taal en 
kommunikasie 

Lae lntelektualitelt en 
prestasieorientasie 

Gebrekklge geborgenheid 

Swak skoolgerigtheid 

Botsende waardeorli!ntasle 
tussen gesin en skool 
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Albei hierdie skematiese voorstellings in figuur 3.3 en figuur 3.4 gee 'n goeie beeld 

van die wyse waarop die omgewing die kind en sy opvoedingsgebeure be'invloed. 

Dit blyk duidelik dat die skolastiese probleme wat deur die· milieu-geremde leerder 

ervaar word, nie uit 'n enkele omgewingsdeterminant voortspruit nie, maar dat dit 

eerder die gevolg is van verskeie determinants wat vanuit die omgewing van die 

milieu-geremde leerder 'n rol speel ten einde opvoeding en onderrig te belemmer. 

Wat egter in hierdie bogenoemde modelle ni~ genoegsaam beklemtoon word nie, is 

die psigologiese effek wat die omgewingsdeterminante op die kind se totale 

funksionering het. 

Om die ,milieu-geremde kind in totaliteit te bestudeer, vereis 'n duidelike 

uiteensetting van die effek van milieu-geremdheid op sy funksionering in aile 

psigologiese vlakke. Die biologiese, affektiewe, sosiale, kognitiewe en normatiewe 

ontwikkeling, sowel as die identiteitsvestiging van die milieu-geremde leerder, 

behoort dus .~ meer aandag te geniet wanneer die skoolsukses, akademiese 

vordering en selfaktualisering van hierdie leerders bestudeer word. 'n Eie model 

(figuur 3.5) is gevolglik saamgestel ten einde die verband tussen die 

milieu-geremde leerder se funksionering in totaliteit en sy omgewing voor te stel. 

Wanneer die kind op enige terrein in sy ontwikkeling gerem word, kan dit na 

aanleiding van Erikson se psigo-sosiale teorie tot wantroue, skaamtegevoelens, 

skuldgevoelens, minderwaardigheid en identiteitsverwarring lei. Dit het 'n 

negatiewe invloed op die funksionering van die kind by die skool. Sosio-affektiewe 

en akademiese probleme kan hieruit voortspruit. Negatiewe gedrag, gebrekkige 

persoonlikheidsontwikkeling, swak prestasie en vroee skoolverlating is die gevolg 

van hierdie problema. Hierdie leerders word sodoende in die bereiking van 

selfaktualisering gerem. 

Die verband tussen die milieu-geremde leerder (in totaliteit gesien), die skool en die 

bereiking van selfaktualisering word skematies in figuur 3.5 voorgestel. 
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Figuu.r 3.5 'n Eie skematiese voorstelling van die funksionering van die 
milieu-geremde leerder in die skool 

Fisiese tekorte 

Onvoldoende slaap 
Onvoldoende fisiese en mediese versorging 

( LeerderJ 

Finansltile probleme .._____... ~ 
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Swak gevestigde norme en standaarde 
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Noudat die verband tussen milieu-geremdheid en die skool bespreek is, kan aandag 

gegee word aan die problema wat hieruit voortspruit. 

3.6 PROBLEME TEN OPSIGTE VAN DIE' VOORSIENING VAN ONDERRIG 

AAN MILIEU-GEREMDE LEERDERS , 

Uit die vorige afdeling blyk dit duidelik da.t qie milieu-geremde leerder verskeie 

probleme ervaar wat sy skolastiese vordering en bereiking van selfaktualisering 

belemmer, en onderwysvoorsiening aan hierdie leerders moeilik maak. Daar sal 

vervolgens in meer besonderhede na die probleme wat deur 'onderwysers in hierdie 

verband ~rvaar word, verwys word. 

3.6.1 Onderwys· en ervaringsagterstande 

Milieu-geremtle leerders se ouers is dikwels onbetrokke by die onderwys, en hulle 

leer dus nie die waarde van leeraktiwiteite en onderwys ken nie. Die leerders 

ervaar gebrekkige aspirasies en motiverings. Op hierdie wyse ervaar hulle 'n 

kultuurvreemdheid ten opsigte van die "skoolkultuur". Tesame hiermee kom die 

leerders oak te staan veer 'n .gebrek aan geed opgeleide onderwysers, 

onderwysmiddele, kommunikasiemiddele en taalprobleme. 'n Groot blokkasie vir 

hierdie leerders is dat hulle nie geleer het hoe om te leer nie (Pretorius 1990:212). 

Milieu-geremde leerders lees nie genoeg nie, doen dikwels nie hulle huiswerk nie 

en voel dat die onderwysers se verwagtinge van hulle te hoog is (Maeroff 

1988:636). Maerhoff (1988:637) beweer verder dat onderwysers al meed opgegee 

het met huiswerk en nie meer huiswerk gee nie, aangesien daar min hoop is dat dit 

gedoen sal word. 'n Gedeelte van die klastyd word gevolglik afgesonder vir die 

doen van huiswerk sodat hulp ook daarmee verleen kan word. Soms sal van die 

leerders ook net sit sender om iets te doen en by verdere navraag beweer dat hulle 

boeke weg is. 
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Die atmosfeer in skole bied dikwels nie voldoende ondersteuning vir onderrig nie, 

en die eise en verwagtinge wat gestel word, is dikwels laag. Die leerders sien geen 

nut in skoolbywoning nie, behalwe dat hulle niks anders het om te doen nie (Maeroff 

1988:634 ). Grootskaalse onderprestasie wdrd dikwels as die norm gesien. 

Leerders kom onvoorbereid skool toe, en· onderwysers identifiseer en hanteer nie 

altyd die spesifieke problema en behoeftes van die leerders nie (Knapp & Shields 

1990:755). Onderwysers laat ook dikwels n~ om die positiewe eienskappe waaroor 

die leerders beskik, tot voordeel van die leerder te ontgin en te benut. Die 

milieu-geremde leerder toon 'n ontoereikendheid wat ervaringsagtergrond, kennis 

en leeraktiwiteite betref. Weens gebrekkige perseptuele oefeninge toon hy ook 

gebreke ir:' die verband. 

3.6.2 Ondoelmatige leerstyl 

Leerders met~·n milieu-geremde agtergrond leer makliker deur konkrete as abstrakte 

onderrigmetodes. Onderrig meet fisies, konkreet, nieverbaal, prakties en met baie 

geduld geskied. Hulle kom nie maklik deur middel van 'n bespreking en 'n 

verduideliking tot insig nie. Die .kind wil onmiddellike, konkrete resultate ervaar uit 

wat hy geleer het. Die leerders toon. ook 'n onvermoe om veelvuldige problems en 

take te hanteer, het 'n kort aandagspan, is anti-intellektueel ingestel en reageer 

geredelik op relevante leerstof wat op 'n lewendige en realistiese wyse aangebied 

word (Pretorius 1990:210). 

Dit gebeur dikwels dat die onderrigmetodes wat deur die onderwysers gebruik word, 

nie 'n verantwoordelikheidsgevoel by die leerders kweek om hul eie leeraktiwiteite 

te rig nie, aangesien die leerders slegs doen wat van hulle gevra word om te doen 

(Knapp & Shields 1990:756). Streng beheer en 'n vinnige tempo van onderrig laat 

min geleentheid vir interaksie met ander leerders; gevolglik kry die leerders nie die 

geleentheid om mekaar as hulpbronne tot leerervarings te gebruik nie (Knapp & 

Shields 1990:756). 
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buiteskoolse ervaringe soos uitstappies aangevul word. Ouers behoort ook betrek 

te word om die kind te ondersteun (Pretorius 1990:218). 

Maeroff (1988:634) beweer dat die leerinhoud voorsiening moet maak vir 

bewuswording van die gemeenskap en die begeerte by. die leerder moet skep om tot 

daardie gemeenskap te behoort. Le Raux en Gildenhuys (in Le Raux 1994:69-70) 

sluit hulle hierby aan en maak die volgende stellings ten opsigte van die 

skoolkurrikulum: 

• Die skoolkurrikulum moet rekening hou met die belangstellings van die 

in~ividue, die behoeftes van die gemeenskap en die eise wat deur die 

samelewing gestel word. 

• Die skoolkurrikulum moet in ooreenstemming wees met die nasionale, 

kulturele en plaaslike gemeenskappe. 

• Die· skoolkurrikulum moet op die bereiking van selfverantwoordelikheid en 

selfdeterminasie tydens volwassenheid fokus. 

• Die skoolkurrikulum moet die ekonomiese realiteite van die land en die 

opvoedingsbehoeftes van die leerders met mekaar versoen. 

• Die skoolkurrikulum moet voorsiening maak vir die handhawing van kultuur, 

asook kulturele veranderinge wat mag plaasvind. 

• Die skoolkurrikulum moet positiewe houdings en interkulturele verhoudinge 

bevorder. 

Maeroff (1988:638) beweer dat die leerder geleer moet word om te leer in plaas van 

om massas inligting oorsigtelik te moet lees. Seminare, besprekings, kooperatiewe 

leer en aanmoediging om verantwoordelikhede vir hul eie onderrig te aanvaar, kan 

vir effektiewe onderrig aangewend word. Idees en konsepte moet onderrig word in 

plaas van feite en statistiek. Die leerinhoud moet verminder word om sodoende die 

werk wat aangeleer behoort te word, in meer diepte te leer ken, sodat dit beter 

verstaan kan word en die belangstellings van die leerders kan aanwakker. Die 

leerinhoud moet ook by die individuele behoeftes van die milieu-geremde leerders 

aangepas word (Maeroff 1988:638). 
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Knapp en Shields (1990:753) beweer dat milieu-geremde leerders meer tyd moet 

kry om bepaalde take onder die knie te kry en sodoende hul prestasie te verbeter. 

Hoe verwagtings moet gestel word, en 'n klimaal moet geskep word om akademiese 

leer te ondersteun. Die leerinhoud moet in klein, hanteerbare deeltjies opgedeel 

word wat sodoende maklik bemeester kan word. Die onderwyser behoort die kennis 

wat die leerders opgedoen het, te evalueer ten einde te bepaal wat hersien behoort 

te word en wat volgende onderrig behoort te word. Knapp en Shields (1990:754) is 

van mening dat gereelde terugvoering · aan die leerders, herhaalde geleentheid vir 

oefening en hersiening, homogene klasse en klein groepe leerlinge faktore is wat 

leer en onderrig kan bevorder. Faktore wat konsentrasie verminder en aandag kan 

laat afdwa~l, moet beperk word. 

Afgesien van die inhoud wat deur hierdie leerders aangeleer moet word, is daar oak 

verskeie vaardighede wat deur hulle baasgeraak moet word. Die volgende 

vaardighede -is volgens Le Raux· en Gildenhuys (in Le Raux 1994:60-66) 

noodsaaklike vaardighede waaraan aandag tydens kompensatoriese onderwys 

geskenk behoort te word: 

• verrykingskursusse ten opsigte van sosiale, taal-, funksionele, kulturele, 

ervarings-, emosionele en kognitiewe aspekte 

• die bemeestering van fisiese vaardighede 

• die vorming en ontwikkeling van gesonde houdings by die leerder teenoor 

homself sowel as teenoor sosiale groepe 

• die aanleer van 'n toepaslike geslagsrol 

• die bemeestering van basiese skolastiese vaardighede 

• die verkryging van kennis van alledaagse konsepte 

• die ontwikkeling van 'n gewete, moraliteit, asook waardes 

• die ontwikkeling van persoonlike onafhanklikheid 

• die vorming van 'n positiewe selfkonsep 

• die aanleer van effektiewe studiemetodes 
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Volgens Mitchell (1991 :436) moet daar in die kurrikulum ook voorsiening gemaak 

word vir die hantering van emosies soos hartseer en leed, aangesien misdaad so 

algemeen voorkom en gesinslede en vriende dikwels die slagoffers van misdaad en 

geweld is (Mitchell 1991 :436). Die wyse waarop die hantering van emosies volgens 

Mitchell (1991 :436-439) in die kurrikulum geakkomodeer kan word, word skematies 

in figuur 3.6 opgesom. 

Uit die skematiese opsomming in figuur 3.6 blyk dit dat die kurrikulum beplan, 

antwerp en ge"implementeer behoort te word na aanleiding van die ge"identifiseerde 

leerderbehoeftes. Die kurrikulum behoort dus op die identifisering van gevoelens, 

die oordrag van gevoelens, luistervaardighede en die integrasie van kommunikasie

vaardighede te fokus. Na die aanbieding van die kurrikulum, behoort die sukses 

daarvan geevalueer te word. Wanneer die kurrikulum nie suksesvol aangebied is 

nie, behoort dit hersien te word, en behoort die beplanning, antwerp en implemen

tering daaFvaM op die n~.:~we ge'identifiseerde behoeftes van die leerders te fokus. 

Figuur 3.6 Die akkommodasie van die hantering van gevoelens in die 

kurrikulum (Mitchell 1991 :436-439) 

Die ontv.<kkoU1 wo .. '""""'"m 

ldentifiseer die leerders se behoeftes 

l 
Beplan die kurrikulum 

Ontwerp die kurrikulum 

lmplementeer die kurrikulum 

~ 
Evalueer en hersien die kurrikulum 

Versterking ..__ ______ Verwarring 

Die kurrikul um 

ldentifiseer gevoelens 
- Herken en onderskei gevoelens 
- Uitbreiding van woordeskat om gevoelens te 
beskryf 

- Verhoogde bewustheid van gevoelens 
wat ervaar word 

Oordrag van gevoelens 
- Verhoogde bewuswording van die 
kommunikasieproses 

- Die verbale kommunikasie van gevoelens 

Luistervaardighede 
- Die aanleer van goeie luistervaardighede 
- Herkenning van verbale en nieverbale leidrade 
ten opsigte van gevoelens 

- Die aanvaarbare reaksie op leidrade 

lntegrasie van kommunikasievaardighede 
-Om die kommunikasie van gevoelens, 
luistervaardighede en aanvaarbare reaksies op 
die kommunikasie van gevoelens te 
demonstreer 

Suksesvolle integrasie 
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3.7.2 Voorligting 

'n Volledige, goeie voorligtingstelsel is belangrik. Dit behels gesondheids

voorligting, skoolvoorligting, beroepsvoorligting en · gemeenskapsvoorligting. 

Laasgenoemde betrek die gemeenskap ·en sluit afdelings in soos behuising, 

ontspanning, gesinslewe, finansies, beroepsopleiding, beroepsorientasie, 

beroepsontwikkeling, professionele inligting e.n kindersorg (Le Roux & Gildenhuys in 

Le Roux 1994:67; Pretorius 1990:217). lndividuele en groepsterapie, verwysings, 

die beoordeling van akademiese funksionering en die bewusmaking van die 

beroepswereld is belangrike aspekte wat nie uit die oog verloor moet word nie 

(Mitchell 1 ~91 :438). 

Die ouers kan ook aangemoedig word om hulle informele opleiding optimaal te 

benut deur middel van informele onderrigstrategiee soos ouergroepe, 

demonstrasies, huisbesoeke en toesig oor huiswerk (Le Roux & Gildenhuys in Le 

Roux 1994:67). Die sleutel tot hierdie sukses is dat die ouers se funksie as die 

primere opvoeders van die kinders, in hul eie oe herstel moet word. Effektiewe en 

doelgerigte voorligtingsdienste is noodsaaklik om hierdie doel te bereik (Le Roux & 

Gildenhuys in Le Roux 1994:67). 

3.7.3 Remediering en addisionele onderrig 

lndien die milieu-geremde leerder met leerverwante probleme sukkel, moet die 

nodige hulp aan hom verleen word. Dit sluit die implementering van spesiale lees-, 

taal- en wiskundeprogramme in (Le Roux & Gildenhuys in Le Roux 1994:65). Om 

hulp aan die milieu-geremde leerder te verleen, sal insluit dat hy moet leer om te 

leer en moet leer om te lees. 

Die onderwyser moet 'n aanvoeling he en begrip toon vir hierdie tekorte in die 

leerders, maar moet ook sy aanvoeling met iriligting van 'n meer objektiewe aard 

aanvul, met inagneming van: 
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• die ontleding van die antwoorde en uitslag van gewone ktastoetse 

• die sistematiese waarneem, aanteken en. ontleding van die soort foute 

(mondeling of skriftelik) wat die betrokke leerder daagliks in sy skoolwerk 

maak 

• die gebruik van gegradeerde leermiddele. en materiaal, dit wil se 

handboekreekse, ensovoorts wat vir bepaalde grade opgestel en gegradeer 

is, en dit moontlik maak om 'n bepaalde leerder se prestasie met die 

gemiddelde prestasie van sy klas te vergelyk (Pretorius 1990:217) 

Volgens Mitchell (1991 :439) behoort addisionele onderrigtyd in die middae na skoal 

en op Sat~rdae ingefaseer te word om sodoende die kurrikulum te verryk, veral ten 

opsigte van taalontwikkeling. Basiese vaardighede meet op hierdie wyse versterk 

word. 

Mitchell (1-991:437) stet .. voor dat 'n· ekstra oorbruggingsjaar na graad 12 ingestel 

word om die leerders te help om die basiese vaardighede te bemeester, asook 

voldoende geleenthede vir personeelontwikkeling te verskaf. Addisionele 

instruksies en projekte word ingestel. Gedurende hierdie tyd moet die onderwysers 

voldoende bystand ten opsigte van die aanleer van basiese vaardighede en 

spesiale verrykingsaktiwiteite verleen. Taalverrykingsprogramme is volgens Wang 

en Reynolds (1995:6) nie altyd 'n ideals oplossing wanneer dit nie in die leerders se 

moedertaal is nie, aangesien die resultaat van hierdie programme vir anderstalige 

leerders beperk en kontroversieel is. Hierdie taalverrykingsprogramme kan 

suksesvol wees wanneer die spesifieke kulturele verskille en taalverskille in 

aanmerking geneem word. lndien dit nie die geval is nie, kan dit die leerder rem ten 

opsigte van sy eie aanvoeling vir die nuwe taal. 'n Verdere punt van kritiek teen 

taalverrykingsprogramme is dat dit isolasie in plaas van integrasie bevorder {Wang 

& Reynolds 1995:6). 

Die aanleer van kommunikasievaardighede impliseer dat die leerders hul 

effektiewer sal kan uitdruk en aandagtig na ander sal kan luister. Dit sal hulle 

begrip vir nieverbale gedrag, asook die herkenning van die verskil tussen wat 
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bedoel word en wat gedoen word, bevorder (Le Raux & Gildenhuys in Le Raux 

1994:68). Die volgende voorstelle word deur Pretorius (1986:466) gemaak: 

• 'n Taalagtergrond en verbandhoudende' vaardighede wat noodsaaklik vir 

lees is, moet voorsien word. 

• Die program moet die leerder se skoolervaring verryk, sodat bestaande 

gapings oorbrug kan word. 

• Lees- en onderrigprogramme moet die ervarings, belangstellings en 

behoeftes van die milieu-geremde leerder in ag neem. 

• Die leerder moet nie net leer om te lees nie, maar moet ook leer om te leer. 

• O~geletterde volwassenes moet ook die geleentheid he om taal- en 

onderrigopleiding te ontvang. 

• Funksionele onderrigmetodes moet vir leesonderrig gebruik word, en die 

situasie moet vir die leerder betekenisvol wees. 

• Die· belangstelling van die leerders moet gewek word deur byvoorbeeld die 

gebruik van films en ander gepaste materiaal. 

3.7.4 Buitekurrikuh~re aktiwiteite 

Volgens Le Roux en Gildenhuys (in Le Roux 1994:65) is dit noodsaaklik dat 

milieu-geremde leerders betrek moet word by buitekurrikulere aktiwiteite soos sport, 

kultuur, leierskapkursusse, musiek, bewaring, lees, uitstappies, uitstallings en 

stokperdjies. Die klem behoort hier op lewensvaardighede, oorlewingsvaardighede 

en kommunikasievaardighede te val. Sodoende kan die onderwysers die leerders 

beter leer ken, hulle behoeftes sal duideliker sigbaar word en daar sal makliker 

daarin voorsien kan word. 

3.7.5 · Ouerbetrokkenheid 

Volgens Le Roux en Gildenhuys (in Le Roux 1994:72-73) is daar verskeie 

verantwoordelikhede wat nie deur die ouers van milieu-geremde leerders nagekom 

word nie. Ouers van milieu-geremde leerders is dikwels onkundig, negatief en 
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onbetrokke by die skoal. Die ouer kan by die skoal betrek word as ouer, as leerder 

en as diensleweraar (Pretorius 1990:219). Maniere waarop ouers betrokke kan 

raak, is deur ouervergaderings, individuele · afsprake; ouerbegeleiding en 

tuisbesoeke deur die onderwysers (Maeroff' 1988:638). Ander riglyne ter 

bevordering van ouerbetrokkenheid is ouerbegeleidingskursusse, betrokkenheid 

van die ouers by opheffingswerk, die· bywoning van skoolaktiwiteite, inligting en 

voorligting in verband met leerprobleme . by die leerders, die stigting van 

ouerkomitees en betrokkenheid van ouers by gemeenskapsdienste (Le Raux & 

Gildenhuys in Le Raux 1994:73-74). Maeroff (1988:638) beweer datdie ouers oor 

die inhoud van die leerplanne ingelig behoort te word om sodoende die ouers se 

belangstel!ing aan te wakker in dit wat in die klas aan die gang is. Mitchell 

(1991 :438) beweer dat ouerbetrokkenheid noodsaaklik is om die kringloop van swak 

akademiese prestasie te breek. 

Gonzalez {in~ Strange 1·992: 197-204) stel 'n model voor om ondersteuning aan 

milieu-geremde leerders te bied deur ouerbetrokkenheid te bevorder. Die model 

word in figuur 3. 7 voorgestel, en bestaan uit verskeie konsentriese lae wat random 

die leerder se psigososiale en akademiese ontwikkeling sentreer. Die verskillende 

entiteite van die onderwyspersoneel tot die same Iewing fokus op die ontwikkeling en 

instandhouding van ouerbetrokkenheid. AI die vlakke van ondersteuning is 

aangewese op die koordinasie van die skoolhoof. Die pyltjies van opleiding en 

kommunikasie verteenwoordig die kritieke rol wat hierdie prosesse speel wanneer 

verskillende groepe vir 'n positiewe opvoedkundige ervaring saamwerk. Die model 

steun op die ondersteuning van vlak tot vlak, en fokus op die leerders deur aan 

hulle die nodige opleiding te verskaf en effektiewe kommunikasie oor die 

verskillende vlakke heen te verseker. 

Die skematiese uiteensetting van hierdie ondersteuningsmodel word in figuur 3. 7 

voorgestel: 
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Figuur 3.7 'n Ondersteuningsmodel (Gonzalez in Strange 1992:198) 

Aangesien ouerbetrokkenheid in hoofstuk 2 in meer besonderhede bespreek is, sal 

hiermee volstaan word. 

3.7.6 Die taak van die onderwyser in kompensatoriese onderwys 

Die taak van die onderwyser moet wees om elke leerder in sy klas so effektief 

moontlik te onderrig, sodat hul potensiaal ten beste ontplooi word (Pienaar 

1995:67). Vir elke leerder wat deur 'n onderwyser gei"nspireer word, is daar 'n ander 

leerder wat deur 'n onderwyser verloor word, aangesien die onderwyser nie 

voldoende toegerus is om in die behoeftes van milieu-geremde leerders te voorsien 

nie (Maeroff 1988:636). Die onderwyser moet nie onrealistiese hoe verwagtinge 

van die leerders koester nie, aangesien die leerders nie toegerus is om aan al die 

vereistes van onderrig te voldoen nie (Maeroff 1988:636). Die onderwyser moet 

egter ook nie te lae verwagtinge koester nie. 
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Volgens Haberman (1992:128) is daar sekere kenmerke waaraan onderwysers moet 

voldoen ten einde suksesvolle onderrig by milieu-geremde leerders te laat 

plaasvind. 

• Hulle moet hulself sien as onderv\tysers wat 'n. ander tipe werk doen as die 

ander onderwysers. 

• Hulle moet goeie klaskamerorganisasie toepas en goeie dissipline uitoefen 

en die leerders op kreatiewe maniere betrek. 

• Hulle moet poog om goeie persoonskwaliteite deur hulle onderrig te 

ontwikkel. Karakterontwikkeling moet plaasvind, en 'n innerlike gerigtheid 

by. die leerders moet ontwikkel word. 

• Hulle moet van die verband tussen hulle gedrag en hul eie ideologiee 

bewus wees. 

• Hulle moet glo dat die doel van hulle onderrig karakterontwikkeling en die 

uitbreiding van algemene kennis is. 

• Hulle moet glo dat dit hulle verantwoordelikheid is om die betekenis van die 

leerinhoud aan die leerders oor te dra en om dit in hulle lewens te integreer, 

toe te pas en permanent daardeur be'invloed te word. 

• Hulle moet die leerders van ander mense bewus maak en aan die leerders 

hulp verleen om sensitief te wees vir menslike verskille. 

• Hulle onderwysgedrag moet nie op teoriee gerig word nie. 

• Hulle moet die vakmateriaal op hul eie manier en volgens die behoeftes van 

die leerders organiseer. 

• Hulle moet die leerders se organisering en personalisering van die 

leerinhoud in ag neem, eerder as die uiterlike logika van kennis. 

• Hulle moet glo dat milieu-geremde leerders nie net kan leer nie maar ook 

kan dink en reflekteer. 

• Hulle moet die uitdaging om die skoolprestasies van die leerders aan te 

moedig en te verbeter, aanvaar. 
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Volgens Mitchell (1991 :437) meet personeelontwikkeling oak op aspekte soos 

metodologie, kurrikuluminhoud en die effektiewe oordrag van kennis fokus. Die 

hulp van professionele en kundige persone meet oak nie onderskat word nie. 

Die onderwyser behoort oak meer tyd aan dte leerders te bestee om hulle beter te 

leer ken en met hulle oar die lewe en lewensprobleme te gesels (Maeroff 1988:638). 

Die onderwyser meet die beste gebruik maa~ van elke dag se onderrig, aangesien 

dit nie seker is of sommige leerders weer skoal toe gaan kom nie. 

3.8 SAMEVATTING 

Die gekompliseerde samelewing wat gekenmerk word deur verstedeliking en 

industriele ontwikkeling vereis meer geskoolde en selfs hoogs geskoolde beroepslui 

om ekonomies-tegniese, maatskaplike en wetenskaplike ontwikkeling te bevorder 

(Pretorius ···1990:203) .... Aangesien· die optimale benutting van mannekrag so 

noodsaaklik is (Booyse in Kapp 1990: 122), het die probleem van die optimale 

ontwikkeling van milieu-geremde leerders skerp onder die aandag van onderwys

owerhede gekom. Die bestaande onderwysprogramme fokus dikwels daarop om 

milieu-geremde leerders se aspirasies te bevorder en hul prestasie te verbeter. 

· Milieu-geremdheid be'invloed die totale ontwikkeling en funksionering van 

milieu-geremde leerders. Die skoal behoort vir hierdie agterstande en gebreke wat 

deur milieu-geremde leerders ervaar word, te kompenseer. Die belangrike aspekte 

wat deur die skoal gehanteer meet word, is affektiewe, sosiale, kognitiewe en 

normatiewe ontwikkeling sowel as identiteitsvestiging. Deur middel van deeglike 

beplanning, oueropleiding en -betrokkenheid kan die skool ook van hulp wees om in 

die fisiese behoeftes van die milieu-geremde leerders te voorsien. 

Alhoewel die skool met die opheffing van milieu-geremdheid behulpsaam kan wees, 

is sommige problema en moeilikhede, waarmee milieu-geremde leerders te kampe 

het, problema wat nie deur die skool veroorsaak is nie en nie deur die skoal 

aangepak en opgelos kan word nie (Maeroff 1988:637). Die skoal kan egter 'n 
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weldeurdagte en beplande paging aanwend om die milieu-geremde leerder te lei tot 

onafhanklikheid en die bereiking van selfaktualisering om sodoende 'n positiewe 

bydrae tot die samelewing te I ewer. Om selfaktualisering te bereik, moet die danker 

kringloop van armoede en aangeleerde hulpeloosheid deurbreek word. 

In die volgende hoofstuk sal die· · bevordering van selfaktualisering uit 'n 

sielkundig-opvoedkundige perspektief toegelig word. Daar sal vera! na die 

identiteitsvestiging, selfbeeld en ervaringswereld van die milieu-geremde leerder 

binne 'n multikulturele onderwyssisteem verwys word. 

.... . ... 
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HOOFSTUK 4 

SELFAKTUALISERING MET SPESIFIEKEVERWYSING NA DIE 

MILIEU-GEREMDE LEERDER BINNE ~N MIJ~ TIKUL TURELE 

ONDERWYSSISTEEM 

4.1 INLEIDING 

"Take a risk, take a chance 

Join the club, join the dance 

Learn to fly, learn to soar 

Strive for joy, strive for more 

Be brave, just do 

Be brave, be you" 

(De Jonge 1999:1) 

Bogenoemde gedig van De Jonge (1999: 1) is 'n treffende samevatting van die kern 

van selfaktualisering. Die kern van selfaktualisering is om die vermoe te ontwikkel 

om jouself te wees en jou eie potensiaal maksimaal te ontwikkel. Die proses van 

selfaktualisering is nie maklik nie, en impliseer dat 'n persoon dikwels kanse sal 

moet waag, goeie verhoudinge behoort te stig, vryheid van gees behoort te he en 

om geluk in die lewe te ervaar. Om na hierdie dinge te strewe, vereis meer moed 

("bravery") as wat op die oog af lyk. 

Die begrip "selfaktualisering" is in 1939 vir die eerste keer deur Goldstein geponeer 

as die hoogtepunt van geestesgesondheid (Prinsloo 1992:433). Sedertdien is daar 

vanuit verskeie sielkundige en opvoedkundige perspektiewe besondere aandag aan 

die aard, wese en betekenis van hierdie begrip gegee. Uiteenlopende teoriee oor 

die betekenis en verwesenliking van selfaktualisering het tot verskeie uitsprake in 

veral opvoedkundige navorsing aanleiding gegee (Prinsloo 1992:433). 



127 

Daar bestaan by die mens die begeerte en hunkering na selfvervulling. 

Selfvervulling vind deur middel van selfaktualisering plaas. Die mens wil al die 

latente potensiele moontlikhede van sy selfheid ·realiseer. · Hy word wat hy kan 

word, wil word en behoort te word. Hy transen'deer homself, aanvaar homself en 

word die beste mens wat dit vir hom moontlik is om te word. 

Vir 'n milieu-geremde leerder, veral binne 'n multikulturele onderwyssisteem, is 

selfaktualisering egter 'n kompleksa probleem. Fouche en Nieuwoudt (1991: 165) 

maak die volgende stalling: "Behalwe dat dit nodig is om die sielkundige skade te 

herstel wat veroorsaak is deur die toestande wat aanleiding gegee het tot die kind 

se sorgbe~oewendheid, is dit ook nog 'n vereiste dat die kind so hanteer word dat 

hy kan inskakel by sy ... milieu." Eers wanneer die kind en sy milieu in harmonia met 

mekaar verkeer, dit wil se wanneer die kind sy omgewing ken, verstaan en aanvaar, 

kan selfaktualisering verwesenlik word . 

.. ~. _., 

Wood (1988:5) beweer dat milieu-geremde leerders die uitdagings in die lewe 

hardnekkig probeer konfronteer. Ten spyte van die moeilikhede waarmee hulle te 

kampe het, reageer hulle so goed as wat hulle kan met die persoonlike hulpbronne 

en ervaringe waaroor hulle beskik. Wanneer hierdie pogings nie suksesvol is nie, 

en selfs onaanvaarbaar is, is dit die gevolg van foutiewe kennis eerder as dat hy nie 

probeer nie. Dit maak nie saak hoe ernstig sy problema is nie, maar die 

milieu-geremde leerder sal nooit ophou probeer om 'n suksesvolle aanpassing te 

maak nie (Wood 1988:5). 

Die sielkundige grondslag van selfaktualisering in multikulturele onderwys le in die 

ontwikkeling van groter selfbegrip, positiewe selfkonsepvorming en 'n trots ten 

opsigte van 'n eie etniese identiteit (Gay 1999:11 ). 'n Groter en positiewe 

bewustheid van die self kan bydra tot algehele intellektuele, akademiese en sosiale 

prestasies by leerders. Leerders wat goed voel oor hulself, is geneig om meer oop 

en ontvanklik te wees vir interaksie met ander persona en om ander kulture en 

identiteite te respekteer (Gay 1999:11 ). 
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In hierdie hoofstuk sal besondere aandag aan die teoretiese begronding, 

voorwaardes, kenmerke · en die proses van selfaktualisering geskenk word. Die 

begrip "selfaktualisering" word kortliks in die volgende afdeling bespreek. 

4.2 DIE BEGRIP "SELFAKTUALISERING" 

'n Selfaktualiseerder kan beskryf word as 'n mens in die valle sin van die woord. Hy 

is volkome betrokke by die lewe (Jacobs & Vrey 1982:13). Hierdie persoon kan al 

sy energie en vermoens op problema en omstandighede buite homself rig. Hy het 'n 

realistiese selfsiening, aanvaar homself en is vry van skuld, angs, skaamte en 

aggressiewe gevoelens (Vrey 1993:46). Selfaktualisering impliseer doelbewuste 

pogings om aile potensiele moontlikhede ten opsigte van fisiese vaardighede, 

verstandelike vermoens, gevoelsbelewing en sedelike bewussyn te realiseer (Vrey 

1993:46). As die mens sy selfaktualisering wil verwerklik, moet hy uitstyg bo die 

onmiddellike perke van·ruimte, tyd en fisiese en psigiese vermoens (Vrey 1993:47). 

Dit veronderstel 'n realistiese selfkonsep waarby 'n positiewe identiteit 

gei"nkorporeer is. Dit impliseer ook dat die persoon buite homself betrokke raak, dit 

intens beleef en betekenis daaraan gee (Jacobs & Vrey 1982:14). 

Aangesien die begrip "se!faktualisering" reeds in hoofstuk 1 gedefinieer is, sal daar 

volstaan word met die volgende samevatting van die begrip "selfaktualisering": 

Teoreties gesproke blyk dit dat selfaktualisering na 'n positiewe, dinamiese behoefte 

en ontwikkelingsproses verwys waartydens individue duideliker selfkonsepte bekom 

deur terugvoering uit die omgewing en 'n positiewer aanslag. Selfobjektiwiteit is 

steeds moontlik, en hul!e het effektiewer interaksie met die were!d om hulle, terwy! 

destruktiewe interaksie geminimaliseer word. Die gevolg is 'n gehee!wording van 

die psige, 'n interne lokus van kontrole en optimalisering van psigiese potensialiteite 

(Scholtz 1994:24). 

In die volgende afdeling sal die teoretiese begronding van die begrip 

"selfaktualisering" uiteengesit word soos gesien uit die oogpunt van gesaghebbende 

figure uit die verlede. 
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4.3 TEORETIESE BEGRONDING VAN DIE BEGRIP "SELFAKTUALISERING" 

Verskeie teoriee oor selfaktualisering het die lig gesien, byvoorbeeld Maslow se 

hierargie van behoeftes, Frankl se teorie van selftransendering, Rogers se mening 

dat onvoorwaardelike aanvaarding tot optimale selfontwikkeling lei en Berne se 

teorie van •n gebalanseerde interaksie tussen die ouer-, volwassene- en 

kindeienskappe. Dit is nodig dat hierdie. vroee teoretiese onderbou van 

selfaktualisering kortliks bespreek word, ten einde •n beter begrip te kry van die 

agtergrond waarteen selfaktualisering in die literatuur bespreek word ~n in later jare 

ontwikkel en uitgebrei is. Aangesien Maslow se standpunt as gesaghebbend 

aanvaar vyord (Williams 1991 :56), sal sy teorie vervolgens in meer besonderhede 

bespreek word. 

4.3.1 Abraham Maslow se hierargie van behoeftes 
.... . ... 

Volgens Maslow (1954:340) verwys selfaktualisering na die mens se begeerte na 

selfvervulling en sy verlange om dit wat die mens potensieel is, in homself te 

aktualiseer. " ... an episode, or a spurt in which the powers of the person come 

together in a particularly efficient and intensely enjoyable way, and in which he is 

more integrated and less split, more open for experience, more idiosyncratic, more 

creative, more humorous, more eager-transcending, more independant of his lower 

needs" (Maslow 1971: 43). Selfaktualisering berus nie slegs op die resultaat van 

die handeling nie, maar op die betrokkenheid by die taak en op die belewing van die 

betrokkenheid (Vrey 1993:48). 

Maslow (1968:11-12) gebruik die begrip "selfaktualisering" om die toppunt van sy 

behoeftehierargie aan te dui en is van mening dat menslike motivering in 'n 

hierargie georden is, en dat sekere vlakke van tevredenheid met elke behoefte 

bereik moet word voordat na 'n volgende vlak in die hierargie beweeg kan word. 

Afgesien van basiese behoeftes het Maslow ook 'n aantal behoeftes in 'n hoar 

kategorie beskryf. Hierdie behoeftes staan as groeibehoeftes of metabehoeftes 
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Behoettes aan liefde, affiliasie en aanvaarding blyk ook grootliks onvervuld gelaat te 

word by milieu-geremde kinders. Dit blyk duidelik uit die kind se negatiewe 

selfkonsep, emosionele · afgestomptheid, verhoudingsprobleme, kommunikasie

probleme, sosiale isolasie, onversadigbare behoefte aan liefde, en 

gedragsversteurings soos ongehoorsaamheid, diefstal, destruktiwiteit en 

uitlokkende seksuele gedrag (Fouche & Nieuwoudt 1991: 167). 

Aangesien die milieu-geremde leerder dikwels nie die nodige belangstelling en 

aanmoediging van sy ouers en opvoeders verkry nie, sal gevoelens van 

bekwaamheid, prestasie, selfvertroue en persoonlike sterkte nie by hierdie kind 

ontwikkel .nie (Fouche & Nieuwoudt 1991:167). Die milieu-geremde leerder se 

behoefte aan selfagting word sodoende nadelig be'invloed. Hierdie kind is dikwels 

in sy eie huis 'n oorlas, en by die skool is hy deel van die massa. 

4.3.1.2 G1oei- of metabehoeftes · 

Groei- of metabehoeftes is hoer behoeftes en sluit estetiese en kognitiewe 

behoeftes in (verwys na figuur 4.1 ). Wanneer hierdie hoer behoeftes te voorskyn 

tree, word die persoon minder afhank.lik van sy omgewing en leun hy op sy innerlike 

ervaring om sy gedrag te rig (Schoeman & Rossouw 1987:127). Wanneer die 

basiese behoeftes voldoende bevredig word en die fokus van menslike motivering 

na groeibehoeftes verskuif, ·is die persoon vry om sy potensiaal te ontwikkel. Die 

mens raak betrokke by aktiwiteite van belang vir sy eie ontwikkeling. Hierdie 

groeibehoeftes is nie hierargies gerangskik soos die basiese behoeftes nie, en oor 

die algemeen word dit aahvaar dat hulle ewe sterk is en mekaar dus maklik kan 

vervang (Schoeman & Rossouw 1987:126). Hierdie groeibehoeftes funksioneer nie 

volgens die spanningsverminderingsbeginsel nie, maar laat die persoon na 

geleenthede soek om sy potensialiteite te laat ontkiem en om sy belangstellings te 

vermeerder. Groeibehoeftes word nooit bevredig nie, aangesien die persoon 

voortdurend na verdere groei op soek is (Louw 1987: 128). 

Maslow se hierargie van behoeftes word skematies in figuur 4.1 voorgestel. 
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Figuur 4.1 Maslow se hierargie van behoeftes (Prins lao 1991: 166) 

•.. ,, 

GROEIBEHOEFTES 

BASI ESE 
BEHOEFTES 

erkenning 

Behoefte aan affiliaste 

Aanvaarding 

Velligheidsbehoeftes: 

Regressie indien 
laer behoenes nie 
bevredig word nie. 

Sekurlte~. pslgologiese velligheid 

Fisiologiese behoeftes: 

Lug, voedsel, water, ensovoorts 

Uit die voorafgaande bespreking is dit duidelik dat die milieu-geremde leerder as 

gevolg van deprivasie op die behoeftebevredigingsvlakke nie vry van sy basiese 

behoeftes is nie. Die milieu-geremde kind wat hanger is, sal moeite doen om kos in 

die hande te kry. Hierdie kind kan stokkiesdraai, en selfs begin steel, om in hierdie 

basiese behoefte te voorsien. Eers wanneer hy weet dat hy nie van hanger sal 

omkom nie, sal hy aan sy persoonlike veiligheid dink. As gevolg van ouers wat 

mekaar en hul kinders emosioneel sowel as fisies mishandel, tesame met die rol wat 

alkohol speel in die onsekerheid wat die kind ervaar, kan hierdie kind voortdurend 

op die vlug wees en dikwels wegkruip. Eers wanneer daar in sy 

veiligheidsbehoeftes voorsien word, kan hy aan sy behoefte aan liefde en erkenning 

dink. Die oomblik wanneer laer behoeftes weer onbevredig gelaat word, sal 

regressie ten opsigte van die behoeftehierargie voorkom. Vryheid tot 

selfaktualisering kan derhalwe nie maklik by milieu-geremde kinders bereik word 

nie. 
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Maslow (Jordaan & Jordaan 1990:661) verskaf drie redes waarom slegs enkele 

mense hulle potensiaal aktualiseer: 

• Mense is geneig om staat te maak op 'eksterne belonings om hulself te 

motiveer. 

• Hulle het 'n behoefte aan sekuriteit, terwyl die pad na selfaktualisering vol 

risiko's is en in die pad van potensiaalbereiking staan. 

• Kulturele waardes wat aan mense voorskryf wat van hulle verwag word, 

begrens die mens se kapasiteit. 

Volgens fylaslow is selfaktualiseerders in staat tot 'n hoe vlak van wording, 

aangesien hulle verby die eie ego groei, en daarna deur hoer behoeftes gemotiveer 

word (Prinsloo 1992:434). 

Die kritiek··oP" hierdie teorie is dat Maslow se siening van selfaktualisering en die 

karaktereienskappe wat hy aan selfaktualiseerders toedig, tot 'n elitegroep in die 

samelewing beperk is (Prinsloo 1992:433). Maslow se uitsprake oor 

selfaktualisering kan bevraagteken word, aangesien hy baie klem op die einddoel 

(bereiking van sukses) laat val. Selfaktualisering is nie slegs 'n einddoel nie maar 'n 

basiese motivering vir aile persone. Dit is 'n leefwyse waarvolgens die mens in 

staat gestel word om sy lewe te rig op die waardes waarop hy besluit het (Frankl 

1964:99). 

Soos reeds genoem, het verskeie ander teoriee ook as grondleggers vir die 

ontstaan en ontwikkeling van die begrip "selfaktualisering" gedien. Aangesien 

hierdie teoriee 'n verdere belangrike bydrae gelewer het ten opsigte van die 

teoretiese begronding, ontwikkeling en ontstaan van die begrip "selfaktualisering", is 

dit nodig om ter wille van volledigheid kennis te neem van hierdie teoriee, voordat 'n 

meer resente siening van selfaktualisering in meer besonderhede bespreek sal 

word. Die kern van drie van hierdie teoriee sal gevolglik kortliks bespreek word. 
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4.3.2 Enkele ander teoriee 

Drie teoriee wat 'n belangrike bydrae gel ewer · het ten opsigte van die beg rip 

"selfaktualisering" is die teoriee van Victor Franki, Carl Rogers en Gordon Allport. 

4.3.2.1 Victor Frankl 

Frankl het 'n positiewe bydrae tot die studie van selfaktualisering gelewer, 

aangesien hy na al sy bestaanservaringe met die gedagte na vore kom dat die lewe 

die moeite werd is, en dat die mens nie moet vra wat die lewe hom kan bied nie, 

maar wat 9ie mens, ten spyte van sy omstandighede, die lewe kan bied (DeVos in 

Meller 1987: 178). Frankl (1965:62) beweer dat selfaktualisering in hoe mate te 

doen het met die beset van mense dat hulle wei 'n bydrae kan lewer aan ander 

mense of aan mense in die algemeen. Die soeke na betekenis is 'n daaglikse 

proses en· behels se1ftransendering van die individu se denkraamwerk van 

betekenis, sodat hy meer oop kan wees vir die stimuli uit die omgewing (Frankl 

1969:31-49). Vervulling kan slegs verkry word wanneer 'n persoon 'n betekenisvolle 

bydrae in die wereld om hom maak (Frankl1969:116). 

Volgens Frankl beskik die mens oor die selftransenderende, geestelike potensiaal 

om bo negatiewe omstandighede uit te styg. Om van hierdie geestelike 

groeipotensiaal gebruik te maak, moet die mens sin en betekenis in die lewe he. 

lndien die mens sin of betekenis in die lewe het waarna hy hom kan transendeer, is 

selfaktualisering 'n neweproduk van die selftransenderende vermoe van die mens 

(De Vos in Moller 1987: 179). Selfaktualisering kan dus nie as 'n doe I nagestreef 

word nie, maar is 'n byproduk van die vervulling van die betekenis wat die mens in 

die wereld nastreef. 

Frankl se eksistensiele benadering, wat rondom selftransendensie sentreer, het 'n 

belangrike bydrae tot die sielkunde gelewer. As deel van die humanistiese 

revolusie in sielkunde het hy deure oopgemaak vir 'n christelike perspektief in die 

sielkunde (DeVos in Moller 1987: 180). Frankl se fokus op die betekenis van werk, 
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liefde, lyding, dood en waardes vorm 'n onlosmaaklike deel van die mens se strewe 

na die bereiking van 'n hoe vlak van bestaan, naamlik selfaktualisering. 

4.3.2.2 Carl Rogers 

Vir Rogers is daar 'n aktualiseringstendens teenwoordig vanaf geboorte, selfs voor 

geboorte (DeVos in Moller 1987:179). Rogers(1951:x) is van mening dat die mens 

basies goed is, en dat almal die interne dryfkrag het om selfaktualisering te kan 

bereik. Anders as Frankl, is 'n gunstige sielkundige klimaat volgens Rogers van 

kardinale belang (DeVos in Moller 1987:179). 'n lndividu wat in 'n omgewing van 

onvoorwa~rdelike aanvaarding leef, sal sy eie instinkte volg om goed te wees en 

behoort 'n selfontwikkelende individu sander enige psigologiese steurnisse te word. 

Volgens Rogers (1951:483-524) is dit nodig dat die individu se ideate self en ware 

self ooreenstem, en die selfpersepsies, wat die individu opbou deur sosiale 

interaksie ·met ander, 'bydra tot die bereiking van selfaktualisering en 'n optimale 

vlak van funksionering. 

Rogers (1951 :35) kom tot die gevolgtrekking dat 'n individu oor die kapasiteit 

beskik, sowel as die neiging om na vo.lwassenheid te beweeg. Selfaktualisering is 

die bron van lewe, 'n neiging om uit te brei, outonomie te verkry en te ontwikkel. Dit 

is 'n neiging om aile aspekte van die self uit te druk en te aktiveer. 

Rogers het tot 'n beter begrip van die selfkonsep bygedra. Selfaktualisering word 

sterk deur hom as enigste motiverende faktor beklemtoon, en word deur kritici as 'n 

vae begrip gesien. Ook sy maatstaf vir aanpassingsprobleme, naamlik die 

inkongruensie tussen die self en die ideate self, word deur kritici betwyfel (DeVos in 

Molter 1987: 159). Ten spyte van hierdie besware bly Rogers se bydrae tot 

selfaktualisering van onskatbare waarde. Hy het ook die selfkonsep, wat voorheen 

'n vae en betekenislose begrip was, die onderwerp van empiriese navorsing 

gemaak (De Vos in Moller 1987: 159). 
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4.3.2.3 Gordon Allport 

Allport het die klem meer laat val op die uniekheid .van elke individu, eerder as om 

klem te le op die persoonlikheid van die·. gemiddelde. mens. Hy was meer 

ge"interesseerd in die beskrywing van 'n persoQnlikhe.id ·as in die verklaring van 

persoonlikhede (Papalia & Olds 1988:468). · Allport se · teorie is stark 

motiveringsgeorienteerd, en sy beginsel om motivering te verklaar, word met die 

begrip ''funksionele outonomie .. beskryf (Meller 1987:200). Volgens hierdie beginsel 

kan enige motief, wat uit 'n ander meer primere motief ontwikkel het, in sy 

funksionering outonoom word, of sy gedrag motiveer sonder dat die primere motief 

deur die gedrag bevredig word. Deur die beginsel van funksionele outonomie 

beklemtoon Allport verandering en groei as basiese eienskappe van menslike 

motivering in teenstelling met die tradisionele genetiese sienings van motivering 

(Meller 1987:200). 

Allport (1955:98) beweer dat sielkunde progressief tot 'n individu se selfkennis kan 

bydra. Verhoogde selfkennis dra weer by tot selfkritiek, selfverbetering en 

uiteindelik selfaktualisering. Die eindpunt van optimale persoonlikheidsontwikkeling 

(selfaktualisering), volgens Alport se .teorie, is die ryp, volwasse persoonlikheid. 

Volgens Allport {1971:213-214) beskik die selfaktualiserende persoon veral oor drie 

primere kenmerke, naamlik 'n verskeidenheid van outonome belangstellings, 

selfobjektiwiteit en 'n samebindende filosofie van die lewe wat aan die individu sy 

plek in die lewe ophelder. Ander sekondere kenmerke van hierdie 

selfaktualiserende persoon is selfuitbreiding, warm interpersoonlike relasies, 

selfaanvaarding, realistiese waarnemings en taakstelling, selfinsig, humor en 'n eie 

lewensfilosofie {Meller 1987:197 -198). 

Deur sy stark geloof in menslike uniekheid en sy aandrang op die studie van die 

individuate geval, het Allport hom 'n groot mate van kritiek op die hats gehaal. Daar 

word beweer dat hy uniekheid so verabsoluteer het, dat veralgemening van een 

persoon na 'n ander onmoontlik is. Allport het egter in sy studies van die unieke 

persoon, en daarmee saam, waardes as mees stabiele menslike kenmerk in die 
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soeklig geplaas. Sy bydrae tot selfaktualisering le veral in sy navorsing van 

motivering, die selfkonsep en die volwasse persoonlikheid (Moller 1987:197 -198). 

Daar sal met hierdie drie teoriee volstaan word. Verskeie ander meer resente 

teoriee het uit hierdie vroee teoriee voortgespruit. 'n Teoretiese benadering wat 

tans groot waardering en aandag geniet, is die sielkundig-opvoedkundige 

perspektief wat deur Vrey en Jacobs uiteengesit is. Hierdie teoretiese benadering 

bied 'n goeie ondersteunende basis vir die bestudering van selfaktualisering. Die 

sielkundig-opvoedkundige benadering ·ten opsigte van selfaktualisering sal in 

paragraaf 4.6 volledig bespreek word en as basis dien vir die bespreking van die 

proses var:' selfaktualisering. 

Voordat die proses van selfaktualisering bespreek kan word, is dit nodig dat aandag 

eers aan die voorwaardes verbonde aan die bereiking van selfaktualisering en die 

wesenskenmerke van die selfaktualiserende persoon, geskenk sal word. 

4.4 VOORWAARDES VIR SELFAKTUALISERING 

Aangesien selfaktualisering gesien kan.word as 'n doelbewuste proses in die strewe 

na die hoogste doel in die lewe, impliseer dit bepaalde voorwaardes wat bereik en 

waaraan voldoen behoort te word, alvorens selfaktualisering bereik kan word. 

Maslow (1971 :45) onderskei die volgende voorwaardes vir selfaktualisering: 

• Selfaktualisering verwys na die self wat geaktualiseer moet word. Die eie 

intrinsieke keuse van die self moet te voorskyn tree. 

• Verantwoordelikheid en eerlikheid, vera! wanneer die selfaktualiseerder in 

· vertwyfeling is, is essensieel. 

• Op die weg van selfaktualisering moet keuses slegs deur die "eie self' 

gemaak en direkte beslissings geneem word. 

• Die eie intelligensie moet gebruik word om te doen wat jy wil doen, dit goed te 

doen, en om nie te word wat jy nie wil word nie. 
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• As selfaktualiseerder identifiseer die mens die dinge wat hy wil he, waarvan 

hy hou of nie hou nie, wat goed of sleg is vir hom en hy beset waarheen hy op 

pad is. Hoe gouer hy hierdie dinge aanvaar, hoe beter sal sy optimale 

selfaktualisering wees. 

Volgens Maslow (1971 :45) se uiteensetting van die voorwaardes vir 

selfaktualisering, blyk dit dat die milieu-geremde leerder binne 'n multikulturele . . 

onderwyssisteem begelei behoort te word om op 'n selfstandige wyse sy eie 

intrinsieke keuses te maak sander inmenging van ander persone, om 

verantwoordelikheid te aanvaar vir sy eie dade en om negatiewe eienskappe te 

identifisee.r en te aanvaar. Klem behoort verder op die kognitiewe ontwikkeling van 

hierdie leerders gele te word ten einde die besluitnemingsproses te vergemaklik. 

Voorwaardes wat nodig is vir 'n persoon om tot selfaktualisering te kom, word soos 

volg deur Vrey ( 1977: 12) en Vrey ( 1993:47) uitgebrei: 

• Die persoon behoort volledig by die taak van selfaktualisering betrokke te 

wees. 

• lndien 'n persoon 'n negatiewe. selfkonsep be sit en homself as verworpe, 

onbekwaam en ongerespekteerd beleef, sal hierdie negatiewe selfkonsep 

doeltreffende selfaktualisering verhinder. 

• Daar is 'n intrinsieke wisselwerking tussen 'n positiewe selfkonsep en 

selfaktualisering. Suksesvolle selfaktualisering is afhanklik van die 

moontlikheidsvoorwaarde: positiewe selfkonsep. 

• Selfaktualisering vereis dat daar 'n toename moet wees in die kennis, 

evaluering en agting van die selfidentiteit namate 'n toename plaasvind in 

fisiese vaardighede, intellektuele vermoens, gevoelsbelewinge en in die 

· sedelike bewussyn. 

• 'n Gestremde persoon kan selfaktualiseer wanneer hy bo sy beperkinge kan 

uitstyg. 

• Menslike ideaalmodelle waarmee hy hom kan identifiseer, moet beskikbaar 

wees. 
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• Die beskikbaarheid van beginsels en ideale waaruit hy kan kies, is 

noodsaaklik. 

• Die beskikbaarheid van 'n geordende waardesisteem in sy subkultuur waarop 

hy 'n lewensfilosofie kan baseer, is nodig. ' 

Volgens Vrey (1977: 12) en Vrey (1993:47) se uiteensetting van die voorwaardes vir 

selfaktualisering blyk dit dat die milieu-geremde leerder binne 'n multikulturele 

onderwyssisteem blootgestel behoort te word aan situasies wat bevorderlik vir 'n 

positiewe selfkonsep is. Geleenthede meet aan hom gebied word om kennis van, 

evaluering van en agting vir sy selfidentiteit uit te brei. Om selfaktualisering te kan 

bereik, m<?et hierdie leerders kan uitstyg bo die beperkinge wat deur die milieu op 

hulle geplaas word. Hulle moet uitstyg bo aspekte soos armoede, werkloosheid, 

alkohol- en dwelmmisbruik, aggressie, seksuele losbandigheid en die vele ander 

negatiewe aspekte wat 'n remmende uitwerking op die optimale funksionering van 

hierdie leerders het. ·Om selfaktt~alisering te kan bereik, is selfaktualiserende 

rolmodelle nodig met wie hierdie leerders hulle kan identifiseer, sowel as 

konsekwente en geordende waardesisteme wat aan hulle sekuriteit kan bied. 

Volgens Visser (1980:286) kan die volgende faktore in die kind self tot 

onderaktualisering lei: 

• Liggaamsgebreke, siektes en die belewing daarvan kan die kind in sy 

selfaktualisering strem. 

• 'n Negatiewe selfkonsep kan die kind se intensionele gerigtheid sodanig rem 

dat dit tot onderaktualisering van moontlikhede by hom lei. 

• Die kind met 'n gebrekkige toekomsgerigtheid en toekomsverwagting is 

iemand wat nie toereikend sy persoonsmoontlikhede kan aktualiseer nie. 

• · 'n Labiele gevoelslewe kortwiek die kind in die aktualisering van sy 

verstandelike moontlikhede en totale volwassewording, terwyl stabiele 

gevoelsbelewinge die kind van 'n bereidheid tot deelname kan voorsien. 

• Die stand van 'n kind se verantwoordelikheidswording hou verband met die 

kwaliteit van sy selfaktualisering. 
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Volgens Visser (1980:286) se uiteensetting van die voorwaardes vir 

selfaktualisering blyk dit dat die milieu-geremde. leerder binne 'n multikulturele 

onderwyssisteem ten opsigte van gesondheidsbewuswording en verantwoor

delikheidsaanvaarding begelei behoort te word. 'Geleenthede ter verbetering van sy 

selfkonsep, veral ten opsigte van sy fisiese en persoonlike selfkonsep, behoort aan 

elke leerder gebied te word. 

Volgens Williams (1991 :63) sal die nastreef van die volgende wordingsdoeleindes 

die adolessent tot selfaktualisering kan lei: 

• die .bereiking van emosionele onafhanklikheid 

• die vestiging van 'n eie identiteit 

• die ontwikkeling van selfmotivering 

• die vestiging van 'n stel waardes en genoegsame selfbeheer om te kan 

volhou~met hierdie geselekteerde waardes 

• die ontwikkeling van belangstelling in en empatie met ander persone as 

individue 

• die aanvaarding van sy geslagsrol en genoegsame teenslagtelike 

belangstellings 

• die ontwikkeling van bykomende intellektuele vermoens 

• die bereiking van vaardighede wat selfonderhouding tot gevolg sal he 

• die ontwikkeling van bevredigende relasies met die portuur 

Volgens Williams (1991 :63) se uiteensetting van die voorwaardes vir 

selfaktualisering blyk dit dat die milieu-geremde leerder binne 'n multikulturele 

onderwyssisteem begelei behoort te word ten opsigte van die bereiking van 

emosionele onafhanklikheid, die vestiging van 'n eie identiteit, die ontwikkeling van 

selfmotivering, die vestiging van 'n stel waardes, die ontwikkeling van belangstelling 

in en empatie met ander mense, die aanvaarding van 'n eie geslagsrol, die 

ontwikkeling van kognitiewe vaardighede en die ontwikkeling van suksesvolle 

interpersoonlike verhoudinge. 
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AI die bogenoemde doelstellings is duidelik gerig op die milieu-geremde leerder 

binne 'n multikulturele onderwyssisteem, . wat met behulp van 

opvoedingsbegeleiding van sy latente moontlikhede bewus kan word om sodoende 

soveel as moontlik van hierdie moontlikhede op die hoogs moontlike vlak te kan 

realiseer. 

Op grond van hierdie voorwaardes stel Slabbert (1992:435) die volgende drie sake 

op 'n eksplisiete wyse: 

• Dit is nie moontlik en/of wenslik vir die mens om aile latente potensiaal te 

veryverklik nie, en die mens moet 'n keuse uitoefen in die lig van sy eie 

singewing. 

• Persoonsmoontlikhede kan nie altyd optimaal verwerklik word nie. Die ideaal 

is om die maksimum aantal positiewe moontlikhede op die hoogs moontlike 

vi aide verwerkl ik: · 

• By die kind (vera! by die milieu-geremde leerder binne 'n multikulturele 

onderwyssisteem) val die vlak van aktualisering op persoonsontwikkeling - op 

selfaktualisering as die newe-effek van doelbewuste pogings om latente, 

potensiele moontlikhede van sy selfheid te realiseer. 

Dit impliseer dat die milieu-geremde leerder binne 'n multikulturele onderwyssisteem 

ten opsigte van 'n totale persoonsontwikkeling begelei behoort te word. Aile 

aspekte van sy ontwikkeling, naamlik fisiese, kognitiewe, affektiewe, sosiale, 

konatiewe en morele ontwikkeling behoort aandag te geniet, aangesien hierdie 

aspekte interafhanklik is en nie van mekaar geskei behoort te word nie. 

Noudat die voorwaardes van selfaktualisering bespreek is, kan die 

wesenskenmerke van selfaktualisering bespreek word. 
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4.5 WESENSKENMERKE VAN SELFAKTUALISERING 

Volgens Scholtz (1994:28) kan die selfaktualiserende individu aan twee stelle 

kenmerke uitgeken word, naamlik die wat verband hou met die ontwikkeling in die 

individu self (intrapersoonlik) en die wat verband hou met interaksie met die 

omgewing (veral interpersoonlike gedrag). In multikulturele onderwys en 

milieu-geremdheid impliseer dit dat 'n selfaktualiserende persoon se eienskappe in . ' 

harmonie met sy kultuur, etnisiteit, religieuse oortuigings en waardes moet wees. 

Oaar moet ruimte gelaat en begrip getoon word vir kultuuranderse persone. Die 

persoon se eienskappe moet ook in harmonia wees met die wyse waarop hy in 

interaksie. tree met objekte, idees en ander persone uit sy omgewing, en die 

positiewe wyse waarop remmende faktore ge"identifiseer en gehanteer sal word. 

4.5.1 lntrapersoonlike kenmerke 

lntrapersoonlike kenmerke dui op die interne eienskappe wat in die persoon self 

aangetref word. Dit sluit die fisiese, kognitiewe, affektiewe en konatiewe 

eienskappe van die individu in. 

4.5.1.1 Fisiese kenmerke 

Fisiese kenmerke het te make met die groei van die liggaam en veranderinge in die 

interne struktuur en funksionering van die liggaam (Louw 1990:11 ). Fisiese 

kenmerke verwys na die uiterlike, sigbare kenmerke van die persoon en sluit 

aspekte in soos fisiese voorkoms, gesondheid en ingesteldheid teenoor die 

liggaam. Wanneer problema hier ervaar word, kan die persoon skaam voel vir sy 

liggaam en sodoende enige vorm van sosiale interaksie vermy. Hy kan gevolglik in 

die bereiking van selfaktualisering gerem word. 

Die fisiese kenmerke van die selfaktualiserende persoon lyk soos volg (Benade 

1990:12-16; Scholtz 1994:29-32; Williams 1991:61): 
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• Die persoon oefen gereeld, is fiks en het genoeg energie en stamina. 

• Die persoon beskik oor algehele lewensgesondheid. 

• Hy is positief ingestel teenoor sy' liggaam en aanvaar die aard en werking 

daarvan. 

• Hy leef gesond, rus voldoende en volg 'n voedsame dieet. 

• Sy optimale funksionering hang nie net van sy voorkoms af nie. 

• lndien hy siek word, doen hy dadelik die nodige stappe om gesond te word. 

4.5.1.2 Kognitiewe kenmerke 

Kognitiew~ eienskappe het te make met aile aspekte van die mens se kenvermoe. 

Dit sluit aspekte in soos probleemoplossing, akademiese vordering, leer, 

waarneming en die verwerking van inligting (louw 1990:11 ). Problema in hierdie 

verband kan tot 'n gebrek aan belangstelling in skoolwerk, onderprestasie, vroee 

skoofverlating en gedragsprobleme lei. Sodoende kan die bereiking van 

selfaktualisering belemmer word. 

Die kognitiewe kenmerke van die selfaktualiserende persoon lyk soos volg (Benade 

1990: 12-16; Scholtz 1994:29-32; Williams 1991 :61 ): 

• Hy gebruik sy kognitiewe vermoens optimaal. 

• Hy beskik oor 'n bogemiddelde intellektuele vermoe en verbeeldingrykheid 

in die skep van alternatiewe. 

• Hy dink en redeneer gedissiplineerd, objektief, buigsaam en maak 

deurdagte, optimistiese, kognitiewe evaluerings. 

• Hy beskik oor aktiewe, belangstellende en intelligente redenering. 

• Hy beskik oor bogemiddelde konsentrasievermoe. 

• Hy laat nie toe dat onvanpaste gevoelens soos skuld, skaamte en 

minderwaardigheid sy denke be'invloed nie. 
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4.5.1.3 Affektiewe kenmerke 

Die affektiewe kenmerke het te make met die emosies en gevoelens wat deur die 

persoon ervaar word. Emosies kan op aanvaarbare ·en onaanvaarbare wyses 

uitgedruk word. Die kind behoort op 'n vroee ouderdom reeds geleer te word dat 

sekere gedrag onaanvaarbaar is en tot sekere gevolge lei. Problema ten opsigte 

van affektiewe aspekte kan lei tot gedragsuitvalle en gevolglike verwerping deur die 

samelewing. Op hierdie wyse kan die bereiking van selfaktualisering belemmer 

word. 

Die affektjewe kenmerke van die selfaktualiserende persoon lyk soos volg (Benade 

1990:12-16; Scholtz 1994:29-32; Williams 1991:61): 

• Hy is bewus van en sensitief vir sy eie gevoelens. 

• Hyr er'ken sy ge'Voelens en spreek hulle uit sander om skaam of skuldig te 

voel. 

• Hy beskik oar selfbegrip, selfinsig en 'n realistiese selfkonsep. 

• Sy selfkonsep word gekenmerk deur selfagting, -respek, -aanvaarding en 

-vertroue. 

• Sy ryk emosionele lewe lei tot 'n vrywillige betrokkenheid in verskeie 

lewensituasies. 

• Hy beleef 'n hoe frustrasietoleransie en spanning as iets aangenaams en 

opwindends. 

• Hy is emosioneel selfstandig, onafhanklik en selfrigtend. 

• Hy aanvaar verantwoordelikheid vir aile emosionele gedrag. Hy ervaar sy 

gevoelens as sy eie en gee nie ander die skuld daarvoor nie. 

• Hy is in staat om mense, situasies en nuwe probleme realisties te hanteer. 

• Hy streef na selfkennis en -insig. 

• Hy word gekenmerk deur nederigheid, selftevredenheid, agting, respek, 

waarde, aanvaarding, liefde, vertroue en gelding. 
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4.5.1.4 Konatiewe kenmerke 

Konatiewe kenmerke het met die taakgerigtheid van die persoon te make. Dit 

behels die wyse waarop hy beplan en opdragte uitvoer. Problema hiermee kan tot 

onkonstruktiwiteit, onvoltooide opdragte, frustrasie, 'n onsistematiese werkswyse en 

ongemotiveerdheid lei. Op hierdie wyse kan selfaktualisering belemmer word. 

Die konatiewe kenmerke van die selfaktualiserende persoon lyk soos volg (Benade 

1990: 12-16; Scholtz 1994:29-32; Williams 1991:61 ): 

• f1y tree verantwoordelik op vanuit 'n innerlike lokus van kontrole. 

• Hy is onafhanklik en word deur homself gelei. 

• Hy voel dat besluite by homself eerder as by ander mense berus. 

• Hy ervaar vryheid van keuse. 

• Hy 1:1eskik ocr 'die vermoe om sy eie gedrag te kies en te beheer sender om 

aan magte buite homself uitgelewer te voel. 

4.5.2 lnterpersoonlike kenmerke 

lnterpersoonlike kenmerke dui op die persoon se interaksie met ander mense en 

sluit sosiale en normatiewe aspekte in. Sosiale interaksie is die proses waardeur 

die individu lid van 'n sosiale groep word in die sin dat hy leer om volgens die norme 

van die groep op te tree. Dit sluit kennis van reels, houdings, oortuigings, 

gewoontes, waardes, rolvereistes en norme in wat in die sosiale milieu gangbaar is 

(Louw 1990:1 0). 

Die interpersoonlike kenmerke van die selfaktualiserende persoon lyk soos volg 

(Benade 1990:12-16; Scholtz 1994:29-32; Williams 1991:61): 

• Hy beskik ocr 'n optimistiese en onvoorwaardelike aanvaarding van ander 

mense. 

• Hy toon 'n voorkeur vir intieme, diep en ryp interpersoonlike relasies. 
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• Hy is sensitief, empaties, konsidererend en liefdevol teenoor ander mense. 

• Hy aanvaar ander as net so uniek soos hyself. 

• Hy betoon respek teenoor ander en is eg in sy bedoelings. 

• Hy maak van konkrete, akkurate en helder kommunikasie gebruik. 

• Hy het vertroue in ander en kan spontaanme~ arider in 'n relasie staan. 
I 

• Hy is geduldig en vriendelik ongeag klas, ras, kleur, opvoeding en politieke 

idees. 

• Hy kies sy vriende selektief. 

• Hy neem nie verantwoordelikheid vir 'n ander se lewe nie. 

• Hy is aanpasbaar, onpartydig, neutraal en onbevooroordeeld. 

Hierdie wesenskenmerke van 'n selfaktualiserende persoon is universele kenmerke 

wat as riglyne kan dien vir die bevordering van selfaktualisering by persona. Dit kan 

ook as handige riglyne dien vir die bevordering van selfaktualisering by 

milieu-ger.emde leerders in multikulturele onderwys. 'n Holistiese benadering 

behoort gevolg te word tydens die opvoeding en onderrig van hierdie leerders, 

sodat ontwikkeling op aile vlakke, naamlik fisiese, kognitiewe, affektiewe, konatiewe 

en interpersoonlike ontwikkeling kan geskied ten einde selfaktualisering by hulle te 

bevorder. 

Met bogenoemde bespreking as agtergrond kan die proses van selfaktualisering uit 

'n sielkundig-opvoedkundige kategorie vervolgens bespreek word. 

4.6 DIE PROSES VAN S ELFAKTUALISERING: SIELKUNDIG-

OPVOEDKUNDIGE KATEGORIEE 

Die proses van selfaktualisering sal na aanleiding van die intrapsigiese struktuur 

bespreek word. Die kern van die intrapsigiese struktuur bestaan uit die ek, die self, 

die identiteit en die selfkonsep (vergelyk figuur 4.2). Die ek is die aspek van die 

self wat die suiwer ego is. Dit is die subjek wat aktief ervaar, waarneem, voel, dink, 

besluit, onthou en beplan en is in elke daad en gedagte van die mens aanwesig. 

Die self behels alles wat die objek van 'n persoon se bewussyn kan wees, met 
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ander woorde al die persoon se drifmatige handelinge, karakterogene momenta, 

lewensgewoontes en aangebore en verworwe. eienskappe. Die identiteit is 

veelfasettig, en is die antwoord op die vraag: "Wie is ek?". Die selfkonsep is 

dinamies en ontwikkel deur kognitiewe organisasie. Die selfkonsep bestaan uit 'n 

reeks houdings en opvattings teenoor die self wat op .spesifieke objekte en situasies 

gefokus is (Roets 1998:2-3). Die intrapsigiese selfgesprek is onlosmaaklik verbind 

aan die self, die selfidentiteit en die selfkonsep en speel 'n kardinale rol in die 

vorming van die selfkonsep, asook in relasievorming en be·invloed sodoende gedrag 

(Roets 1998: 12). 

Betekenisgewing, belewing en betrokkenheid is die essensies en vorm, tesame met 

die voorveronderstellings, die basis of die fondament waarop die intrapsigiese 

struktuur rus (vergelyk figuur 4.2). Betekenisgewing verwys na die kognitiewe 

vermoens van herken, ken en weet wat die kind in staat stel om hom te orienteer in 

sy wereld. .~ BetrokkeAheid verwys na die doelgerigtheid, volharding, ywer en 

toewyding waarmee die betekenisvolle doel nagestreef en verwerklik word. 

Belewing verwys na die gevoelsmatige aard waarmee 'n situasie ervaar word en 

beklemtoon die unieke en eie aard van die relasies wat 'n persoon stig (Roets 

1998:3-4). 

Die voorveronderstellings sluit die leefwereld, relasies en die opvoedingsklimaat 

van die individu in (vergelyk figuur 4.2). Die leefwereld is die omgewing waarbinne 

die kind beweeg, homself orienteer en relasies stig. Relasies word met mense, 

objekte en met die self gestig. Gesonde relasies lei tot 'n gesonde 

opvoedingsituasie. Relasies word be"invloed deur die leefwereld van die kind. 

Suksesvolle relasievorming maak 'n belangrike deel uit van die basis waarop die 

intrapsigiese struktuur rus. Die opvoedingsklimaat verwys na die voorwaardes 

waaronder die opvoeder en die opvoedeling mekaar ontmoet en breek die skanse af 

waaragter die individu vir selfbeskerming wegkruip. Die komponente van hierdie 

klimaat is liefde, kennis, sorg, respek, vertroue en eerlikheid (Roets 1998:5-7). 

Die intrapsigiese struktuur kan soos volg in figuur 4.2 voorgestel word: 
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Figuur 4.2 Die intrapsigiese struktuur volgens die sielkundige opvoedkunde 

(Jacobs & Vrey 1982:25; Raath & Jacobs 1990:5; Du Toit & Jacobs 

996:29). 

Selfaktualisering 

Ek 
Self 
ldentiteit 
Selfkonsep 
(lntrapsigiese 
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Basis 

Betekenisgewing, belewing 
en betrokl<enheid 

Leefwereld. 
Relasies 
Opvoedingsklimaat 

Die kern 
van die 

lntra
psigiese 
struktuur 

Uit die oogpunt van milieu-geremdheid en multikurele onderwys kan die volgende 

afleidings ten opsigte van die intrapsigiese struktuur gemaak word: 

• Daar heers nie altyd 'n opvoedingsklimaat van liefde, kennis, sorg, respek, 

vertroue en eerlikheid by die ouerhuis nie. 

• Suksesvolle relasievorming kom nie dikwels voor nie, aangesien die kind 

nie oor die nodige interpersoonlike kommunikasievaardighede beskik nie. 
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• Die leefwereld van die kind is beperk en resulteer in 'n eng lewensuitkyk wat 

beperk is tot sy onmiddellike omgewing en die mense random hom. 

• Die kognitiewe vermoens van die kind word dikwels deur sy milieu beperk, 

sodat hy nie voldoende betekenisse- kan toeken in die orientering van 

homself in sy leefwereld nie. 

• Die kind raak dikwels op 'n · negatiewe en onaanvaarbare wyse by sy 

• 

• 
• 

omgewing betrokke, byvoorbeeld deur jeugmisdaad, seksuele 

losbandigheid en dwelm- en alkoholmisbruik. 

Die kind beleef dikwels gevoelens van mislukking en frustrasie, aangesien 

daar nie genoegsaam in sy basiese behoeftes voorsien word nie. 

D.ie kind raak dikwels in 'n negatiewe selfgesprek betrokke . 

Die kind toon dikwels 'n lae selfkonsep, en is oortuig dat hy nie tot veel in 

staat is nie en nie vir iemand van veel waarde kan wees nie. 

• Die kind identifiseer hom dikwels met onaanvaarbare karakters, aangesien 

h~lle.~ dikwels die enigste persons is deur wie die kind onvoorwaardelik 

aanvaar word. 

Hierdie voorafgaande bespreking is slegs 'n kort opsomming ter inleiding van die 

model ocr die intrapsigiese strukt~ur. Die verskillende komponente van die 

intrapsigiese struktuur sal vervolgens in meer besonderhede bespreek word. 

4.6.1 Relasievorming 

Die proses van selfaktualisering word beskou teen die agtergrond van relasies wat 

selfaktualisering bevorder of benadeel. Die proses se gevolge word dus op intra

sowel as interpersoonlike vlak waargeneem, terwyl die proses self intra- sowel as 

interpersoonlik plaasvind (Scholtz 1994:28). 

Die begrip "relasie" verwys na 'n verband wat bestaan tussen twee referente en 

relasies bestaan vir 'n mens wat verstaan en wat betekenis gee (Vrey 1993:21 ). Om 

homself in die wereld te orienteer, meet die kind relasies vorm met die wereld wat 

hom omring (Moller 1997: 177). Deur relasies konstitueer die kind dus vir hom 'n 
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psigiese ruimte en werklikheid of 'n leefwereld (Vrey 1993:22). Die kind raak 

betrokke by relasies met homself, sy gesin en familia, portuurgroep, ander 

volwassenes, 'n opperwese en voorwerpe of objekte. Deur sy betrokkenheid gee hy 

daaraan betekenis, afhangende van hoe hy dit beleef. As gevolg van die 

bogenoemde relasies en die kind se belewing daarvan word die kind se selfkonsep 

gevorm (Jacobs & Vrey 1982:23-24; Vrey 1993:22). 

Die relasievorming van die milieu-geremde leerder wat hom binne 'n multikulturele 

onderwyssisteem bevind, sal vervolgens aan die hand van verskillende 

relasievorme bespreek word. 

4.6.1.1 Relasie met homself 

Die kind beskik oor 'n liggaamlike self sowel as psigiese vermoens. Om kennis van 

sy eie identiteit op te bou, moet die kind sy selfidentiteit kan herken en kan uitken. 

Dit hou verband met sy selfkonsep. Saam hiermee word sy eie identiteit 

voortdurend teen subjektiewe standaarde as goed of sleg geevalueer. Die kind 

vergelyk homself dus met sy portuur en evalueer homself dan as net so goed, beter 

of swakker as die norm. Hieruit ontstaan die kind se selfkonsep as relasie met 

homself, met 'n duidelike polarisasie-effek van selfaanvaarding en selfverwerping 

(Vrey 1993:27). As die kind dus nie van homself hou nie of homself nie liefhet nie, 

aanvaar hy homself nie met die gevolg dat die self onder aile omstandighede 

beskerm moet word. 

Dit ontbreek 'n rnilieu-geremde kind en die kind in 'n multikulturele samelewing 

dikwels aan kennis van homself en sy eie identiteit, aangesien hy nooit die 

geleentheid gebied is om homself te leer ken nie. Sy identiteitsvorming word 

dikwels deur outoritere opvoedingstyle aan bande gele. Sy identiteit word ook 

dikwels aan subjektiewe standaarde gemeet, soos werkloosheid, egskeiding of die 

alkoholverslaafdheid van sy ouers. Hy kan onrealistiese skuldgevoelens ervaar wat 

sy identiteitsvorming nadelig kan be'invloed. Die gevolg is dat hy homself en sy eie 

identiteit verwerp. 
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Die implikasie hiervan is dat die opvoeder klem behoort te le op die kind se 

bewuswording van wie en wat hy werklik is. Die kind behoort ruimte gegun te word 

om te eksploreer en homself te wees in 'n veilige opvoedingsklimaat. Die kurrikulum 

behoort verder voorsiening te maak vir kennis 'oar die werking van die liggaam en 

liggaamsfunksies, · netheid, persoonlike higiene, gesonde eetgewoontes en die 

versorging van die liggaam. Die kind se kennis hiervan kan tot selfaanvaarding, en 

gevolglik 'n beter relasievorming ten opsigte van homself lei. 

4.6.1.2 Relasie met sy ouers en anderopvoeders 

Die band. wat tussen 'n kind en sy ouers ontstaan, is sowel kognitief as affektief van 

aard. Die kind en sy ouers leer mekaar ken, en die relasie word uitgeken as 

aangenaam of onaangenaam, koesterend, versorgend, voedend of 'n gebrek 

daaraan (Vrey 1993:24). Namate die kind grater word, beleef hy die aktiwiteite wat 

hierdie re·Jasie as aanvaarding of 'Verwerping kenmerk. Alhoewel die positiewe en 

negatiewe toenadering en verwydering dikwels gelyktydig in 'n relasie voorkom, is 

dit die belewing van die totaliteitseffek wat die kind tot eksplorasie aanspoor as dit 

positief is, en daarin strem as dit negatief is. Die kind se relasie met sy ouers vorm 

dus 'n uiters belangrike ankerpunt vir sy relasies met ander mense en met objekte. 

Die kind vorm dieselfde soort relasies met ander opvoeders (Vrey 1993:25). 

Die kind inisieer die relasie met die opvoeder, maar die doeltreffendheid daarvan 

hang van die opvoeders af. Hulle moet Ieiding en steun gee en die kwaliteit van die 

relasie bepaal (Vrey 1993:25). Die terugvoering wat 'n kind van sy opvoeders 

ontvang, hou op 'n betekenisvolle wyse met sy selfkonsep verband. Leerders met 'n 

positiewe selfkonsep het 'n meer positiewe houding teenoor die skoal en 

onderwysers, is meer betrokke en ge'lnteresseerd in klaskameraktiwiteite, het beter 

sosiale relasies met ander leerders, ontvang meer ondersteuning van die 

onderwysers, is meer georganiseerd ten opsigte van hul aktiwiteite en is meer 

gedissiplineerd (Mboya 1995:492). Die onderwyser se rol behoort dus koordinerend 

en ondersteunend van aard te wees. 
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'n Milieu-geremde kind en die kind in 'n multikulturele samelewing word dikwels 

verwaarloos deurdat die ouers nie in sy basiese behoeftes kan of wil voorsien nie. 

Dikwels is die koestering en versorging wat in 'n ouer-kind..:relasie behoort te wees, 

afwesig. Hierdie kind kan dit as verwerping b'eleef, en dit ontbreek hom aan die 

anker wat vir verhoudingstigting met ander· mense en met objekte noodsaaklik is. 

Die negatiewe terugvoering wat die kind van sy opvoeders verkry, lei oak dikwels tot 

die vorming van 'n negatiewe selfkonsep. 

Die implikasies hiervan is dat dit die plig van die samelewing is om ouers, wat in 

milieu-geremde en multikulturele samelewings aangetref word, in die versorging van 

hul kinde~s byte staan en te begelei. Learner en Kruger (1997:486) beklemtoon die 

belangrike rol wat 'n onderwyser kan speel ten opsigte van selfbeeldontwikkeling by 

milieu-geremde leerders wat binne 'n multikulturele onderwyssisteem staan. 'n 

Onderwyser wat in 'n goeie relasie met 'n leerder staan, kan hom positief be'invloed 

tot 'n pos-itiewer houding teenoor die skoal, minder afwesigheid, hoer akademiese 

prestasie en 'n positiewe selfkonsep. Goeie relasies word gestig in 'n 

opvoedingsklimaat van liefde, warmte, aanvaarding en wedersydse respek. 

4.6.1.3 Re/asie met sy portuur 

Soos reeds genoem, vorm ouers die ankerpunt van relasies met ander mense. 'n 

Kind sien vinnig ander kinders raak en wil 'n speelmaat word. Die kind identifiseer 

hom met maats en evalueer homself na aanleiding van die prestasies van sy 

portuur. Hierdie relasies neem met adolessensie so sterk toe dat die kind sterker 

aangetrokke voel tot sy portuur as tot sy ouers (Vrey 1993:25). Die kind bevind hom 

voortdurend in dinamiese relasies van aanvaarding of verwerping, aangetrokke tot 

of afgestoot deur; hy vermy of word vermy of sy aandag word gesoek. Oak in 

hierdie relasies is kennis van mekaar belangrik. Hoe beter die kinders mekaar ken, 

hoe grater is die moontlikheid van outentieke relasie~. Volgens Vrey (1993:26) 

word 'n relasie in sy positiewe polarisasie gekenmerk deur konformiteit, 

aanvaarding, samewerking, vertroue en erotiese bewondering. Hierdie relasies met 

sy portuur is onontbeerlik vir die selfstandigwording van die kind. 
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'n Milieu-geremde kind en die kind in 'n multikulturele samelewing soek dikwels die 

aanvaarding, wat hy nie by die huis kry nie, by vriende. Sy selfbeeld is afhanklik 

van die goedkeuring van sy portuurgroep, en sy tyd word grootliks deur 

portuurgroepaktiwiteite in beslag geneem .. Voorkoms is ook vir hom baie belangrik. 

Hierdie kind se aandag in die klas kan maklik afgelei word, en hy word nie altyd 

deur sy klasmaats aanvaar nie (Harter, Stocker & Robinson 1996:285). Die gevolg 

hiervan is dikwels 'n negatiewe selfkonsep. 

Die milieu-geremde kind en die kind in 'n multikulturele samelewing is oak geneig 

om verbande te trek tussen aspekte van die self en ander, soos sy voorkoms en die 

aanvaard.ing van die portuurgroep. Kulturele verskille kan aanleiding gee tot konflik, 

vooroordele en selfs uitsluiting uit die groep. lndien die kind verwerp voel deur die 

portuurgroep, kan dit lei tot 'n negatiewe selfkonsep en depressiewe gevoelens 

(Harter, Stocker & Robinson 1996:287). 

.... . ... 

Die implikasies hiervan is dat goedkeuring van belangrike persone soos 

onderwysers, die kind se selfvertroue positief kan be'invloed, en hy gevolglik van 

homself sal hou. Wanneer ander nie van hom hou nie, sal hy oak nie van homself 

hou nie. Dit is oak noodsaaklik da~ daar in die skoolkurrikulum vir aspekte soos 

menseregte, respek vir ander en die aanleer van interpersoonlike 

kommunikasievaardighede voorsiening gemaak word. Dit is noodsaaklik dat die 

leerders geleer word op watter wyse interaksie met ander etniese en kulturele 

groepe behoort plaas te vind en om ander persone wat anders as hulself is, beter te 

verstaan (Gay 1999: 12). 

4.6.1.4 Relasie met objekte 

'n Kind bevind hom voortdurend in aanraking met dinge uit die natuur of kultuur. Die 

kind moet homself ten opsigte van hierdie objekte orienteer. Hierby is dikwels oak 

emosie betrokke, byvoorbeeld die blom is mooi, hy is bang vir die spinnekop of hy is 

lief vir sy hand. Die kind moet oak die bruikbaarheid van die objekte ontdek (Vrey 

1993:195). 
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Die milieu-geremde kind en die kind in 'n multikulturele samelewing het dikwels nie 

die geleentheid om die bruikbaarheid van objekte te ontdek nie, aangesien hulle 

dikwels nie toegang tot opvoedkundige fasiliteite soos rekenaars en die internet het 

nie. Hulle leer ook nie altyd die waarde van aspekte soos natuurbewaring nie en 

kry nie dikwels te doen met die estetiese aspekte van.die lewe soos kunswaardering 

nie. 

Die implikasie hiervan is dat die opvoeders aan hierdie kinders 'n wyer blootstelling 

aan lewensvaardighede moet gee en nie altyd slegs op die kurrikulum behoort te 

fokus nie. Die ideaal sal wees om hierdie estetiese en bewaringsaspekte in die 

kurrikulu~ in te sluit. 'n Waardering vir die goeie en die mooi dinge in die lewe 

behoort by hierdie kinders gekweek te word. Die milieu-geremde kind en die kind in 

'n multikulturele samelewing behoort ook opgevoed te word in die versorging en 

behoud van diere, plante en ander aspekte van die natuur. 

.... . .... 

4.6.1.5 Relasie met 'n opperwese 

Verskilfende kulture beskryf godsdienste op verskillende wyses. Geloof in die 

algemeen bied dikwels aan die mens hoop waaraan vasgehou kan word, wanneer 

onsekerhede en wisselvallighede beleef word (Vrey 1993: 195). Of die adolessent 

hierdie geloof onvoorwaardelik sal aanvaar is te betwyfel, aangesien daar van hom 

verwag word om eers skepties oor die waarde en inhoud van die geloof te besin 

(Strydom 1991 :48). 

Die milieu-geremde kind en die kind in 'n multikulturele samelewing raak dikwels 

afvallig van die kerk. Dit is die verantwoordelikheid van die samelewing om hierna 

om te sien. Wanneer religieuse en sedelike aspekte van ontwikkeling nagelaat 

word, gaan die kind die toekoms tegemoet sander dat die nodige waardes en norme 

van die samelewing by hom vasgele is. Die gevolge hiervan is jeugmisdaad, 

sedelike verval, alkohol- en dwelmmisbruik en disrespekvolle optrede teenoor 

volwassenes. Die implikasies hiervan is dat die skoal die leerder aan godsdiens en 

geloof behoort bekend te stel. Voorlewing deur die onderwyser speel ook 'n 
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belangrike rol ten opsigte van die vaslegging van sosiaal aanvaarbare waardes en 

norm e. 

Volgens Laubscher (1986:47) is relasievorming''n kompleksa proses, vera! wanneer 

die kind in meer as een wereld leef. 'n Interessante., betekenisvolle model is deur 

Laubscher (1986:42-49) opgestel, wat verder deur Meller (1997:177-186) en 

Strydom (1991:42-44) gebruik, aangepas enuitgebrei is. 'n Verwerking van hierdie 

model van Laubscher kan ook met sukses toegepas word om die relasievorming van 

milieu-geremde leerders wat hut binne ··n multikulturele onderwyssisteem bevind, te 

verduidelik en te verklaar (vergelyk figuur 4.3). 

Die kind leef in sy leefwereld as mens-in-totaliteit en al ses die fasette van sy 

menswees, naamlik die kognitiewe, affektiewe, konatiewe, fisiese, sosiale en 

normatiewe fasette is daarby betrokke (Meller 1997: 197). Die kind is ook die 

middelpunt van sy eie ieefwereld, en vorm sodoende die een pool teenoor die ander 

partye as betekenisvolle ander pole. Die kind vorm nou relasies met hierdie pole. 

Die sterkte van die aantrekking of afstoting tussen die pole kan bepaal word deur 

die kind se intellektuele vermoe en sy emosionele funksionering (Laubscher 

1986:45-47). 

Solank as wat 'n kind relasies binne leefwereld A vorm (vergelyk figuur 4.3}, sien sy 

ouers hom as 'n hanteerbare en gehoorsame kind, sy onderwysers is tevrede, 

omdat hy voorbeeldig is, presteer en goed met sy portuurs oor die weg kom. 

Wanneer die kind milieu-geremd is, bevind hy hom egter in 'n totaal ander 

leefwereld waarin hy moet beweeg en aanpas. Hy bevind hom dus uiteindelik in 

leefwereld 8 wat deur armoede, dakloosheid, die onvermoe van die ouers om in die 

basiese behoeftes van die kind te voorsien, 'n gebrek aan emosionele en kognitiewe 

stimulering en maatskaplike verval gekenmerk word. Dit is binne hierdie terrein 

tussen leefwereld A en 8 waar die kind 'n verhoudingsprobleem kan ondervind 

omdat hy hier, weens sy soeke na sin, tussen intense tevredenheid en emosionele 

verwarring leef (Laubscher 1986:47; Strydom 1991 :44). Die kind beleef dus nou 6f 

tevredenheid en aktualisering 6f eensaamheid (Moller 1997: 183). Relasievorming 
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tussen die kind en sy portuurgroep kan as voorbeeld gebruik word ter motivering 

van die stelling. 

Milieu-begunstigde kinders in leefwereld A 'is oor . die algemeen energiek, 

emosioneel stabiel, opgewek en sosiaal goed aangepas. Hier meng hulle met hul 

portuurgroep. Die kind kan selfs as Ieier in sy groep optree (Moller 1997:183 ). 

Wanneer die kind milieu-geremd is, kan hy egter gevoelens van verwerping en 'n 

gebrek aan sekuriteit ervaar. Wanneer hy dan leefwereld 8 betree, kan hy op 

verskeie wyses optree. Hy kan hom aan sy portuurgroep onttrek, of hy kan swig 

onder portuurgroepdruk en sodoende by negatiewe gedragspatrone betrokke raak 

ter wille v~n die aanvaarding wat hy daar geniet. Die kind met leiereienskappe kan 

selfs 'n negatiewe tipe Ieier soos 'n bendeleier word. Die kind raak dikwels ook by 

ouer vriende wat reeds die skool verlaat het, betrokke. Hierdie dinge kan dan tot 

onsekerheid en frustrasie by die milieu-geremde kind lei, aangesien hy nie weet of 

hy in leefwereld A of 8 tuishoort nie. · 

Wanneer daar egter besin word oor die milieu-geremde leerder wat hom ook binne 

'n multikulturele onderwyssisteem bevind, beset mens dat sy relasievorming nog 

komplekser sal wees, en dat daar vafl die veronderstelling uitgegaan kan word dat 

daar 'n leefwereld C betrokke kan wees (vergelyk figuur 4.3). 8inne leefwereld C 

het die kind ook met persona uit 'n ander etniese groep en met 'n ander kultuur te 

doen. Norme, waardes, praktyke en handelinge verskil van dit wat hy ken en 

waaraan hy gewoond is. · Dikwels kan taal ook 'n probleem word, aangesien 

onderwys nie altyd in sy moedertaal aangebied kan word nie. Konflik en 

vooroordele wat uit onkunde spruit, word dikwels aangetref. Die kind moet nou leer 

om hierby aan te pas en in te skakel sender om sy eie identiteit te verloor en sender 

om aan negatiewe gedagtes en gedrag soos byvoorbeeld stereotipering, rassisme 

en rassekonflik toe te gee. 

'n Milieu-geremde kind en 'n milieu-begunstigde kind se relasievorming sal in 

intensiteit verskil, maar wanneer die milieu-geremde kind ook binne 'n multikulturele 

onderwyssisteem staan, sal dit besliste implikasies vir die kind se leefwereldstigting 
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he. Die relasievorming van milieu-geremde leerders binne 'n multikulturele 

onderwyssisteem word in figuur 4.3 skematies voorgestel. 

Figuur 4.3 Skematiese voorstelling van die relasievorming van die 

milieu-geremde leerder binne ·'n multikulturele onderwyssisteem 

(Laubscher 1986:49; Molter 1997:185; Strydom 1991:43). 

Dit blyk dus dat die oorvleueling van verskillende leefwerelde problematies kan 

wees vir die vorming van suksesvolle en positiewe relasies en uiteindelik vir 

selfaktualisering. Aangesien dit nie moontlik sal wees om die leefwereld van 

milieu-geremdheid uit die weg te ruim nie, en 'n leefwereld van segregasie en 

unikulturaliteit nie wenslik is nie, sal daar voortaan gepoog moet word om hierdie 

leefwerelde suksesvol by mekaar te laat aanpas. Opvoeding en opleiding sal 'n 
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kardinale rol speel ten einde harmonieuse interaksie tussen persone uit hierdie 

verskillende leefwerelde te bewerkstellig. 

Suksesvolle relasievorming blyk 'n belangrike v'oorveronderstelling te wees vir die 

proses van selfaktualisering. Betekenisgewing, betrokkenheid en belewing vorm die 

essensie van selfaktualisering, en dien saam met suksesvolle relasies as basis 

waarop die intrapsigiese struktuur gebou en ontwikkel word. Die totstandkoming 

van relasies is die gevolg van betekenisgewing, betrokkenheid en belewing. 

Aangesien betekenisgewing, betrokkenheid en belewing so 'n belangrike 

komponent van die proses van selfaktualisering uitmaak, en deel van die basis 

uitmaak ~aarop die intrapsigiese struktuur sowel as selfaktualisering rus, sal dit 

vervolgens in meer besonderhede bespreek word. 

4.6.2 Betekenisgewing 

.. -. . ... 

By betekenisgewing is die grondwoord "teken". 'n Teken kry betekenis wanneer 'n 

persoon dit ge'interpreteer het (Du To it & Jacobs 1996: 17). Die kind moet hierdie 

wereld vol tekens en relasies waarin hy hom bevind, met opvoedingshulp leer ken 

en verstaan, terwyl hy self relasies met sy wereld stig. Dit kan alleenlik gebeur 

wanneer die kind logiese, erkende en aanvaarde betekenisse tydens sy 

volwassewording toeken (Du Toit & Jacobs 1996:17). Volgens Vrey (1993:34) is 'n 

helder, doeltreffende, goed georganiseerde kognitiewe struktuur nodig vir 

suksesvolle betekenisgewing. Hierdie kognitiewe vermoens stel die kind in staat om 

hom in sy leefwereld te orienteer, en deurdat hy betekenisse ontdek en toeken, 

vorm hy sy leefwereld {Jacobs & Vrey 1982:11 ). 

'n Persoon is altyd in totaliteit by dit wat vir hom belangrik en betekenisvol is, 

betrokke. 'n Affektiewe komponent en persoonlike aard is altyd by betekenisgewing 

betrokke (Du To it & Jacobs 1996: 18). Aile betekenisse wat aan die wereld en aan 

die self toegeken word, het 'n denotatiewe (universele, logiese, egte) sowel as 'n 

konotatiewe (unieke, persoonlike) dimensie. Eersgenoemde vergemaklik 
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kommunikasie, orientering en relasievorming, terwyl laasgenoemde dit bemoeilik, 

aangesien dit uniek-persoonlik van aard is (Du To it & Jacobs 1996: 18). 

Betekenisse word deur 'n persoon self in struktu're georganiseer, ge'interpreteer, en 

nuwe betekenisse word deur assimilasie by bestaande strukture aangepas en 

ge'inkorporeer. Sodoende skep 'n persoon vir homself 'n leefwereld ten opsigte 

waarvan hy georienteer is (Du Toit & Jacobs 1996:18). 

Die kwaliteit van die betekenisse word deur die aard en intensiteit van die persoon 

se belewings tydens sy betrokkenheid bepaal (Vrey 1993:45). Vanwee die totale 

betrokken~eid by betekenisgewing is die betekenis van enige objek of gebeure die 

relasie wat dit met die self van die persipieerder het (Vrey1993:34). Die self staan 

sentraal in al die relasies van 'n persoon. Die aard en kwaliteit van die betekenisse 

wat die persoon aan homself toeken, is belangrik, aangesien dit aile 

daaropvolgende betekenisse wat ·toegeken word en die organisasie daarvan 

be'invloed (Du Toit & Jacobs 1996: 19). 

Gebrekkige betekenisgewing hou vir die milieu-geremde leerder in 'n multikulturele 

skoal verskeie problems in. Dit kan tot 'n ongeordende kognitiewe struktuur lei. 

Hierdie leerder gaan waarskynlik sukkel om logies te dink, afleidings te maak en 

nuwe betekenisse by bestaande strukture te assimileer. Onderrig sal gevolglik op 'n 

konkrete vlak aangebied moet word. Hierdie kind sal sukkel om hom in sy 

leefwereld te orienteer en sal problema ervaar ten opsigte van relasievorming en 

interpersoonlike kommunikasievaardighede. Gebrekkige betekenisgewing kan tot 

voortdurende misverstande aanleiding gee. 

Wanneer die leerder in die multlkulturele skoal die gemeenskaplike dinge, idees en 

situasies nie verstaan soos sy portuurs dit verstaan nie, sal hy uitsak (Jacobs & 

Vrey 1982: 12). Hierdie "nie verstaan nie" kan aanleiding gee tot gedrags- en 

persoonlikheidsprobleme. Die opvoeder speel gevolglik 'n belangrike rol ten einde 

die leerder tot begrip te lei. Die opvoeder se rol ten opsigte van betekenisgewing 

kan soos volg saamgevat word (Williams 1991:36): 
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• die verskaffing van opvoedingshulp aan die milieu-geremde, 

volwassewordende leerder in 'n klimaat van warmte, sorg, liefde en 

aanvaarding 

• skoling van die leerder op verskillende terreine met die doel om hom 

geestelik, moreel en kultureel vir sy rol as volwassene voor te berei 

• begeleiding van en steungewing aan die leerder in sy selfstandig- en 

volwassewording 

Die milieu-geremde leerder in die multikulturele skoal soek na die be~ekenis van sy 

eie bestaan en van dinge en mense in sy lewe. Dit lei daartoe dat hy betekenisse 

toeken aa.n die lewe as opgawe en as taakaanvaarding; taal en die rol van die gesin 

in die ontdekking en aanleer daarvan; relasies, veral met betrekking tot die 

bevrediging van sy basiese behoeftes; objekte, idees en grense wat aan hom gestel 

word en die klimaat waarin opvoeding plaasvind (Williams 1991 :36). 

4.6.3 Betrokkenheid 

Betrokkenheid word afgelei van die stam "trek" en impliseer doelgerigtheid, 

volharding, ywer en toewyding waarmee 'n taak aangepak word (Jacobs & Vrey 

1982: 12). Betrokkenheid word dus beskou as fisiese of psigiese inspanning en 

handeling waardeur 'n persoon aandag aan 'n bepaalde saak skenk (Du Toit & 

Jacobs 1996: 19). Dryfkrag, wil en motivering speel 'n belangrike rol ten opsigte van 

die bereiking van sukses. 

Die milieu-geremde leerder binne 'n multikulturele onderwyssisteem kan nie 

volwasse word, sy wereld leer ken en verstaan, hom in sy wereld orienteer en 

homself daarin handhaaf nie, indien hy nie by sy leefwereld betrokke raak nie. Die 

normatiewe speel 'n belangrike rol, aangesien die milieu-geremde leerder ook by 

verkeerde, waardelose of afbrekende dinge betrokke kan raak. Die milieu-geremde 

leerder in 'n multikulturele skoal kan aan die ander kant ook onbetrokke wees 

(Jacobs & Vrey 1982: 12). Onbetrokkenheid manifesteer in traagheid, lusteloosheid 

en apatie. Onbetrokkenheid lei tot verskraling van ervaringsbesit en benadeel die 
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wording van die kind (Du To it & Jacobs 1996: 19). Die milieu-geremde leerder in 'n 

multikulturele skoal behoort deur steungewende opvoedingshulp gerig te word tot 

positiewe betrokkenheid, aangesien onbetrokkenheid sy kognisie, gevoelslewe en 

waardestelsel kan affekteer. 

Indian die milieu-geremde leerder binne 'n multikulturele onderwyssisteem dus nie 

sinvol by sy leefwereld betrokke raak nie, kan die resultaat onbetrokkenheid en 

verveeldheid of selfs negatiewe betrokkenheid wees, soos jeugmisdaad, 

stokkiesdraai, alkohol- en dwelmafhanklikheid en seksuele losbandigheid. 

Die opvo~der raak betrokke in sy hoedanigheid as versorger, begeleier, steungewer 

en belangrike ander persoon (Williams 1991 :36). Die kind as opvoedeling en 

volwassewordende moet betrokke raak deurdat hy opvoedingshulp aanvaar en 

relasies stig met sy ouers en ander gesinslede, sy portuurgoep, ander belangrike 

persona en ook met objekte en idees. Die leerder moet tot positiewe betrokkenheid 

by sy leefwereld en by sy akademie begelei word. Betrokkenheid by sy skoolwerk 

impliseer begeleiding ten opsigte van huiswerk, take, suksesvolle studiemetodes en 

ander akademiese aktiwiteite. Die leerder moet gemotiveer word tot die bereiking 

van akademiese en nie-akademiese $Ukses. 

4.6.4 Belewing 

Belewing word deur die aard van betekenisgewing en betrokkenheid bepaal en is 

gevoelsmatig van aard. Dit kan aangenaam of onaangenaam, positief of negatief, 

of 'n ander tweepolige emosiebelaaide toestand wees (Williams 1991 :36). Tydens 

volwassenheid en tydens betrokkenheid by en betekenisgewing aan sy wereld en 

homself, beleef die kind sekere gevoelens van sukses, mislukking, vreugde, 

hartseer, en so meer. Hierdie belewings kom nie in 'n vakuum voor nie, maar hou 

verband met die situasie waarin die kind hom bevind, en die betekenis wat hy aan 

die situasie en aan homself gee (Vrey 1993:42). 'n Belewingstoestand dui die wyse 

aan waarop 'n persoon sy situasie sal evalueer. Belewing bepaal die kwaliteit van 

betekenisgewing en betrokkenheid (Jacobs & Vrey 1982: 13). 
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Belewing is persoonlik van aard en dus ook persoonsgebonde. Wat 'n persoon 

voel, en die uitvloeisel van sy betekenisse, is tipies sy eie en hoogs persoonlik van 

aard. Die aard van belewinge lei daartoe dat die betekenisse wat 'n persoon aan 

homself en aan die wereld toeken, persoonlik gekleurd is, aangesien belewinge en 

betekenisse gei'ntegreerd is (Vrey 1993:43). · 

Die milieu-geremde leerder in 'n multikulturele skool beleef 'n hunkering en . ' 

begeerte om self iemand te wil wees en om intensioneel op sy weg na 

volwassenheid te wees. Hy wil nie · net een van die massa wees nie en is 

blootgestel aan 'n groot verskeidenheid belewinge, veral aangesien hy nie 

heeltemal. onafhanklik van die volwassene betekenis kan gee of by 'n saak betrokke 

kan raak nie (Williams 1991 :37). 

Die milieu-geremde leerder wat in sy betrokkenheid by die multikulturele skool en in 

sy betekenisgewing aan die leertaak oorwegend onaangename belewinge ervaar, 

word nie aangespoor tot betekenisgewing en die vorming van relasies met 

onderwysers en ander kinders nie. 'n Kind met probleme word gekenmerk deur 

gebrekkige begrip, trae betrokkkenheid en onaangename belewinge (Jacobs & Vrey 

1982: 13). Gedragsprobleme soos . ontwrigtende gedrag kan hieruit voortspruit, 

aangesien hierdie kind dikwels ongemotiveerd is om te presteer en verveeld is met 

die lewe. 

Betekenisgewing, betrokkenheid en belewing is onderling van mekaar afhanklik en 

be'invloed mekaar wedersyds. Om betrokke te raak, impliseer dat die doel reeds 

betekenis het. Betrokkenheid bring begrip, maar die belewing tydens die 

betrokkenheid be'invloed die kwaliteit van die betekenisse wat toegeken word (Du 

Toit & Jacobs 1996: 19-20). 

Betekenisgewing, belewing en betrokkenheid is as essensie van selfaktualisering 

bespreek, en die komponente van die intrapsigiese struktuur, naamlik identiteit en 

selfkonsep, sal gevolglik in meer besonderhede bespreek word. 
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4.6.5 ldentiteitsvorming 

ldentiteit kan omskryf word as die betekenis wat 'n persoon aan homself heg, terwyJ, 

identiteitsvorming daartoe bydra dat hy op 'n toenemende sinvolle en bevredigende 

wyse betekenis aan hom self as persoon heg·. lndien die. persoon nie in staat is om 

betekenis te heg aan sy self nie, bestaan die moontlikheid van identiteitsverwarring, 

en voortspruitend daaruit, uiteindelik afwyker)de gedragswyses (Jacobs & Vrey 

1982:20). Verder kan die identiteit gesien word as die persoon se siening van 

homself, die bestendigheid van die eienskappe waaraan die persoon homself ken 

en die gemeenskaplikheid van 'n persoon se eie siening van homself en die siening 

van ander. belangrike persone (Strydom 1991 :54). 

Volgens Williams (1991 :43) kan die identiteit gesien word as die som van al die 

agtereenvolgende identifikasies van die voorafgaande jare toe die kind wou wees 

en dikwels··deur ander gedwing is orn te word soos die persone van wie hy afhanklik 

is. 

Gover en Gavelek (1999: 1) sien identiteit egter as 'n paradoks. ldentiteit verwys 

eerstens na iets buite die self (byvoorbeeld 'n Suid-Afrikaner, 'n leerder, 'n 

rugbyspeler), terwyl dit terselfdertyd ook 'n persoon van die dinge buite homself skei 

(byvoorbeeld die uniekheid van die individu). 

Volgens Le Roux (1992:7) verwys identiteit na die begrip, waardering of bewussyn 

van die self, onderskeidend van ander. As antwoord op die vraag: "Wie en wat is 

ek?" impliseer dit terselfdertyd: "Wie en wat is ek deur die oe van ander mense?". 

Dit impliseer voorts die onderskeidende fassette binne die persoonlikheid. 

ldentlfikasie is 'n proses wat identiteitsvorming tot gevolg het, en word deur Le Raux 

(1992:7) soos volg beskryf: "Dit is die onbewuste of deels bewuste sosiale proses 

waarvolgens die individu bepaalde houdings, waardes en gedragspatrone van 

betekenisvolle rolmodelle naboots en internaliseer binne sy eie 

persoonlikheidsontwikkeling." Die vorming van 'n eie identiteit bereik eers teen die 
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einde van adolessensie bestendigheid en speel 'n deurslaggewende rol as 

komponent van die selfkonsep (Vrey 1993:48). 

Die adolessent word oor die algemeen gesien 'as 'n gedragsmoeilike jeugdige wat 

nie weet wie hy is of hom self verstaan · nie: lndien ~n adolessent homself skuldig 

maak aan gedrag wat teenstrydig is met wat die volwassene as aanvaarbaar 

beskou, word daar na 'n identiteitskrisis verwys. Die gesin behoort aan die kind 'n 

veilige ruimte te bied waar die kind verskeie identiteite kan verwerf. Binne die gesin 

verwerf die kind 'n geslagsidentiteit (deurdat hy hom met sy ouers .identifiseer), 'n 

gesinsidentiteit (waar hy hom met die status en beroep van sy ouers identifiseer) en 

'n kultuur.identiteit (deur identifikasie met sy ouers as eerste verteenwoordigers van 

'n bepaalde kultuur) (Dicker 1993:61 ). Wanneer die ouers dus nie 'n 

navolgenswaardige voorbeeld stel nie, sal die identiteitsvestiging van die 

milieu-geremde adolessent nadelig be'lnvloed word. 

.... .., 

Die identiteitsvestiging van die milieu-geremde leerder binne 'n multikulturele 

onderwyssisteem blyk problematies te wees. Dikwels is daar nie voldoende 

aanvaarbare rolmodelle wat deur die leerders nageboots en geTnternaliseer kan 

word nie. Hierdie leerders identifis~er hulle met figure uit die media, wat dikwels 

onrealistiese verwagtinge by die leerders kan skep. Soms vind identifisering plaas 

met negatiewe figure uit die portuurgroep wat tot onaanvaarbare, negatiewe en 

aggressiewe gedrag aanleiding kan gee. Die beperktheid van die kind se 

leefwereld laat nie ruimte vir voldoende kontak met gewone mense in die wereld 

buite sy gesin en onmiddellike omgewing wat lewensverhale va~J sukses en 

voorspoed aan hulle kan oordra en waarmee hulle hulle kan identifiseer nie. 

Hierdie leerders ervaar nie bestendigheid ten opsigte van hulle identiteitsvestiging 

nie en gaan dikwels gebuk onder die swaarkry van 'n identiteitskrisis. 

Drie verskillende selfaktualiseringsterreine waarop identiteite gevorm kan word, 

word onderskei. 
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4.6.5.1 Persoonsaktualisering 

Persoonsaktualisering verwys na die terreine van persoonlike ontwikkeling en hou 

verband met die sosiale, affektiewe, morale en kognitiewe aspekte wat identiteit 

kan be"invloed. Voorbeelde van die· verskillende identiteite wat binne 

persoonsaktualisering voorkom, is die volgende (De Kock 1990:36): 

• Gesinsidentiteit ("Ek is soos my pa I ma. ") 

• Etiekidentiteit ("Ek hou my by die waarheid.") 

• Sosiale identiteit ("Ek hou van mense. ") 

• B.esluitnemingsidentiteit ("Ek neem maklik besluite.") 

• Emosie-identiteit ("Ek is jaloers.") 

4.6.5.2 Skolasties-akademiese aktua/isering 

.... ·"" 

Skolasties-akademiese aktualisering hou verband met die persoon se akademiese 

selfkonsep, gemotiveerdheid en konatiewe orientasie. Die verskillende identiteite 

wat binne skolasties-akademiese aktualisering voorkom, is die volgende (De Kock 

1990:36): 

• Prestasie-identiteit ("Prestasie is vir my belangrik. ") 

• Opleidingsidentiteit ("Ek sal sukses behaal as universiteitstudent. ") 

4.6.5.3 Loopbaanaktualisering 

Die loopbaanaktualisering hou verband met die persoonlike voor- en afkeure van 

die persoon ten opsigte van sy beroep en sy finansiele ingesteldheid. Die 

verskillende identiteite wat binne loopbaanaktualisering voorkom, is die volgende 

(De Kock 1990:36): 

• Deelname-identiteit ("Ek hou daarvan om dinge saam met mense te doen.") 

• Ekonomie-identiteit ("Ek spaar graag my geld.") 
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• Beroepsidentiteit ("Ek werk graag met rekenaars. ") 

Horenczyk en Nisan (1996:837) verwys verder ook na 'n etniese identiteit. Die 

etniese identiteit is die dee! van 'n persoon' se selfkonsep wat as gevolg van 

lidmaatskap van 'n spesifieke etniese groep, ontstaan, sowel as die waarde en 

emosionele betekenis van daardie lidmaatskap. 

Die grense van identiteite, wat op die drie terreine onderskei word, is nie net tot een 

spesifieke terrein beperk nie. Die verskillende identiteite is derhalwe onderskeibaar 

in die drie aktualiseringsterreine, maar nie skeibaar wanneer die totaliteit van 

menswe~s as beginsel aanvaar word nie (De Kock 1990:36). Die samehang tussen 

en bydrae van verskillende identiteite tot selfaktualisering is belangrik. 

Aangesien die self saamgestel is uit verskillende identiteite wat elkeen vervulling wil 

bereik, k-an •die aktuati'sering van ·een identiteit die nie-aktualisering van 'n ander 

identiteit tot gevolg he (Horenczyk & Nisan 1996:836), byvoorbeeld om 'n 

netbaloefening of 'n kerkaktiwiteit by te woon. 'n Keuse moet uitgeoefen word, en 

een aktiwiteit gaan dus agterwee gelaat word. Om 'n mate van harmonie binne 

hierdie identiteitstruktuur te handhaaf, behoort die individu 'n beginsel te vind 

waarvolgens die uitdrukking van die verskeie, soms konflikterende, identiteite 

gereguleer kan word. 'n Hierargiese struktuur kan outomatiese 

besluitnemingsprosesse ten tyde van identiteitskonflikte reguleer (Horenczyk & 

Nisan 1996:836). Hoerorde-identiteite sal makliker geaktualiseer word as 

identiteite laer op die hierargiese lys. Dit wil voorkom of die laerorde-identiteite 

voortdurend deur die hoerorde-identiteite onderdruk sal word, maar volgens 

Horenczyk en Nisan (1996:836) is dit egter nie die geval nie. lndividue handhaaf en 

aktualiseer ook laerorde-aktiwiteite, en dit staan bekend as die gebalanseerde 

identiteitsmodel. 

Die milieu-geremde leerder wat binne 'n multikulturele onderwyssisteem staan, word 

nie met 'n bepaalde identiteit gebore nie, maar verwerf 'n identiteit via verskillende 

relasies wat hy met die "betekenisvolle ander" stig (Dicker 1993:61 ). Hy vra die 
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vraag: "Wie is ek as milieu-geremde?", "Wat staan my te doen in hierdie 

multikulturele situasie?" en "Wat is my rol as milieu-geremde in die multikulturele 

samelewing?". 

Die belangrikheid van agterbuurtomstandighede, televisie, die kinders van die buurt, 

grootte van die gesin, voortdurende hoe vlakke van geraas, oorbevolking, klimaat 

en bevolkingsdigtheid op! die identiteitsvestiging van die milieu-geremde leerder, 

moet nie onderskat word nie (Hendrick 1986: 195). Die afwesigheid van een of albei 

ouers in 'n milieu-geremde gesin kan die identiteitsvestiging van die kind beperk. 

Die milie.u-geremde kind ·identifiseer hom dikwels met die uitsigloosheid van die 

gesin en dra dit sodoende oar op sy eie identiteit ·en lewenshouding; gevolglik toon 

hierdie kinders dikwels 'n fatalistiese lewensbeskouing (Dicker 1993:62). Volgens 

Dicker (1993:62) is daar ook verskeie ander faktore wat daartoe bydra dat 

identiteitsverwerwing nie na behore in die milieu-geremde situasie plaasvind nie, 

naamlik die beroepstatus en geskooldheid van ouers, gebrek aan liefdevolle 

versorging, ontoereikende identifikasiemodelle en kultuurandersoortigheid. 

Milieu-geremde leerders in 'n multikulturele omgewing het 'n negatiewe en 

verwronge siening van hul eie sowel as ander kultuurgroepe, 'n proses wat deur die 

grater samelewing ondersteun word. Sommige etniese leerders kan onder die 

indruk verkeer dat hulle etniese erfenis van min waarde is, terwyl die dominante 

groep weer te vee I waarde a an hulle erfenis heg (Gay 1999:11 ). Cohen en Cohen 

(1988:37) verwys na bepaalde behoeftes van swart kinders ten opsigte van 

identiteitsverwerwing. Hulle is van mening dat kleuters reeds op die ouderdom van 

drie of vier jaar bewus is van ras- en kleurverskille, en dat swart kleuters dikwels hul 

eie identiteit verwerp. So 'n houding het bepaalde implikasies vir hul toekomstige 

selfkonsep en psigiese welstand. 

Martinez en Dukes (1997:512) beweer dat wit leerders in Amerikaanse skole die 

laagste etniese identiteit het, maar as gevolg van hul bevoorregte posisie in die 

samelewing 'n positiewe selfkonsep het. Etniese leerders het oak 'n lae etniese 

identiteit, maar as gevolg van diskriminasie het hulle 'n negatiewe selfkonsep. Daar 
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is 'n positiewe verband tussen etniese identiteit en selfkonsep, selfvertroue en 

doelgerigtheid in die lewe. 'n Sterker etniese identiteit verlaag die impak van 

negatiewe stereotipering op die individu. Dit voorsien 'n breer verwysingsraa111werk 
•. . 

vir die self en sluit addisjonele identiteitsbronne in (Martinez & Dukes 1997:514). 

Multikulturele onderwys moet poog om 'n beter begrip vir eie en ander kulture tot 

stand te bring ten einde menslike potensiaal maksimaal te ontwikkel, in hul 

onderskeie behoeftes te: vervul en om persoonlike selfwaarde, selfvertroue, 'n 

positiewe selfkonsep en persoonlike bevoegdheid te bevorder (Gay 1999:11 ). 

ldentiteit~vestiging van die milieu-geremde leerder wat binne 'n multikulturele 

onderwyssisteem staan, blyk problematies te wees. Die implikasies hiervan is dat 

hy die geleentheid gegun moet word om vrae oor sy identiteit t~ stel en tyd gegun 

moet word om 'n eie identiteit te ondersoek. Blootstelling ~an positiewe rolmodelle 

is van kardinale belang, en die onderwyser moet van sy funksie as rolmodel bewus 

gemaak word. Die onderwyser moet so optree dat hy ten aile tye 'n 

navolgenswaardige rolmodel vir die leerder is. In 'n multikulturele situasie moet die 

leerder ook die geleentheid gegun word om met rolmodeile uit sy eie ras, etnisiteit 

en kultuur kontak te maak. Die onderwyser kan sodanige rolmodelle uit die 

samelewing identifiseer en aan die leerders voorhou. 

4.6.6 Die selfkonsep 

Die self reguleer gedrag, stel doelwitte en verwagtings, ~ motiveer pogings om die 

doelwitte te bereik, monitor gedrag tydens die uitvoer van take en evalueer die 

uitkoms na aanleiding van die bereiking van die doelstellings (Leondari, 

Syngoullitou & Kiosseoglou 1998:154 }. Die self is die individu se waarnemings, 

beskouings of bewussyn van homself wat in sosiale situasies geleer word. Hierdie 

subjektiewe omgewing as sentrum van belewing en betekenisgewing sluit aspekte 

soos sy eie liggaamlikheid, sy moontlikhede en karaktertrekke in wat in verskillende 

sosiale situasies na vore tree (LeRoux 1992: 15). 
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Na aanleiding hiervan som Le Roux (1992:15) die begrip "selfkonsep" op as die 

komplekse totaliteit van beskouings van en gevoelens oor al die selfdimensies. Dit 

sluit sosiaal verworwe ke~nis, beskouin_gs en houdings ten opsigte van die self in, 

sowel as die evaluering c;jaarvan volgens subjektiewe standaarde. Die selfkonsep 

be'invloed motivering deurdat dit 'n effek het op die moeite wat die leerder doen om 

die akademiese taak te voltooi, sowel as die angs wat hy ervaar. Die akademiese 

uitslag word deur die selfvertroue waarmee die leerder die akademiese taak 

aanpak, bepaal. 'n Leerder met meer selfvertroue werk harder en Ianger en is 

minder angstig, met die gevolg dat hierdie leerder 'n groter kans op 'n suksesvolle 

akademi~se uitslag het (Pajares & Miller 1997:214). 

Marsh en Yeung (1997:692) onderskei tussen 'n akademiese ~n nie-akademiese 

selfkonsep. Akademiese prestasie hou verband met die. akademiese selfkonsep, 

terwyl die nie-akademiese selfkonsep geassosieer word met globale en 

nie-akademiese komponente. Die leerder se beoordeling van sy eie vermoe om 

sekere akademiese take af te handel, is 'n belangrike determinant van akademiese 

motivering, keuses en prestasie (Au & Watkins 1997:3?9; Pajares & Miller 

1997:213). 

Au en Watkins (1997:379) onderskei tussen 'n evaluerende en kognitiewe dimensie 

van die selfkonsep. Die evaluerende dimensie van die selfkonsep hou verband met 

bogenoemde akademiese selfkonsep, waar die persoon sy eie vermoe op 

akademiese gebied evalueer. 'n Persoon se siening van sy spesifieke vermoens 

staan bekend as die kognitiewe dimensie van die selfkonsep. Die akademiese 

selfkonsep is meer globaal en minder konteksgebonde as die kognitiewe dimensie 

van die selfkonsep, byvoorbeeld "Is ek goed in Wiskunde?"_ 

Mens like gedrag is gedeeltelik afhanklik van die akademiese selfkonsep. Hoe meer 

selfvertroue die persoon in sy eie vermoens het, hoe groter die kans dat hy die taak 

sal bemeester, hoe groter die uitdagings w~t hy sal aanvaar en hoe meer 

volhardend sal sy pogings wees om probleme die hoof te bied. 'n Persoon met 'n 



170 

negatiewe akademiese selfkonsep verloor maklik voortydig vertroue in homself en 

gee moed op (Au & Watkins 1997:379-380). 

Die kind se selfkonsep i~ nie aangebore nie. Deur ondervindinge wat hy belewe, 

leer hy homself op 'n bepaalde wyse ken, en so vorm hy 'n konsep van homself. 

4.6.6.1 Die vorming van die selfkonsep 

'n Gesonde, positiewe selfkonsep is nie die resultaat van enkele ure of dae se 

harde werk, liefde, ywer;· entoesiasme en opoffering nie, maar vee! eerder die 

resultaat van 'n leeftyd se voor- en nalewing van aanvaarding, aandag, 

vriendelikheid, liefde, optimisme, opgewektheid, doelgerigtheid, · belangstelling, 

vertroue en 'n bereidwilligheid om daar te wees vir 'n cinder (Maree 1995:24). Die 

selfkonsep ontwikkel as respons tot die reaksies van belangrike ander persone. Die 

self is 'n sosiale produk en die resultaat van gereflekteerde waardering wat 

gedurende die verloop van sosiale interaksie oorgedra word. 'n lndividu evalueer 

hom self na aanleiding van die wyse waarop belangrike ander -persone hom sien en 

evalueer, asook die wyse waarop hy dink ander hom evalueer {Mboya 1995:492; 

Mboya 1998:201 ). 

Wanneer adolessente die interaksie tussen hulself en hul onderwysers interpreteer, 

is dit hul eie definisie van die situasie wat betekenisvol is. Die individu se persepsie 

van ander se gedrag is belangriker vir daardie individu se selfkonsep as die 

werklike gedrag van die ander persoon (Mboya 1995:492). 

Aangesien die vorming van 'n positiewe selfkonsep as 'n selfstandigheidstaak van 

die adolessent gesien kan word, sal dit nuttig wees om die drie onderling afhanklike 

komponente van die selfkonsep uit te lig (Strydom 1991 :54-55). 

• :Jdentiteit veronderstel die persoon se selfbegrip, bestendigheid van die 

eienskappe waaraan hy homself ken en die gemeenskaplikheid van 

selfbegrip en wat ander van hom dink. 
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• Handeling veronderstel dat die persoon oplet na ander se oordeel van sy 

handelinge, en so ontstaan sy eie subjektiewe standaarde waarvolgens 

handelinge geevalueer word. 
~· 

• Selfagting veronderstel dat hierdie selfevaluering die basis vorm vir 'n 

positiewe of negatiewe agting van die self. 

' 
Abbey, Brindis en Cassas (1990:30-35) bied 'n teorie wat die vorming van die 

selfkonsep uitlig. Daar word bevind dat 'n positiewe selfkonsep verkry kan word, 

wanneer leerders positiewe gevoelens binne vier spesifieke toestande ervaar. Die 

vier toestande is verbortdenheid, uniekheid, mag en modelle. Verbondenheid 

verwys na die band wat daar tussen die persoon en ander persone bestaan. 

Uniekheid verwys na die individualiteit van die mens. Mag verwys ria die invloed of 

beheer wat oor lewensituasies of ander persone uitgeoefen word. Madelle verwys 

na die rolmodelle met wie ge'identifiseer kan word. Hierdie model word in Tabel 4.1 

uiteengesit. 

Tabel4.1 'n Selfbeeldteorie (soos uiteengesit deur Abbey,· Brindis en Cassas 

1990:30-35). 

Verbondenheid Uniekheid Mag Madelle 

ldentifisering binne 'n Die wete dat jy spesiaal Die gevoel dat jy Om mense te ken na wie jy 

groep mense. is, al het jy eienskappe invloed en beheer kan opkyk en kan navolg. 

Voel verbind tot 'n wat dieselfde is as baie oor jou lewe het. Om die selfvertroue te he 

verlede of erfenis. ander mense s'n. Die vermoe om jou om te kan onderskei tussen 

Voel dat jy a an iets of Om bewus te wees dat vaardighede te reg en verkeerd. 

iemand behoort. ander dink jy is uniek. gebruik in situasies Om, waardes en menings te 

Voel goed oar Om jouself op 'n waar dit benodig he wat jou lei en rig. 

interpersoonlike individuele manier te word. Om te voel dat jy vir iets 

verhoudinge. kan uitdruk. Om te voel di:lt jy werk en om min of meer te 

Die wete dat die mense Om jouself as 'n jou eie besluite kan weet waarheen jy op pad is. 

met wie en dinge individu te respekteer. neem en jou eie Om sin te maak uit die 

waarmee jy verbind Om die gevoel van jou probleme kan dinge r~mdom jou. 

word, in 'n positiewe lig andersheid te kan oplos. · Om spesifieke take op 'n 

gesien word. geniet sonder om ander georganiseerde manier te 

ongemaklik te laat voel. voltooi. 
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Aile leerders meet al vier hierdie toestande in so veel as moontlik situasies ervaar 

om 'n sterk positiewe selfkonsep te kan ontwikkel. Nie een van hierdie toestande is 

belangriker as die ander nie (Abbey, Brindis & Cassas 1990:32). 
•. 

Milieu-geremde kinders en kinders in 'n multikulturele samelewing voldoen egter nie 

aan hierdie vereistes vir die vorming van 'n positiewe selfbeeld volgens hierdie 

model van Abbey, Brindis ~n Cassas nie. Hulle gevoelens van verbondenheid is 

laag, aangesien hulle nie sterk bande met hulle familie en erfenis het nie, nie 

dikwels voel asof hulle aan iemand behoort wat na hulle basiese behoeftes kan 

omsien nie en nie dikwels hulle gesinslede in 'n positiewe Jig sien nie. Hulle ervaar 

ook nie gevoelens van uniekheid nie, aangesien niemand ooit vir hulle se dat hulle 

spesiaal is nie, hulle nie toegelaat word om hulself op hul eie man!er uit te druk nie, 

selfrespek dikwels ontbreek en hulle dikwels hulle andersheid ·as. ongemaklik 

ervaar. Die gebrek aan positiewe rolmodelle het 'n verdere negatiewe effek op die 

selfbeeld van die milieu-geremde leerders wat hul in 'n multikulturele omgewing 

bevind, aangesien rolmodelle ontbreek na wie opgekyk kan word, hulle nie ocr 'n 

vaste waardesisteem beskik om sender twyfel tussen reg en verkeerd te kan 

onderskei nie, hulle nie weet waarheen hulle op pad is nie en nie dikwels sin maak 

uit die dinge wat rondom hulle gebeur nie. 

Hierdie milieu-geremde leerders wat in 'n multikulturele samelewing aangetref word, 

beskik dus dikwels ocr 'n negatiewe selfbeeld. Betrokkenheid by risikogedrag is 

kenmerkend van 'n negatiewe selfkonsep by milieu-geremde kinders en kinders in 'n 

multikulturele samelewing. Drie modelle wat die verband tussen die selfkonsep en 

risikogedrag uitlig, word deur Stein, Roeser en Markus (1998:96) soos volg 

uiteengesit: 

• Die selfkonsep word deur sommige auteurs beskryf as 'n stabiele 

persoonlikheidseienskap wat betrokkenheid in risikogedrag . by 

milieu-geremde ki~ders en kinders in 'n multikulturele samelewing, direk 

be·invloed. Hierdie risikogedrag sluit in rook, alkohol- en dwelmmisbruik, 

onbeskermde seksuele aktiwiteite en swak akademiese prestasie. Volgens 
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hierdie model is daar 'n baie klein, indien enige, verband tussen selfkonsep 

en risikogedrag. 

• Die selfkonsep word deur ander outeurs gedefinieer as 'n multidimensionele 
~- . 

struktuur wat uit 'p versameling kennisstrukture van die self in 'n spesifieke 

inhoudsdomein bestaan. Daar is bevind dat etniese agtergrond sowel as 

geslag die inhoud en toekomsgeorienteerdheid van die selfkonsep vorm en 

sodoende sukses :in die skool beTnvloed. lndividuele verskille in biologiese 

ryping vorm die inhoud van die verskynende selfkonsep van 'n adolessent 

wat op sy beurt weer risikogedrag be'invloed. 

• 'r) Derde model sien die selfkonsep van milieu-geremde kinders en kinders 

in 'n multikulturele samelewing as die · gevolg van risikogedrag en 'n 

lewenstyl wat uit risiko's bestaan. Biologiese, . psigologiese en 

sosiokulturele faktore het 'n direkte effek op betrokkenheid by risikogedrag, 

wat op sy beurt weer die selfkonsep vorm, wat weer tot die stabilisering van 

risikogedrag bydra. 

Die afleidings wat hieruit gemaak kan word ten opsigte van milieu-geremde leerders 

wat hul binne 'n multikulturele onderwyssisteem bevind, is dat 'n negatiewe 

selfkonsep betrokkenheid by risikogedrag verhoog en onderprestasie en vroee 

skoolverlating laat toeneem. Om hierdie negatiewe aspekte te verlaag, behoort 

daar op die bevordering van 'n positiewe selfkonsep gefokus te word. 

Die vorming van die selfkonsep wat soms na die negatiewe kant en soms na die 

positiewe kant kan beweeg, impliseer dinamiek (dryfkrag of sterkte). Hierdie 

dryfkrag is nie altyd ewe sterk nie; daarom is die selfkonsep nie staties nie. Die 

dinamiek van die selfkonsep sal vervolgens aandag geniet. 

4.6.6.2 Dinamiek van die selfkonsep 

Die selfkonsep is nie staties nie, maar beweeg tussen twee pole, naamlik 'n 

negatiewe en 'n positiewe pool. Dit beteken dat die selfkonsep nie altyd dieselfde 

sal wees nie. Die selfkonseptelling kan laag (naby die negatiewe pool), gemiddeld 
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of hoog (naby die positiewe pool) wees (Raath & Jacobs 1990:25). Dit word 

skematies in figuur 4.4 voorgestel: 

Figuur 4.4 Beweging van die selfkonsep tussen die negatiewe en positiewe 

pole (Raath & Jacobs 1990:26). 

Negatief 

a 'n Realistiese selfkonsep 

Wanneer die selfkonsep realisties is, beteken dit dat die persoon sy positiewe sowel 

as negatiewe eienskappe aanvaar. 'n Persoon wat oor 'n realistiese selfkonsep 

beskik, hoef nie in alles wat hy aanpak, sukses te behaal nie. Hy sal sy foute erken 

en aanvaar en besef dat daar steeds baie ander dinge is wat hy wei goed kan doen 

(Raath & Jacobs 1990:26). In die vorming van 'n realistiese selfkonsep gaan dit dus 

nie daarom of die verskiliende Jitllensies van die seif hoog of laag toeis nie, maar 

wei of die persoon in staat is om sy positiewe sowel as negatiewe eienskappe te 

aanvaar en te verwerk. 

'n Mens se siening van homself moet in ooreenstemming wees met wie hy is, wat hy 

bereik het en wat sy omstandighede is, maar dit bly iets onbepaalds en subjektiefs. 

Ongebalanseerdheid in hierdie verband (iemand met 'n oordrewe selfkonsep of 

iemand met 'n oordrewe inskiklike, negatiewe siening van homself) kan maklik 'n 

irritasie vir ander word (Maree 1995:25). 
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'n Realistiese selfkonsep is waarna daar gestreef word in die onderrig en opvoeding 

van milieu-geremde leerders wat binne 'n multikulturele onderwyssisteem staan. 

Die klem behoort nie op d)e positiwiteit al dan nie van die selfkonsep te val nie. Oat 

die selfkonsep realisties rnoet wees, is wei van kardinale belang. 

b 'n Realisties-positiewe selfkonsep 

'n Realisties-positiewe selfkonsep beteken dat die persoon sy positiewe en 

negatiewe eienskappe aanvaar en verwerk, en dat die krag van die positiewe 

eienskappe sterk genoeg ·'is om as balans te dien sodat die negatiewe eienskappe 

nie 'n nadelige invloed op sy selfkonsep en op sy wording het nie (Raath & Jacobs 

1990:27). 

In 'n multikulturele skool sal 'n milieu-geremde leerder met 'n _realisties-positiewe 

selfkonsep die faktore in sy milieu, wat sy funksionering belemmer, aanvaar. Hy sal 

egter op die dinge fokus wat hy wei goed kan doen. Hy sal byvoorbeeld aanvaar 

dat hy nie oor die kognitiewe vermoens beskik om naskoolse opleiding suksesvol te 

voltooi nie, maar sal nou fokus op die ontwikkeling van sy tegniese vaardighede 

sonder om sy skoolwerk op die agtergrond te skuif. 

c 'n Realisties-negatiewe selfkonsep 

'n Ernstige persoonlike terugslag (byvoorbeeld wanneer 'n kind druip) kan 'n 

realisties-negatiewe selfkonsep tot gevolg he. Op daardie tydstip kan hy voel dat hy 

'n mislukking is en op meer as net akademiese gebied teen~poed gehad het. 'n 

Negatiewe selfkonsep is in hierdie omstandighede realisties, en 'n negatiewe 

belewing van die self is gewoonlik net tydelik van aard, maar as die selfkonsep 

negatief bly, is dit onrealisties, en kan die kind in sy wording gestrem word (Raath & 

Jacobs 1990:27 -28). 

Milieu-geremde leerders in 'n multikulturele skool erva<;3r dikwels ernstige 

persoonlike terugslae. Hul swak huislike omstandighede kan tot depressie, 

.• 
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verswakte konsentrasie en gevolglik swak akademiese prestasie lei. lndien die 

leerder druip, sal hy 'n lae akademiese selfbeeld he. Hy sal egter voel asof hy ook 

op aile ander vlakke 'n JTiislukking is:. Op die sportveld het hy 'n kritieke -flater 

begaan, daar het konflik, ontstaan tussen hom en sy meisie, by die skool is hy 

gedurig in die moeilikheid en by die huis voel dit asof hy niks reg kan doen nie. 

Wanneer hierdie negatiewe belewing van homself tydelik van aard is, en hy later 
, 

besef dat sy mislukkings 1n sameloop van omstandighede was, kan sy selfkonsep 

positief verander, en kan hy weer in homself glo. 

d 'n Onrealisties-negatiewe selfkonsep 

lndien die milieu-geremde kind in 'n multikulturele skool na verloop van tyd steeds 

glo dat hy as mens 'n mislukking is as gevolg van 'n persoonlike terugslag 

(byvoorbeeld omdat hy gedruip het) is hy onrealisties. Die neg~tiewe aard van die 

akademiese dimensie van sy selfkonsep word nou so dominant · dat dit al die 

positiewe eienskappe konstant oorheers. Die dinamiese karakter van die 

selfkonsep raak dan verlore (Raath & Jacobs 1990:28). 

Wanneer hierdie kind die skool verlaat, met almal bots, of dwelms misbruik, gee hy 

in werklikheid 'n sein of 'n noodroep om hulp. Hy wil die opvoeder daardeur laat 

verstaan dat daar iets met sy selfkonsep skort, so erg dat hy nie meer in staat is om 

gesonde relasies te stig, te bevorder en te behou nie. 'n Kind se gedrag reflekteer 

dus in groot mate sy negatiewe siening van homself (Maree 1995:26). 

Dit is die taak van die onderwysers in die multikulturele skool om die 

milieu-geremde leerder met 'n onrealisties-negatiewe selfkonsep te identifiseer en 

hulp aan die leerder te verleen. Wanneer die probleem te groot is, of die 

onderwyser voel dat die leerder nie vordering toon nie, behoort so 'n leerder vir 

terapeutiese hulpverlening verwys te word. 
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e 'n Onrealisties-positiewe selfkonsep 

'n Onrealisties-positiewe s,elfkonsep beteken dat die persoon in sy optrede tekens 

van 'n negatiewe selfkonsep toon, en in 'n selfkonseptoets 'n hoe telling behaal. Die 

skyn van 'n positiewe selfkonsep word dus gewek. Hierdie persoon kan 

onbewustelik van sy werklike self wegskram en sodoende 'n ideate self met onwaar 
' 

antwoorde skep. Hy hunker na 'n beeld soos wat hy dink hy behoort te wees, en 

soos wat hy glo ander belangrike persone in sy lewe wil he hy moet wees. Hierdie 

kind kan ernstig in sy wording gestrem word (Raath & Jacobs 1990:28). Hy vermy 

die werklikheid en aanvaa·r nie sy swak eienskappe op 'n realistiese wyse nie. 

Dit gebeur dikwels dat die milieu-geremde leerder in 'n multikulturele skoal hunker 

na dit wat hy dink hy behoort te wees maar weens sy huislike omstandighede en 

beperkinge nie kan wees nie. Die kind kan baie ongelukkigheid beleef, wanneer hy 

voortdurend misluk in sy pogings om ander mense tevrede te stel en iemand te 

probeer wees wat hy nie werklik is nie. Wanneer hierdie leerder nie vroegtydig 

geYdentifiseer word nie, kan hy ernstig in sy wording gerem word. Hierdie situasie 

kan tot ernstige depressie en selfs selfmoord lei. 

f Die beeld van die ideale self 

Die beeld van die ideale self is 'n beeld wat 'n kind vir homself skep van hoe hy 

graag sou wou wees. Dit kan 'n droombeeld wees wat heeltemal onwerklik en ver 

verwyderd van sy vermoens is. Hoe grater die verskil tussen die ware self en die 

ideate self, hoe moeiliker is dit vir die persoon om homself te aanvaar (Raath & 

Jacobs 1990:28-29). 

Ball, Richardson, Schultz, Roehlkepartain, Senter, Smith-Farris, Stearns, Visker, 

Harriet, Feldmeyer en Varenhorst (1991: 11) beweer die eerste stap na 'n gesonder 

selfkonsep is warineer die persoon besef dat hy spesiaal is. Daarna moet hy 

daaraan werk om 'n positiewe gesindheid teenoor die wereld te ontwikkel, om ander 
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mense goed te laat voel en om vir homself te lag. Ander riglyne vir die ontwikkeling 

van 'n positiewe selfkonsep word soos volg deur Ballet a/ (1991:17-28) uiteengesit: 

• Die persoon moet besef dat hy uniek is. 

• Hy moet God dank vir sy bekwaamhede. 

• Hy moet leer uit sy fouta. 

• Hy moet sy swakhede aanvaar. 

• Hy moet sy man kan staan. 

• Hy moet aan sy vriendskappe werk. 

• Humor is 'n baie effektiewe faset van 'n positiewe selfkonsep. 

• Hy moet sy liggaam versorg en aantreklik maak. 

• Hy moet leer om van sy voorkoms te hou (aanvaarding). 

Wanneer hierdie ideale self realisties is, kan dit as 'n riglyn dien en die persoon 

motiveer om te word soos die beeld wat die persoon vir homs~lf daarstel. 'n 

Onrealistiese ideale selfkonsep kan egter die kind in sy wording strem, aangesien 

dit as 'n ontvlugtingsmeganisme kan dien wat die kind verhoed om die werklikheid te 

aanvaar (Raath & Jacobs 1990:29). 

Dicker (1993:58) beweer dat 'n negatiewe selfkonsep by milieu-geremde kinders 'n 

ernstige probleem is, en dat die huislike omstandighede van die kind grootliks 

daartoe bydra. Die ouers het te veel kinders, werk te hard om hulle te onderhou en 

het gevolglik te min tyd om saam met hul kinders deur te bring. Dissipline word 

onmiddellik en fisies toegepas om die probleem so gou moontlik op te los. Die kind 

word sodoende oorweldig en ontwikkel nie 'n gevoel dat hy bel~ngrik en waardevol 

vir iemand anders is nie. 

Dit blyk dat die gesin, meer bepaald die ouers, die grootste invloed op die vorming 

van die adolessent se selfkonsep het (Mboya 1998:201 ); daarom is dit so dat ouers 

dikwels onbewus is van die skade wat as gevolg van huislike omstandighede 

aangerig word. Die milieu-geremde kind in 'n multikulturele skoal vorm 'n negatiewe 

selfkonsep op grand van ontoereikende kommunikasie met sy ouers, as gevolg 
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waarvan hy min of geen erkenning vir sy waarde en waardigheid as kind vind nie. 

Ontoereikende materiele dinge en emosionele verwaarlosing dra daartoe by dat 

milieu-geremde kinders 'f.l lae selfkonsep vorm wat hul selfaktualisering belemmer 

(Dicker 1993:59-60). -, 

Talle navorsingsondersoeke bevestig 'n verband tussen 'n lae selfkonsep en 
' 

gesinsonvolledigheid, waar een ouer die huis tydelik verlaat het of wanneer die 

ouers geskei is (Strydom & Engelbrecht 1991 :64). Die gesinstruktuur blyk 'n 

duidelike invloed op die patroon van interaksie in die gesin te he, wat weer die 
·' 

selfkonsep van die adolessent be"invloed. Die negatiewe selfkonsep van 'n 

adolessent in 'n gebroke gesin word grootliks deur die ouers veroorsaak wat self 

gespanne en angstig is, en meer geneig is om hul aggressie en frustrasies op die 

kinders uit te haal. In die proses word die kind se gevoelens van waardeloosheid 

versterk (Strydom & Engelbrecht 1991:64 ). 

Hoe jonger die moeder ten tyde van die egskeiding is, hoe waarskynliker is dit dat 

die kind 'n lae selfkonsep sal he, aangesien 'n meer volwasse moeder die probleme 

en spanning wat met ouerskap gepaard gaan, beter kan hanteer, en dat dit 'n 

positiewer invloed op die kind se selfkonsep kan he (Strydom & Engelbrecht 

1991 :65). Strydom en Engelbrecht ( 1991 :65) beweer verder dat ouerlike 

afwesigheid tydens adolessensie die normale aanpassingsprobleme wat met 

adolessensie gepaard gaan, verdiep, en dat adolessente meer deur die verlies van 

'n ouer geraak word as tydens enige ander ontwikkelingsfase. 

Die adolessent in die enkelouergesin gaan gebuk onder ~die druk om gouer 

onafhanklikheid te bereik, terwyl die veranderde gesinstruktuur en die ouers wat met 

hul eie probleme gepreokkupeerd is, die gesin as "platform vir volwassewording" 

laat wankel. Dit kan tot selfkonsepprobleme lei. Ongereelde, wisselvallige besoeke 

van die nietoesighoudende ouer en afsprake wat nie nagekom word nie, gee 

aanleiding tot gevoelens van ontoei-eikendheid en verworpenheid wat 'n negatiewe 

impak op selfkonsepvorming het. 
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Die milieu-geremde kind in 'n multikulturele skoal ervaar ook dat sy fisiese 

voorkoms en agtergrond verskil van die van sy portuurgroep, en dit veroorsaak dat 

hy ontoereikend voel. Mili~u-geremde kir_1ders verbeur dikwels positiewe erkenning 

deur die "betekenisvolle ander" in hul lewens sodat hierdie kinders 'n onrealistiese 

lae selfkonsep vorm en daarmee saam 'n gebrekkige waaghouding en 

prestasiemotivering het (Rossouw 1988:23). 

Watson, Foxcroft en Horn (1997:627) beweer dat politieke faktore in Suid-Afrika 

daartoe lei dat swart leerders 'n negatiewe selfkonsep ontwikkel. Die grootste 

problema waarmee etniese' leerders in Suid-Afrikaanse skole te kampe het, is die 

hoe aantal druipelinge. Werkloosheid word dikwels .hierde.ur bevorder. Swak 

voorkennis in vakke soos Wiskunde en Wetenskap en . onvoldoeride steun om 

veranderinge op sosiale, politieke en industriele gebied te hanteer, lei tot die keuse 

van 'n beroep sander die hulp van formele beroepsvoorligting (Watson, Foxcroft & 

Hom 1997:628). Die gevolg hiervan is dikwels onrealistiese be~oepsaspirasies. 

Die swart leerders moet vinnige sosiale aanpassings maak om hul voor te berei om 

beroepe te betree wat voorheen nie vir hulle toeganklik was nie. Daar blyk dus 'n 

groat behoefte aan beroepsvoorligting in Suid-Afrikaanse skole te wees. 

lndien swart adolessente negatiewe sosiale stereotipering van hul etniese groep 

intemaliseer, kan dit tot 'n lae selfkonsep en min selfvertroue lei. Hulle kan dit 

moeilik vind om betekenis te vind in die lewe (Martinez & Dukes 1997:504). In 'n 

paging om hulself beter te verstaan, kan hulle die betekenis van hulle lidmaatskap 

van die etniese groep bevraagteken. Na hul soeke na betekenis kan hulle die 

uitvloeisels van etnisiteit beter verstaan en kan hulle hul etnisit~it beter leer ken en 

aanvaar en sodoende effektiewer funksioneer (Martinez & Dukes 1997:504). 

Die sterkte van 'n leerder se selfkonsep is afhanklik van sy totale aantal positiewe 

en negatiewe ervarings. Leerders wat rassisme, diskriminasie en armoede beleef, 

beleef gevolglik min positiewe ervarings. 'n Negatiewe selfkonsep kan 'n leerder se 

vermoe en motivering om te leer, nadelig be'invloed. 'n Negatiewe selfkonsep dra 

ook grootliks by tot vroee skoolverlating. Hierdie leerders het soveel positiewe 
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ervarings nodig as wat die skoal aan hulle kan bied ten einde 'n positiewe uitkyk ten 

opsigte van die leerder self, sy kultuur, sy etniese agtergrond sowel as 

opvoedkundige belange te verseker (Abbey, Brindis & Cassas 1990:30). 
· .. 

'n Positiewe selfkonsep is belangrik vir milieu-geremde leerders in multikulturele 

skole om gesonde, sosiaal bedrewe en produktiewe volwassenes te word. Die 
' 

selfkonsep speel ook 'n belangrike rol ten opsigte van die leerders se akademiese 

prestasie. Volgens Abbey, Brindis en Cassas (1990:30) sal akademies suksesvolle 

Jeerders hulself makliker in 'n positiewe lig sien, terwyl akademies minder 

suksesvolle leerders hulself in 'n meer negatiewe lig sal sien. 

Dit blyk dus dat die selfkonsep in noue verband staan met die kind se ervaringsbesit 

of milieu. Hoe meer die milieu-geremde kind in 'n multikulturele. skoolleer en sy 

ervaringswereld uitbrei, hoe meer uitgebrei word sy siening vao sy eie selfkonsep 

(Sonnekus & Ferreira 1986:431 ). Volgens Dicker (1993:57) ~s daar verskeie 

aspekte waar milieu-geremde leerders bygestaan kan word om 'n positiewe 

selfkonsep te vorm: 

• onvoorwaardelike aanvaarding van die kind as persoon 

• hulp met die identifisering van emosies 

• hulp met die verbalisering van behoeftes 

• vriendskap met die portuurgroep 

• aanmoediging van onafhanklikheid 

• dissipline wat eiewaarde verhoog 

• die belangrikheid van 'n gevoel van behorende tot 'n b~paalde gesin 

• die belangrikheid van etniese agtergrond, dit wil se dit wat eie is aan 'n 

bepaalde groep 

'n PersOon se selfkonsep is soos 'n bril waardeur 'n persoon na homself en sy 

omgewing kyk. Hy interpreteer sy omgewing en die :mense daarin in die lig van sy 

selfkonsep. Aangesien 'n persoon se lewensopenbaring, dit wil se sy 

relasievorming en wereldorientering, deur sy selfkonsep geskied, sal daar in die 
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volgende paragrawe na die persoon se intrapsigiese selfgesprek wat ook via die 

selfkonsep geskied (Jacobs & Vrey 1982:38), gekyk word. 

4.6.6.3 Die intrapsigiese ~e/fgesprek 

Die intrapsigiese selfgesprek is die gesprek wat 'n persoon met homself voer, en dit 

vorm 'n onlosmaaklike deel van die self, die selfidentiteit en die selfkonsep. Die 

intrapsigiese selfgesprek be"invloed die selfkonsep en kan die positiwiteit of gebrek 

daaraan van die selfkonsep bei"nvloed. Volgens Ballet a/ (1991:9) is daar verskeie 

faktore wat 'n persoon se"' selfgesprek kan kelder. 'n Persoon skiet dikwels sy 

selfvertroue met negatiewe gedagtes aan flarde, totdat hy met elke aspek van sy 

persoonlikheid ontevrede is. Drie aspekte van hierdie negatiewe g.edagtes is: 

• Die persoon neig om homself met ander te vergelyk. 

• Hy is oormatig krities ten opsigte van homself. 

• Hy stel dikwels onbereikbare doelwitte. 

Die selfgesprek van 'n persoon met 'n lae selfkonsep word soos volg deur Jacobs 

en Vrey (1982:44) uiteengesit: 

• Die dinge wat hy vir homself se, is nie volkome logies nie. 

• Sy persepsies, op grand waarvan hy met homself praat, is nie selektief nie. 

• Sy betekenisgewing aan 'n situasie hou direk verband met die korrelasie 

daarvan met sy selfkonsep. 

• Aangesien die persoon sy ervarings subjektief beleef, e9 dus vir homself se 

dat hy 'n mislukking is, bring dit mee dat sy gedrag op hierdie subjektiewe 

belewing gegrond is. 

• Sy afleiding is: "Ek kan net nie wen nie, ek is 'n gebore verloorder." 

• Hy se voortdurend vir homself dat hy niks of min werd is. 

• Sy betekenisgewlng aan sy self is neerhalend. 

• Hy se oorwegend negatiewe dinge van homself aan homself. 
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Hier gaan dit nie om voorstellings en bewussynsinhoude wat heeltemal bewus of 

onbewus raak nie. Dit gaan hier om 'n persoon in totaliteit: 'n persoon self in 

gesprek met homself. Dit .. geskied binne'n raamwerk van sy kennis van homself- sy 

identiteit in al sy fasette, sy selfkonsep, subjektiewe norme, rangorde van waardes, 

ideate en sy relasies met betekenisvolle ander persone in sy lewe (Jacobs & Vrey 

1982:44). 

Volgens Jacobs en Vrey (1982:44-45) gaan dit dus in die intrapsigiese gesprek 

om: 

• Selfhandhawing (oorlewing): Dit is vir die persoon noodsaaklik om sy self te 

handhaaf soos hy dit ken en evalueer. Die selfkons·ep bly steeds die 

moderator. Hierdie selfhandhawing lei ook tot die ·· gebruik van 

verdedigingsmeganismes ten einde sy self te handhaaf. 

• Se!fontplooiing (selfaktualisering): Dit is tydens hierdie intrapsigiese 

gesprek wat die persoon trag om sy self in al sy fasette te laat ontplooi. 

Die self, identiteit en selfkonsep is die steunpilare van hierdie intrapsigiese 

selfgesprek. 'n Persoon se ideale word gestu of gestrem deur sy selfkonsep. lndien 

sy selfkonsep vanwee 'n gebrekkige selfkennis diffuus is, moet die evaluering 

daarvan ook onrealisties wees, met die gevolg dat 'n lae selfkonsep ontstaan 

(Jacobs & Vrey 1982'45). 

'n Adolessent kan 'n enkele gebeurtenis so veralgemeen en sodoende 'n 

permanente idee vorm van wie en wat hy is, dat dit aile ander terugvoering en 

gebeurtenisse oorskadu. 'n Beskrywing van "domkop" of "onnosel" deur 'n 

belangrike persoon in sy !ewe, kan ook lei tot negatiewe selfkonsepvorming 

(Strydom & Engelbrecht 1991 :68). Die adolessent bou dan hierop voort deur 

verdere verwante, negatiewe eienskappe deur middel van selfgesprek aan homself 

te heg. Hierdie negatiewe gespreksvoering met homself kan die basis van sy swak 

selfkonsep vorm (Strydom & Engelbrecht 1991 :68). 
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Die milieu-geremde leerder in 'n multikulturele skool se selfgesprekke kan van 'n 

swak selfbeeld getuig: 

• 
• 
• 
• 
• 

"Ek kan nie Wiskunde doen nie." 

"Ek is 'n gebore verloorder." 

"Die ander leerde~s hou nie van my nie." 

"Ek kan nooit iets reg doen nie." 

"Ek sal nooit so goed kan pre steer soos my vriendin nie." 

Die milieu-geremde leerder in 'n multikulturele skool se selfgesprekke kan ook van 

'n onrealistise denkraamwerk getuig: 

• "Aangesien ek wit I swart is, sal ek nie plek in die rugby- I sokkerspan kry 

nie." 

• "My vriende gaan my verwerp omdat my pa sy werk verloor het." 

• "Die onderwysers hou nie van my nie, want hulle raas met my." 

• "lndien ek die naweek weggaan, kan ek nie my huiswerk doen of leer nie." 

Die milieu-geremde leerder in 'n multikulturele skoal se selfgesprekke kan oak van 

onrealistiese en onbereikbare doelwitte getuig: 

• "As ek die skool verla8t, k;:m ek gaan werk, w8ar ek genoeg geld verdien om 

onafhanklik te wees en my ouers te versorg." 

• "Ek gaan eendag 'n dokter word, en dan sal ek my ma I pa gesond maak." 

• "I am going to jail so that I can become state president.',' 

• "Ek het nie nodig om te leer nie, want ek sal deurkom." 

Hierdie negatiewe en onrealistiese selfgesprekke wat by milieu-geremde leerders in 

multikulturele skole aangetref word, kan 'n uiters stremmende uitwerking op die 

ontwikkeling en funksionering van die kind in totaliteit en die bereiking van 

selfaktualisering he. Positiewe denkvaardighede en selfhandhawingstegnieke 

behoort in die kurrikulum geakkommodeer te word ten einde die bose kringloop van 
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onderlinge be"invloeding en die wisselwerking tussen 'n lae selfbeeld en negatiewe 

intrapsigiese gesprekke te breek. Dan eers sal die milieu-geremde leerder wat hom 

binne 'n multikulturele onG:~erwyssisteem bevind, hom in al sy fasette van menswees 

kan ontplooi. .. 

4.7 SAMEVATTING 

Elke mens het 'n begeerte en hunkering na selfvervulling wat deur selfaktualisering 

vergestalting vind. Dit kan slegs plaasvind wanneer die basiese behoeftes van die 
•' 

kind optimaal bevredig word. Die milieu-geremde leerder behoort, net soos die 

milieu-begunstigde leerder, ook die geleentheid te he om al die potensiele 

moontlikhede van sy selfheid te realiseer. Hy moet word wat hy ·kan word, wil word 

en behoort te word. Hierdie leerder funksioneer deur belewing van, betrokkenheid 

by en betekenisgewing aan die opvoedingsituasie binne . gesin- sowel as 

skoolverband. 

Dit blyk dat die kind op steungewende hulp aangewese is in die vorming en 

ontwikkeling van sy selfkonsep, identiteit en relasies. ldentiteitvorming vind op drie 

aktualiseringsterreine plaas, naamlik persoonsopvoeding, skolasties-akademiese 

opvoeding en loopbaanopvoeding. Die identiteit word deur die selfgesprek aan die 

hand van sy eie subjektiewe waardes en norme geevalueer. Die uitkoms van 

hierdie evaluering is 'n positiewe of 'n negatiewe selfkonser wat realisties of 

onrealisties kan wees. Hierdie selfkonsep is die aktualiseerder van gedrag. 

Problematiese gedrag wat by milieu-geremde leerders, vera! binne 'n multikulturele 

onderwyssisteem waargeneem word, is die simptoom van die intrapsigiese dinamiek 

wat verkeerd geloop het. Dit kan nie herstel word deur slegs op een aspek, soos 

die verbeterde selfkonsep van die leerder, te fokus nie. Die selfgesprek van die 

leerder moet bevorder word, en 'n oplossing vir die problematiek van 

betekenisgewing, betrokkenheid, belewing en relasievorming moet gebied word. 
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Jndien die selfkonsep van die milieu-geremde leerder bevorder kan word, en hy 

sodoende meer selfvertroue ontwikkel, sal hy al meer in homself begin glo. Die kind 

behoort verder in die ontwikkeling van 'n realistiese identiteit en positiewe relasies 

in die proses van selfaktLialisering gesteun te word. 

In hoofstuk 5 sal die navo~rsingsontwerp wat vir die empiriese ondersoek gebruik is, 

sowel as die resultate van die empiriese navorsing, bespreek word. 
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HOOFSTUK5 

cMPIRIESE ONDERSOEK 

"Unless he is a mere collector of odds and ends, the seeker of knowledge cannot go 

through life looking at t~ings; he must look for some things; that means active 

inquiry with some directing factors in controle" (Singh 1993:79). 

5.1 INLEIDING 

In die vorige hoofstukke is al die inligting wat weergegee is, afkomstig uit die 

literatuur. In hoofstuk 2 is die faktore wat 'n rol by die suksesvolie implementering 
_, 

van multikulturele onderwys speel, bespreek. In hoofstuk 3 is daar by die invloed 

van die omgewing op die ontwikkeling en funksionering van die milieu-geremde 

leerder stilgestaan. In hoofstuk 4 is die begrip "selfaktualisering" indringend 

ondersoek, met spesifieke verwysing na milieu-geremde leerders binne 'n 

multikulturele onderwyssisteem. 

Benewens die literatuurstudie wat in hoofstukke 2, 3 en 4 uiteengesit is, is daar ook 

navorsing gedoen om meer te wete te kom van die selfaktualisering van 

milieu-geremde leerders wat binne 'n multikulturele onderwyssisteem staan. In 

hoofstuk 5 sal die navorsingsontwerp, sowel as die resultate van die empiriese 

navorsing, bespreek word. Aangesien die ondersoek geloods is na die 

selfaktualisering van leerders, wat nie maklik op statistiese wyse bereken kan word 

nie, is besluit om 'n kwalitatiewe navorsing te loads. 

5.2 PROBLEEMFORMULERING 

Alhoewel die probleem wat in hierdie ondersoek nagevors is, reeds in hoofstuk 1 

gestel is, word dit volledigheidshalwe kortliks herhaal. Die doel van hierdie 

ondersoek word ook in die volgende paragrawe herhaal. 
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Die navorsingsprobleem fokus op milieu-geremde leerders wat nie binne die nuwe 

muttikulturele onderwyssisteem die geleentheid kry om hulle potensiaal ten valle te 

ontwikkel nie en sodoenG,je selde selfaktualisering bereik. Na aanleiding hiervan 

kan die volgende vrae gestel word: 

• Wat is multikultur~le onderwys? 

• Kan multikulturele onderwys suksesvol in Suid-Afrikaanse skole 

geTmplementeer word? 

• Watter bestaande modelle verskaf riglyne vir die suksesvolle 
•' 

implementering van multikulturele onderwys? 

• Op watter wyse kan 'n verskeidenheid van kulture in een skoal gehanteer 

word? 

• In watter mate kom stereotipering voor? 

• Watter rol speel stereotipering in die selfaktualisering va8 hierdie Jeerders? 

• Op watter wyse kan die huidige skoolkurrikulum aangepas word om 

selfaktualisering by hierdie Jeerders te bevorder? 

• Wat is die kenmerke van 'n milieu-geremde Jeerder? 

• Watter invloed het die omgewing op hierdie Jeerders se kognitiewe 

vermoens? 

• Kan hierdie kinders baat by motivering om hulle potensiaal te verwerklik? 

• Wat is die besondere behoeftes van hierdie kinders? 

• Wat word onder die konsep "selfaktualisering" verstaan? 

• Watter faktore tree remmend op ten opsigte van selfaktualisering by hierdie 

Jeerders? 

• Watter faktore gee aanleiding tot onderprestasie van hi,erdie leerders? 

• Watter rot speel ouerbetrokkenheid in hierdie leerders se motivering en 

selfaktua I i sering? 

• Op watter wyse kan ouerbetrokkenheid bevorder word? 

• Op watter W'jse kan vroee skoolverlating beperk word? 

• Op watter wyse kan stokkiesdraaiery bekamp word? 

• Op watter wyse kan dissipline en veral selfdissipline by hierdie leerders 

bevorder word? 



189 

• Op watter wyse dra die huidige onderwyssisteem daartoe by dat hierdie 

leerders sukkel om die vlak van selfaktualisering te bereik? 

• Watter lewensvaardighede behoort deur hierdie leerders bemeester te word 

om selfaktualisering by hulle te bevorder? 

• In watter mate meet hierdie leerders ondersteun en aangemoedig word? 

Ter samevatting kan genoem word dat hierdie vrae vervolgens in vier groepe 

verdeel kan word, naamlik: 

.. 
• die faktore wat 'n bepalende rol by die suksesvolle implementering van 

multikulturele onderwys spe·el 

• die effek van milieu-geremdheid op die ontwikkeling van die kind in totaliteit 

• die faktore wat 'n bepalende rot by die bereiking van selfaktualisering speel 

• die verantwoordelikhede van die opvoeder in die b~geleiding van die 

leerder tot selfaktualisering 

Die navorsingsvraag wat hieruit voortspruit, kan soos volg saamgevat word: Op 

watter wyse kan die milieu-geremde leerder .binne die multikulturele opset tot 

selfaktualisering kom? 

Die empiriese navorsing word vervolgens op die identifisering van problematiese 

ontwikkelingsareas by milieu-geremde leerders binne 'n multikulturele 

onderwyssisteem gerig. Die prim ere doe! van. die navorsing is hulpverlening aan 

die nasionale regering en die opvoeder in die bevordering van selfaktualisering by 

sodanige leerders. 

5.3 DOELSTELLINGS VAN DIE STUDIE 

Die primere doelstelling van hierdie studie is om voorstelle te maak en verskillende 

maniere aan te dui waarop milieu-geremde leerders binne die multikulturele 

onderwyssisteem gehelp en gelei kan word om die potensiaal waaroor hulle beskik, 

maksimaal te benut en sodoende tot selfaktualisering te kom. Om dit te kan bereik, 
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sal dit nodig wees om die behoeftes van hierdie leerders te bepaal en voorstelle te 

maak ten opsi_gte van moontlik~ veranderings binne die huidige onderwyssisteem. 

Sekondere doelstellings is die volgende: 

• om deur middel v~n 'n literatuurstudie vas te stel watter inligting ten opsigte 

van multikulturele onderwys beskikbaar is 

• om deur middel van 'n literatuurstudie vas te stel watter inligting ten opsigte 

van milieu-geremde leerders beskibaar is 

• om deur middel van 'n literatuurstudie vas te stel watter inligting ten opsigte 

van die selfaktualisering van hierdie leerders beskikbaar is 

• om deur middel van gestandaardiseerde vraelyste en •n· paneel bestaande 

uit kundiges, milieu-geremde leerders te identifiseer 

• om deur middel van gestandaardiseerde vraelyste d_ie selfkonsep van 

hierdie milieu-geremde leerders te bepaal 

• om deur middel van gestruktureerde onderhoudvoering te bepaal wat die 

behoeftes van hierdie leerders is 

• om deur middel van gestruktureerde onderhoudvoering vas te stel wat die 

toekomsverwagting en ideale van hierdie milieu-geremde leerders binne 'n 

multikulturele onderwyssisteem is 

• om riglyne daar te stel vir die suksesvolle hantering van die multikulturele 

onderrigsituasie 

• om riglyne daar te stel vir die hantering en onderrig van hierdie leerders ten 

einde selfaktualisering te bevorder 

Die primers doel van die empiriese ondersoek is om die terreine te identifiseer waar 

die milieu-geremde leerder, '-_Vat binne 'n multikulturele onderwyssisteem staan, 

ontwikkelingsprobleme ervaar wat sy selfaktualisering kan belemmer, met die oog 

op doeltreffende hulpverlening. 
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5.4 BEGRIPSVERKLARING EN DEFINISIES 

Voordat die navorsingsontwerp bespreek kan word, is dit nodig om sekere begrippe 

wat in die loop van hierdie hoofstuk gebruik sal word, duidelik te definieer. 

5.4.1 Navor:sing 

Professionele navorsing word deur De Vos (1998:20) soos volg gedefinieer: "Basic 

professional research ... is a scientific enquiry into a relevant problem that provides 
·' 

an answer contributing to an increase in the body of generalisable knowledge about 

the particular profession ... " 

Die aard van opvoedkundige navorsing is moeilik om te verduidelik as gevolg van 

die diversiteit van tegnieke en benaderings in die studie van opvoedkundige 

verskynsels. Sommige navorsers glo ook dat eksperimentele tegnieke die beste 

metode is om opvoedkundige problema te ondersoek, terwyl ander navorsers van 

mening is dat nie-eksperimentele benaderings beter is om die realiteit te ondersoek 

wat ontoeganklik vir wetenskaplike navorsingsmetodes is (Singh 1993:83). 

Navorsing kan gedefinieer word as die gebruik van eksperimentele of 

nie-eksperimentele benaderings in die ondersoek van realistiese problema, met die 

oog op die vind van werkbare oplossings om die probleme te verhoed of te bekamp. 

5.4.2 Kwalitatiewe navorsing teenoor kwantitatiewe navorsing 

Alhoewel die begrippe "kwalitatief' en "kwantitatief' dikwels deur navorsers gebruik 

word, is daar baie verwarring ocr die presiese betaken is daarvan (DeVos 1998: 15). 

Die kwantitatiewe benadering kan gesien word as die benadering in die sosiale 

wetenskappe wat hoogs geformaliseerd is en gekontroleer kan word, met 'n 

reikwydte wat meer presies gedefinieer kan word en relatief na aan die 

natuurwetenskappe se benadering gelee is (De Vos 1998: 15; Schoeman & Botha 
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1991 :48}. In die kwantitatiewe navorsing word die soeke na algemeen geldige wette 

van aile menslike gedrag beklemtoon (Moller 1997:212}. 

By die kwalitatiewe benadering word die prosedure nie so streng geformaliseer nie, 

die gebied is ongedefinieerd, en hier word 'n meer filosofiese uitkyk aanvaar (De 

Vos 1998:15). Die kwalitatiewe navorser het volgens DeVos (1998:243} te doen 
' 

met begrip eerder as verkfarings; natuurlike observasie eerder as gekontroleerde 

metings en 'n subjektiewe ondersoek na die realiteit uit die perspektief van die 

binnestaander eerder as uit die perspektief van 'n buitestaander. 

Kwalitatiewe navorsing kan gedefinieer word as 'n benadering met verskeie 

perspektiewe, wat van verskeie kwalitatiewe tegnieke en metodes gebruik maak vir 

die versameling van data. Die doel van kwalitatiewe navorsing is om die 

betekenisse wat proefpersone aan konsepte en gebeure heg, te beskryf, daaruit sin 

te maak en die interaksie te interpreteer en te herorganiseer (De :Vos 1998:240). 

Kwalitatiewe navorsing staan ook bekend as veldnavorsing of gevallestudie 

(Schoeman & Botha 1991 :48). Berg (1995:3) beweer dat kwalitatiewe navorsing 

verwys na betekenisse, konsepte, definisies, kenmerke, metafore, simbole en 

beskrywings. 

Aangesien die navorser meer te wete wou kom oor die intrapsigiese struktuur, die 

relasievorming en die belewing, betekenisgewing en betrokkenheid van die 

milieu-geremde leerder in sy multikulturele leefwereld, was dit nodig om intensief 

(idiografies) met 'n paar respondents te werk. Die navorser het induktief te werk 

gegaan deur middel van die navorser se betrokkenheid by die respondente. Op 

hierdie wyse kon die navorser 'n volledige beskrywing en verklaring van die 

navorsingsresultate weergee. 

Aangesien 'n idiografiese werkswyse gevolg is, is dit nodig dat enkele aspekte 

daarvan, asook die verskil daarvan ten opsigte van nomotetiese navorsing uitgelig 

word. 
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5.4.3 ldiografiese navorsing teenoor nomotetiese navorsing 

'n ldiografiese studie is eie intensiewe; langtermynstudie van 'n individu en word 

dikwels in longitudinale en ontwikkelingsnavorsing aangewend (McGuigan 

1993:218). 

Die ideaal sou wees om van nomotetiese navorsing gebruik te maak, dit wil se 

navorsing wat gerig is op die formulering van algemene wette wat vir 'n bepaalde 

groep objekte of persone geld (Williams 1991 :89). 'n Nomotetiese studie werk met 
•' 

gemiddeldes van groat groepe proefpersone (McGuigan 1993:218). Dit is egter nie 

altyd moontlik om nomoteties te werk te gaan nie. Drie struikelblokke word in 

hierdie verband soos volg deur Williams (1991 :89) uitgewys: 

• 'n Nomotetiese studie. is aileen moontlik, indien daar .van 'n aansienlike 

aantal proefpersone gebruik gemaak word. 'n Studie van beperkte omvang, 

bekend as 'n idiografiese studie, word by die gebruik van 'n klein aantal 

proefpersone oorweeg. 

• Die bereiking van selfaktualisering is nie maklik om te kwantifiseer nie. Dit 

is nie bekend of daar psigometriese toetse beskikbaar is waarmee dit 

gemeet kan word nie. Daar word dus van vraelyste gebruik gemaak. 

Onderhoude kan nie maklik op groat getalle proefpersone toegepas word 

nie, deurdat dit te duur sal wees wat tyd, moeite en geld betref 

• Elke persoon se selfaktualisering is uniek en word aan sy persoonlikheid 

gekoppel. Dit is moontlik dat bepaalde huislike omstandighede die 

adolessent se selfaktualisering kan benadeel maar ook kan bevorder. In 'n 

studie van hierdie aard kan veralgemenings dus nie verwag word nie. 

Daar is derhalwe verskeie redes waarom 'n nomotetiese studie nie in hierdie studie 

wenslik is nie en daar dus voorkeur aan 'n idiografiese studie gegee word. Daar sal 

deur middel van 'n idiografiese studie gepoog word om die tendense wat met die 

selfaktualisering van milieu-geremde leerders binne 'n multikulturele 
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onderwyssisteem verband hou, te bepaal, met die cog op die bevordering van 

selfaktualisering by hierdie leerders. 

5.5 REGVERDIGING .. VIR DIE BENUTTING VAN KWALITATIEWE 

NAVORSING 

De Vos (1998:242-243) maak die volgende stallings aangaande kwalitatiewe 

navorsing: 
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• Die analise is holisties en konsentreer op verhoudinge tussen elemente, 

kontekste, en so meer. Die geheel is altyd belangriker as die sam van die 

dele. 

Oit blyk duidelik dat kwalitatiewe navorsing 'n belangrike rol kan speel in die 

uitbreiding van kennis t7n opsigte van sosiale, opvoedkundige en sielkundige 

aangeleenthede. Daar kan in hiedie studie van kwalitatiewe (idiografiese) 

navorsing gebruik gemaak word ten einde 'n bydrae tot die veld van opvoedkundige 

sielkunde te !ewer. 

5.6 DIE METODE VAN ONDERSOEK 

'n Kwalitatiewe ondersoek waarin enkele graad 8-leerders as proefpersone betrek 

sal word, word gedoen. 

5.6.1 Die selektering van die proefpersone 

Die klem val nie by 'n kwalitatiewe studie op die verteenwoordiging van die 

bevolking soos by 'n kwantitatiewe studie nie, maar wei op die kwaliteit van die data 

wat nagevors word. Die data meet 'n effektiewe en ryke beskrywing bied van dit wat 

nagevors word (De Vas 1998:253). Die kwalitatiewe navorser seek 'n groep en 'n 

omgewing waar die proses wat nagevors word, waarskynl!ker sal voorkom (De Vos 

1998:254). 

Aangesien dit soms vir die kwalitatiewe navorser moeilik is om aile moontlike 

kandidate (die universum) in sy ondersoek te betrek, behoort die navorser 'n kleiner 

groep uit die universum te neem en sy navorsingswerk met hulle uit te veer. Hierdie 

steekproef uit die universum meet besondere gemeenskaplike kenmerke openbaar 

(Mulder 1989:57). Enige geval waar die proefpersone die navorser se pad toevallig 

kruis, en sodoende in die steekproef ingesluit word, staan as 'n toevallige 

steekproef bekend (De Vas 1998: 198). Dit staan oak as 'n gerieflikheids- of 

beskikbaarheidsteekproef bekend. 
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Mulder (1989:60) beweer dat -toevallige steekproewe wei gebruik kan word, maar 

dat hierdie navorsingsresultate nie sender meer veralgemeen kan word nie. 

Aangesien die navorsing beperk is tot 'n sekere groep leerders vir hierdie 

navorsingstudie, naamlik• die graad 8-leerders van 'n spesifieke skoal in die 

westelike voorstede van Pretoria, sal daar van 'n toevallige steekproef gebruik 

gemaak word. Hierdie sk!ool is gekies as 'n voldoende studieterrein, aangesien dit 

ocr al die fasette beskik wat in hierdie studie aangeroer is, naamlik leerders wat 

milieu-geremd is en ook binne 'n multikulturele onderwyssisteem staan. Die 

leerders wat tydens hierdie studie as proefpersone sal optree, is verteenwoordigend 
•' 

van verskeie woongebiede in Pretoria-Wes, en die bogenoemde skoal dien dus as 

'n belangrike bran vir die verkryging van proefpersone. 

Die graad 8-leerders wat as proefpersone opgetree het, se soslo-ekonomiese 

situasies is deur 'n paneel wat bestaan uit die hoof, die skoolsielkundige, 'n 

finansiele adviseur en die voorligtingonderwyser in oenskou geneem. Leerders wat 

aan die kriteria van milieu-geremdheid voldoen, is sodoende ge"identifiseer. Tydens 

hierdie geleentheid is daar van die Sosio-Ekonomiese Deprivasie-vraelys 

(SED-vraelys), wat deur die lnstituut vir Psigometriese en Edumetriese Navorsing 

vrygestel is, gebruik gemaak. Dertig leerders is deur die paneel ge"identifiseer van 

wie ses leerders die skoal verlaat het, voordat die navorsing 'n aanvang ken neem. 

Agt proefpersone word as voldoende vir 'n suksesvolle idiografiese ondersoek 

beskou, aangesien daar met agt proefpersone 'n versadigingspunt bereik word ten 

opsigte van nuwe inligting en tendense waarop afgekom word (Schulze 1991/1992: ,. 

21-31 ). Wanneer meer as agt proefpersone gekies sou word, vergroot die 

waarskynlikheid van herhalende gedrag en data. Daar is vervolgens besluit om die 

proefpersone verder te verminder. Die ouderdom van die proefpersone het 'n 

deurslaggewende rol in die keuse van proefpersone gespeel. 

· Die ouderdom van die proefpersone wat deur die paneel geTdentifiseer is, het 

gewissel tussen 13 jaar 5 maande en 16 jaar 7 maande. Aangesien die algemene 

ouderdom van graad 8-leerders normaalweg wissel tussen 13 jaar en 14 jaar, is 
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daar besluit om al die proefpersone wat ouer as 14 jaar 11 maande is, uit te sluit. 

Hierdie uitsluiting van die ouer leerders behoort ook die navorsingsresultate positief 

te be"invloed, aangesien die resultate realistieser vir die algemene graad 8-leerder 

sal wees. Nege proefpersone het oorgebly en is by die navorsing betrek. 

5.6.2 Metodes benut i~ kwalitatiewe navorsing 

'n Deeglike studie van die verskillende navorsingsmetodes is deur die navorser 

gemaak, en enkele metodes wat in hierdie navorsing aangewend word, word kortliks 
•' 

van naderby beskou. Berg (1995:7) is van mening dat die metodes wat deur 

navorsers gebruik word in die navorsing van mense, beslissend kan wees vir die 

siening wat oor hulle gevorm word. 

5.6.2.1 Vrae/yste 

'n Vraelys is 'n instrument met oop of geslote vrae waarop 'n persoon moet reageer. 

Die vraelys kan ook stellings bevat waarop die proefpersoon meet reageer. Die 

basiese doel van 'n vraelys is om feite en opinies van 'n persoon ocr 'n spesifieke 

verskynsel te verkry (De Vas 1998: 153). Daar kan tussen gestandaardiseerde 

vraelyste en ongestandaardiseerde vraelyste onderskei word. 

Vraelyste word gevmon!ik opgeste! om die navorsing verder uit te brei, vera! in die 

geval waar onderhoude nie moontlik is nie of te kart skiet. Die ge"identifiseerde 

graad-8 leerders se v!ak van se!faktua!isering en selfkonsep sal bepaal word met 

behulp van 'n gestandaardiseerde vraelys, naamlik . die Adolessente

Selfkonsepskaal (ASKS). 

Volgens die ASKS behoort die mens homself te ken. Hy moet sy fisiese en psigiese 

vermoens ken. Die waarde van kennis van 'n persoon se selfkonsep is nuttig, 

aangesien dit onmiskenbaar verb and hou ·met persoonlikheidsafwykings en 

gedragsprobleme (Vrey s.j: 1 ). Die ASKS is antwerp en gestandaardiseer om die 

beeld wat 'n persoon van homself het, in besonderhede toe te lig (Vrey s.j: 1 ). Die 
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selfkonsep word deur Vrey (s.j:2) gesien as die kriterium wat bewus of onbewus 

geraadpleeg word in se!fpersepsies en in psigiese ervaringe, asook in die vorming 

van verhoudinge, sodat die selfkonsep die kwaliteit van die verhoudinge 

medebepaal. " 

Die struktuur van die self~konsep is in hoofstuk 4 in besonderhede bespreek. Ter 

opsomming kan genoem word dat die selfkonsep uit die volgende konstrukte 

bestaan (Vrey s.j:3): 

•' 

• fisieke self (die self in verhouding tot die liggaam) 

• persoonlike self (die self in sy eie psigiese verhoudinge) 

• gesinself (die self in gesinsverhoudinge) 

• sosiale self (die self in sosiale verhoudinge) 

• waardeself (die self in verhouding tot sedelike norme) 

• selfkritiek 

Die kwaliteit van die belewing van selfwaarde en selfagting in elkeen van die 

verhoudinge dui die wyse aan waarop die individu homself sien. Die persoon is in 

totaliteit betrokke by die dinamiese wording van sy selfkonsep (Vrey s.j:3). Die 

selfkonsep word dus as 'n aspek van persoonlikheid beskou. 

Die items in die ASKS is so geformuleer dat daar in die response onderskei kan 

word tussen 'n positiewe en 'n negatiewe selfkonsep. Die telling wat uit 1 00 bepaal 

word, verwys na 'n hoe, medium of lae selfkonsep (Vrey s.j:21 ). 

Die rede vir die inskakeling van die ASKS is om die stand van die selfkonsep van 

die proefpersone te bepaal. Die bruikbaarheid van die ASKS le ook in die 

onderskeiding wat daar tussen die bogenoemde ses konstrukte gemaak word. Daar 

kan dus bepaal word op watter dimensies van die selfkonsep hierdie proefpersone 

probleme ervaar, ten einde in meer spesifieke behoeftes te kan voorsien. 
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5.6.2.2 Onderhoude 

Onderhoudvoering is 'n kpmplekse aangeleentheid waartydens die kwalitatiewe 

navorser poog om die leefwereld van die proefpersoon en sy verhoudinge binne 

daardie leefwereld te ondersoek en te verstaan (Kvale 1983:174). 'n Voordeel van 

'n onderhoud is dat dit buigsamer as die vraelys is (Vockell 1983:87). Daar word 
, 

tussen gestruktureerde · en ongestruktureerde onderhoude onderskei. 

Gestruktureerde onderhoude is objektiewer van aard as ongestruktureerde 

onderhoude; gevolglik is gestruktureerde onderhoude met die geldentifiseerde 

graad 8-leerders gevoer. ·· Tydens 'n gestruktureerde onderhoud word die vrae 

duidelik gestel, en kan die respons van die· proefpersoon ondubbelsinnig 

ge'interpreteer word (Bester 1992:6). 

Twee gestruktureerde onderhoude is met elke proefpersoon ge_voer. Die eerste 

onderhoud is opgestel na aanleiding van inligting wat tydens die literatuurstudie 

ingewin is. Die doel met hierdie onderhoud was om die vlak van selfaktualisering by 

milieu-geremde leerders binne 'n multikulturele onderwyssisteem vas te stel, asook 

om te onderskei tussen die verskillende dimensies waar problema moontlik ervaar 

kan word. 

Hierdie onderhoud bestaan uit 50 vrae waarop die proefpersone moes antwoord. 

Die vrae is volgens die literatuur in vyf groepe verdeel: 

• fisies (vraag 1-8) 

• kognitief (vraag 9-16) 

• affektief (vraag 17 -28) 

• konatief (vraag 29-36) 

• interpersoonlik (vraag 37 -50) 

Die primere fokus van die tweede onderhoud was op die leerders se 

toekomsverwagtinge en gemotiveerdheid. Die doel hiervan is 'n aanvulling van die 

Adolessente-Selfkonsepskaal en die eerste onderhoud oor selfaktualisering. Die 
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behoeftes van die Jeerders kan sodoende bepaal word, waarna riglyne opgestel kan 

word ten einde selfaktualisering te bevorder. Tydens die tweede onderhoud is daar 

van oopeinde vrae gebruik gemaak, aangesien meer inligting ten opsigte van die 

leefwereld van die leerder s~doende verkry kan word. Die inhoud van hierdie 

onderhoude kom hoofsaaklik op die volgende neer: 

• Noem 'n paar ideale wat jy graag in die I ewe sou wou bereik. 

• Watter van hierdie ideale sal jy verseker kan bereik? 

• Waarom twyfel jy aan die ander? 

• Watter dinge in jou lewe moet eers gebeur of verander, voordat jy jou ideale 

sal kan bereik? 

• Wat verwag jou ouers van jou? 

• Wat verwag jy van jouself? 

• Watter mense of dinge is baie belangrik in jou lewe? 

• Wat is jou grootste bekommernis? 

• As jy enige iets in die lewe kon wens, wat sou jy wens? 

Noudat die metodes wat tydens die empiriese navorsing gebruik is, bespreek is, kan 

daar na 'n bespreking van die navorsingsresultate oorgegaan word. 

5.7 RESULTATE EN DIE BESPREKING VAN DIE RESULTATE 

5.7.1 Bekendstelling van proefpersone 

Die navorser sal 'n kort bekendstelling van die nege proefpersone in tabelvorm 

maak. Die biografiese gegewens, akademiese prestasie en gedrag van die 

proefpersone word in tabel 5.1 voorgestel. Hoe hoer die punt onder die debiete, 

hoe hoer is die frekwensie van problematiese gedrag. 
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Tabel 5.1 Biografiese inligting in verband met die proefpersone 

Geslag •. Ouderdom -Gemiddelde persentasie Debiete 

·:r (problematiese 

gedrag) 

Proefpersoon 1 Manlik 14:6 38 100 

Proefpersoon 2 Vroulik 14:8 41 20 

Proefpersoon 3 Vroulik 14:1 33 190 

Proefpersoon 4 Manlik 14:5 62 70 

Proefpersoon 5 Manlik 13:7 21 330 

Proefper~oon 6 Vroulik •' 14:5 34 20 

Proefpersoon 7 Manlik 14:6 44 130 

Proefpersoon 8 Vroulik 13:9 48 30 

Proefpersoon 9 Vroulik 14:6 42 0 

Die sosiale en huislike omstandighede van die proefpersone· word in tabel 5.2 

voorgestel. 

Tabel 5.2 Sosiale en huislike omstandighede van die proefpersone 

Proef- Aantal Enkel- Werk- Geen Geen Ouer in lnkomste lnkomste lnkomste 

persoon kinders ouer loos- tete- voer- swak minderas minderas minderas 

heid foon tuig gesond- R1000 p.m. R2000 p.m. R3500 p.m. 

heid 

1 1 X X X geen inkomste 

2 4 X X pensioen 

3 2 X X X X 

4 3 X X X 

5 5 X X X 

6 1 X X X 

7 2 X X X geen inkomste 

8 3 X X X X welsyns-

organisasie 

9 3 X X X geen inkomste 
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5.7.2 Resultate van die Adolessente-Selfkonsepskaal (ASKS) 

Die proefpersone se selfkonsepte is gemeet met behulp van die ASKS, en roupunte 

is verkry. Na aanleidin~fvan Vrey (s.j:22) kan die roupunte omgeskakel word na 

staneges, en kan die selfkonsep van die proefpersone onderverdeel word as laag, 

medium en haag. Hier~ie roupunte, staneges en die onderverdeling van die 

selfkonsep in laag, medium en haag word in tabel 5.3 uiteengesit. 

In tabel 5.3 word oak voorsiening gemaak vir een van die items wat in die 

selfkonsep genoem is, naamlik selfkritiek. Hierdie items dui aan of die proefpersoon 

'n behoefte ervaar om sy selfbeeld krampagtig te beskerm, . en of hy sander 

huiwering sy skuld sal erken .. Vrey (s.j:8) beweer dat iemand met 'n nugtere, hoe, 

positiewe selfkonsep krities teenoor homself sal staan en dienooreenkomstig sal 

respondeer. 

Tabel 5.3 'n Voorstelling van die selfkonsep en selfkritiek van die 

proefpersone 

Proefpersoon Roupunt Stanege Selfkonsep Selfkritiek 

1 63 3 Laag Huiwer 

2 45 1 Laag Krities 

., 64 4 Medium Huiwer .... 

4 81 7 Hoog Gemiddeld 

5 58 3 Laag Krities 

6 66 4 Medium Krities 

7 26 1 Laag Krities 

8 55 2 Laag Krities 

9 39 1 Laag Krities 

Die afleiding wat uit hierdie tabel gemaak kan word, is dat die proefpersone oar die 

algemeen oar 'n lae selfkonsep beskik. Dit wil egter oak voorkom of die 
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meerderheid van die proefpersone eerlik geantwoord het en krities teenoor hulself 

staan. Hierdie proefpersone het nie 'n behoefte daaraan om krampagtig aan hulle 

selfkonsepte vas te klou ~ie. Dit kan moontlik wees dat die meerderheid van die 

proefpersone dit nie nadig 'vind · om 'n houding te veins nie, en dat hulle 

interpersoonlike verhoudinge oop en eerlik kan wees. Dit is egter 'n globale, 

oorsigtelike bepaling van ?ie selfkonsep, en die ingewikkeldheid en vele fasette van 

die selfkonsep vereis 'n dieper, intensiewer ontleding van die verskillende 

dimensies van die selfkonsep. 

•' 

Die selfkonsep veronderstel 'n bewuste besef of begrip van die self. Dit waarvan 

die persoon bewus is of bewus gemaak kan word, kan as die dimensies van die 

selfkonsep beskou word. Hierdie dimensies vorm die struktuur van die selfkonsep 

wat ge"integreerd die totale grootte van die selfkonsep aandui (Vrey s.j: 3). Hierdie 

struktuur bestaan uit die fisieke self, persoonlike self, gesin-s~lf, sosiale self en 

sedelike self. Die kwaliteit van die belewing van selfwaarde en selfagting in elkeen 

van hierdie verhoudinge dui aqn hoe die individu homself persipieer (Vrey s.j:3). 

Uit die literatuurstudie (hoofstuk 4) het dit geblyk dat die identiteitsvestiging van die 

leerder, sy aanvaarding van homself en die wyse waarop hy sy eie gedrag 

waarneem, 'n belangrike rol by selfkonsepvorming en selfaktualisering speel. Die 

proefpersone se belewinge van hul selfkonsepte word in totaliteit gemeet met 

behulp van die ASKS, en elkeen van hierdie dimensies is saamgestel 

ooreenkomstig selfidentiteit, aanvaarding van die self met wie ge'identifiseer word 

en sy persepsie van sy eie gedrag of sy eie optrede. Teenoor 'n moontlike 

teoretiese identifisering en aanvaarding meet die handeling of die gedrag soos die 

persoon dit self persipieer, sy identifisering en aanvaarding onderskryf (Vrey s.j:3). 

'n Volledige opsomming van die selfkonsep van die proefpersone ten opsigte van 

die verskillende dimensies word in tabel 5.4 aangedui. Die selfkonsep in elke 

dimensie word as laag, medium of hoog aangedui en is bepaal na aanleiding van 

die gemiddelde subtoetstellings (Vrey s.j:11-12). Wanneer die subtoetstelling van 

die proefpersoon naby aan die gemiddelde subtoetstelling le, is dit aangedui as 
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medium, wanneer dit bo die gemiddelde subtoetstelling le, is dit aangedui as hoog 

en wanneer dit onder die gemiddelde subtoetstelling le, is dit aangedui as laag. Die 

ander simbole word soos volg verklaar: 

• Die + dui op 'n hoe selfkonsep (meer as 50 % van die antwoorde binne 

daardie subdimensi~ dui op 'n positiewe selfkonsep). 

• Die o dui op 'n gemiddelde selfkonsep (50 % van die antwoorde binne daardie 

subdimensie dui op 'n h'oe selfkonsep, en 50 % van die antwoorde dui op 'n 

Jae selfkonsep ). 

• Die - dui op 'n lae selfkonsep (meer as 50 % van die antwoorde binne daardie 

subdimensie dui op 'n lae selfkonsep). 

Tabel5.4 

Fisieke self 

- ldentiteit 

- Aanvaarding 

- Gedrag 

Persoonlike self 

- ldentiteit 

- Aanvaarding 

- Gedrag 

Gesin-self 

- ldentiteit 

- Aanvaarding 

- Gedrag 

Sosiale self 

- ldentiteit 

- Aanvaarding 

- Gedrag 

Sedelike self 

- ldentiteit 

- Aanvaarding 

- Gedrag 

'n Ontleding van die resultate van die ASKS na aanleiding van die 

verskillende dimensies van die selfkonsep 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Medium Laag Medium Hoog Laag Medium Laag Medium Laag 

+ - + + - + - + + 

+ + + + - . - 0 -. . + + . + 0 + -

Medium Laag Hoog Hoog Medium Laag Laag Laag Laag 

+ + + + - + - - -
+ - + + + - - - -
- - + + + 0 - 0 -

Medium Laag Laag Hoog Laag Medium Laag Laag Laag 

+ - + + 0 + - + -
+ - + + - + - + -
+ 0 + + 0 + - + 0 

Laag Laag Medium Hoog Medium Medium Laag Laag Laag 

+ - - + + 0 - - + 

+ 0 + + + + - 0 + . - + + + + - + -
Laag Laag Laag Medium Laag Laag Laag Laag Laag 

0 - - + 0 - - - -
- - + + - 0 - - -
- - + - + + . + -
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Uit hierdie tabel blyk dit dat die proefpersone as 'n groep die grootste probleem 

ervaar ten opsigte van die persoonlike, gesins-, sedelike en sosiale dimensies van 

die selfkonsep. Die minste probleme word ten opsigte van die fisiese dimensie van 

die selfkonsep ervaar. " 

Probleme wat voorgekom het ten opsigte van die persoonlike dimensie is die 

volgende: 

• Die proefpersone toon nie begrip vir hulself as persone en vir hul eie 

behoeftes nie. 

• Die proefpersone sukkel om hulself en hul behoeftes te aanvaar. 

• Die proefpersone toon 'n gebrek aan selfbeheersing en is onbewus van 

aanvaarbare maniere vir die uitdrukking van emosies. 

• Die proefpersone handel impulsief en neem nie die gevolge van hul 

handelinge tydens besluitneming in ag nie. 

• Die proefpersone toon nie begrip vir die uniekheid van die mens nie. 

• Die proefpersone dra nie kennis van positiewe selfhandhawingstegnieke nie 

en maak gewoonlik van aggressiewe tegnieke gebruik wanneer hulle nie hul 

sin kry nie. 

• Die proefpersone strompel dikwels besluiteloos voort en vermy doelgerigte 

besluitnemings. 

Probleme wat voorgekom het ten opsigte van die gesinsdimensie is die volgende: 

• Die proefpersone ervaar nie gevoelens van aanvaarding en liefde in die 

gesin nie. 

• Gesamentlike besluitneming in 'n gesin is nie vir die proefpersone 'n opsie 

nie, aangesien hulle hut dikwels in 'n outoritere opvoedingstyl bevind. 

• Ondersteuning tussen die verskillende gesinslede is onvoldoende, en hulle 

is dikwels op hulself aangewese om probleemsituasies te hanteer. 

• Familietrots is nie 'n bekende begrip by die proefpersone nie, en gedagtes 

aan die gesin word dikwels eerder deur gevoelens van skaamte gekenmerk. 
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• Verhoudinge in die gesin word deur konflik gekenmerk, en die proefpersone 

beskik nie oor voldoende konflikhanteringsmeganismes nie. 

• Gesamentlike deelname aan aktiwiteite ontbreek in hierdie gesinne, en elke 

lid is by sy eie, individuate aktiwiteite betrokke. 

• Konsekwente en regverdige optrede tussen gesinslede ontbreek. 

Problems wat voorgekom het tydens die sedelike dimensie, is die volgende: 

• Die proefpersone identifiseer hulle nie met sedelike en religieuse waardes 

nie. 

• Positiewe karaktereienskappe en deugde word nie deur die proefpersone 

uitgeleef nie. 

• Die proefpersone ervaar die nood van ander persons 'nie as hulle 

verantwoordelikheid nie, en sal gevolglik nie onselfsugtige hulp aan mense 

in nood aanbied nie. 

• Die proefpersone maak soms van twyfelagtige metodes gebruik om 

doelwitte te bereik. 

• 'n Duidelike skeidslyn tussen wat reg en wat verkeerd is, is nie vir die 

proefpersone belangrik nie, en verkeerde handelinge word dikwels met 

verskeie redenasies geregverdig. 

5. 7.3 Resultate van die eerste gestruktureerde onderhoud 

Die eerste gestruktureerde onderhoud het gefokus op die bepaling van die vlak van 

selfaktualisering by die proefpersone. Die inhoud van hierdie onderhoud is gegrond 

op die kenmerke van selfaktualisering soos uit die literatuur verkry. Die 

selfaktualisering van die proefpersone is in totaliteit gemeet deur die volgende 

dimensies in te sluit: fisiese,- kognitiewe, affektiewe, konatiewe en 'n 

interpersoonlike dimensie. Seide die sosiale en normatiewe dimensies word by die 

interpersoonlike dimensie ingesluit. 
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Die aspekte betreffende die fisiese sy van die adolessent is gedek deur vrae te stel 

ten opsigte van oefening, fiksheid, gesondheid, medikasie, aanvaarding van sy eie 

liggaam, moegheid, eetgewoontes en die belangrikheid van voorkoms. 

Die aspekte betreffende die kognitiewe sy van die adolessent is gedek deur vrae te 

stet ten opsigte van prest~asie tydens toetse en eksamens, verbeeldingrykheid, die 

vind van oplossings vir probleme, interessantheid al dan nie van skoolwerk, 

studiemetodes, konsentrasie, redenering oor verskeie onderwerpe en akademiese 

gedrag en betrokkenheid in die klaskamer. 

Die aspekte betreffende die affektiewe sy van die adolessent is gedek deur vrae te 

stel ten opsigte van begrip vir homself en sy eie gevoelens,· begrip vir sy eie 

behoeftes, afhanklikheid van goedkeuring van ander, skuldgevoelens, selfvertroue, 

sin vir humor, die voorkoms van aggressiewe gedrag, ska_amtegevoelens en 

selfhandhawing. 

Die aspekte betreffende die konatiewe sy van die adolessent is gedek deur vrae te 

stet ten opsigte van taakgerigtheid, verwagtinge van homself en van ander, 

selfstandigheid, keuses, besluitneming, die hantering van spanningsvolle situasies, 

die hantering van uitdagings, houding teenoor skoolwerk, tydsbesteding, beplanning 

en gemotiveerdheid. 

Die aspekte betreffende die interpersoonlike sy van die adolessent is gedek deur 

vrae ten opsigte van sy sosiale en normatiewe ontwikkeling te stel. Dit behels .. 

aspekte soos vertroue in ander, die hantering van seerkry, optredes teenoor ander, 

uniekheid van homself en van ander, respek vir ander, kommunikasie, geduld, 

vriendelikheid, kwaliteit teenoor kwantiteit van vriendskappe, hantering van 

alleenheid, betrokkenheid by buitemuurse aktiwiteite, menseregte en sedelike 

norme en waardes. 
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'n Uiteensetting van hierdie resultate word in tabel 5.5 aangedui. Die vlak van 

selfaktualisering van die proefpersone word aangedui as hoog, gemiddeld of laag. 

Hierdie vlakke is soos volg deur die navorser bepaal: 

• Hoog word bepaal wanneer meer as 80% van die antwoorde van die 

proefpersone in daardie spesifieke dimensie op goeie selfaktualisering gerig 
, 

was. 

• Gemiddeld word bepaal wanneer 60% tot 80% van die antwoorde van die 

proefpersone in daardie spesifieke dimensie op goeie selfaktualisering gerig 

was. 

• Laag word bepaal wanneer minder as 60% van die antwoorde van die 

proefpersone in daardie spesifieke dimensie op goeie selfaktualisering gerig 

was. 

Tabel5.5 

Proefpersoon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Die selfaktualisering van die proefpersone soos verkry uit die 

eerste gestruktureerde onderhoud 

Fisies Kognitief Affektief Konatief lnterpersoonlik 

Hoog Laag Hoog Gemiddeld Hoog 

Gemiddeld Laag Gemiddeld Laag Laag 

Hoog Laag Gemiddeld Hoog Laag 

Hoog Gemlddeld Hoog Laag Gemiddeld 

Laag Gemiddeld Laag Hoog Gemiddeld 

Laag Gemiddeld Laag Laag Gemiddeld 

Laag Laag Laag Laag Laag 

Laag Laag Gemiddeld Laag Laag 

Laag Laag Laag Laag Gemiddeld 

Volgens hierdie tabel wil ~it voorkom of die grootste probleme ten opsigte van 

selfaktualisering wat deur die proefpersone ervaar word, op die kognitiewe en 

konatiewe vlakke voorkom. Die minste probleme ten opsigte van selfaktualisering 

word op die affektiewe en interpersoonlike vlakke ervaar. 
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Probleme ten opsigte van die kognitiewe faset van selfaktualisering wat 

waargeneem is, is die volgende: 

•. 
• gebrekkige en verkeerde studiemetodes 

" 
• swak konsentrasie en aandagafleibaarheid 

• 'n gebrek aan kreatiwiteit 

• lae belangstelling ;in skoolwerk 

• swak algemene kennis en 'n lae belangstelling in die uitbreiding van kennis 

• passiewe of negatiewe klaskamerbetrokkenheid 

• gebrek aan redeneringsvaardighede 

Probleme ten opsigte van die konatiewe faset van selfaktualisering wat 

waargeneem is, is die volgende: 

• ondoeltreffende en passiewe taakgerigtheid 

• die fokus is op korttermyndoelwitte, indien enige doelwitte 

• afhanklikheid en die onvermoe tot selfstandige optredes 

• beperkinge ten opsigte van die maak van keuses 

• onvoldoende besluitnemingsvaardighede 

• die onvermoe om spanning te hanteer 

• die onvermoe om uitdagings te hanteer 

• negatiewe houdings teenoor take en skoolwerk 

• ondoeltreffende tydsbesteding en beplanning 

5.7.4 Resultate van die tweede gestruktureerde onderhoud 

Die tweede gestruktureerde O!lderhoud het meer gefokus op oopeinde vrae. Die 

doel van hierdie onderhoud was om te bepaal op watter wyse die proefpersone die 

toekoms sien, in watter mate hulle duidelike toekomsideale koester, gemotiveerd is 

om 'n suksesvolle bydrae tot die samelewing te lewer, die verwagtinge wat deur 

hulself en deur ander aan hulle gestel word en die faktore en bekommernisse wat 

hierdie proefpersone kan strem in die bereiking van selfaktualisering. Die 
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toekomsideale van die proefpersone (tabel 5.6}, die faktore wat 'n remmende 

uitwerking kan he op die bereiking van hierdie toekomsideale (tabel 5. 7), die 

begeertes en wense van die proefpersone (tabel 5.8), die verwagtinge wat deur die 
•, 

ouers van die proefpersone en deur die proefpersone self aan hulle gestel word 
-~ 

(tabel 5.9) en bekommernisse en persone en objekte wat 'n belangrike rol speel in 

die funksionering van hierdie proefpersone _ (tabel 5.1 0) word vervolgens in 

tabelvorm uiteengesit. 

Tabel 5.6 Die toekomsideale van die proefpersone 

Toekomsideale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Om te trou X X X X X X 

Om kinders te he X X .X X X 

Om ander mense, minderbevoorregtes asook eie gesinne te X 

help en finansieel by te staan 

Matriek (gr. 12) te slaag X X X X X X X 

Naskoolse opleiding X X X X X 

Om 'n goeie werk te kan kry (statusberoep) X X X X X X X 

Rykdom en materialisme X X X X X X 

Om 'n eie besigheid te begin (entrepreneur te wees) X X 

Om by 'n ander ouer te gaan bly X 

Om 'n rolmodel en voorbeeld vir ander te wees X 

om eie kinders eendag suksesvol deur die skool te help X 

Geluk (byvoorbeeld vriende en gesondheid) X 

Selfstandigheid X 

Dit wil voorkom of die toekomsideale van die proefpersone hoofsaaklik in drie 

hoofgroepe verdeel kan word: 

• om 'n huwelik te sluit en 'n gesin op die been te bring 

• om matriek te slaag en· verdere opleiding te ondergaan. 

• om status en rykdom te verwerf 
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Dit wil voorkom of die toekomsideale van hierdie proefpersone eng is en tot hulle 

onmiddellike omgewing en ervaringswereld beperk is. Die · ideale word in die 

algemeen gestel en 'n duidelike gebrek aan spesifikasies en beskrywings word . -
waargeneem. Die proefpersone maak nie melding van spesifieke talente wat .,. 

ontwikkel kan word nie. Sport- en kultuuraangeleenthede word heeltemal oor die 

hoof gesien. Die proefpersone toon geen begeerte om hulle leefwereld te verbreed 

deur byvoorbeeld reise of toere te onderneem nie, en hulle stel nie belang in die 

uitbreiding van hulle algemene kennis nie. 'n Interessante waarneming is dat 

godsdiensbeoefening nie hier figureer nie. Die afleiding wat uit laasgenoemde 

stelling gemaak kan word, is dat die proefpersone moontlik in hul normatiewe 

ontwikkeling gerem is. 

Aangesien verskeie proefpersone 'n aanduiding gegee het dat hulle_ onseker voel 

oor die bereiking van hierdie toekomsideale, is dit nodig om te bepaal watter faktore 

'n remmende uitwerking op die bereiking van hierdie toekomsideale kan he. 

Tabel 5.7 Faktore wat volgens die proefpersone die bereiking van hul ideale 

kan rem 

Faktore wat bereiking van ideate kan rem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Twyfel oor self X X 

Beskik nie oor die vermoe nie (vind dit te moeilik) X 

Beskik nie oor die nodige finansies nie X 

Dit is te ver .in die toekoms om daaroor te dink X 

Twyfel nie en glo dat hy enige iets kan bereik X 

Skolastiese werk is swak en onvoldoende X X X 

Pas nie aan by pesoonlikheid en omstandighede nie X X 

Voel tevrede en verwag niks beters van die lewe nie · X 

Ervaar swak gesondheid van ouer as belemmering X 

Gebrek aan vertrou in mense /land I ekonomie X 



212 

Dit wil voorkom of die grootste struikelblokke 'n negatiewe selfbeeld en 

onderprestasie is.· 'n Interessante waarneming wat gemaak word, is dat 'n gebrek 

aan die nodige finansies nie so 'n groot remmende rol speel soos wat algemeen 
"· - . 

aanvaar word nie. DiE? afleiding wat hieruit gemaak kan word, is dat die 

proefpersone moontlik nie aan die finansiele implikasies van verdere opleiding en 

die vestiging van 'n eie besigheid dink nie. 

Aangesien daar 'n duidelike verskil tussen toekomsideale en begeertes en wense is, 

is laasgenoemde ook ondersoek. 

Tabel 5.8 Begeertes en wense van die proefpersone 

Begeertes en wense 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Matriek slaag en verdere opleiding X X 

Hulp aan minderbevoorregtes te kan gee en 'n X X X 

verandering in die samelewing te kan maak 

Verbeterde gesondheid van 'n ouer X 

Beter omstandighede in Suid-Afrika X X 

Rykdom en materialisme X X X X X X X 

Geluk X 

Wegbreek uit gesin en omstandighede X 

Goeie keuse van kerel/ meisie I huwelik X X 

Hereniging van gesinslede en gesinseenheid X X 

Die begeerte na rykdom en materialisme blyk voorrang te geniet by die meerderheid 

van die proefpersone. Drie vah hierdie proefpersone wat strewe na rykdom, beplan 

egter om 'n gedeelte van hierdie rykdom te gebruik om hulp aan 

minderbevoorregtes te verskaf en om 'n verandering in qie samelewing daarmee 

teweeg te bring. Ander begeertes wat oak hier na vore kom, is die begeerte na 

verdere opleiding, veranderende huislike omstandighede en gesondheid, beter 
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omstandighede in Suid-Afrika, geluk, die sluit van 'n goeie huwelik en selfs 'n totale 

aflegging van die ou lewe en die begin van 'n nuwe lewe. 

Weer eens is dit opmerkJik dat religieuse aktiwiteite, sport, goeie interpersoonlike 

verhoudinge en vervulling van selfaktualiserende aktiwiteite wat op kognitiewe, 

konatiewe en affektiewe ontwikkeling fokus, nie deel van die proefpersone se 

verwysingsraamwerk uitmaak nie. Die bereiking van sekere vlakke van 

behoeftebevrediging word oak verontagsaam by die begeertes en wense van die 

proefpersone, soos byvoorbeeld: 

• psigologiese veiligheid 

• affiliasie en aanvaarding 

• selfagting 

• bevoegdheid 

• goedkeuring 

• erkenning 

• die vervulling van estetiese behoeftes 

Dit wil dus voorkom of die proefpersone slegs fokus op die bereiking van die 

onderste twee vlakke van Maslow se basiese behoeftes, naamlik die bevrediging 

van fisiologiese behoeftes en materiele veiligheid. Metabehoeftes speel geen rol in 

die lewens en verwysingsraamwerk van die proefpersone nie. 

Die verwagtinge wat deur die volwassenes in 'n omgewing aan die kinders in 

daardie omgewing gestel word, kan deurslaggewend wees vir die verwagtinge wat 

die kinders aan hulself sal stel. Hierdie verwagtinge kan beslissend wees vir die 

doelwitte wat gestel en bereik kan word. Die rol van verwagtinge in die stel van 

toekomsideale en die gemotiveerdheid van die proefpersone is vervolgens 

ondersoek. In hierdie onderhoud is daar gefokus op die verwagtinge wat deur die 

ouers van die proefpersone en deur die proefpersone self a~n hulle gestel word. 

Die verwagtinge van onderwysers is nie in aanmerking geneem nie. 
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Tabel 5.9 Verwagtinge wat deur die ouers en die proefpersone self gestel 

word 

Proef- Moeder '!T Vader Self 

persoon 

1 Matriek te slaag, goeie werk - Matriek te slaag en 

te kry en om na rna ~m te suksesvol te wees 

sien 

2 Gehoorsaamheid Statusberoep te volg en Om te verander en ander 

goeie familieverhoudinge te mense meer te help 
•' 

vestig 

3 Respek Respek Respek 

4 Goeie en liefdevolle mens te Goeie mens te wees en . Hard te·werk, 'n 

wees minderbevoorregtes te hetp statusberoep te volg en 

minderbevoorregtes te help 

5 Matriek te slaag en om soos Matriek te slaag en om soos Onseker · 

pate wees pate wees 

6 Beste te gee Beste te gee Beste te gee 

7 Respek vir ander te he Vriendelikheid Harde werk en aandag te 

gee in die klas 

8 Matriek te slaag en 'n goeie - Matriek te slaag en 'n goeie 

werk te kry werk te kry 

9 Matriek te slaag en 'n goeie - Matriek te slaag en 'n goeie 

werk te kry werk te kry 

Uit hierdie tabel blyk dit dat die verwagtinge wat aan die proefpersone gestel word, 

nie baie hoe verwagtinge is nie. Hierdie verwagtinge sluit basies die volgende in: 

dat die proefpersoon sy beste doen, matriek sal slaag, 'n werk sal kry, goeie 

interpersoonlike verhoudinge sal nastreef en goeie familieverhoudinge sal 

handhaaf. Dit wil dus voorkom of die proefpersone min, indien enige, ondersteuning 

en motivering van hul ouers verkry om na hoer hoogtes soos tersiere opleiding, 

beroemdheid, die ontwikkeling van talente en hoe vlakke van sedelike en morele 

leefwyses te strewe. Selfvertroue kan dus by hierdie proefpersone ontbreek, 

aangesien niemand hulle aanmoedig en genoeg in hulle glo om hulle te motiveer 
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om selfaktualiserende doelwitte na-te streef en gevolglik selfaktualisering te bereik 

nie. Weer eens blyk dit dat die proefpersone se leefwereld baie verskraal is. 

Hierdie stalling word verder ondersoek deur te bepaal watter persons en objekte 'n 
~- . 

belangrike rol in die lewens van die proefpersone speel, en wat deur die ., 

proefpersone as hulle grootste bekommernisse gesien word. 

Tabel 5.10 Belangrike persone en objekte en grootste bekommernisse in die 

lewens van die proefpersone 

Proefper~one Belangrike persone en dinge in die Grootste bekommernis 

I ewe 

1 Ouma Om nie matriek te slaag nie 

2 Klere, gesondheid, vertroue, Die gesin sukkel, en hy wonder wat met 

vriendelikheid' gehoorsaainheid hulle gaan gebeur 

3 Ouers, opvoeding Of sy eendag 'n goeie opvoeder sal wees 

4 Familie, hoofseun/hoofmeisie te wees Om nie universiteit toe te kan gaan nie 

5 Broers, boeke Geen 

6 Gesin, familie Om gr. 8 te druip 

7 Gesin, besigheid, honde, motors, skool Oat iemand in die gesin sal sterf 

8 Gesin, familie, kerel Oat familielede sal sterf voor hy groot is 

9 Ouers, self Om nie matriek te slaag nie 

Belangrike persons in die leefwereld van die proefpersone blyk hoofsaaklik gesins

en familielede te wees. Ander belangrike aspekte is materiels besittings soos klere, 

motors, 'n besigheid en boeke. Verder word gesond~eid, opvoeding en 

verhoudingseienskappe soos vertroue en vriendelikheid ook as belangrik beskou. 

Weer eens blyk die beperktheid van die proefpersone se leefwereld hier duidelik 

sigbaar te wees. Die rol wat vriende en ander belangrike persons, soos 

byvoorbeeld onderwysers, kunstenaars, bekende persoonlikhede in die omgewing 

en in die media en religieuse persoonlikhede speel, word deur die proefpersone 

onderskat. Dit wil voorkom of die proefpersone nie genoegsame kontak met die 

wereld buite hulle gesinne en onmiddellike omgewing het nie. 
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Die afleiding wat gemaak kan word na aanleiding van die tweede gestruktureerde 

onderhoud, is dat die proefpersone as 'n geheel deur die beperktheid van hulle 

omgewing, beperktheid van hulle eie idees, gebrek aan kontak met mense buite 
'· . 

hulle onmiddellike omgewing, onrealistiese lae verwagtinge wat aan hulle gestel 
y 

word en hulle swak selfkonsepte in die bereiking van hulle selfaktualisering gerem 

word. 

Verskeie aanbevelings kan gemaak word na aanleiding van die bogenoemde 

ontleding van die resultate. Die resultate wat van die ASKS en die twee 

gestruktureerde onderhoude verkry is, sal egter eers vir elke proefpersoon op 'n 

individuele vlak diagnosties ontleed word ten einde die aanbevelings realistieser en 

betroubaarder te maak en die aanbevelings in meer besonderheqe weer te gee. 

5.7.5 Bespreking van die resultate vir die individuele proefpersone 

5. 7 .5.1 Proefpersoon 1 

Proefpersoon 1 is 'n seun van 14 jaar 6 maande met 'n gemiddelde persentasie van 

38%. Hy is die enigste kind in 'n enkelouergesin. Sy moeder is werkloos en verdien 

geen inkomste nie. 

a Resultate van die ASKS 

Proefpersoon 1 toon 'n lae selfkonsep ten opsigte van sy sosiale self. Hy is 

teruggetrokke en is nie gewild by sy maats van dieselfde en die teenoorgestelde 

geslag nie. Hy is dikwels aileen en maak nie maklik vriende nie. Hy stel nie in die 

doen en late van ander mense belang nie. Soms kan hy nukkerig voorkom. Hy voel 

selfbewus in die geselskap van ander mense. Hy knoop nie maklik 'n gesprek aan 

nie, vergewe nie maklik wanneer hy te na gekom is nie en sien nie altyd die goeie 

eienskappe van ander raak nie. 
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Proefpersoon 1 toon 'n lae selfkonsep ten opsigte van sy waardeself. Hy 

identifiseer hom nie met sedelike en religieuse waardes nie. Hy sien homself nie as 

eerlik, godsdienstig en onbesproke van gedrag nie. Hy vind nie berusting in die . . 

uitlewing van deugde so9s eerlikheid, goedheid, getrouheid en waarheid nie. Hy 

aanvaar nie verantwoordelikheid vir die versorging van ander mense wat hulp nodig 

het nie. Hy doen nie altyd wat hy weet wat reg is nie en verlaat hom soms op 

twyfelagtige metodes sods leuens en oneerlikheid. Dis moeilik om sy gedrag te 

probeer verander deur hom te probeer oortuig dat hy verkeerd is. Hy sal ook nie 

ander bestraf wat sedelike en godsdienstige wette oortree nie. 

Dit wil voorkom of proefpersoon 1 dit nodig vind om sy selfbeeld krampagtig te 

beskerm. Wanneer hy skuldig is aan onaanvaarbare gedrag, is hy huiwerig om dit 

te erken. Hy staan nie krities teenoor homself nie. 

b Resultate van die eerste gestruktureerde onderhoud 

Proefpersoon 1 toon 'n hoe vlak van fisiese selfaktualisering. Hy sien homself as 

iemand wat gereeld oefen, fiks is, gesonde eetgewoontes het en sy eie liggaam 

aanvaar. 

Proefpersoon 1 toon 'n lae vlak van kognitiewe selfaktualisering. Dit behels die 

moontlikheid van onderprestasie, 'n gebrek aan verbeelding, die onvermoe om 

oplossings vir probleme te vind, gebrek aan belangstelling in skoolwerk, verkeerde 

studiemetodes, swak konsentrasie en onbetrokkenheid in die klaskamer. 

Proefpersoon 1 toon 'n hoe vlak van affektiewe selfaktualisering. Dit behels die 

moontlikheid van 'n goeie begrip vir homself, sy eie gevoelens en sy eie behoeftes. 

Hy is nie van die goedkeuring van ander afhanklik nie en ervaar nie skuld- of 

skaamtegevoelens nie. Hy beskik oor die nodige selfvertroue, het 'n goeie sin vir 

humor en kan hom handhaaf. 
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Proefpersoon 1 toon 'n hoe vlak van interpersoonlike selfaktualisering. Dit behels 

die moontlikheid van goeie interpersoonlike verhoudinge, vertroue in ander manse, 

positiewe hantering van konflik en goeie kommunikasievaardighede. Hy sien 
~· . 

homself en ander as unie~e persona, toon respek vir ander manse en is geduldig en 

vriendelik. Hy het nie 'n behoefte aan baie vriende nie, maar fokus op die kwaliteit 

en diepte van die vriendskappe wat hy sluit. Hy hou daarvan om soms aileen te 

wees maar is ook by groepsaktiwiteite betrokke. 

c Resultate van die tweede gestruktureerde onderhoud 

Proefpersoon 1 se toekomsideale is om te trou, naskoolse opleiding te ontvang en 

sy eie besigheid te begin waarna dit met hom finansieel geed sal gaan. Hy wit 
r 

graag minderbevoorregtes help en 'n verandering in die samelewiog maak. Hy 

begeer rykdom en bater omstandighede in Suid-Afrika. Hy glo dat hy wei sy 

toekomsideale sal bereik, maar dat hy meer tyd aan sy skoolwerk sal moet bestee. 

Hy toon stark bande met sy gesin. 

5. 7 .5.2 Proefpersoon 2 

Proefpersoon 2 is 'n dogter van 14 jaar 8 maande met 'n gemiddelde persentasie 

van 41 %. Sy is een van vier kinders. Haar vader is medies ongeskik, werkloos en 

ontvang 'n pensioen. 

a Resultate van die ASKS 

' 
Proefpersoon 2 toon 'n lae selfkonsep ten opsigte van haar fisieke self. Sy sien 

haarself as iemand wat sieklik, onaantreklik en slordig is. Sy is gereeld bewus van 

pyn en is dikwels ongesteld. Sy voel nie tevrede met haar gewig, lengte, 

liggaamsdele en gesondheidstoestand nie. Sy sien nie haarself as aantreklik vir die 

teenoorgestelde geslag nie. 
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Proefpersoon 2 loon 'n lae selfkonsep ten opsigte van haar persoonlike self. Sy is 

dikwels depressief en toon gevoelens van minderwaardigheid. Sy verloor maklik 

haar selfbeheersing en skuil dikwels agter 'n nukkerige stemming. Sy is nie tevrede 

met haarself as persoon, .. haar.vriendelikheid teenoor ander mense en haar vermoe 

om problema op te los nie. Sy oorweeg nie gewoonlik die moontlike gevolge van 

haar handelinge voordat sy optree nie. Sy is nie tevrede met haar prestasies nie, 

kan haar nie handhaaf nie en sukkel om besluite te neem. Sy beskerm haar ego 

krampagtig en word maklik kwaad, wanneer sy berispe word. 

Proefper~oon 2 toon 'n lae selfkonsep ten opsigte van haar gesinself. Sy beleef nie 

'n gevoel van aanvaarding in haar gesin nie, is nie oortuig van haar gesin se liefde 

vir haar nie en is nie gelukkig nie. Sy voel asof die gesin haar flie genoeg vertrou 

om haar ocr sekere aspekte te raadpleeg en haar byte staan nie. Sy.is nie trots op 

haar gesin nie, en misverstande kom gedurig voor. Sy is agterdogtig en voel maklik 

gekrenk deur wat hulle van haar se. Regverdigheid seevier nie in hierdie gesin nie. 

Sy verwaarloos haar ouers en ervaar vrees vir verwerping. 

Proefpersoon 2 toon 'n lae selfkonsep ten opsigte van haar sosiale self. Sy is 

teruggetrokke en is nie gewild by maats van dieselfde en die teenoorgestelde 

geslag nie. Sy is dikwels aileen en maak nie maklik vriende nie. Sy stel nie belang 

in die doen en late van ander mense nie en kan nukkerig voorkom. Sy voel 

selfbewus in die geselskap van ander mense. Sy knoop nie maklik 'n gesprek aan 

nie, vergewe nie maklik, wanneer sy te na gekom is nie en sien nie altyd die goeie 

eienskappe van ander raak nie. 

Proefpersoon 2 toon 'n lae selfkonsep ten opsigte van haar waardeself. Sy 

identifiseer haar nie met sedelike en religieuse waardes nie. Sy sien haarself nie as 

eerlik, godsdienstig en onbesproke van gedrag nie. Sy vind nie berusting in die 

uitlewing van deugde soos e~rlikheid, goedheid, getrouheid en waarheid nie. Sy 

aanvaar nie ver~ntwoordelikheid vir die versorging van ander mense wat hulp nodig 

het nie. Sy doen nie altyd wat sy weet wat reg is nie en verlaat haar soms op 

twyfelagtige metodes soos leuens en oneerlikheid. Dis moeilik om haar gedrag te 
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probeer verander deur haar te probeer oortuig dat sy verkeerd is. Sy sal nie ander 

bestraf wat sedelike en godsdienstige wette oortree nie. 

:· 
Dit wil voorkom of proefpe,_rsoon 2 dit nie nodig vind om haar selfbeeld krampagtig te 

beskerm nie. Wanneer sy skuldig is aan onaanvaarbare gedrag, is sy nie huiwerig 

om dit te erken nie. Sy staan krities teenoor haarself. 

b Resultate van die eers~e gestruktureerde onderhoud 

Proefpersoon 2 toon 'n lae vlak van kognitiewe selfaktualisering. Dit kan dui op die 

moontlikheid van onderprestasie, 'n gebrek aan verbeelding, die onvermoe om 

oplossings vir probleme te vind, gebrek aan belangstelling in sk9olwerk, verkeerde 

studiemetodes, swak konsentrasie en onbetrokkenheid in die klaskamer. 

Proefpersoon 2 toon 'n lae vlak van konatiewe selfaktualisering. Dit behels die 

moontlikheid van 'n beperkte taakgerigtheid, lae verwagtinge wat aan haarself en 

aan ander gestel word, afhanklikheid by die uitvoering van pligte en 

besluiteloosheid. Sy vermy die maak van keuses en die hantering van 

spanningsvolle situasies. Sy stel nie aan haarself uitdagings nie en toon 'n 

negatiewe houding teenoor skoolwerk. Sy kom voor as ongeorganiseerd, beplan 

nie haar aktiwiteite vooraf nie ~n is dikwels ongemotiveerd. 

Proefpersoon 2 toon 'n lae vlak van interpersoonlike selfaktualisering. Dit behels 

die moontlikheid van probleme ten opsigte van interpersoonlike verhoudinge. Sy 

wantrou maklik ander mense, kom voortdurend in konflik met ander en beskik nie 

oar die nodige kommunikasievaardighede nie. Sy sien haarself en ander nie as 

unieke persone nie en toon nie respek vir ander mense en hulle gevoelens nie. Sy 

is dikwels ongeduldig en nors. Sy het 'n behoefte aan baie vriende, maar beskik nie 

oor die nodige interpersoonlike vaardighede om kwaliteit en diepte te gee aan die 

vriendskappe wat sy sluit nie. Sy hou nie daarvan om aileen te wees nie ~aar raak 

ook nie maklik by groepsaktiwiteite betrokke nie. 
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c Resultate van die tweede gestruktureerde onderhoud 

Proefpersoon 2 se toekomsideale is om na matriek verder te studeer, te trou en . . 

kinders te he. Sy wil graa_,g 'n goeie werk he. Sy twyfel egter in haarself en haar eie 

vermoens. Sy het 'n sterk begeerte na materiele bates en wil van haar gesin en 

haar omstandighede wegbreek. Haar verhouding met haar gesinslede strem haar in 

die bereiking van haa( doelwitte. Dit wil voorkom of sy in 'n outoritere 

dissiplineringstyl vasgevang is. Haar vader stel hoe verwagtinge aan haar, en sy 

aanvaar nie haarself vir wie en wat sy is nie. Sy voel baie onseker oor die toekoms 

van hulle_ gesin. 

5. 7 .5.3 Proefpersoon 3 

Proefpersoon 3 is 'n dogter van 14 jaar 1 maand met 'n gemiddelde persentasie van 

33%. Sy is een van twee kinders in 'n enkelouergesin, en haar moeder verdien 'n 

lae inkomste. 

a Resultate van die ASKS 

Proefpersoon 3 toon 'n hoe selfkonsep ten opsigte van haar persoonlike self. Sy is 

opgeruimd en sien haarself as die gelyke van ander mense. Sy verloor nie maklik 

haar selfbeheersing nie en skuil nie agter 'n nukkerige stemming nie. Sy is tevrede 

met haarself as persoon, haar vriendelikheid teenoor ander mense en haar vermoe 

om probleme op te los. Sy oorweeg die moontlike gevolge van haar handelinge, 

voordat sy optree. Sy is tevrede met haar prestasies, kan haar handhaaf en kom 

gou tot 'n besluit. 

Proefpersoon 3 toon 'n lae selfkonsep ten opsigte van haar gesinself. Sy het nie 'n 

gevoel van aanvaarding in haar gesin nie, is nie oortuig van haar gesin se liefde vir 

haar nie en is nie gelukkig nie. Sy voel asof die gesin haar nie genoeg vertrou om 

haar te raadpleeg oor sekere aspekte en haar by te staan nie. Sy is nie trots op 

haar gesin nie, en misverstande kom gedurig voor. Sy is agterdogtig en voel maklik 
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gekrenk deur wat hulle van haar se. Regverdigheid seevier nie in hierdie gesin nie. 

Sy verwaarloos haar ouers en vrees verwerping. 

Proefpersoon .. · 3 toon 'n,.lae "selfkonsep ten opsigte van haar waardeself. Sy 

identifiseer haar nie met sedelike en religieuse waardes nie. Sy sien haarself nie as 

eerlik, godsdienstig en onbesproke van gedrag nie. Sy vind nie berusting in die 

uitlewing van deugde so6s eerlikheid, goedheid, getrouheid en waarheid nie. Sy 

aanvaar nie verantwoordelikheid vir die versorging van ander mense wat hulp nodig 

het nie. Sy doen nie altyd wat sy weet wat reg is nie en maak soms van twyfelagtige 

metodes. soos leuens en oneerlikheid gebruik. Dis moeilik om haar gedrag te 

probeer verander deur haar te probeer oortuig dat sy verkeerd is. Sy sal ook nie 

ander bestraf wat sedelike en godsdienstige wette oortree nie. 

Dit wit voorkom of proefpersoon 3 dit nodig vind om haar selfbeeld krampagtig te 

beskerm. Wanneer sy skuldig is aan onaanvaarbare gedrag, is sy huiwerig om dit 

te erken. Sy staan nie krities t~enoor haarself nie. 

b Resultate van die eerste gestruktureerde onderhoud 

Proefpersoon 3 toon 'n hoe vlak van fisiese selfaktualisering. Sy sien haarself as 

iemand wat gereeld oefen, fiks is, gesonde eetgewoontes het en haar eie liggaam 

aanvaar. 

Proefpersoon 3 toon 'n lae vlak van kognitiewe selfaktualisering. Dit behels die 

moontlikheid van onderprestasie, 'n gebrek aan verbeelding, die onvermoe om 

oplossings vir probleme te vind, verkeerde studiemetodes, swak konsentrasie en 

onbetrokkenheid in die klaskamer. 

Proefpersoon 3 toon 'n hoe vlak van konatiewe selfaktualisering. Dit behels 'n 

positiewe taakgerigtheid, hoe verwagtinge wat aan haarself en aan ander gestel 

word, selfstandige optrede en goeie besluitnemingsvaardighede. Sy hanteer 

spanningsvolle situasies met gemak. Sy stel aan haarself uitdagings en toon 'n 
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positiewe houding teenoor skoolwerk. Sy kom voor as georganiseerd, beplan haar 

aktiwiteite vooraf en is gemotiveerd. 

Proefpersoon ·3 toon 'n lqe vlak van interpersoonlike selfaktualisering. Dit behels 

die moontlikheid van probleme ten opsigte van interpersoonlike verhoudinge. Sy 

wantrou maklik ander mense, kom voortdurend in konflik met ander en beskik nie 

ocr die nodige kommunikasievaardighede nie. Sy sien haarself en ander nie as 

unieke persone nie en toon nie respek vir ander mense en hulle gevoelens nie. Sy 

is dikwels ongeduldig en nors. Sy het 'n behoefte aan baie vriende, maar beskik nie 

ocr die nodige interpersoonlike vaardighede om kwaliteit en diepte te gee aan die 

vriendskappe wat sy sluit nie. Sy hou nie daarvan om aileen te wees nie maar raak 

ook nie maklik by groepsaktiwiteite betrokke nie. 

c Resultate van die tweede gestruktureerde onderhoud 

Proefpersoon 3 se toekomsid~ale pehels naskoolse opleiding, 'n statusberoep en 

rykdom. Sy begeer dat toestande in Suid-Afrika sal verbeter. Sy twyfel nie aan 

haarself nie en glo dat sy enige iets kan bereik. Sy aanvaar haarself en wil nie 

verander nie. Die verwagtinge wat deur haar ouers aan haar gestel word, is om 

haarself en ander persone te respekteer. Sy toon ook 'n positiewe houding teenoor 

die skoal en teenoor opvoeding. 

5. 7 .5.4 Proefpersoon 4 

Proefpersoon 4 is 'n seun van 14 jaar 5 maande met 'n gemiddelde persentasie van 

62%. Hy is een van drie kinders in 'n enkelouergesin. Sy moeder gebruik 

chroniese medikasie en verdien 'n redelike inkomste. 

a Resultate van die ASKS 

Proefpersoon 4 toon 'n hoe selfkonsep ten opsigte van sy fisieke self. Hy sien 

homself as iemand wat baie gesond, aantreklik en netjies is. Hy is nie bewus van 
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pyn nie, is nie slordig nie en voel selde ongesteld. Hy voel tevrede met sy gewig, 

lengte; liggaamsdele en gesondheidstoestand. Hy sien homself as aantreklik vir die 

teenoorgestelde geslag. ._sy handeling~ word nie deur kommer, senuweeagtigheid 

en lompheid gerem nie, el') hy toon nie tekens van 'n gebrek aan selfvertroue nie. 

Proefpersoon 4 toon 'n hoe selfkonsep ten opsigte van sy persoonlike self. Hy is 

opgeruimd en sien homself as die gelyke van ander mense. Hy verloor nie maklik 

sy selfbeheersing hie en skuif nie agter 'n nukkerige stemming nie. Hy is tevrede 

met homself as persoon, sy vriendelikheid teenoor ander mense en sy vermoe om 

probleme. op te los. Hy oorweeg die moontlike gevolge van sy handelinge voordat 

hy optree. Hy is tevrede met sy prestasies, kan ·hom handhaaf en kom gou tot 'n 

besluit. Hy hoef nie sy ego krampagtig te beskerm nie en word nie kwaad, wanneer 

hy berispe word nie. 

Proefpersoon 4 toon 'n hoe selfkonsep ten opsigte van sy gesinself. Hy voel 

aanvaar in sy gesin, is oortuig van sy gesin se liefde vir hom en is gelukkig. Hy 

word deur die gesin hooggeag, sodat hulle hom oak raadpleeg en vertrou. Hy is 

oortuig daarvan dat hulle hom in enige situasie sal bystaan. Hy is trots op sy gesin, 

en daar is weinig misverstande tussen hulle. Geen agterdog word gekoester nie, en 

hy voel nie maklik gekrenk qeur wat hulle van hom se nie. Hy tree regverdig 

teenoor die gesinslede op en sal niks doen om hulle te benadeel nie. Hy behandel 

sy ouers goed en beweeg tydens emansipasie weg van sy ouers af sander om 

verwerping te vrees. 

Proefpersoon 4 toon 'n hoe selfkonsep ten opsigte van sy sosiale self. Hy het hoe 

selfagting, is vriendelik teenoor ander en is gewild by maats van dieselfde en die 

teenoorgestelde geslag. Hy ondervind dat ander toenadering tot hom soek, en hy 

maak maklik vriende. Hy stel belang in die doen en late van ander mense. 

Teruggetrokkenheid en selfbewustheid kom nie by hom voor nie. Hy is popular en 

hulpvaardig. Hy kom goed met ander oor die weg en knoop maklik 'n gesprek aan. 

Hy vergewe maklik en sien die goeie eienskappe van ander raak. 
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b Resuttate van die eerste gestruktureerde onderhoud 

Proefpersoon 4 toon 'n h~e vtak van fi~iese setfaktualisering. Hy sien homsetf as 

iemand wat gereeld oefen~ gesonde eetgewoontes het en sy eie tiggaam aanvaar. 

Proefpersoon 4 toon 'n hoe vtak van affektiewe setfaktualisering. Dit behels die 

moontlikheid van 'n goeie !begrip vir homsetf, sy eie gevoetens en sy eie behoeftes. 

Hy is nie afhanklik van die goedkeuring van ander nie en ervaar nie skuld- of 

skaamtegevoelens nie. Hy beskik oor die nodige selfvertroue, het 'n goeie sin vir 

humor en kan hom handhaaf. 

Proefpersoon 4 toon 'n lae viak van konatiewe selfaktualisering. Dit behels die 

moontlikheid van 'n beperkte taakgerigtheid, tae verwagtinge wat aan homself en 

aan ander gestet word, afhanklikheid by die uitvoering van pligte en 

bestuitetoosheid. Hy vermy die maak van keuses en die hantering van 

spanningsvolle situasies. Hy stet nie aan homself uitdagings nie. Hy kom voor as 

ongeorganiseerd, beplan nie sy aktiwiteite vooraf nie en is dikwels ongemotiveerd. 

c Resuttate van die tweede gestruktureerde onderhoud 

Proefpersoon 4 se toekomsideale is om naskoolse opleiding te ondergaan, te trou 

en kinders te he, minderbevoorregtes te help en om by sy vader te gaan woon. Hy 

twyfel of hy wei naskoolse opleiding sal kan ondergaan, aangesien sy ouers nie ocr 

die nodige geldmiddele beskik om daarvoor te betaal nie. Dit blyk oak sy grootste 

bekommernis te wees: dat hy nie universiteit toe sal kan gaan nie. Hy begeer 

rykdom. Sy ouers stet nie hoe verwagtinge aan hom nie. 

5. 7 .5.5 Proefpersoon 5 

Proefpersoon 5 is 'n seun van 13 jaar 7 maande met 'n gemiddelde persentasie van 

21%. Hy is een van vyf kinders. Sy vader wat chroniese medikasie gebruik, verdi en 

'n redetike inkomste. 
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a Resultate van die ASKS 

Proefpersoon 5 toon 'n l~e selfkonsep_ ten opsigte van sy fisieke self. Hy sien 

homself as iemand wat oQaantreklik en slordig is. Hy is gereeld bewus van pyn en 

is dikwels ongesteld. Hy voel nie tevrede met sy gewig, lengte, liggaamsdele en 

gesondheidstoestand nie. Hy sien nie homself as aantreklik vir die teenoorgestelde 

geslag nie. 

Proefpersoon 5 toon 'n lae selfkonsep ten opsigte van sy gesinself. Hy beleef nie 'n 

gevoel VCJn aanvaarding in sy gesin nie, is nie oortuig van sy gesin se liefde vir hom 

nie en is nie gelukkig nie. Hy voel asof die gesin homnie genoeg vertrou om hom 

oor sekere aspekte te raadpleeg en hom byte staan nie. Hy is nie trots op sy gesin 

nie, en misverstande kom gedurig voor. Hy is agterdogtig en voel maklik gekrenk 

deur wat hulle van hom se. Regverdigheid seevier nie in hierdie gesin nie. Hy 

verwaarloos sy ouers en vrees verwerping. 

Proefpersoon 5 toon 'n lae selfkonsep ten opsigte van sy waardeself. Hy 

identifiseer hom nie met sedelike en religieuse waardes nie. Hy sien homself nie as 

eerlik, godsdienstig en onbesproke van gedrag nie. Hy vind nie berusting in die 

uitlewing van deugde soos eerlikheid, goedheid, getrouheid en waarheid nie. Hy 

aanvaar nie verantwoordelikheid vir die versorging van ander mense wat hulp nodig 

het nie. Hy doen nie altyd wat hy weet wat reg is nie en maak soms van 

twyfelagtige metodes soos leuens en oneerlikheid gebruik. Dis moeilik om sy 

gedrag te probeer verander deur hom te probeer oortuig dat hy verkeerd is. Hy sal 

ook nie ander bestraf wat sedelike en godsdienstige wette oortree nie. 

Dit wil voorkom of proefpersoon 5 dit nie nodig vind om sy selfbeeld krampagtig te 

beskerm nie. Wanneer hy skuldig is aan onaanvaarbare gedrag, huiwer hy nie om 

dit te erken nie. Hy staan krities teenoor homself. 
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b Resultate van die eerste gestruktureerde onderhoud 

Proefpersoon 5 teen 'n l~e vlak van fis_iese selfaktualisering. Hy sien homself as 

iemand wat nie genoeg o~fen nie, nie fiks genoeg is nie, ongesonde eetgewoontes 

het en nie sy eie liggaam aanvaar nie. 

Proefpersoon 5 teen 'n lae vlak van affektiewe selfaktualisering. Dit behels die 

moontlikheid van die onvermoe om homself, sy eie gevoelens en sy eie behoeftes te 

begryp. Hy is afhanklik van die goedkeuring van ander en ervaar gereeld skuld- en 

skaamtegevoelens. Hy beskik nie cor die nodige selfvertroue nie, het nie 'n goeie 

sin vir humor nie en sukkel om hom te handhaaf. 

Proefpersoon 5 teen 'n hoe vlak van konatiewe selfaktualisering. · Dit behels die 

moontlikheid van 'n positiewe taakgerigtheid, hoe verwagtinge wat aan homself en 

aan ander gestel word, selfstandige optrede en goeie besluitnemingsvaardighede. 

Hy hanteer spanningsvolle situasies met gemak. Hy stel aan homself uitdagings en 

teen 'n positiewe houding teenoor skoolwerk. Hy kern veer as georganiseerd, 

beplan sy aktiwiteite vooraf en is gemotiveerd. 

c Resultate van die tweede gestruktureerde onderhoud 

Proefpersoon 5 se toekomsideale is om na matriek verdere opleiding te ondergaan 

en om die sekuriteit van 'n vaste salaris te ervaar. Hy voel ontevrede met sy 

skoolwerk en met homself. Hy voel dat hy sal meet verander om sy ideale te kan 

bereik. Hy begeer om ryk te wees en om 'n verandering in die samelewing teweeg 

te bring. Sy ouers verwag van hom om sees hulle te wees. Hy voel onseker cor wat 

hy van homself verwag. Hy kom oak veer as 'n sorglose persoon wat hom nie ocr 

die toekoms bekommer nie. 
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5.7.5.6 Proefpersoon 6 

Proefpersoon 6 is 'n dog~_er van 14 jaar 5 maande met 'n gemiddelde persel)tasie 

van 34%. Sy is die enig~te kind in 'n enkelouergesin, en haar moeder verdien 'n 

redelike inkomste. 

a Resultate van die ASKS 

Proefpersoon 6 toon 'n lae selfkonsep ten opsigte van haar persoonlike self. Sy is 

dikwels depressief en toon gevoelens van minderwaardigheid. Sy verloor maklik 

haar selfbeheersing en skuil dikwels agter 'n nukkerige stemming. Sy is nie tevrede 

met haarself as persoon, haar vriendelikheid teenoor ander mense en haar vermoe 

om probleme op te los nie. Sy oorweeg nie gewoonlik die moontlike gevolge van 

haar handelinge voordat sy optree nie. Sy is nie tevrede met haar prestasies nie, 

kan haar nie handhaaf nie en sukkel om besluite te neem. Sy word maklik kwaad, 

wanneer sy berispe word. 

Proefpersoon 6 toon 'n lae selfkonsep ten opsigte van haar waardeself. Sy 

identifiseer haar nie met sedelike en religieuse waardes nie. Sy sien haarself nie as 

eerlik, godsdienstig en onbesproke van gedrag nie. Sy vind nie berusting in die 

uitlewing van deugde soos eerlikheid, goedheid, getrouheid en waarheid nie. Sy 

aanvaar nie verantwoordelikheid vir die versorging van ander mense wat hulp nodig 

het nie. Sy doen nie altyd wat sy weet wat reg is nie en verlaat haar soms op 

twyfelagtige metodes soos leuens .en oneerlikheid. Dis moeilik om haar gedrag te 

probeer verander deur haar te probeer oortuig dat sy verkeerd is. Sy sal oak nie 

ander bestraf wat sedelike en godsdienstige wette oortree nie. 

Dit wil voorkom of proefpersoon 6 dit nie nodig vind om haar selfbeeld krampagtig te 

beskerm nie. Wanneer sy skuldig is aan onaanvaarbare gedrag, huiwer sy nie om 

dit te erker.' nie. Sy staan krities teenoor haarself. 
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b Resultate van die eerste gestruktureerde onderhoud 

Proefpersoon 6 toon 'n l~e vlak van fis_iese selfaktualisering. Sy sien haarself as 

iemand wat nie genoeg o~fen nie, nie fiks genoeg is nie, ongesonde eetgewoontes 

het en nie haar eie liggaam aanvaar nie. 

Proefpersoon 6 toon 'n lae vlak van affektiewe selfaktualisering. Dit behels die 

moontlikheid van 'n onvermoe om haarself, haar eie gevoelens en haar eie 

behoeftes te begryp. Sy is afhanklik van die goedkeuring van ander en ervaar 

gereeld s_kuld- en skaamtegevoelens. Sy beskik nie oor die nodige selfvertroue nie, 

het nie 'n goeie sin vir humor nie en sukkel om haar te handhaaf. 

Proefpersoon 6 toon 'n lae vlak van konatiewe selfaktualisering. 'Dit behels die 

moontlikheid van 'n beperkte taakgerigtheid, lae verwagtinge wat aan haarself en 

aan ander gestel word, afhanklikheid by die uitvoering van pligte en 

besluiteloosheid. Sy vermy die maak van keuses en die hantering van 

spanningsvolle situasies. Sy stel nie aan haarself uitdagings nie en toon 'n 

negatiewe houding teenoor skoolwerk. Sy kom voor as ongeorganiseerd, beplan 

nie haar aktiwiteite vooraf nie en is dikwels ongemotiveerd. 

c Resultate van die tweede gestruktureerde onderhoud 

Proefpersoon 6 se toekomsideale is om naskoolse opleiding te ontvang, te trou en 

kinders te he. Sy wil graag oor die vermoens beskik om haar kinders suksesvol 

deur die skoal te help. Sy bekommer haar nie oor die toekoms nie en voel dat mens 

nie so ver vooruit beplan nie. Sy leefvan dag tot dag. Sy voel tevrede met haar 

omstandighede en verwag niks beters van die lewe nie. Haar verwagtings van 

haarself en die verwagtings wat haar rna aan haar stel, is niksseggend. Sy toon 

sterk gesinsbande. 
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5.7.5.7 Proefpersoon 7 

Proefpersoon 7 is 'n seun .. van 14 jaar 6 _maande met 'n gemiddelde persentasie van 

44%. Hy is een van twee kinders in 'n enkelouergesin. Sy moeder is werkloos en 

verdien geen inkomste nie. 

a Resultate van die ASKS 

Proefpersoon 7 toon 'n lae selfkonsep ten opsigte van sy fisieke self. Hy sien 

homself as iemand wat onaantreklik en slordig is. Hy is gereeld bewus van pyn en 

is dikwels ongesteld. Hy voel nie tevrede met sy gewig, lengte, Jiggaamsdele en 

gesondheidstoestand nie. Hy sien nie homself as aantreklik vir die teenoorgestelde 

geslag nie. 

Proefpersoon 7 toon 'n lae selfkonsep ten opsigte van sy persoonlike self. Hy is 

dikwels depressief en toon gevoelens van minderwaardigheid. Hy verloor maklik sy 

selfbeheersing en skuil dikwels agter 'n nukkerige stemming. Hy is nie tevrede met 

homself as persoon, sy vriendelikheid teenoor ander mense en sy vermoe om 

problema op te los nie. Hy o·orweeg nie gewoonlik die moontlike gevolge van sy 

handelinge voordat hy optree nie. Hy is nie tevrede met sy prestasies nie, kan hom 

nie handhaaf nie en sukkel om besluite te neem. Hy word maklik kwaad, wanneer 

hy berispe word. 

Proefpersoon 7 toon 'n lae selfkonsep ten opsigte van sy gesinself. Hy beleef nie 'n 

gevoel van aanvaarding in sy gesin nie, is nie oortuig van sy gesin se liefde vir hom 

nie en is nie gelukkig nie. Hy voel asof die gesin hom nie genoeg vertrou om hom 

cor sekere aspekte te raadpleeg en hom by te staan nie. Hy is nie trots op sy gesin 

nie, en misverstande kom gedurig voor. Hy is agterdogtig en voel maklik gekrenk 

deur wat hulle van hom se. Regverdigheid seevier nie in hierdie gesin nie. Hy 

verwaarloos sy ouers en vrees verwerping. 
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Proefpersoon 7 toon 'n lae selfkonsep ten opsigte van sy sosiale self. Hy is 

teruggetrokke en is nie gewild by maats van dieselfde en die teenoorgestelde 

geslag nie. Hy is dikwels ~-aileen en maa_k nie maklik vriende nie. Hy stel nie be lang 

in die doen en late van_. ander mense nie en kan nukkerig voorkom. Hy voel 

setfbewus in die geselskap van ander mense. Hy knoop nie maklik 'n gesprek aan 

nie, vergewe nie maklik wanneer hy te na gekom is nie en sien nie altyd die goeie 

eienskappe van ander raak nie. 

Proefpersoon 7 toon 'n lae selfkonsep ten opsigte van sy waardeself. Hy 

identifise13r hom nie met sedeli~e en religieuse waardes nie. Hy sien homself nie as 

eerlik, godsdienstig en onbesproke van gedrag nie. Hy vind nie berusting in die 

uitlewing van deugde soos eerlikheid, goedheid, getrouheid en. waarheid nie. Hy 

aanvaar nie verantwoordelikheid vir die versorging van ander mense wat hulp nodig 

het nie. Hy doen nie altyd wat hy weet wat reg is nie en verlaat hom soms op 

twyfelagtige metodes soos leuens en oneerlikheid. Dis moeilik om sy gedrag te 

probeer verander deur hom te probeer oortuig dat hy verkeerd is. Hy sal ook nie 

ander bestraf wat sedelike en godsdienstige wette oortree nie .. 

Dit wil voorkom of proefpersoon 7 dit nie nodig vind om sy selfbeeld krampagtig te 

beskerm nie. Wanneer hy skuldig is aan onaanvaarbare gedrag, huiwer hy nie om 

dit te erken nie. Hy staan krities teenoor homself. 

b Resultate van die eerste gestruktureerde onderhoud 

Proefpersoon 7 toon 'n lae vlak van fisiese selfaktualisering. Hy sien homself as 

iemand wat nie genoeg oefen nie, nie fiks genoeg is nie, ongesonde eetgewoontes 

het en nie sy eie liggaam aanvaar nie. 

Proefpersoon 7 toon 'n lae vlak van kognitiewe selfaktualisering. Dit behels die 

moontlikheid van onderprestasie, 'n gebrek aan verbeelding, die onvermoe om 

oplossings vir probleme te vind, gebrek aan belangstelling in skoolwerk, verkeerde 

studiemetodes, swak konsentrasie en onbetrokkenheid in die klaskamer. 
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Proefpersoon 7 toon 'n lae vlak van affektiewe selfaktualisering. Dit behels die 

onvermoe · om homself, sy eie gevoelens en sy eie behoeftes te begryp. Hy is 

afhanklik van die goedkeuring van ander en ervaar gereeld skuld- en 
~- . 

skaamtegevoelens. Hy b~skik nie oor die nodige selfvertroue nie, het nie 'n goeie 

sin vir humor nie en sukkel om hom te handhaaf. 

Proefpersoon 7 toon 'n lae vlak van konatiewe selfaktualisering. Dit behels die 

moontlikheid van 'n beperkte taakgerigtheid, lae verwagtinge wat aan homself en 

aan ander gestel word, afhanklikheid by die uitvoering van pligte en 

besluiteloosheid. Hy vermy die maak van keuses en die hantering van 

spanningsvolle situasies. Hy stel nie aan homself uitdagings nie en toon 'n 

negatiewe houding teenoor skoolwerk. Hy kom voor as ongeorganiseerd, beplan 

nie sy aktiwiteite vooraf nie en is dikwels ongemotiveerd. 

Proefpersoon 7 toon 'n lae vlak van interpersoonlike selfaktualisering. Dit behels 

die moontlikheid van problema ten opsigte van interpersoonlike verhoudinge. Hy 

wantrou maklik ander mense, kom voortdurend in konflik met ander en beskik nie 

oor die nodige kommunikasievaardighede nie. Hy sien homself en ander nie as 

unieke persona nie en toon nie respek vir ander mense en hulle gevoelens nie. Hy 

is dikwels ongeduldig en nors. Hy het 'n behoefte aan baie vriende, maar beskik nie 

oor die nodige interpersoonlike vaardighede om kwaliteit en diepte te gee aan die 

vriendskappe wat hy sluit nie. Hy hou nie daarvan om aileen te wees nie maar raak 

ook nie maklik by groepsaktiwiteite betrokke nie. 

c Resultate van die tweede gestruktureerde onderhoud 

Proefpersoon 7 se toekomside·ate is om matriek te slaag en met sy eie besigheid te 

begin. Hy toon 'n swak selfbeeld en sien homself as lui en iemand met swak 

interpersoonlike verhoudinge. Hy begeer groat rykdom, en dat sy ouers herenig sal 

word, sod at hulle weer 'n volledige gesin kan: wees. Sy verwagtinge van hom self en 

die verwagtinge wat deur sy ouers aan hom gestel word, is niksseggend en sander 
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motivering. Hy toon sterk gesinsbande. Vir die skeiding van sy gesin en vir die 

dood het hy 'n intense vrees. 

5.7.5.8 Proefpersoon 8 , 

Proefpersoon 8 is 'n dogter van 13 jaar 9 maande met 'n gemiddelde persentasie 

van 48%. Sy is een van drie kinders in 'n enkelouergesin. Haar moeder is werkloos 

en verkry hulp van 'n welsynsorganisasie. 

a Resultate van die ASKS 

Proefpersoon 8 toon 'n lae selfkonsep ten opsigte van haar persoonlike self. Sy is 

dikwels depressief en toon gevoelens van minderwaardigheid. Sy verloor maklik 

haar selfbeheersing en skuil dikwels agter 'n nukkerige stemming. Sy is nie tevrede 

met haarself as persoon, haar vriendelikheid teenoor ander mense en haar vermoe 

om probleme op te los nie. Sy oorweeg nie gewoonlik die moontlike gevolge van 

haar handelinge, voordat sy optree nie. Sy is nie tevrede met haar prestasies nie, 

kan haar nie handhaaf nie en .sukkel om besluite te neem. Sy word maklik kwaad, 

wanneer sy berispe word. 

Proefpersoon 8 toon 'n lae selfkonsep ten opsigte van haar gesinself. Sy beleef nie 

'n gevoel van aanvaarding in haar gesin nie, is nie oortuig van haar gesin se liefde 

vir haar nie en is nie gelukkig nie. Sy voel asof die gesin haar nie genoeg vertrou 

om haar oor sekere aspekte te raadpleeg en haar by te staan nie. Sy is nie trots op 

haar gesin nie, en misverstande kom gedurig voor. Sy is agterdogtig en voel maklik 

gekrenk deur wat hulle van haar se. Regverdigheid seevier nie in hierdie gesin nie. 

Sy verwaarloos haar ouers en vrees verwerping. 

Proefpersoon 8 toon 'n lae selfkonsep ten opsigte van haar sosiale self. Sy is 

teruggetrokke en is nie gewild by maats van dieselfde en die teenoorgestelde 

geslag nie. Sy is dikwels aileen en maak nie maklik vriende nie. Sy stel dikwels nie 

belang in die doen en late van ander mense nie en kan nukkerig voorkom. Sy voel 
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selfbewus in die geselskap van ander mense. Sy knoop nie maklik 'n gesprek aan 

nie, vergewe nie maklik wanneer sy te na gekom is nie en sien nie altyd die goeie 

eienskappe van ander raak nie. 
•, 

Proefpersoon 8 teen 'n lae selfkonsep ten opsigte van haar waardeself. Sy 

identifiseer haar nie met sedelike en religieuse waardes nie. Sy sien haarself nie as 

eerlik, godsdienstig en onbesproke van gedrag nie. Sy vind nie berusting in die 

uitlewing van deugde sees eerlikheid, goedheid, getrouheid en waarheid nie. Sy 

aanvaar nie verantwoordelikheid vir die versorging van ander mense wat hulp nodig 

het nie. $y dOen nie altyd· wat sy weet wat reg is nie en maak soms van twyfelagtige 

metodes soos leuens en oneerlikheid gebruik. · Dis moeilik om haar gedrag te 

probeer verander deur haar te probeer oortuig dat sy verkeerd Js. · Sy sal oak nie 

ander bestraf wat sedelike en godsdienstige wette oortree nie. 

Dit wil voorkom of proefpersoon 8 dit nie nodig vind om haar selfbeeld krampagtig te 

beskerm nie. Wanneer sy skuldig is aan onaanvaarbare gedrag, is sy nie huiwerig 

om dit te erken nie. Sy staan krities teenoor haarself. 

b Resultate van die eerste gestruktureerde onderhoud 

Proefpersoon 8 teen 'n lae vlak van fisiese selfaktualisering. Sy sien haarself as 

iemand wat nie genoeg oefen .nie, nie fiks genoeg is nie, ongesonde eetgewoontes 

het en nie haar eie liggaam aanvaar nie. 

Proefpersoon 8 toon 'n lae vlak van kognitiewe selfaktualisering. Dit behels die 

moontlikheid van onderprestasie, 'n gebrek aan verbeelding, die onvermoe om 

oplossings vir probleme te vind, gebrek aan belangstelling in skoolwerk, verkeerde 

studiemetodes, swak konsentrasie en onbetrokkenheid in die klaskamer. 

Proefpersoon 8 teen 'n lae vlak van konatiewe selfaktualis.ering. Dit behels 'n 

beperkte taakgerigtheid, lae verwagtinge wat aan haarself en aan ander gestel 

word, afhanklikheid by die uitvoering van pligte en besluiteloosheid. Sy vermy die 
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maak van keuses en die hantering van spanningsvolle situasies. Sy stel nie aan 

haarself uitdagings nie en toon 'n negatiewe houding teenoor skoolwerk. Sy kom 

voor as ongeorganiseerd, beplan nie haar aktiwiteite vooraf nie en is dikwels 
•. 

ongemotiveerd. 

Proefpersoon 8 toon 'n lae vlak van interpersoonlike selfaktualisering. Dit behels 

die moontlikheid van prooleme ten opsigte van interpersoonlike verhoudinge. Sy 

wantrou maklik ander mense, kom voortdurend in konflik met ander en beskik nie 

oor die nodige kommunikasievaardighede nie. Sy sien haarself en ander nie as 

unieke PE!lrsone nie en toon nie respek vir ander mense en hulle gevoelens nie. Sy 

is dikwels ongeduldig en nors. Sy het 'n behoefte aan baie vriende, maar beskik nie 

oor die nodige interpersoonlike vaardighede om kwaliteit en diepte te gee aan die 

vriendskappe wat sy sluit nie. Sy hou nie daarvan om aileen te wees nie maar raak 

oak nie maklik by groepsaktiwiteite betrokke nie. 

c Resultate van die tweede gestruktureerde onderhoud 

Proefpersoon 8 se toekomsideale is om matriek te slaag, te trou en kinders te he, 'n 

goeie werk te bekom en, wat finansies betref, geed daaraan toe te wees. Sy wil 'n 

goeie rolmodel wees vir ander en wil graag 'n gelukkige Jewe he. Sy het 'n swak 

selfbeeld en twyfel in haarself. Sy aanvaar nie haarself nie en begeer 'n veranderde 

lewe. Sy sien die swak gesondheid van haar rna as 'n belemmerende faktor in die 

bereiking van haar toekomsideale. Sy begeer rykdom en die hereniging van haar 

gesinslede. Haar verwagtinge van haarself, en die verwagtinge wat deur haar rna 

aan haar gestel word, is vaag en niksseggend. Sy toon oak sterk gesinsbande. Sy 

toon 'n intense angs vir skeiding. van haar gesin en van die mense wat haar 

ondersteun. 

5.7.5.9 Proefpersoon 9 

Proefpersoon 9 is 'n dogter van 14 jaar 6 maande met 'n gemiddelde persentasie 

van 42%. Sy is een van drie kinders. Haar ouers is werkloos en sander inkomste. 
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Proefpersoon 9 toon 'n lae selfkonsep ten opsigte van haar waardeself. Sy 

identifiseer haar nie met sedelike en religieuse waardes nie. Sy sien haarself nie as 

eerlik, godsdienstig en onbesproke van gedrag nie. Sy vind nie berusting in die 
~- . 

uitlewing van deugde soqs eerlikheid, goedheid, getrouheid en waarheid nie. Sy 

aanvaar ook nie verantwoordelikheid vir die versorging van ander mense wat hulp 

nodig het nie. Sy doen nie altyd wat sy weet wat reg is nie en maak soms van 

twyfelagtige metodes soos leuens en oneerlikheid gebruik. Sy sal nie ander bestraf 

wat sedelike en godsdienstige wette oortree nie. 

Dit wit voorkom of proefpersoon 9 dit nie nodig vind om haar selfbeeld krampagtig te 

beskerm nie. Wanneer sy haar aan onaanvaarbare gedrag skuldig maak, huiwer sy 

nie om dit te erken nie. Sy staan krities teenoor haarself. 

b Resultate van die eerste gestruktureerde onderhoud 

Proefpersoon 9 toon 'n lae vlak van fisiese selfaktualisering. Sy sien haarself as 

iemand wat nie genoeg oefen nie, nie fiks genoeg is nie, ongesonde eetgewoontes 

het en nie haar eie liggaam aanvaar nie. 

Proefpersoon 9 toon 'n lae vlak van kognitiewe selfaktualisering. Dit behels die 

moontlikheid van onderprestasie, 'n gebrek aan verbeelding, die onvermoe om 

oplossings vir problema te vind, gebrek aan belangstelling in skoolwerk, verkeerde 

studiemetodes, swak konsentrasie en onbetrokkenheid in die klaskamer. 

Proefpersoon 9 toon 'n lae vlak van affektiewe selfaktualisering. Dit behels die 

moontlikheid van die onvermoe om haarself, haar eie gevoelens en haar eie 

behoeftes te begryp. Sy is afhanklik van die goedkeuring van ander en ervaar 

gereeld skuld- en skaamtegevoelens. Sy beskik nie ocr die nodige selfvertroue nie, 

het nie 'n goeie sin vir humor nie en sukkel om haar te handhaaf. 

Proefpersoon 9 toon 'n lae vlak van konatiewe selfaktualisering. Dit behels die 

moontlikheid van 'n beperkte taakgerigtheid, lae verwagtinge wat aan haarself en 
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aan ander gestel word, afhanklikheid by die uitvoering van pligte en 

besluiteloosheid. Sy vermy die maak van keuses en die hantering van 

spanningsvolle situasies. Sy stel ni~ aan haarself uitdagings nie en toon 'n 
•. 

negatiewe houding teeno_pr skoolwerk. Sy kom voor as ongeorganiseerd, beplan 

nie haar aktiwiteite vooraf nie en is dikwels ongemotiveerd. 

c Resultate van die tweede gestruktureerde onderhoud 

Proefpersoon 9 se toekomsideale is om matriek te slaag, te trou en kinders te he. 

Haar ideaal is om 'n goeie werk te kry, sodat sy selfstandig kan wees en haar eie 

besluite kan neem. Sy wantrou mense (veral mans). Sy sien die huidige toestande 

in Suid-Afrika as 'n faktor wat 'n remmende uitwerking op die bereiking van haar 

ideate kan he. Sy stel vir haarself korttermyndoelwitte en wil nie, te ver in die 

toekoms dink en beplan nie. Haar verwagtinge van haarself en die verwagtinge wat 

deur haar ma aan haar gestel word, is vaag en niksseggend. 

Ter afsluiting kan genoem word dat dit opvallend is dat die meeste proefpersone 

probleme ervaar ten opsigte van verhoudinge in die gesin. Weens 'n gebrek aan 

rolmodelle word sedelike en morele ontwikkelingsagterstande ervaar. Die 

proefpersone onderpresteer weens 'n gebrek aan voldoende kognitiewe stimulasie, 

negatiewe konatiewe orientasie en onvoldoende motivering en aanmoediging. 

5.8 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die metode wat gevolg is om die empiriese ondersoek af te 

handel, bespreek. Daar is 'n volledige uiteensetting van die evalueringsmedia 

gegee. Verder is die keuse van die spesifieke evalueringsmedia bespreek. Die 

resultate wat uit die aanwending van die evalueringsmedia verkry is, is volledig 

weergegee. Die interpretering van die gegewens en die afleidings wat uit die 

empiriese navorsing, sowel as uit die literatuur gemaak is, sal in hoofstuk 6 

weergegee word. Daarna sal gevolgtrekkings gemaak word, waarna die studie met 

die stet van 'n paar riglyne afgesluit sal word. 



239 

HOOFSTUK6 

SAMEVATTING VAN BEVINDINGE EN AANBEVELINGS 

6.1 INLEIDING 

Daar is tydens die studie gepoog om ondersoek in te stel na die funksionering van 

die milieu-geremde leerder wat binne 'n multikulturele onderwyssisteem staan en 

die wyses waarop hy deur sy opvoeders tot optimale funksionering en die bereiking 
.' 

. van selfaktualisering begelei kan word. 

'n Literatuurstudie is gedoen om temas soos multikulturele onderwys, 

milieu-geremdheid en selfaktualisering van nader toe te lig. Die klem ·het hier geval 

op die faktore wat 'n bepalende rol by die suksesvolle implementering van 

multikulturele onderwys speel, die invloed van milieu-geremdheid op die 

ontwikkeling van die kind in totaliteit, die faktore wat 'n beslissende rol speel by die 

bereiking van selfaktualisering van milieu-geremde leerders binne 'n multikulturele 

onderwyssisteem en die verantwoordelikhede van die opvoeder in die begeleiding 

van hierdie leerders tot selfaktualisering. 

Nege proefpersone is in die navorsing betrek ten einde hulle selfkonsep en die vlak 

van se!faktualisering te bepaal. Daar is van kwa!itatiewe, idiografiese tegnieke 

gebruik gemaak. Tydens die ondersoek is daar van 'n gestandaardiseerde vraelys 

en twee gestruktureerde onderhoude gebruik gemaak. 

In die laaste hoofstuk sal gevolgtrekkings wat uit die literatuurstudie en empiriese 

ondersoek gemaak kan word, kortliks bespreek word. Na aanleiding van hierdie 

gevolgtrekkings sal ook sekere aanbevelings gemaak word, wat as riglyne kan dien 

vir die regering en die opvoeder in die hantering van die milieu-geremde leerder wat 

binne 'n multikulturele onderwyssisteem staan. 
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Problema wat tydens die ondersoek ondervind is, word onder paragraaf 6.5 

bespreek. Die hoofstuk word afgesluit met enkele voorstelle van onderwerpe wat 

verdere navorsing regverdig. 
•. 

Voor die bespreking van die bevindinge en aanbevelings wat uit die empiriese 

navorsing na vore gekom het, word 'n opsomming van die bevindinge en 

aanbevelings uit die literatuurstudie gemaak. 

6.2 SAMEVATTING VAN BEVINDINGE EN AANBEVELINGS UIT DIE 

LITERATUUR 

Die samevatting van die bevindinge en aanbevelings sal ooreenkomstig die 

verskillende onderwerpe soos multikulturele onderwys, milieu-geremdheid en 

selfaktualisering bespreek word. 

6.2.1 Multikulturele onderwys 

Multikulturele onderwys is 'n demokratiese onderrigbenadering wat gevolg word om 

leerders uit verskillende kulture en tale gesamentlik te onderrig met behulp van 

gemeenskaplike fasiliteite. 

6.2.1.1 Bevindinge ten opsigte van multikulture/e onderwys 

• Multikulturele onderwys vereis 'n groter bewuswording van die behoeftes 

van die leerders en die samelewing, asook 'n groter be¥/uswording van die 

vakinhoud en die belangrikheid daarvan. Hier word onderskei tussen 

globale en multikulturele doelstellings (vergelyk paragraaf 2.3.1 ). 

• Verhoudingstigting in multikulturele onderwys word gekenmerk deur vier 

fases, naamlik verhoudingstigting, konflikhantering, groepvorming en die 

opheffing van verskille. Verskeie vaardighede word in elke fase benodig 

(vergelyk paragraaf 2.3.2). 
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• Suid-Afrikaanse skole is verantwoordelik vir die onderrig van 'n kultureel 

diverse bevolking. Verskeie vrese ten opsigte van die oopstelling van skole 

vir aile rassegr9epe het bestaan, maar min van hierdie vrese het 

gerealiseer (vergelyk paragraaf 2.4). 

• Multikulturele onderwys het ten doel om 'n opvoedkundige omgewing te 

skep waar leerders van aile rassegroepe hulle valle akademiese en 

affektiewe potensiaal kan bereik. Die oordrag van waardes vorm die kern 

van die doelstellings wat deur multikulturele onderwys nagestreef word. 

Toepaslike opvoedingsgeleenthede moet aan die leerders voorsien word 

(vergelyk paragraaf 2.5). 

• Multikulturele onderwys in Suid-Afrika het sy ontstaan gehad midde-in 'n 

tydperk van politieke, sosiale en ekonomiese verandering (vergelyk 

paragraaf 2.6.2.2). 

• Verskeie skole het tydens die implementering van multikulturele onderwys 

die beginsel van assimilasie gebruik waar klein getalle etniese leerders tot 

die skole toegelaat is en van sekere aspekte van hul eie kultuur afstand 

moes doen (vergelyk paragraaf 2.6.3.4). 

• Verskeie problema ten opsigte van multikulturele onderwys het na vore 

gekom, waarvan die grootste en ernstigste problema die van stereotipering 

en konflik blyk te wees. Ander problema staan in verband met negatiewe 

selfkonsepte van etniese leerders, die gepastheid van die kurrikulum, 

gebrek aan die nodige fasiliteite, werkslading van onderwysers, 

stiptelikheid, dissipline en taal (vergelyk paragraaf 2. 7.1, 2.7 .2 en 2.1 0.3). 

• Aile leerders het die reg tot gelyke onderwysgeleenthede, maar 

differensiasie word wei· toegelaat (vergelyk paragraaf 2.8). 

• Die leerders is afkomstig uit verskillende omgewings en agtergronde, en 

verskille ten opsigte van kulturele aangeleenthede en opvoedingstyle kom 

voor. As gevolg van die diversiteit van die leerders meet daar in die 

klaskamer voorsiening gemaak word vir taalverskille, selfbeeldverskille, 

identiteitsverskille, psigomotor~ese en fisiese verskille, orientasieverskille en 

verskille ten opsigte van voorkennis (vergelyk paragraaf 2.9). 
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• Gedwonge oopstelling van skole sal nie noodwendig sukses waarborg nie, 

en die blote toelating van swart leerders tot openbare skole is nie 

voldoende nie. Qit gaan hier om positiewe houdings van die onderwysers 

en die same Iewing, die verskaffing van· die nodige fasiliteite en empatie en 

begrip vir die aanpassings wat deur aile betrokke persone gemaak meet 

word (vergelyk paragraaf 2.1 0). 
' 

• Aktiewe betrokkenheid van die skoal by die gemeenskap impliseer 'n 

aktiewe interaksie tussen die ouers en die skoal. Die ouer is die primere 

opvoeder van die kind en het 'n opvoedkundige verantwoordelikheid 

teenoor die kind, ·aangesien die skoal nie aileen in die behoeftes van die 

kind kan voorsien nie. Die ouers laat egter dikwels na om hierdie plig 

teenoor hulle kinders na te kom (vergelyk paragraaf 2.1 0.·1 ). 

• Die onderwyser speel 'n belangrike rol ten opsigte van die implementering 

van multikulturele onderwys. Hy meet kennis dra van die verskillende 

kulture en agtergronde wat in die klaskamer verteenwoon;:1ig word en meet 

vry wees van vooroord~le (vergelyk paragraaf 2.1 0.2). 

6.2.1.2 Aanbevelings en rig/yne ten opsigte van multiku/ture/e onderwys 

a Aanbevelings en riglyne ten opsigte van die onderwyser in 'n multikulturele 

skoal 

• Die onderwyser behoort tot 'n algehele denkverandering begelei te word. 

Kritiese en realistiese denke meet bevorder word. Paradigmaskuiwe sal 

gemaak meet word om veranderinge wat in die skoal plaasvind, te 

akkommodeer en te hanteer. 

• Die onderwyser behoort toegerus te word om hierdie veranderinge te 

hanteer. 

• Die onderwyser meet buigsaam wees oin die diverse samelewing wat in die 

klaskamer verteenwoordig word, te akkommodeer. 

• Die onderwyser meet sensitief wees vir die verskille. ten opsigte van die 

agtergrond en die behoeftes van die leerders. 
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• Die onderwyser behoort meer ondersteuning ten opsigte van die toepassing 

van tugmaatreels in die handhawing van dissipline van die onderwyshoofde 

te ontvang. 

• Die onderwyser moet te aile tye as 'n waardige rolmodel vir die leerders 

optree. Dikwels is hy die enigste navolgenswaardige rolmodel wat die pad 

van die leerders kruis. 

• Positiewe houdings by onderwysers moet bevorder word, en die 

noodsaaklikheid van · motiveringsprogramme vir onderwysers kan nie 

genoeg beklemtoon word nie. 

• Kennis van versknlende kultuurgroepe is noodsaaklike toerusting waarmee 

'n onderwyser die taak van opvoeding en onderrig moet aanpak. Hierdie 

kennis kan baie frustrasies en konflik, wat op onkunde gebaseer is, uit die 

weg ruim. Sodoende sal beg rip vir ander kulture en vera I vir die handelinge 

van die leerders bevorder word. Die onderwyser moet teen vooroordele en 

stereotipering waak. 

• Daar moet positiewe interaksie tussen die onderwyser en die leerders 

plaasvind, en die onderwyser moet positiewe interaksie tussen die leerders 

aanmoedig. 

b Aanbevelings en riglyn~ ten opsigte van ouerbetrokkenheid 

• Die skool moet die vaardighede, belangstellings en ervarings van ouers 

maksimaal benut. 

• Die skool sal buigsaam moet wees ten einde al die ouers op een of ander 

manier te kan akkommodeer. Die skool moet die ver~kille ten opsigte van 

kultuur, agtergrond, opleiding en vaardighede van die ouers in ag neem by 

die beplanning van byeenkomste waar die ouergemeenskap by die skool 

teenwoordig of betrokke gaan wees. 

• Uitnodigingsbriewe en verslae kan aan die ouers gerig word om hulle in te 

lig oor verskillende skoolaktiwiteite wat gaan p:laasvind en ten opsigte van 

hulle kinders se skolastiese vordering en deelname aan sport en 

kultuuraangeleenthede. 
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• Persoonlike gesprekke met ouers speel'n kardinate~rol in die vestiging van 

verhoudinge, en kan vera! van waarde wees wanneer problema met 'n 

spesifieke leerder._ondervind wor:d. 

• Die skoolkoerant. is 'n effektiewe medium waardeur die ouers bewus 

gemaak kan word van die behoeftes van die skool, en waardeur belangrike 

skoolaktiwiteite en fondsinsamelingsprojekte in die ouergemeenskap 
' 

geadverteer kan word. 

• Huisbesoek kan gebring word wanneer ernstige problema, soos chroniese 

afwesigheid van 'n leerder, ervaar word. Sodoende kan die onderwyser 

meer te wete kom van die huislike omstandighede waarin die leerder 

funksioneer. 

• Die skool riloet uitreik ria ouers en hulle motiveer om betrokke te raak. 

• Die persoonlike ontwikkeling van ouers behoort ook aandag te geniet. 

Ouerbegeleidingskursusse kan aangebied word om die ouers te help in die 

opvoeding en versorging van hulle kinders. Daar kan selfs van 

opleidingsessies gebruik gemaak word waar sekere vaardighede aan die 

ouers geleer word, byvoorbeeld rekenaaropleiding. 

• Ander ondersteuningsdienste kan ook aan die ouers gebied word, 

byvoorbeeld finansiele, mediese en sielkundige advies. Dit is baie 

belangrik om van kundige ouers gebruik te maak om met die aanbieding 

van hierdie dienste te help. 

• Ouers en onderwysers kan kennis en vaardighede met mekaar deel; dus 

kan ouers ook soms uitgenooi word om met die onderwysers oor sekere 

temas, waarvan hulle ~ennis dra, te kom praat. 

c Aanbevelings en riglyne ten opsigte van die kurrikulum 

• Daar moet 'n globale bewustheid by die leerder gekweek word, sodat sy 

perspektief kan verbreed. Die leerder moet weet op watter wyse die 

kurriku:lum by die alledaagse lewe aansluit en watter invloed dit op sy 

toekoms kan he. 
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• Lewensvaardighede met temas soos gesondheid, persoonlike higiene, 

dwelms, vigs en konflikhantering behoort in die kurrikulum ingebou te word. 

Lewensvaardighepe behoort ook op die ontwikkeling van die kind in totalitiet 

te fokus. Daar .• moet aandag geskenk word aan al die vlakke van 

ontwikkeling, naamlik fisies, kognitief, affektief, konatief, sosiaal en 

normatief. 
, 

• Die kreatiwiteit van die leerders moet bevorder word, en hulle moet die 

geleentheid gebied word om hierdie kreatiewe vermoens te ontwikkel. 

Kreatiewe denkontwikkeling moet ook bevorder word. Die leerders kan ook 

aan die kreatiwiteil van ander persone blootgestel word. 

• 'n Gepaste leeromgewing wat bevorderlik vir die oordrag van die kurrikulum 

sal wees, moet geskep word. 

• Realistiese, positiewe verwagtinge moet aan aile leerders gestel word. 

• Leeraktiwiteite en besprekings van temas uit die kurrikulum moet die 

etniese verskeidenheid wat in die klaskamer verteenwoordig word, 

akkommodeer. Die fokus moet minder op Westerse, kognitiewe leerstyle 

val. Dans, musiek en ritme kan tydens onderrig gebruik word en kan 'n 

buitengewone positiewe verskil teweeg bring ten opsigte van die houding 

van die leerders, sowel as om konsentrasie en die vermoe om te onthou, te 

bevorder. 

d Aanbevelings en riglyne ten opsigte van die hantering van leerderverskille 

• Respek vir ander tale en kulturele verskille kan deur kennis en inligting 

bevorder word. 

• Kompensatoriese taalprogramme kan van groot hulp wees, vera! waar die 

leerder nie in sy moedertaal onderrig word nie. 

• Oorbruggingskursusse. kan ingestel word ten einde agterstande ten opsigte 

van voorkennis op te hef. 

• Kennis ten opsigte van kultuurverskille in nieverbale kommunikasie kan 

misverstande uit die weg ruim. 

• Rassisme, diskriminasie en stereotipering moet vermy word. 
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• Handboeke sowel as biblioteekboeke behoort van so 'n aard te wees dat die 

leerders hulle daarmee kan identifiseer. Die boeke moet die diversiteit van 

die leerders kan ~kkommodeer, -en die moeilikheidsgraad moet 'n uitdaging 

aan die leerder bted, sander om hom te demotiveer. 

• Rolmodelle uit die leerders se eie kultuur sal 'n waardevolle rot speel ten 

opsigte van die ontwikkeling van 'n eie identiteit en 'n positiewe selfkonsep. 

• Akkulturasie en die behoud van kultuur is noodsaaklik. 

• Elke leerder is uniek, en die diversiteit van leerders wat in 'n klaskamer 

gevind word, maak die situasie meer uniek. Die voorkennis van die leerders 

moet bepaal word, en daar moet duidelik tussen die verskillende leerders 

gedifferensieer word. 

• Begrip ten opsigte van orientasieverskille meet bevorder word. 

e Aanbevelings en riglyne ten opsigte van die hantering van konflik 

• Beg rip vir kulturele verskille moet bevorder word. 

• 'n Veilige atmosfeer van warmte, liefde, aanvaarding, sorg en omgee moet 

geskep word waarin die leerder sekuriteit kan ervaar en kan groei. 

• Takt en respek is onlosmaaklik dee! van konflikhantering. Die leerder se 

menswaardigheid mag nooit aangetas word nie. 

• Die fokus meet op die onaanvaarbare gedrag en nie op die persoon wees 

nie. Die leerder moet weet dat sy gedrag afgekeur word, maar dat hy as 

persoon altyd aanvaar word. 

• Die onderwyser behoort arguments en kompetisie met die leerders te 

vermy. Die onderwyser moet kalm, streng en bered~neerd wees en die 

leerder laat verstaan dat daar geen argument oor die besluit of uitspraak sal 

wees nie. 

• 

• 
• 

Die unieke agtergrond en omstandighede van die leerders moet in ag 

geneem word. 

Albei partye behoort 'n geleentheid te kry om hul saak te stel. 

Die onderwyser moet aandagtig luister na wat die leerder te se het en die 

leerder se redenasie volgens meriete en sander vooroordeel beoordeel. 
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• Die onderwyser moet redelike en aanvaarbare oplossings verskaf. 

f Aanbevelings en r._iglyne ten opsigte van stereotipering 

• Die aard en uniekheid van die kultuur van die leerder moet beklemtoon 

word. 
' 

• Begrip en waardering vir sy eie kultuur moet by die leerder aangekweek 

word. 

• Die leerder moet bewus gemaak word van die feit dat hy 'n verskil kan 

maak. 

6.2.2 Milieu-geremdheid 

Milieu-geremdheid verwys na omgewingsgedepriveerdheid wa_ar die basiese en 

psigologiese behoeftes van die kind nie bevredig word nie en sy 

toekomsverwagtinge sodoende verskraal. 

6.2.2.1 Bevindinge ten opsigte van milieu-geremdheid 

• Die milieu-geremde omgewing is 'n verwaarloosde, onaantreklike omgewing 

wat gekenmerk word deur armoede, oorvol en vervalle wooneenhede, 

misdaad, lawaai, buite-egtelike seksualiteit, alkoholisme, dwelmmisbruik en 

'n lae sosiale, ekonomiese en kulturele peil (verwys na paragraaf 3.3). 

• Volgens Erikson speel die sosiale omgewing 'n primere rol in die 

ontwikkeling van persoonlikheid, en kan problematiese verhoudinge tussen 

die ouer en die kind 'n stremmende uitwerking op die ontwikkeling van die 

kind he (vergelyk paragraaf 3.4.1 ). 

• Fisiese verwaarlosing en tekorte soos 'n gebrek aan slaap, onvoldoende 

fisiese en mediese versorging, welsynsafhanklikheid, die gebrek aan 'n 

fisiese woning en 'n hoe gesinsmobiliteit kan die kind in sy ontwikkeling 

strem. Die kind sal onveilig en onseker voel, en wantroue sal by die kind 

ontstaan (vergelyk paragraaf 3.4.2.1 ). 
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• Affektiewe verwaarlosing word dikwels by milieu-geremde kinders 

aangetref. Hulle doen min moeite met hulle skoolwerk en is ongemotiveerd. 

Hulle beleef min positiewe ervar:ings op skool, en hul ouers het dikwels self 

'n negatiewe houding teenoor die skool. 'n Gebrek aan persoonswarmte en 

liefde en die afwesigheid van een of albei ouers in die gesin skep by hierdie 

kinders 'n groot behoefte aan emosionele aandag. Skaamte en twyfel spruit 
' 

dikwels uit hierdie·emosionele verwaarlosing (vergelyk paragraaf 3.4.2.2). 

• Die milieu-geremde gesin is dikwels 'n gebrekkige oefenskool vir die 

aanleer van sosiale vaardighede, aangesien die ouers dikwels nie 

sosiaalmaatskaplik beweeglik is nie, die gesin dikwels onvolledig is en 

demoraliserende invloede dikwels 'n negatiewe uitwerking op 

gesinsverhoudinge en die ontwikkeling van die kind het. Die kind word deur 

sy omstandighede ontwrig, voel verwerp en is wanaangepas by die skool. 

Die gevolge hiervan is vroee skoolverlating en betrokkenheid by 

onaanvaarbare aktiwiteite . soos seksuele losbandigheid en misdadige 

gedrag (vergelyk paragraaf 3.4.2.3). 

• Die tekorte, agterstande en kognitiewe verwaarlosing wat deur die 

milieu-geremde kind ervaar word, kan 'n negatiewe uitwerking he op die 

ontwikkeling van die kind se selfkonsep en sy bereiking van 

selfaktualisering. Armoede kan gebrekkige leerervaringe in die hand werk. 

Wanneer daar nie voldoende in die kind se behoeftes voorsien word nie, 

kan dit tot emosionele problema lei en kan die kognitiewe leergerigtheid van 

die kind geblokkeer word. Onderprestasie is die gevolg. Beperkte 

taalgebruik en taalagterstande kom ook by hierdie kinders voor, aangesien 

die ouers dikwels self arm aan taalkwaliteit is. Die milieu-geremde kind 

beskik nie oor 'n uitgebreide woordeskat nie, en sy 

kommunikasievaardighede is gebrekkig (vergelyk paragraaf 3.4.2.4 ). 

• Die milieu-geremde kind kan oor 'n onrealistiese lae selfkonsep of oor 'n 

onrealistiese hoe selfkonsep beskik. Die lae selfkonsep is die resultaat van 

die hoe aantal mislukkings wat deur dje klind beleef word, en die hoe 

selfkonsep kan die wyse wees waarop hy homself teen die aanslae van die 

lewe beskerm. Positiewe rolmodelle blyk ook 'n probleem te wees, en 
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identiteitsvorming word dikwels vertraag. 'n Ernstige mate van verwarring 

kan by hierdie kinders aangetref word (vergelyk paragraag 3.4.2.5). 

Die normatiewe qntwikkeling van milieu-geremde kinders blyk 'n ernstige 

probleem te wees. Die godsdienstige lewe van die milieu-geremde gesin is 

gebrekkig. Die kind beskik nie oor 'n voldoende normstruktuur waarvolgens 

hy situasies kan evalueer as reg of verkeerd nie. Die beeld van "God as 
' 

Vader'' kan ook problematies wees, aangesien die vader dikwels in die 

gesin ontbreek (vergelyk paragraaf 3.4.2.6). 

• Milieu-geremdheid het materiele sowel as kulturele oorsake. Die leefwyse 

en gesondheid · van die kind, sowel as die opvoedingstyle, 

opvoedingsmetodes en waardeorientasie, speel 'n omvangryke rol ten 

opsigte van die selfkonsep, dinamiek, skolastiese .prestasie, sosiale 

inskakeling en aanpassing van die kind. Wanneer · milieu-geremdheid 

hierdie aspekte negatief be'invloed, verhoog die risiko van skoolmislukking, 

wat lei tot 'n riskante beroepstoekoms, wat weer op . sy beurt lei tot 

milieu-geremdheid en die armoedespiraal sodoende voltooi (vergelyk 

paragraaf 3.5). 

• Verskeie problema ten opsigte van die voorsiening van onderrig aan 

milieu-geremde leerders word ervaar. Ervaringsagterstande word ervaar, 

omdat die ouers onbetrokke by die akademie van die kind is, en die kind nie 

genoeg lees nie. Die leerstyl wat in skole gebruik word, is dikwels 

ondoelmatig en abstrak (vergelyk paragraaf 3.6). 

• Kompensatoriese onderwys kan as 'n moontlike oplossing vir die onderrig 

van milieu-geremde leerders gesien word. Dit behels 'n verskeidenheid van 

opvoedkundige en maatskaplike projekte om vir die milieu-tekorte en 

psigososiale agterstande te kompenseer wat die selfaktualisering van 

milieu-geremde leerders belemmer en beperk. Dit impliseer aanpassing ten 

opsigte van die kurrikulum om die behoeftes van die leerder te 

akkommodeer, voorligting ten opsigte van gesondheid, die gemeenskap en 

'n toekomstige beroep. Aan ander aspekte soos remediering en addisionele 

onderrig, buitekurrikulere aktiwiteite en ouerbetrokkenheid word oak aandag 

geskenk (vergelyk paragraaf 3.7). 
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6.2.2.2 Aanbeve/ings en riglyne ten opsigte van milieu-geremdheid 

Om die ontwikkeling van. die milieu-geremde kind in totaliteit te bevorder, c word 

aanbevelings gemaak en riglyne gestel ten opsigte van die verskillende 

ontwikkelingsvlakke waar problema ondervind word. 

' 

a Aanbevelings en rlglyne ten opsigte van fisiese ontwikkeling 

• Aangesien die fisiese verwaarlosing van die kind in die ouerhuis plaasvind, 

is dit eerstens die ver~ntwoordelikheid van samelewingsinstansies om die 

kind te identifiseer. Dit is noodsaaklik dat maatskaplike projekte en 

ouerbegeleidingskursusse in milieu-geremde omgewing-s . aangebied word 

ten einde die ouer in die fisiese en emosionele versorging van die kind toe 

te rus. Opheffing van die ouers kan ook bevorder wor~ deur geleenthede 

daar te stel waar ouers sekere vaardighede kan aanleer, soos finansiele 

beplanning, rekenaargeletterdheid en handvaardighede. Sodoende kan 

geleenthede tot werkskepping uitgebrei word. Wetgewing meet ook beter 

voorsiening maak vir wetlike optrede teenoor die ouer wat nie in die basiese 

behoeftes van sy kinders voorsien nie. 

• Die leerders in wie se basiese behoeftes nie voorsien word nie, moet verder 

ook deur die skool ge"identifiseer word. Soms kan die skool ook pogings 

aanwend om in die basiese behoeftes van die leerders te voorsien en 

behoort daar met begrip en deernis na die leerders omgesien te word. Die 

skool kan in sommige gevalle kos aan die behoeftige leerders voorsien en 

selfs medikasie aan die leerders bied vir fisiese klagt~s soos maagpyn en 

hoofpyn. Die skool moet ook voorsiening maak vir moegheid en verswakte 

konsentrasie wat voorkom kan word deur moontlik korter maar gereelder 

rusperiodes toe te laat. Twee of self drie korter pouses is wensliker as 'n 

eenmalige Ianger pouse. Die rol van die skool eindig egter nie hier nie. Die 

skool behoort die situasie verder te ondersoek en op te :volg. In ernstige 

gevalle behoort dit ook by 'n welsynsorganisasie aangemeld te word. 
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• Die kurrikulum behoort ook voorsiening te maak vir opvoeding ten opsigte 

van fisiese aspekte ·soos· gesondheidsvoorligting, netheid, persoonlike 

higiene en gesonpe eetgewoontes. Voldoende geleenthede tot deelname 

aan sport, asook. voldoende ontspanningsgeleenthede behoort deur die 

skoal aan die leerders gebied te word, aangesien die ouers nie oar die 

nodige finansies vir private afrigting beskik nie en die kind nie hierdie 
' 

geleenthede ontneem mag word nie. 

b Aanbevelings en riglyne ten opsigte van affektiewe ontwikkeling 

• Die kind behoort toegelaat te word om sy outonomie te beoefen, aangesien 

dit die ontwikkeling van selfvertroue en wilskrag bevordeL 

• Die onderwyser meet mislukkings met empatie hanteer. 

• Konsekwente maar streng dissiplinering skep 'n gevoel van veiligheid by die 
. . ~ . - ~ 

kind, en hy leer die grense ken. 

• Motivering en aanmoediging is van kardinale be lang by die · affektiewe 

ontwikkeling van die kind. 

• Kritiek meet wei gelewer word, maar meet opbouend van aard wees en met 

die nodige empatie gepaard gaan. 

• Kennis van ander kulture en gewoontes en kennis van die rol van die kerk, 

sosiale dienste en die polisie kan wanindrukke en misverstande uit die weg 

ruim en gevoelens van sekuriteit en vertroue in ander bevorder. 

• Persoonlike warmte en liefde is noodsaaklik vir affektiewe ontwikkeling. 

Hierdie emosionele aandag waaraan die kind 'n behoefte het, is nie altyd vir 

die onderwyser sigbaar nie, en meet deur die ond~rwyser geantisipeer 

word. 

• Die bevordering van selfstandige optredes kan 'n positiewe invloed op die 

selfkonsep van die kind he. 

• 'n Toenemende kennis van lewensfeite kan tot gevolg he dat die kind insig 

in sy situasie ervaar en die kind laat besef dat omstandighede nie deur sy 

eie toedoen veroorsaak is nie. Sodoende kan skuldgevoelens radikaal 

verminder word. 
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• Die beset moat by die kind gevestig word dat hy self verantwoordelik vir sy 

optredes is, en dat sy huislike omstandighede nie as verskoning vir 

nalatigheid en ver.~uim voorgehou kan word nie. 

• Realistiese, hoe toekomsverwagtinge moat aan die kind voorgehou word, 

en hy moat erkenning kry vir sukses wat hy behaal, gemeet aan sy eie 

potensiaal. 

c Aanbevelings en riglyne ten opsigte van sosiale ontwikkeling 

• Sosiale en komrriunikasievaardighede behoort deal uit te maak van die 

kurrikulum. Dit behels ook effektiewe luistervaardighede. Verskeie ander 

belangrike lewensvaardighede behoort ook by die kurrikulum ingeskakel te 

word soos konflikhantering, substansafhanklikheid, vigs, seksuele 

voorligting, goeie maniere, die hantering van portuurgroepdruk en nog vale 

meer. Die kind behoort tot sosiaal aanvaarbare gedrag. begelei te word. 

Die kind behoort ook begelei te word tot 'n verhoogde insig in sosiale klasse 

en die bewusmaking van ander se denke en gevoelens. 

• Die kind behoort onde_rsteun te word in die aanleer van 'n geslagsrol deur 

middel van identifikasie met positiewe en stabiele rolmodelle. Hy behoort 

ook tot die handhawing van fatsoenlike standaarde begelei te word, soos 

selfrespek, eerlikheid, netheid, versorgdheid en medemenslike omgang. 

• Verhoogde kontak met ander mensa buite sy onmiddellike omgewing kan 

sosialisering bevorder. Geleenthede behoort dus aan die kind gebied te 

word deur byvoorbeeld uitstappies te reel waar die kind met vreemde manse 

in kontak kan kom. 

• Ouerbegeleiding ten opsigte van bater opvoedingstegnieke kan ook in die 

bekamping van jeugmisdaad 'n rol speel. 

d Aanbevelings en riglyne ten opsigte van kognitiewe ontwikkeling 

• Swak konsentrasie kan verbeter word deurdat die onderwyser die 

leerinhoud kart en interessant hou. Deelname aan sport en 
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ontspanningsaktiwiteite kan die bloedsirkulasie bevorder en konsentrasie 

sodoende verhoog. 

• lndividuele aanda,g is nie altyd moontlik nie, maar bly tog die beste manier 

om uit te vind waar die oorsprong van die skolastiese probleem is en dit aan 

te pak. 

• Die kind meet die geleentheid gebied word tot kreatiwiteit en die vind van 
' 

kreatiewe oplossings. Abstrakte denke en probleemoplossingsvaardighede 

meet ontwikkel en benut word. 

• Die klem behoort van akademies-georienteerde onderwys na beroeps

g.eorienteerde onderviys te verskuif. Sodoende sal die leerder beter 

voorberei kan word vir die toekoms. Die aanleer van entrepreneurskap en 

ander vaardighede behoort ook meer aandag te geniet. . Produktiwiteit kan 

hierdeur bevorder word. 

• Suksesbelewing is soms nodig, sodat die kind nie ongemotiveerd raak en 

belangstelling verloor nie. 

• Onderrig vir volwassenes en opleiding van die ouers kan tot gevolg he dat 

die ouer die kind beter kan help en toerus. 

• Oorbruggingskursusse kan 'n belangrike rot speel om gebrekkige 

voorkennis uit die weg te ruim en onderprestasie en mislukking te beperk. 

• Die opheffing van taalagterstande kan geskied deur die uitbreiding van die 

kind se beperkte woordeskat en taalbegrip, die verbetering van sy swak 

spraakgewoontes en ~eur verbale kommunikasievaardighede aan hom oor 

te dra. 

• Realistiese, hoe verwagtinge moet aan die kind gestel word. 

• Die sterk punte van die kind moet ge"identifiseer en ontgin word. 

• Onmiddellike resultate is voordelig, aangesien die kind ongemotiveerd kan 

raak en belangstelling sal verloor indien hy te lank moet wag vir die 

resultate en ook vinnig vergeet waaroor die werk gehandel het. 

• Veelvuldige take meet vermy word. Minder take moet gegee word, en die 

opdrag moet neergeskryf word W\3ar die kind dit visueel kan waarneem. 

Veral aan die begin meet van klein, afgebakende leertake gebruik gemaak 

word en van daar af meet na 'n geheel beweeg word. Die leerinhoud moet 
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ook so konkreet as .moontlik aangebied word, en daar moet genoeg 

praktiese voorbeelde ter verduideliking van die werk aan die kind 

voorgehou word ... 

• 'n Stadiger tempo-laat interaksie tussen die leerders toeneem, en sodoende 

kan hulle mekaar as hulpbronne tot die leerervaringe gebruik. 

• Die skool speel ook 'n belangrike rol in die kognitiewe ontwikkeling van die 
' 

leerders deur die beskikbaarstelling van fasiliteite soos rekenaars en geed 

opgeleide onderwysers. Die onderwysers behoort voortdurend 

indiensopleiding te ondergaan en werkswinkels oor motivering by te woon. 

'n Effektiewe, streng dissiplineringsisteem kan baie waardevol wees. Die 

skool kan 'n groat bydrae tot die kognitiewe ontwikkeling van die 

milieu-geremde leerder lewer deur die aanbieding van remedierende 

onderrig en die bevordering van ouerbetrokkenheid. 

e Aanbevelings en riglyne ten opsigte van konatiewe ontwikkeling 

• Selfrigtende en selfstandige optrede meet bevorder word, en die kind meet 

geleer word om homself te help. 

• Die kind meet geleentheid gegun word om die omgewing te beheer en te 

manipuleer. Dit kan gedoen word deur spesifieke omgewingsgerigte take 

aan die kind op te dra. Sy eie inisiatief meet ontgin en benut word. 

• Die kind meet tot innerlike motivering en outonome optredes gelei word. 

• Die kind meet 'n sin vir verantwoordelikheid aanleer. 

f Aanbevelings en riglyne ten opsigte van morels ontwik~eling 

• Die aanleer van morele waardes by die kind meet bevorder word met 

inagneming van die waardes van die samelewing en die waardes van die 

kultuur waarin die kind hom bevind. 

• · Onderwerpe soos jeugmisdaad, seksuele losbandigheid, vigs en 

substansafhanklikheid meet aandag geniet. 
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• Die enderwyser moet bewus wees van die feit dat hy dikwels die enigste 

aanvaarbare rolmodel in die leefwereld van die kind is en dat hy so moet 

optree dat hy wei ~.n navolgenswaardige voorbeeld vir die kind sal stel. 

• Die kind meet aan godsdiens bleotgestel word, en die bestaan van God of 'n 

epperwese meet aan dje kind oorgedra word. 

• Die skoel moet klem le ep die daarstelling van 'n normstruktuur vir die 
' 

bepaling van aanvaarbare en onaanvaarbare gedrag. 

• Die enderwysers moet die leerders steun in hulle religieuse wording, sodat 

hulle ep godsdiens kan leun, daaruit krag kan put en die kloef kan oorbrug 

tot die be Iewing · van en identifisering met die ware kwaliteite van 'n 

vaderfiguur. 

6.2.3 Selfaktualisering 

Selfaktualisering verwys na 'n positiewe, dinamiese . behoefte en 

entwikkelingsproses waartydens individue duideliker selfkonsepte bekom deur 

terugveering vanuit die omgewing en 'n positiewe aanslag. Dit impliseer 'n 

geheelwording van die psige, 'n interne lokus van kontrole en optimalisering van 

psigiese potensialiteite. Die bevindinge van selfaktualisering, soos uit die literatuur 

verkry, sal vervolgens bespreek word. 

6.2.3.1 Bevindinge ten opsigte van selfaktua/isering 

• Volgens Maslow word selfaktualisering as die toppunt van die 

beheeftehierargie gesien. Menslike motivering word hierargies georden en 

die laer vlakke moet eers voldoende bevredig word, voordat na die 

volgende vlak in die hierargie beweeg kan word. Maslow onderskei tussen 

basiese behoeftes en groei- of metabehoeftes. Basiese behoeftes verwys 

na fisiologiese behoeftes, veiligheidsbehoeftes, behoeftes aan liefde, 

affiliasie en aanvaarding . en 'n behoefte aan selfagting. Groei- of 

metabeheeftes is hoer beheeftes en sluit estetiese en kognitiewe behoeftes 

in. As gevolg van fisiese en emosionele deprivasie, word daar nie 
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voldoende in die behoeftes van die milieu-geremde leerder in 'n 

multikulturele skoal voorsien nie, en kan hy nie die hoer vlakke van 

behoeftebevrediQlfl9 bereik en sodoende tot selfaktualisering kom nie 

(vergelyk paragraaf 4.3.1 ). 

• Volgens Frankl beskik die mens oor die selftransenderende, geestelike 

potensiaal om bo negatiewe omstandighede uit te styg. Rogers is van 
' 

mening dat die mens basies goed is, en dat aile mense die interne dryfkrag 

het om selfaktualisering te bereik, mits die omgewing gekenmerk word deur 

'n gunstige sielkundige klimaat. Allport beweer dat verhoogde selfkennis 

b.ydra tot selfkritiek, selfverbetering en uiteindelik selfaktualisering (vergelyk 

paragraaf 4.3.2). 

• Verskeie voorwaardes is nodig vir die bereiking ·van selfaktualisering. 

• 

Milieu-geremde leerders in 'n multikulturele skoal . behoort begelei te word 

tot gesondheidsbewuswording 
1 

en verantwoordelikheidsaanvaarding. 

Geleenthede behoort aan elke leerder gebied te word ter v_erbetering van sy 

selfkonsep, veral ten opsigte van sy fisiese en persoonlike selfkonsep. Die 

leerders moet verder begelei word tot emosionele · onafhanklikheid, die 

vestiging van 'n eie identiteit, die ontwikkeling van selfmotivering, die 

vestiging van 'n stet waardes, die aanvaarding van 'n eie geslagsrol en die 

ontwikkeling van kognitiewe vaardighede en goeie interpersoonlike 

verhoudinge (vergelyk paragraaf 4.4 ). 

Die wesenskenmerke 

intrapersoonlike en 

van 'n selfaktualiserende persoon kan in 

interpersoonlike kenmerke verdeel word. 

lntrapersoonlike kenmerke verwys na die fisiese, kognitiewe, affektiewe en 

konatiewe kenmerke. lnterpersoonlike kenmerke verwys na die persoon se 

interaksie met ander mense en sluit sosiale en normatiewe kenmerke in 

(vergelyk paragraaf 4.5). 

• Die intrapsigiese struktuur bestaan uit die self, die identiteit en die 

selfkonsep. Betekenisgewing, belewing en betrokkenheid is die essensies 

en vorm tesame met die voorveronderstellings die basis of fondament 

waarop die intrapsigiese struktuur rus. Die voorveronderstellings sluit die 
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leefwereld, relasies en die opvoedingsklimaat van die individu in (vergelyk 

paragraaf 4.6) . 
• 

Die afleidings w~t gemaak kan word ten opsigte van die intrapsigiese 

struktuur van die,. milieu-geremde leerder in 'n multikulturele skoal is die 

volgende: Daar heers nie altyd 'n opvoedingsklimaat van liefde, kennis, 

sorg, respek, vertroue en eerlikheid by die ouerhuis nie. Suksesvolle 
' 

relasievorming koin nie dikwels voor nie, aangesien die kind nie oor die 

nodige interpersoonlike kommunikasievaardighede beskik nie. Die 

leefwereld van die kind is beperk en resulteer in 'n eng lewensuitkyk wat 

beperk is tot sy onmiddellike omgewing en die mense random hom. Die 

kognitiewe vermoens van die kind word dikwels deur sy milieu beperk, sod at 

hy nie voldoende betekenisse kan toeken in die orientering van homself in 

sy leefwereld nie. Die.kind raak dikwels op 'n negatiewe en onaanvaarbare 

wyse by sy omgewing betrokke, byvoorbeeld by jeugmisdaad, seksuele 

losbandigheid en dwelm- en alkoholmisbruik. Die kind beleef dikwels 

gevoelens van mislukking en frustrasie, aangesien daar nie voldoende in sy 

basiese behoeftes voorsien word nie. Die kind raak dikwels in 'n negatiewe 

selfgesprek betrokke. Die kind toon dikwels 'n lae selfkonsep en is oortuig 

dat hy nie tot veel in staat is nie en nie vir iemand van veel waarde kan 

wees nie. Die kind identifiseer hom dikwels met onaanvaarbare karakters, 

aangesien hulle dikwels die enigste persone is deur wie die kind 

onvoorwaardelik aanvaar word (vergelyk paragraaf 4.6). 

• Aangesien die milieu-geremde leerder in 'n multikulturele skoal relasies 

meet vorm binne verskillende leefwerelde wat aansienlik van mekaar 

verskil, beleef die leerder 'n groat mate van emosionele verwarring en kan 

relasieprobleme ontstaan wat nie maklik opgehef kan word nie. 

Problematiese relasievorming kan voorkom ten opsigte van homself, sy 

ouers en ander opvoeders, met sy portuur, met objekte en met 'n opperwese 

(vergelyk paragraaf 4.6.1 ). 

• Gebrekkige betekenisgewing by 'n milieu-gerE?mde leerder in 'n 

multikulturele skoal kan tot 'n ongeordende kognitiewe struktuur lei. Hy kan 

sukkel om logies te dink, afleidings te maak en nuwe betekenisse by 
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bestaande strukture te assimileer. Hy sal sukkel om homself in sy 

leefwereld te orienteer en sal problema ervaar ten opsigte van 

relasievorming er interpersoonlike kommunikasievaardighede (vergelyk 

paragraaf 4.6.2). " 

• Wanneer 'n milieu-geremde leerder in 'n multikulturele skoal nie sinvol by sy 

leefwereld betrokke raak nie, kan die resultaat onbetrokkenheid en 
' 

verveeldheid wees. Dit kan ook aanleiding gee tot . negatiewe 

betrokkenheid, byvoorbeeld by jeugmisdaad, stokkiesdraai, alkohol- en 

dwelmafhanklikheid en seksuele losbandigheid (vergelyk paragraaf 4.6.3). 

• Die milieu-geremde leerder in 'n multikulturele skoal wat in sy 

betekenisgewing onaangename belewinge ervaar, word nie aangespoor tot 

die vorming van positiewe relasies met onderwysers en ander leerders nie. 

Hierdie kind word deur gebrekkige begrip, trae betrokkenheid en 

onaangename belewings gekenmerk. Gedragsprobleme kom voor as 

gevolg van die leerder se ongemotiveerdheid om . te presteer en 

verveeldheid met die lewe (vergelyk paragraaf 4.6.4). 

• ldentiteitsvestiging by leerders in multikulturele skole blyk ondoeltreffend te 

wees, en verwarring word dikwels ervaar. 'n Gebrek aan aanvaarbare 

rolmodelle wat deur die leerders nageboots kan word, kan lei tot 

identifisering met negatiewe en onaanvaarbare figure. Die beperktheid van 

die kind se leefwereld laat nie ruimte vir voldoende kontak met suksesvolle 

persone buite sy gesin en onmiddellike omgewing met wie hy hom kan 

identifiseer nie. Ander aspekte wat identiteitsvestiging by hierdie leerders 

kan rem, is die afwesigheid van een of albei ouers, die uitsigloosheid en 

negatiewe houding van die gesinslede, die beroepst~tus en geskooldheid 

van die ouers, gebrek aan liefdevolle versorging en kultuur

andersoortigheid (vergelyk paragraaf 4.6.5). 

• Die selfkonsep ontwikkel in respons tot reaksies van belangrike persone en 

die leerder se belewinge van sy leefwereld. Die selfkonsep van 

milieu-geremde leerders in 'n multikulturele skoal is dikwels laag, aangesien 

hulle nie sterk bande met hulle gesin en erfenis toon nie, hulle dikwels 

verwerp voel deur hut ouers en deur die lewe, en 'n positiewe 
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waardesisteem by hulle ontbreek. Betrokkenheid by risikogedrag is 

kenmerkend van 'n negatiewe selfkonsep en laat onderprestasie en vroee 

skoolverlating toe(leem (vergelyk paragraaf 4.6.6.1 ). 

• Die selfkonsep rs nie staties nie en beweeg tussen twee pole om 'n 

positiewe of 'n negatiewe selfkonsep te vorm. Hierdie positiewe en 

negatiewe selfkonsepte kan dan oak realisties of onrealisties wees. Dit is 

wanneer die selfkonsep onrealisties is dat daar indringende aandag aan die 

selfbeeldontwikkeling van die milieu-geremde Jeerder in 'n multikulturele 

skoal geskenk behoort te word. Die selfkonsep staan in noue verband met 

d1e leerder se ervaringsbesit of milieu. Hoe meer die milieu van die leerder 

uitgebrei kan word, hoe meer uitgebrei raak sy siening van sy eie 

selfkonsep, wat bevorderlik kan wees vir sy relasievorming en 

wereldorientering (vergelyk paragraaf 4.6.6.2). 

• Die intrapsigiese selfgesprek van die milieu-geremde leerder in 'n 

multikulturele skoal is gewoonlik negatief en nie volkome logies nie, sy 

persepsies is nie selektief nie, hy beleef sy ervaringe subjektief en sy 

betekenisgewing is dikwels neerhalend. Hierdie negatiewe selfgesprekke 

kan 'n stremmende uitwerking he op die ontwikkeling en funksionering van 

die kind in totaliteit en die bereiking van selfaktualisering (vergelyk 

paragraaf 4.6.6.3). 

6.2.3.2 Aanbevelings en riglyne ten opsigte van se/faktualisering 

Aangesien 'n groat persentasie van die aanbevelings en riglyne van die hantering 

van die milieu-geremde leerder en die aanbevelings en riglyn~ ten opsigte van die 

milieu-geremde leerder binne 'n multikulturele onderwyssisteem ooreenstem, sal dit 

nie hier herhaal word nie. Daar sal dus met die volgende aanbevelings en riglyne 

volstaan word. 
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a Aanbevelings en riglyne ten opsigte van relasievorming 

• Ten opsigte van Qie relasie met homself is dit nodig dat die leerder kennis 

van en begrip vir. die funksionering van die liggaam en liggaamsfunksies 

moet he. Die skoal behoort temas in die kurrikulum in te sluit soos netheid, 

persoonlike higiene, gesonde eetgewoontes en versorging van die liggaam. 
' 

Wanneer hierdie aspekte aandag geniet het, kan dit tot gevolg. he dat die 

leerder sy liggaam makliker sal aanvaar. 

• Ten opsigte van sy relasievorming met sy ouers en ander opvoeders is 'n 

warm opvoedingsklimaat van wedersydse respek en aanvaarding van 

kardinale belang. Hierdie klimaat moet spreek van koestering en 

versorging, en die ouer of opvoeder moet voortdurend aan die kind Ieiding 

en steun gee en die aktiwiteite koordineer. Streng maar· konsekwente 

dissipline is ook noodsaaklik vir goeie relasievorming. 

• Ten opsigte van relasievorming met die portuurgroep is dit noodsaaklik dat 

die leerder op 'n positiewe wyse by die portuurgroep betrokke sal raak. 

Hierdie geleenthede tot positiewe betrokkenheid by die portuurgroep kan 

deur die skoal in die vorm van sport, kultuur en ander naskoolse aktiwiteite 

gebied word. Die kurrikulum behoort vir interpersoonlike kommunikasie

vaardighede, konflikhantering en menseregte voorsiening te maak. Ook 

behoort kennis van ander kulture en die hantering van kultuurverskille en 

vooroordele uitgebrei te word. 

• Ten opsigte van sy relasievorming met objekte behoort daar aan die kind 

die geleentheid gebied te word om rekenaargeletterdheid te bevorder. 

Temas soos natuurbewaring, estetiese aspekte en stokperdjies as 

tydverdryf behoort in die kurrikulum ingeskakel te word. 

• Ten opsigte van sy relasievorming met 'n opperwese behoort die kind die 

voorreg te geniet om aan godsdiens en geloof blootgestel te word. 

Aanvaarbare waardes en norme van die samelewing en kultuur van die 

leerder behoort ook vasgele te word. Weer eens speel voorlewiog deur die 

onderwyser 'n belangrike rol in hierdie verband. 
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b Aanbevelings en riglyne ten opsigte van betrokkenheid, betekenisgewing en 

belewing 

• Die uitbreiding en verbredihg van die leefwereld en 'n breer lewensuitkyk 

van die leerder speel 'n belangrike rol ten opsigte van sy selfaktualisering. 

• Die bevrediging van die basiese behoeftes van die leerder sal 'n 

• 

' 

deurslaggewende · rol speel ten opsigte van die wyse waarop hy sy 

leefwereld gaan beleef, daaraan betekenis gaan gee en daarby betrokke 

gaan raak. Dit is dus noodsaaklik dat die basiese behoeftes van die kind 

bevredig word, en hy gevolglik oak bevrediging van die hoer groei- of 

metabehoeftes ervaar ten einde selfaktualfsering te kan bereik. 

Die leerder meet begelei word tot positiewe betrokkenheid by sy leefwereld 

en by sy akademie. Betrokkenheid by sy skoolwerk impliseer begeleiding 

ten opsigte van huiswerk, take, suksesvolle studiemetodes en ander 

akademiese aktiwiteite. Die leerder meet gemotiveer word tot die bereiking 

van akademiese en nie-akademiese sukses. 

• Die belewing van sukses en gevoelens van aanvaarding is nodig vir 

motivering en die kwaliteit van die betekenisgewing wat toegeken word. 

• Opvoedingshulp behoort aan die leerder verskaf te word in 'n 

opvoedingsklimaat van warmte, liefde, sorg en aanvaarding. Positiewe 

betekenisgewing impliseer oak hulp aan die leerder met die doel om hom 

geestelik, moreel en kultureel vir sy rol as volwassene voor te berei en 

begeleiding en steun aan die leerder in sy selfstandig- en volwassewording. 

c Aanbevelings en riglyne ten opsigte van identiteitsvorm}ng 

• Die belangrikheid van beskikbare selfaktualiserende rolmodelle met wie die 

leerder hom kan identifiseer, kan nie genoeg beklemtoon word nie. 

Uitbreiding van die leefwereld van die leerder stel hom in staat om met 

mense en ander moontlike rolmodelle buite sy onmiddellike omgewing in 

kontak te kom. Die blootstelling kan verkry word deur mense as 

gassprekers na die skoal te nooi en uitstappies te reel. 
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• Die leerder meet begelei word tot die vestiging van verskeie identiteite, soos 

die identiteit as leerder, atleet, vriend, broer/suster en so meer. 

• lndividuele gesprekke met die leerders en sigbare belangstelling in hulle 

doen en late kan hulle belangrik en aanvaar laat voel, wat vir 

identiteitsvorming noodsaaklik is. 

• Duidelike en realistiese verwagtinge meet aan die leerders gestel word. 

• Begeleiding tot die vestiging van 'n etniese identiteit mag nie oor die hoof 

gesien word nie. Blobtstelling aan rolmodelle uit die eie kultuur van die 

leerder is ook belangrik vir selfaktualisering. 

• Stereotipering meet bekamp word deur die beskikbaarstelling van 

noodsaaklike inligting in verband met verskillende kulturele en etniese 

groepe. 

d Aanbevelings en riglyne ten opsigte van die selfkonsep 

• Positiewe kommentaar en voortdurende aanmoediging is noodsaaklik vir 'n 

positiewe selfkonsep. 

• Voldoende geleenthede vir suksesbelewing meet geskep word. 

• Om die akademiese selfkonsep van die leerder te bevorder, behoort 

verwagtinge en doelwi~te eers laer gestel te word en dan geleidelik verhoog 

te word. 

• Die wete dat hy belangrik is, meet by die leerder gevestig word. Hy meet 

spesiale opdragte kry om uit te veer. Dit kan sy aanvaarding ·van homself 

positief be"invloed. Hy meet voortdurend voel dat hy uniek en spesiaal is. 

• Die kind as mens meet gerespekteer word. Emosionele mishandeling as 

tugmaatreel is onaanvaarbaar. 

• Aan die leerder meet beheer oor sy omgewing gegee word deur middel van 

verantwoordelikhede wat deur hom nagekom meet word. Hy meet gelei 

word om spesifieke take op 'n georganiseerde wyse suksesvol te vo!tooi. 

Die leerder meet ook deel van die besluitnemingsproses gemaak word. 

• Die !eerder meet toegelaat word om uit sy foute te leer, meet sy swakhede 

aanvaar, sy man kan staan en 'n goeie sin vir humor aankweek. 
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• Ouerbegeleidingskursusse kan van groat waarde wees om die ouer en dus 

ook die kind te help om traumatiese gebeure soos egskeidings te verwerk 

en sodoende die selfbeeld van die kind positief te rig. 

• Die onderrig van· positiewe denkvaardighede en positiewe selfgesprekke 

speel oak 'n belangrike rot ten opsigte van die vorming van 'n positiewe 

selfkonsep. 

• Hulp kan aan die leerder verskaf word ten opsigte van die identifisering en 

hantering van emosies en verbalisering van behoeftes. 

Selfhandhawingstegnieke kan aan die leerder onderrig word, en op hierdie 

wyse kan die leerder tot selfontplooiing van die self in al sy fasette vorder. 

• Wanneer die probleem te groat is vir die onderwyser om te hanteer of 

wanneer die onderwyser vOel dat daar geen vordering met die kind gemaak 

word nie, behoort die kind vir terapeutiese hulpverlening verwys te word. 

Hiermee word met die bevindinge en aanbevelings wat uit die literatuurstudie 

gemaak is, volstaan. Vervolgens word die bevindinge en aanbevelings wat uit die 

empiriese ondersoek spruit, opgesom. 

6.3 SAMEVATTING VAN BEVINDINGE EN AANBEVELINGS UIT DIE 

EMPIRIESE ONDERSOEK 

'n Kwalitatiewe, idiografiese studie is onderneem waartydens die selfaktualisering 

en selfkonsep as belangrike bepaler van selfaktualisering, van nege proefpersone 

gemeet is. Hierdie proefpersone is deur 'n paneel van kundiges en met behulp van 

die SED-vraelys as milieu-geremd geTdentifiseer. AI die proefpersone is in graad 8, 

staan binne 'n multikulturele onderwyssisteem en is tussen 13 en 14 jaar cud. 

Tydens die navorsing is daar van die Adolessente-Selfkonsepskaal en twee 

gestruktureerde onderhoude gebruik gemaak. Die bevindinge, aanbevelings en 

riglyne wat uit die interpretering van die resultate van die evalueringsmedia spruit, · 

sal vervolgens weergegee word. 
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6.3.1 Die Adolessente-Selfkonsepskaal (ASKS) 

Die ASKS is gebruik om die. selfkonsep van die proefpersone ten opsigte van 

verskillende konstrukte te· bepaal, naamlik die fisieke self, die persoonlike self, die 

gesinself, die sosiale self, die waardeself en selfkritiek. 

Die afleiding wat uit hierdie resultate gemaak kan word, is dat die proefpersone oar 

die algemeen oar 'n lae selfkonsep beskik. Die meerderheid van die proefpersone 

vind dit nie nodig om 'n houding te veins nie, en hulle interpersoonlike verhoudinge 

blyk oop en eerlik te wees. Die dimensies waar die meeste problema by 

milieu-geremde leerders binne 'n multikulturele onderwyssisteem volgens die ASKS 

voorkom, is die persoonlike, gesins- en sedelike dimensie. 

• Ten opsigte van die persoonlike dimensie het dit geblyk dat die 

proefpersone nie begrip vir hulself as persone en vir hul eie behoeftes toon 

nie. Hulle sukkel om hulself en hul behoeftes te aanvaar. Hulle toon 'n 

gebrek aan selfbeheersing en is onbewus van aanvaarbare maniere vir die 

uitdrukking van emosies. Hulle handel impulsief en neem nie die 

konsekwensies van hul handelinge tydens besluitneming in ag nie. Hulle 

toon nie begrip vir die uniekheid van die mens nie. Hulle dra nie kennis van 

positiewe selfhandhawingstegnieke nie en maak gewoonlik van 

aggressiewe tegnieke gebruik wanneer hulle nie hul sin krv nie. Hulle 

strompel dikwels besluiteloos voort en vermy doelgerigte besluitnemings. 

• Ten opsigte van die gesinsdimensie het dit geblyk dat die proefpersone nie 

gevoelens van aanvaarding en liefde in die gesin ervaar nie. Gesamentlike 

besluitneming in 'n gesin is nie vir hulle 'n opsie nie, aangesien hulle hul 

dikwels in 'n outoritere opvoedingstyl bevind. Ondersteuning tussen die 

verskillende gesinslede is onvoldoende, en hulle is dikwels op hulself 

aarigewese om probleemsituasies te hanteer. Familietrots is nie 'n bekende 

begrip by die proefpersone nie, en gedagtes aan die gesin word dikwels 

eerder deur gevoelens van skaamte gekenmerk. Verhoudinge in die gesin 

word deur konflik gekenmerk, en die proefpersone beskik nie oar voldoende 
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konflikhanteringsmeganismes nie. Gesamentlike deelname aan aktiwiteite 

ontbreek in hierdie gesinne, en elke lid is betrokke by sy eie, individuele 

aktiwiteite. Konsekwente en regverdige optrede tussen gesinslede 

ontbreek. 

• Ten opsigte van die sedelike dimensie blyk dit dat die proefpersone hulle 

nie met sedelike en religieuse waardes identifiseer nie. Positiewe 

karaktereienskappe en deugde word nie deur hulle uitgeleef nie. Die 

proefpersone ervaar nie die nood van ander persone as hulle 

verantwoordelikheid nie, en sal gevolglik nie onselfsugtige hulp aan mense 

in nood aanbied nie. Die proefpersone maak soms van twyfelagtige 

metodes gebruik om doelwitte te bereik. 'n Duidelike skeidslyn tussen wat 

reg en wat verkeerd is, is nie vir hulle belangrik nie, en verkeerde 

handelinge word dikwels deur verskeie redenasies geregverdig. 

6.3.2 Die eerste gestruktureerde onderhoud 

Die eerste gestruktureerde onderhoud het uit 50 vrae bestaan, waarop die 

proefpersoon moes antwoord. Hierdie vrae het op aktiwiteite waarvolgens die vlak 

van 'n persoon se selfaktualisering bepaal kan word, gefokus. Hier is tussen vyf 

dimensies onderskei, naamlik 'n fisiese, kognitiewe, affektiewe, konatiewe en 

interpersoonlike dimensie. 

Volgens die eerste gestruktureerde onderhoud wil dit voorkom of die grootste 

probleme ten opsigte van selfaktualisering wat deur die proefpersone ervaar word, 

op die kognitiewe en konatiewe vlakke voorkom. 

• Probleme wat voorgekom het ten opsigte van die kognitiewe faset van 

selfaktualisering is gebrekkige en verkeerde studiemetodes, swak 

konsentrasie en aandagafleibaarheid, 'n gebrek aan kreatiwiteit, lae 

belangstelling in skoolwerk, swak algemene kennis en 'n lae belangstelling 

in die uitbreiding van kennis, passiewe of negatiewe 

klaskamerbetrokkenheid en 'n gebrek aan redeneringsvaardighede. 
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• Probleme wat voorgekom het ten opsigte van die konatiewe faset van 

selfaktualisering is ondoeltreffende en passiewe taakgerigtheid, die maak 

van korttermyndoelwitte, indien enige doelwitte, afhanklikheid en die 

onvermoe tot selfstandige optredes, beperkinge ten opsigte van die maak 

van keuses en onvoldoende besluitnemingsvaardighede, die onvermoe om 

spanning te hant~er, die onvermoe om uitdagings te hanteer, negatiewe 

houdings teenoor take en skoolwerk en ondoeltreffende tydsbesteding en 

beplanning. 

6.3.3 Die tweede gestruktureerde onderhoud 

Die tweede gestruktureerde onderhoud het meer oopeinde vrae aan die 

proefpersone gestel en het gepoog om die toekomsverwagtinge, toekomsideale en 

die gemotiveerdheid van die proefpersone te bepaal. 

• Dit wil voorkom of die toekomsideale van hierdie proefpersone eng is en tot 

hulle onmiddellike omgewing en ervaringswereld beperk is. Die ideale word 

in die algemeen gestel en 'n duidelike gebrek aan spesifikasies en 

beskrywings word waargeneem. Die proefpersone maak nie melding van 

spesifieke talente wat ontwikkel kan word nie. Sport- en 

kultuuraangeleenthede word heeltemal oor die hoof gesien. Die 

proefrersone toon geen begeerte om hulle leefwAreld te vPrbreerl rieur 

byvoorbeeld reise of toere te onderneem nie, en hulle stel nie in die 

uitbreiding van hulle algemene kennis belang nie. 

• Die begeerte na rykdom en materialisme blyk voorrang te geniet by die 

meerderheid van die proefpersone. Drie van hierdie proefpersone wat 

strewe na rykdom, beplan egter om 'n gedeelte van hierdie rykdom te 

gebruik om hulp aan minderbevoorregtes te verskaf en om 'n verandering in 

die samelewing daarmee teweeg te bring. ·Ander begeertes wat dan oak 

hier na vore kom, is die begeerte na verdere opleiding, veranderende 

huislike omstandighede, gesondheid, beter omstandighede in Suid-Afrika, 
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geluk, die sluit van 'n goeie huwelik en selfs 'n totale wegbreek van die au 

lewe en die begin van 'n nuwe Iewe. 

• Religieuse aktiwiteite, sport, goeie interpersoonlike verhoudinge en 

vervulling van selfaktualiserende aktiwiteite wat op kognitiewe, konatiewe 

en affektiewe ontwikkeling fokus, maak nie deel van hulle 

verwysingsraamw~rk en toekomsideale uit nie. Die bereiking van sekere 

vlakke van behoeftebevrediging soos byvoorbeeld psigologiese veiligheid, 

affiliasie en aanvaarding, selfagting, bevoegdheid, goedkeuring, erkenning 

en die vervulling van estetiese behoeftes word oak by die begeertes en 

wense van die proefpersone agterwee gelaat. Dit wil dus voorkom of die 

proefpersone slegs op die bereiking van die onderste twee vlakke van 

Maslow se basiese behoeftes fokus, naamlik die bevrediging van 

fisiologiese behoeftes en materiels veiligheid, en dat metabehoeftes geen 

rot in die lewens en verwysingsraamwerk van die proefpersone speel nie. 

• Dit blyk dat lae verwagtinge aan die proefpersone gestel word. Dit wil oak 

voorkom of die proefpersone min, indien enige, ondersteuning en motivering 

van hul ouers verkry om na hoer hoogtes te strewe. Selfvertroue kan dus 

by hierdie proefpersone ontbreek, aangesien niemand hulle aanmoedig en 

genoeg in hulle glo om hulle te motiveer om selfaktualiserende doelwitte na 

te streef en gevolglik selfaktualisering te bereik nie. Weer eens blyk dit dat 

die proefpersone se leefwereld verskraal is. 

• Belanqrike persone in die leefwereld van die proefpersone blyk hoofsaaklik 

gesins- en familielede te wees. Verder word gesondheid, opvoeding en 

verhoudingseienskappe, soos vertroue en vriendelikheid, oak as belangrik 

beskou. Weer eens blyk die beperktheid van die proefpersone se 

leefwereld hier duidelik na vore te kom. Die rol wat vriende en ander 

belangrike persone soos byvoorbeeld onderwysers, kunstenaars, bekende 

persoonlikhede in die omgewing en in die media en religieuse 

persoonlikhede speel, word deur die proefpersone onderskat. Dit wil 

voorkom of die proefpersone nie genoegsame kontak met die wereld buite 

hulle gesinne en onmiddellike omgewing het nie. 
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• Die algemene afleiding wat na aanleiding van die tweede gestruktureerde 

onderhoud gemaak kan word, is dat die proefpersone in die geheel deur die 

beperktheid van hulle omgewing, beperktheid van hulle eie idees, gebrek 

aan kontak met mense buite hulle onmiddellike omgewing, onrealistiese lae 

verwagtinge wat aan hulle gestel word en hulle swak selfkonsepte in die 

bereiking van hulle selfaktualisering gerem word. 

6.3.4 Aanbevelings en riglyne uit die empiriese navorsing 

Die aanbevelings wat uit die resultate gemaak kan word, soos verkry uit die ASKS 

en die twee gestruktureerde onderhoude, kan in twee groepe verdeel word, naamlik 

aanbevelings ten opsigte van die minder ernstige probleme ten opsigte van 

selfkonsepvorming en selfaktualisering en aanbevelings ten opsigte van die 

ernstiger probleme ten opsigte van selfkonsepvorming en selfaktualisering. 

6.3.4.1 Aanbevelings en riglyne ten opsigte van minder ernstige prob/eme in 

verband met selkonsepvorming en selfaktualisering 

Die aspekte wat uit die navorsing minder ernstig blyk te wees, maar steeds aandag 

behoort te geniet, is die volgende: 

Fic::iese aspekte 

• Die leerder behoort gehelp te word om sy liggaam te leer ken en te aanvaar. 

Seuns en dogters kan in afsonderlike groepe verdeel word, wanneer 

sensitiewe onderwerpe ten opsigte van die liggaam bespreek word. Aan die 

leerders word sodoende die geleentheid gegee om sander 

skaamtegevoelens vrae te stel. Wanneer die leerders die funksionering van 

hul liggame verstaan, sal hulle hul liggame makliker kan aanvaar en weet 

dat die veranderings wat hulle waarneem, normaal is en soms slegs tydelik 

is. Die leerders moet ook geleer word op watter wyse hulle hul liggame ten 

beste kan versorg. Klem moet op persoonlike higiene gele word. 
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• Gesondheidsopvoeding en bewusmaking van gesonde eetgewoontes speel 

oak 'n belangrike rol. Die leerder meet bewus gemaak word van die rol wat 

voedsel en voldoende nutriente ten opsigte van goeie gesondheid speel. 

Die belangrikheid ·van fiksheid, oefening en sportdeelname behoort ook a an 

die leerders oorgedra te word. 

• Klem behoort ook op die belangrikheid van goeie karaktereienskappe 

eerder as voorkoms gele te word. Die leerders meet in die ontdekking en 

ontwikkeling van hulle eie persoonlike talente begelei word. Hulle meet ook 

geleer word om vir hul eie tekortkominge te kompenseer. 

• Die hantering van spanning is 'n belangrike komponent van fisiese 

versorging, aangesien spanning die liggaam kan aftakel en buiten fisiese 

probleme, ook emosionele probleme in die hand kan werk. Die leerders 

behoort bewus gemaak te word van verskillende situasies wat spanning kan 

veroorsaak. Verskeie aktiwiteite wat 'n kalmerende effek teweeg kan bring, 

kan aan die leerders voorgehou word, byvoorbeeld om na rustige musiek te 

luister, 'n sportsoort en/of 'n stokperdjie te beoefen en om 'n 

musiekinstrument te bespeel. Ander aspekte soos diep asemhaling, 

positiewe denke en goeie voorbereiding kan eksamenspanning help verlig. 

b Sosiale en interpersoonlike a~pekte 

• Die hantering van portuurgroepdruk blyk dikwels 'n probleem te wees, 

aangesien leerders dikwels by onaanvaarbare aktiwiteite betrokke raak om 

gewildheid te verkry of te behou. Leerders behoort gelei te word tot die 

aanvaarding van hulself as individue. Deur positiewe hantering van 

mislukkings en deur die opbou van 'n positiewe selfbeeld kan die leerder 

gelei word tot die besef dat hy homself mag wees. Die leerder meet nie met 

ander leerders vergelyk word nie. lndien hy deur sy ouers en onderwysers 

aanvaar word, sal die moontlikheid k!einer wees dat hy aanvaarding by die 

portuurgroep en by negatiewe elemente sal gaan soek. 

• Verhoudinge met dieselfde en die teenoorgestelde geslag, asook met 

verskillende kultuurgroepe, behoort besondere aandag te geniet. Die 
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leerders meet die vaardigheid aanleer om vriendskappe te sluit en te behou. 

Hulle meet belangstelling in ander mense en kulture toon. Hulle behoort 

bewus gemaak te word van die verskillende kulture en anderse gewoontes 

wat in die same Iewing aangetref word. Respek vir ander mense, hul kultuur 

en gewoontes moet bevorder word. Aandag kan oak aan die oordrag van 

basiese menseregte geskenk word. 

• Die leerders moet gewys word op die waarde van kwaliteit en diepte van 

vriendskappe teenoor 'n groat aantal oppervlakkige vriendskappe 

(kennisse ). 

• Positiewe konflikhantering is noodsaaklik. Die leerders behoort daarop 

gewys te word dat konflik nie noodwendig vermy moet word nie, maar dat 

daar positiewe maniere is om dit op te los. Hierdie maniere moet aan hulle 

voorgehou word. 

• Kommunikasievaardighede speel 'n belangrike rol by die vestiging van 

positiewe verhoudinge. Die leerders behoort gewys te word op die 

verskillende kommunikasietegnieke soos effektiewe luistertegnieke, 

reflektering van gevoelens en lyftaal. Met inoefening deur middel van 

rolspel kan hier groat sukses behaal word. Aandag behoort oak geskenk te 

word aan die korrekte wyses om persoonlike gevoelens uit te druk en oar te 

dra. 

• Goeie maniere soos hoflikheid, hulpvaardigheid en gasvryheid behoort aan 

die leerders voorqeleef te word. Die etiket wat in die same Iewing geld, kan 

aan die leerders voorgehou word, en hulle behoort die geleentheid gegun te 

word om hierdie beleefdheidsvorme in te oefen. Die vaardigheid om te 

komplimenteer en komplimente te ontvang, kan oak aan die leerders 

oorgedra word. 

c Persoonlike en affektiewe aspekte 

• Die leerder se begrip van homself as persoon en sy behoeftes behoort 

aandag te geniet. Op hierdie wyse kan hy homself en sy behoeftes makliker 

aanvaar. Die leerders moet daarop gewys word dat emosies normaal en 
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aanvaarbaar is, maar dat daar regte en verkeerde maniere is om dit tot 

uitdrukking te laat kom. Hierdie regte en verkeerde maniere meet aan die 

leerders voorgehou word. Hulle meet weet dat hulle emosies soos woede 

mag ervaar, maar dat hulle dit nie op ander mense mag uithaal nie. Hier 

speel uitlewing in 'n sportsoort 'n groat rol. Ook musiekinstrumente, kuns en 

ander kreatiewe ~ktiwiteite · kan waardevol wees in die positiewe uitlewing 

van emosies. 

• Die leerders meet van die gevolge van hulle handelinge bewus gemaak 

word. Hulle meet weet dat, wanneer hulle verkeerd opgetree het, hulle die 

gevolge daarvan sal meet dra. Die gevolge van die oortreding van reels en 

regulasies meet aan hulle voorgehou word en straf vir oortredings meet 

konsekwent toegepas word. 

• Die leerders meet bewus gemaak word van die uniekheid van die mens. 

• Positiewe selfhandhawingstegnieke behoort aan die leerders oorgedra te 

word. Die leerder meet met selfvertroue sy man kan staan sender om sy 

menswaardigheid prys te gee. Hy kan byvoorbeeld geleer word om te 

redeneer en nie te argumenteer nie. Hy meet sy redenasies met feite kan 

staaf sender om sy selfbeheersing te verloor. 

• Die aankweek van 'n sin vir humor is belangrik vir goeie menseverhoudinge, 

asook vir geestelike gesondheid. 

• Dit is noodsaaklik dat die leerders geleer word om selfstandig op te tree. 

"Gee 'n man 'n vis en iv voed hom vir 'n dag. Leer hom om vis te vang en jy 

voed hom vir 'n leeftyd" (Sjinese spreekwoord). 

• Die leerder behoort geleer te word om skuld- en skaamtegevoelens te 

hanteer. Hy meet kan onderskei tussen gevalle wanneer dit werklik sy skuld 

was dat iets gebeur het, en wanneer dit iemand anders se skuld was. Hy 

meet ook leer om die gevoelens van skaamte wat hy ervaar ten opsigte van 

sy omstandighede, te verwerk en te hanteer. 
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6.3.4.2 Aanbevelings en riglyne ten opsigte van ernstiger probleme in verband 

met se/konsepvorming en se/faktua/isering 

Aspekte uit die navorsing \vat ernstiger van aard is en wat meer aandag in die skoal 

en samelewing behoort te geniet, blyk die volgende te wees: 

a Religieuse en sedelike aspekte 

• Positiewe karaktereienskappe en deugde meet by die leerders gevestig 

word. Hulle meet hul redenasies met feite kan staaf sender om hul 

selfbeheersing te verloor. Die voorbeeld wat deur die opvoeder gestel 

word, is hier van kardinale belang. Positiewe en navolgenswaardige 

rolmodelle uit die samelewing meet aan die leerders voorgehou word. 

• Etiese onderwerpe soos dieremishandeling, misdaad en aborsie behoort 

bespreek te word, en die leerders behoort gelei te word tot 'n bewuswording 

van die verskynsels in die lewe en samelewing wat onregverdigbaar is. 

• Godsdiensbeoefening behoort by die leerders ingeskerp te word. Daar kan 

van interkerklike verenigings gebruik gemaak word om aan al die leerders 

die geleentheid tot godsdiensbeoefening te bied. Die leerders moet 

aangemoedig word om 'n kerk by te woon. Weer eens is 

navolgenswaardige voorlewing deur opvoeders noodsaaklik. 

• Retoning van li~fde en respek vir r:mder mense rno~t hy die le~rrlers 

bevorder word. 

• Die waardes en norme van die samelewing meet aan die leerders 

voorgehou word, en hulle meet gemotiveer word om hierdie waardes en 

norme te respekteer. 

• Die leerders behoort gemotiveer te word om verantwoordelikheid vir mense 

in nood te aanvaar. Die boodskap meet aan die leerders oorgedra word dat 

dit die samelewing se plig is om na behoeftige mense om te sien. 

• Aanvaarbare metodes om doelwitte te bereik, meet by die leerders 

ingeskerp word. Twyfelagtige metodes om doelwitte te bereik, soos afskryf 

tydens 'n toets of eksamen en die vertel van leuens, moet aan die leerders 
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uitgewys word. Oor:tuigings van wat reg en wat verkeerd is, moet 

beklemtoon word. 

Gesinsaspekte 

Positiewe en verrykende gesinsverhoudinge moet bevorder word. Die kind 

moet van die noodsaaklikheid van aanvaarding en liefde in die gesin bewus 

gemaak word. Hy behoort dus nie net aanvaarding en liefde te verwag nie, 

maar moet oak die ander gesinslede aanvaar en liefhe. 

• Dit is nodig dat die kind en sy behoeftes oak tydens besluitneming in ag 

geneem word. Gesamentlike besluitneming in die gesin behoort bevorder te 

word. Dit kan geskied deur middel van gesinsvergaderings. 

• Die verskillende gesinslede behoort mekaar te ondersteun en by te staan. 

• Die waarde van familietrots moet by die kind gevestig word. Die 

familiegeskiedenis en familiestambome behoort nie aan die kind onbekend 

te wees nie. Positiewe aspekte en sukses van die familie behoort aan elke 

volgende geslag oorgedra te word. 

• Konflikhantering in die gesin is van kardinale belang. Konflik moet op 'n 

konsekwente en regverdige manier gehanteer word. Elke party behoort die 

geleentheid gegun te word om sy kant van die saak te verduidelik. 

Duidelike reels in die huis kan die voorkoms van konflik verminder sowel as 

die oplossing daarvan vergemaklik. 

• Gesamentlike deelname aan aktiwiteite kan samehorigheid tussen die 

verskillende gesinslede bevorder. Die gesinslede behoort tyd vir mekaar te 

maak en belangstelling in die aktiwiteite van die verskillende lede te toon. 

• Unieke situasies wat in die gesin kan voorkom, moet in die gesin 

geevalueer en gehanteer word. 

c Kognitiewe aspekte 

• Goeie studiemetodes moet bevorder en vasgele word. Aspekte soos die 

plek waar gestudeer word, tydsbesteding, beplanning, die maak van 
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opsommings, die opstel van 'n studierooster en eksamenafriging behoort 

meer aandag te geniet. 'n Leerkultuur meet by die leerder gevestig word. 

• Konsentrasie en aandag kan deur kreatiewe en interessante lesaanbiedings 

bevorder word. Belangstelling in skoolwerk kan sodoende bevorder word. 

Daar behoort gere~lde ruspouses tussen periodes te wees, en 

asemhalings- en .strekoefeninge kan gebruik word wanneer die probleem 

ernstig raak. 

• Die kreatiwiteit van die leerders behoort bevorder te word en nie ingeperk te 

word nie. Hulle meet aangemoedig word om op 'n individuele manier te 

werk. Dit is nodig om soms voorbeelde aan hulle voor te hou om hulle 

kreatiewe vermoens te stimuleer, maar hulle werk meet uniek wees. 

• Interessante onderwerpe wat nie noodwendig deel van die kurrikulum 

uitmaak nie, kan soms by die kurrikulum ingeskakel word om die 

belangstelling van die leerders te prikkel en hulle algemene kennis uit te 

brei. 

• Klaskamerbetrokkenheid meet bevorder word, en die leerders meet 

aangemoedig word om aan die klaskameraktiwiteite deel te neem. 

Groepwerk kan hier 'ri belangrike bydrae lewer. Die onderwyser behoort 

aan al die leerders verantwoordelikhede binne of buite die klaskamer te 

gee. 

• Die vaardigheid wat nodig is om op 'n positiewe wyse te redeneer, kan ook 

aandag geniet. Die denke van die leerder kan deur die onderwyser gerig 

word, maar die leerders meet die geleentheid gegun word om self oor 

onderwerpe te redeneer en self te beplan sander dat die onderwyser 

telkens die voortou neem. 

d Konatiewe aspekte 

• Taakgerigtheid kan bevorder word deur dikwels take wat in omvang van 

mekaar verskil, aan di~ leerders voor te hou en hulle te lei in die uitvoering 

daarvan. 
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• Die stel van doelwitte moet aangemoedig word. Die leerder moet bewus 

gemaak word van die verskil tussen korttermyndoelwitte en 

langtermyndoelwitte. Hulle moet ook gewys word op die belangrikheid van 

doelstellings ten elnde sukses te bereik. 

• Die bevordering van selfstandige optredes kan nie agterwee gelaat word 

nie. Die onderwy~er kan aan die leerder riglyne gee, maar die leerder moet 

die geleentheid gegun word om die werk of taak op sy eie aan te pak. Die 

Jeerder behoort begelei te word in die maak van keuses. Die vaardighede 

om selfstandige besluite te neem, moet bevorder word. Die leerder kan 

bewus gemaak word van die moontlike gevolge van 'n besluit, en hy moet 

weet dat hy die gevolge van verkeerde keuses en besluite sal moet dra. 

Sodoende kan hy Jeer om verantwoordelike besluite te neem. 

• Realistiese uitdagings moet aan die leerder gestel word. Die onderwyser 

behoort die leerder te ondersteun en aan te moedig om die uitdagings te 

aanvaar. Hulpverlening is nodig wanneer die leerder misluk, en hy moet 

aangemoedig word om weer te probeer. 

• Positiewe houdings teenoor take en skoolwerk moet bevorder word. 

Verskeie aanbevelings en riglyne is opgestel na aanleiding van probleme wat 

ge"identifiseer is tydens die literatuurstudie en die empiriese navorsing. Hier volg 'n 

kort samevatting van hierdie riglyne. 

6.4 SAMEVATTING VAN RIGLYNE 

Alhoewel die fokus van hulpverlening gedurende hierdie studie primer op die 

opvoeder (onderwyser en ouer) is, is daar egter 'n paar riglyne ten opsigte van die 

kurrikulum en ten opsigte van die onderwyser wat vir kennisname deur die 

nasionale regering uitgelig word. 
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Tabel6.1 Riglyne aan die nasionale regering 

Riglyne ten opsigte van die · Globale bewustheid 

kurrikulum .• Breer perspektiewe 

Lewensvaardighede 

Kreatiewe denkontwikkeling 

Verteenwoordigend van die etniese diversiteit in die klaskamer 

Beroepsgeorienteerdheid 

Verskaffing van die nodige fasiliteite 

Riglyne ten opsigte van die Toerusting van die onderwyser 

onderwyser Ondersteuning ten opsigte van handhawing van dissipline 

Motiveringsprogramme 

lndiensopleiding 

Die volgende riglyne word aan die opvoeder, naamlik die onderwyser en die ouer, 

gestel: 

Tabel 6.2 Riglyne aan die opvoeder { onderwyser so wei as ouer} 

Die onderwyser binne 'n Algehele denkverandering 

multikulturele Kritiese en realistiese denke 

onderwyssisteem Paradigmaskuiwe 

Buigsaamheid 

Sensitiwiteit vir verskille 

Navolgenswaardige rolmodel 

Positiewe houding 

Kennis van verskillende kultuurgroepe 

Waak teen vooroordele en stereotipering 

Positlewe interaksie met leerders 

Skep van 'n gepaste leeromgewing 

Hantering van konflik en Veilige atmosfeer 

stereotipering Takt en respek 

Fokus op gedrag en nie op persoon nie 

Vermy argumente met leerders I kinders 

Luistervaardighede 
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Ouerbetrokkenheid Vaardighede, belangstellings en ervarings van ouers moet benut 

word 

Uitnodigingsbriewe en verslae aan ouers 

Persoonlike gesprekke 

Skoolkoerant as kommunikasiemedium 

Persoonlike ontwikkeling van ouers en oueropleidingskursusse 

Ouerbegeleiding en ondersteuningsdienste aan ouers 

Ouers moet van hulp wat deur die skool gebied word, gebruik maak 

Hantering van Respek vir mekaar 

leerderverskille Kompensatoriese taalprogramme 

Oorbruggingskursusse 

Handboeke wat die diversiteit in die klaskamer kan akkommodeer 

Rolmodelle uit eie kultuur 

Akkulturasie en die behoud van kultuur 

Gesinsaspekte Bevordering van positiewe gesinsverhoudinge 

Gesamentlike besluitneming 

Bevordering van familietrots 

Duidelike en konsekwente reels 

Gesamentlike deelname aan aktiwiteite 

Fisiese ontwikkeling Voorsien in basiese behoeftes soos kos, klere, slaapplek, sekuriteit 

Liggaam leer ken en aanvaar 

Gesondheidsvoorligting, netheid en persoonlike higiene 

Gesonde eetgewoontes 

Beoefening van sport en/of 'n stokperdjie 

Ontspanning en ontspanningstegnieke 

Klem op goeie karaktereienskappe in plaas van voorkoms 

Ontdekking en ontwikkeling van persoonlike talente 

Kompenseer vir tekortkominge 

Sosiale ontwikkeling en Effektiewe luister- en kommunikasievaardighede 

relasievorming Konflikhantering 

Goeie maniere en hoflikheid 

Hantering van portuurgroepdruk en positiewe betrokkenheid by 

portuurgroep 

ldentifikasie met positiewe en stabiele rolmodelle 

Fatsoenlike standaarde 

Verhoogde kontak met die buitewereld 

Warm opvoedingsklimaat van wedersydse respek en aanvaarding 

Menseregte en kennis van ander kultuurgroepe 
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Affektiewe ontwikkeling Outonomie en selfstandige optredes 

Simpatiek teenoor mislukkings 

Konsekwente, streng dissipline 

Motivering en aanmoediging 

Opbouende, positiewe kritiek 

Persoonlike warmte en liefde 

Bevordering van selfstandige optredes 

Kennis van lewensfeite 

Verantwoordelikheidsaanvaarding 

Reali_stiese, hoe toekomsverwagtinge 

Die hantering van emosies 

Bewusmaking van konsekwensies van handelinge 

Hantering van skuld- en skaamtegevoelens 

Kognitiewe ontwikkeling Bevorder konsentrasie 

Sport en ontspanning 

Kreatiwiteitsontwikkeling 

Bevordering van abstrakte denke en probleemoplossings-

vaardighede 

Bevordering van entrepreneurskap 

Belewing van sukses 

Realistiese, hoe verwagtinge 

Onmiddellike resultate 

Kleiner, afgebakende leertake 

Visuele, konkrete aanbieding met praktiese voorbeelde 

Stadiger tempo 

Verbreding van sy lewensuitkyk 

Begeit::iuing lol IJOSiliewe belrol<.i--enheid by c.l<.ade111ie 

Vaslegging van goeie studiemetodes 

Bevordering van klaskamerbetrokkenheid 

Konatiewe ontwikkeling Bevorder selfgerigte en selfstandige optredes 

Geleentheid om omgewing te manipuleer 

Ontgin en benut inisiatief 

innerlike motivering 

Sin vir verantwoordelikheid 

Moedig die stel van doelwitte aan 

Stel realistiese uitdagings 

Bevorder positiewe houdings teenoor take en skoolwerk 
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Morele ontwikkeling Bevorder morele waardes 

Vestiging van positiewe karaktereienskappe en deugde 

Bespreking van morele en etiese temas 

Navolgenswaardige rolmodelle 

Blootstelling aan godsdiens 

Daarstelling van 'n normstruktuur 

Bevordering van aanvaarbare metodes om doelwitte te bereik 

ldentiteitsvorming Navolgenswaardige rolmodelle 

Verbreding van sy leefwereld 

lndividuele gesprekke 

Toon sigbare belangstelling 

Duidelike en realistiese verwagtinge 

Vestiging van 'n etniese identiteit 

lnligting in verband met verskillende kulture en etniese groepe 

Selfkonsepvorming Posit'iewe kommentaar 

Suksesbelewing 

Verwagtinge en doelstellings moet geleidelik verhoog word 

Aanvaarding en spesiale opdragte 

Respek 

Gee verantwoordelikhede 

Deel in besluitnemingsproses 

Geleentheid om uit foute te leer 

Sin vir humor 

Positiewe denkvaardighede 

Positiewe selfgesprekke 

Selfhandhawingstegnieke 

Tydens die literatuurstudie en die empiriese navorsing is verskeie leemtes 

waargeneem. Hierdie leemtes.sal vervolgens vermeld word. 

6.5 LEEMTES VAN DIE LITERATUURSTUDIE EN EMPIRIESE NAVORSING 

• In die literatuur is onvoldoende inligting gevind ten opsigte van die · 

normatiewe ontwikkeling van die milieu-geremde leerder wat hom binne 'n 

multikulturele onderwyssisteem bevind. 
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• Daar is gebruik gemaak van 'n ideografiese studie. Daar is slegs nege 

proefpersone in die navorsing betrek, en daarom kan die bevindinge en 

gevolgtrekkings wat gemaak word, nie ten opsigte van aile milieu-geremde 

leerders wat binn·e 'n · multikulturele onderwyssisteem staan, veralgemeen 

word nie. Daar kan gevolglik slegs op 'n paar gemeenskaplikhede wat 

gevind is, gewys VfOrd en enkele tendense aangetoon word. 

• Slegs graad 8-leerders, wat in die vroee stadium van adolessensie is, is as 

proefpersone gebruik, wat 'n verdere beperking op die studie plaas. Die 

resultate kan dus nie veralgemeen word deur dit op ander 

ouderdomsgroepe van toepassing te maak nie. 

• Alhoewel daar van gestandaardiseerde materiaal gebruik gemaak is, is 

subjektiewe interpretasies, wat betref die ongestruktureerde onderhoude 

wat gevoer is, moontlik. 

• Tydens die gestruktureerde onderhoud kan belangrike inligting verlore 

gaan, omdat dit nie gevra word nie. 

• Aangesien 'n wye veld gedek moes word, is baie inligting benodig. Dit was 

moeilik om te bepaal watter inligting weggelaat moes word. Die 

wyduiteenlopende temas wat behandel is, kon nie in meer besonderhede 

behandel word nie, aangesien 'n gebrek aan tyd dit verhinder het. 

• Die eerlikheid van die leerders ten opsigte van die beantwoording van die 

vraelyste kan nie bepaal word nie. 

6.6 ASPEKTE WAT VERDERE NAVORSING REGVERDIG 

• Die volledigheid van die riglyne wat opgestel is om die onderwyser by te 

staan in sy hantering van die milieu-geremde leerder wat binne 'n 

multikulturele onderwyssisteem staan, behoort verder uitgebrei te word. 

Daar kan selfs aandag geskenk word aan die opstel van 'n volledige 

onderwysprogram wat die onderwyser van hulp kan wees in die begeleiding 

van die leerder tot selfaktualisering. 

• Aangesien die meeste probleme wat 'n remmende uitwerking op die 

selfaktualisering van die milieu-geremde leerder in 'n multikulturele skool 
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het, by die ouerhuis ontstaan, blyk daar 'n behoefte te wees aan die opstel 

van 'n volledige ouerbegeleidingsprogram om ouers uit milieu-geremde en 

multikulturele gemeenskappe op te lei in die fisiese en geestelike 

versorging van hul kinders. Die uitvoerbaarheid en gevolge van die stigting 

van ouerlike steungroepe behoort ook nagevors te word. 

Wat die owerheid. betref, is 'n belangrike onderwerp wat nagevors behoort 

te word, die moontlikheid van die inskakeling van lewensvaardighede as 

deel van die skoolkurrikulum van multikulturele skole. Die moontlikheid en 

moontlike uitkomste van 'n meer beroepsgeorienteerde kurrikulum behoort 

nagevors te word. 

Met bogenoemde voorstelle word volstaan. 

6.7 TEN SLOTTE 

Die huidige samelewing word deur snelle sosiale, ekonomiese en tegnologiese 

veranderinge gekenmerk. Om die problems van die toekoms op hierdie verskillende 

terreine op te los en om 'n sinvolle bestaan te verseker, is die optimale benutting 

van leerderpotensiaal van kardinale belang. Die belangrikheid van emosionele 

versorging van milieu-ger~mde leerders wat binne 'n multikulturele 

onderwyssisteem staan, word weer eens in die volgende stelling beklemtoon: "Siegs 

wanneer 'n kind sE> emosionele beker gevu! is, kan daar van hom verwag word om 

sy beste te wees en sy beste te lewer'' (Campbell in van Niekerk 1998:22). 

Milieu-geremde leerders en leerders uit verskillende kultuurgroepe moet tot 

selfaktualisering en die optimale benutting van hulle potensiaal begelei word. Uit 

hierdie ondersoek het dit geblyk dat multikulturele onderwys wei suksesvol kan 

plaasvind, maar dat 'n totals paradigmaskuif daarvoor nodig is. Op hierdie manier 

kan hierdie leerders van groot waarde vir die toekoms van Suid-Afrika wees. 
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