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7.1 Inleidende opmerkings

Uit die heel oudste of vroegste geskrifte wat aan die mens bekend is, blyk 
dit dat daar reeds in die verre verlede filosowe en opvoeders was wat die be- 
langrikheid van spel as ’n onderrig- en opvoedingsaktiwiteit gedurende die 
eerste lewensjare besef het, daaroor nagedink en daaroor geskryf het. Ter- 
selfdertyd het kunstenaar-vakmanne (en later ook besigheidsmense) begin om 
speelgoed te ontwerp en te vervaardig. Kommersieel vervaardigde speelgoed 
het nie net gehelp om sekere speletjies te veraangenaam nie, maar die 
onderrig- en opvoedingsmoontlikhede daarvan is mettertyd ook besef en selfs 
benut. Trouens, bepaalde speletjies met bepaalde speelgoed, word tans allerweë 
as belangrike opvoedingsmiddele of vormingsmiddele erken.

7.2 Voorbeelde van die belangrike plek wat enkele 
geleerdes in die verlede aan kinderspel as ’n 
onderwys- en leermiddel toegeken het

Reeds eeue voor die geboorte van Christus het die Grieke spel en opvoeding 
met mekaar in verband gebring. Plato (427-347 v.C.) het die opvoedings- 
waarde van spel so belangrik geag, dat hy selfs in sy voorgestelde onderwys- 
wetgewing daarvan melding gemaak het. In hierdie voorgestelde onderwys- 
wette het hy praktiese wenke aan die moeders van kleuters gegee oor watter 
speletjies vir hulle kinders geskik is en hy het ook aangedui waarom bepaal- 
de speletjies van besondere belang vir die oefening van onder andere die kind 
se motoriese vaardighede, onderskeidingsvermoë en intellektuele gawes is. 
Voorts het hy ook tussen spontane spel en doelbewuste, beplande spel on- 
derskei. Beplande speletjies moes gebruik word as ’n middel om die kleuter 
tot ’n deugsame staatsburger op te voed.

Ook die Romeinse wysgeer-opvoeder, Marcus Tullius Cicero (106-43 v.C.),
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het gevoel dat onderrig deur middel van spel so vroeg as moontlik moet be- 
gin. Hy het hierdie standpunt gehuldig omdat hy geglo het dat spel meehelp 
tot die identifisering en ook die ontplooiing van ’n kind se natuurlike talente.

Marcus Fabius Quintilianus (35-95 n.C.), ’n bekende geleerde en onder- 
wyser in Rome, het groot waarde aan die intellektuele vormingswaarde van 
goeie onderrig in samehang met georganiseerde speletjies geheg. Volgens hom 
moes die kind op ’n bepaalde wyse al spelende leer.

Johan Amos Comenius (1592 -1670) het ’n baie interessante en verantwoor- 
de onderwyssiening gehad. Hy het gesê dat die kind se onderwys met spel 
moet begin. Die moeder moet geleenthede en omstandighede skep wat dit 
vir haar kindjie moontlik maak om spontaan en lekker te speel. Spontane en 
vrolike spel ontwikkel die sintuie en slyp die geheue. In die skool sal die sin- 
tuie, geheue, begrip en oordeelsvermoë nie net as gevolg van onderrig ont- 
wikkel word nie, maar ook en veral as gevolg van die vormende waarde van 
speletjies. Dit is dan ook verstaanbaar waarom Comenius “speelgronde” as 
’n essensile noodsaaklikheid van goed georganiseerde skole beskou het.

Die Fransman Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) se boek Émile (1762) 
het ’n diepgaande invloed op die opvoeding van sy tyd gehad. In die genoem- 
de werk stel hy die standpunt dat die kind deur homself (volgens sy eie “na- 
tuur”), deur mense en deur dinge rondom hom “opgevoed” word. Gevolglik 
moet die klein kind na ’n afgesonderde omgewing (die platteland) geneem 
word waar sy natuurlike neigings spontaan deur eie waarneming, ondersoek, 
selfwerksaamheid en spel kan ontwikkel.

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) het die grondslae vir die moder- 
ne kleuteronderwys en opvoeding gelê. Na die dood van sy vader is die baie 
jong Johann deur sy weduwee-moeder opgevoed en dit verklaar miskien waar- 
om hy later so ’n belangrike rol aan die moeder met betrekking tot die gesins- 
opvoeding van die kinders toegeken het. In een van sy boeke Lienhard und 
Gertrud (in Engels vertaal onder die titel “Leonard and Gertrude: a book for 
the people”) het hy deur middel van die hoofkarakter ’n beeld van die ideale 
moeder wat al spelende haar kinders onderrig, aan die lesers probeer skilder.

Pestalozzi het die aandag daarop gevestig dat onderwys altyd met die wor- 
dingsvlak en begripsvermoë van die kind moet rekening hou. Dit moet aan- 
klank by die kind se beleweniswêreld vind en hom stimuleer om self die wê- 
reld te verken, want sodoende leer hy. “Everything he leams is acquired by 
his own observation, by his experience”, het Pestalozzi geskryf. (Caplan 
1973:259).

Kinders se verstandelike vermoëns moes deur middel van aanskouing (hy 
is een van die grondleggers van aanskouingsonderwys), selfaktiwiteit (inslui- 
tende spel) en kontak met die natuur ontwikkel word. Die kinders moes so- 
ver moontlik alle sintuie (ore, oë, neus, mond/tong en hande) gebmik om klan- 
ke, vorme, smake, reuke en getalle te leer ken. Hy was sterk gekant teen 
memorisering sonder die nodige begrip as ’n wyse van leer. Sy grondstelling 
vir kleuteronderwys en -opvoeding was: help die kind só dat hy homself kan 
help.
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Robert Owen (1771 -1858) het die dorpie Lanark in Skotland, waar sy ka- 
toenmeule en -fabriek was, tot ’n model industriële dorp herbou en toe sy 
opvoedings- en sosiale eksperiment daar van stapel gestuur. Kinderarbeid is 
onmiddellik in sy fabrieke afgeskaf en die kinders en kleuters van die wer- 
kers is na skole (ook bewaarskole/kleuterskole) gestuur. Speelgronde is aan- 
gelê sodat die kinders soveel as moontlik in die opelug kon wees en geleent- 
hede is geskep sodat hulle deur middel van speletjies en selfontdekking kon 
leer.

Friedrich Wilhelm Fróbel (1782 -  1852) was een van Pestalozzi se geesdrif- 
tigste volgelinge. In 1837 het hy ’n kleinkinderskool, wat hy ’n Kindergarten 
(kindertuin) genoem het, in Blankenburg (Duitsland) gestig. Vir hom was al- 
les in en van die skepping aan dieselfde wetmatighede onderhewig. Net soos 
’n plantjie die vermoë om te groei, groot te word, vrug te dra en te sterf in 
homself “omdra” , net so het die kleuter ook die inherente vermoë tot self- 
ontplooiing. Daarom moes die kleintjies in die Kindergartens soos jong plant- 
jies (ongedwonge en natuurlik) kon ontplooi en uitdrukking aan hulle groot- 
wording gee. In hierdie wonderlike gebeure van “natuurlike ontplooing” of 
“grootwording” beklee spel ’n sentrale plek: dit is die belangrikste vorm waar- 
mee uitdrukking aan belewenisse gegee kan word, dit bevorder die gesond- 
heid en is sosiaal, intellektueel en moreel vormend.

Om die natuurlike ontplooiing/grootwording van die kind aan te help, het 
Fróbel sy “speelgawes” ontwerp. Hierdie speelgawes is eintlik speelgoed wat 
bestaan uit verskillende kleure wolballe, bou-blokkies, mosaïekplaatjies, vleg- 
matjies, legstokkies, krale, klei, kartonvoorwerpe, ensovoorts. Aan elkeen 
van die verskillende “speelgawes” het Fróbel ’n sekere simboliese betekenis 
geheg. So byvoorbeeld versinnebeeld ’n bal die volmaakte eenheid en volko- 
menheid van die Skepping. Deur ’n bal te hanteer en daarmee te speel, ont- 
wikkel die kind ’n sin vir of ’n bewustheid van die eenheid tussen alles wat 
bestaan. Deur kinders in ’n sirkel te laat sit, word hulle bewus gemaak van 
en voel hulle deel van ’n sosiale groep, van die mensheid as geheel en uitein- 
delik ook van die Absolute.

Deur met die boublokkies te speel kan die kind dinge uit die daaglikse le- 
we naboots, sy intellek en skeppingskrag ontwikkel en begrippe al spelende 
leer. Deur middel van die spel moet die kind se innerlike kragte dus vrygestel 
word.

In Amerika het twee susters, Elizabeth en Mary Peabody, baie gedoen om 
die belangrikheid van speletjies in kleinkinderonderwys te beklemtoon. (In 
1866 het hulle selfs ’n werkie met die titel Moral culture of infancy and kin- 
dergarten guide, gepubliseer waarin hulle opvattinge uiteengesit is). Ene Milton 
Bradley (1836-1911) was deur die Peabody-susters so onder die in- 
druk gebring van die belangrike aandeel wat spel in die opvoedingsgebeure 
kan speel, dat hy die Milton Bradley Company in 1863 in Massachusetts gestig 
het met die oog op die vervaardiging van geskikte speelgoed en die publise- 
ring van kleurvolle aanskouingsmateriaal wat in kleuterskole gebruik kon 
word.
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Die Britse opvoedkundige, Margaret Macmillan (1860-1931) het saam met 
haar suster, Rachel, gepoog om die gesondheidstoestande en die algemene 
lewensomstandighede van die kleuters in die agterbuurtes van Londen te ver- 
beter. In 1908 het hulle die eerste skoolkliniek en in 1914 die eerste opelug 
kleuterskool, wat spesifiek op spel gebaseer was, geopen. Die gedagte was 
om die verwaarloosde kleintjies deur middel van sowel spontane as gekon- 
troleerde spel tot gelukkige mensies te vorm.

In Amerika het Caroline Pratt (geb. 1867) geweldig baie vir kleuteronderwys 
en die vervaardiging van speelgoed met opvoedingswaarde gedoen. Omdat 
sy geglo het dat kinders baat deur aktiewe deelname aan die onderrig-leer- 
gebeure, het sy speelgoed (die sogenaamde “Caroline Pratt-blokke”) ontwerp 
waardeur die kinders al spelende kon leer. Dié gladde, akkuraat vervaardigde 
blokke van harde hout kon maklik hanteer word en dit was eenvoudig ont- 
werp met besondere klem op die samehang tussen grootte en funksie. Hierdie 
blokke kon in onbeperkte variasies aangewend word.

Vir die heel klein kinders was die speel of bou met die blokke ’n individue- 
le aktiwiteit. Met behulp van die blokke moes hulle iets voorstel of uitbeeld. 
Die groter kinders (vyfjariges) het ingewikkelde groepspeletjies met die blokke 
gespeel wat nie net daarop bereken was om hul skeppingsdrang uit te daag 
(of te stimuleer) nie, maar ook om hul motoriese (fisiese), estetiese en intel- 
lektuele vorming aan te help.

Die materiaal en toerusting wat deur Caroline Pratt ontwerp is, vorm van- 
dag nog deel van elke moderne kleuterskool.

Die kleuterskoolpionier in die VSA, Harriet M. Johnson (1867 -  1934), het 
in samewerking met Lucy Mitchell en Elizabeth Coolidge die Harriet Johnson 
Nursery School in 1914 in New York gestig. Die gedrag van spelende kinders 
is daagliks in hierdie skool waargeneem en noukeurig opgeteken. Die bevin- 
dinge wat op hierdie wyse bekom is, het ’n geweldige bydrae gelewer om 
die belangrikheid van spel as ’n opvoedingsmiddel te bevestig.

Die Italiaanse geneesheer-opvoedkundige, dr. Maria Montessori (1870-1952) 
het die kind se sintuie as die “poorte na die gees” beskou en daarom moes 
hy al spelende (met behulp van leermiddels) sy sintuie oefen en sodoende sy 
intellek, gevoel en wil ontwikkel. Naas hierdie opvatting het sy besonder baie 
waarde aan ’n ontspanne huislike atmosfeer in die kleuterskool geheg. Elke 
kind moes vry wees om met die leermiddels (d.w.s. gegradeerde opvoedings- 
apparaat wat sintuiglike ontwikkeling sou aanhelp) van sy keuse te speel. Die 
onderwyser moes slegs geskikte leermiddels ontwerp, beskikbaar stel en toe- 
sien dat dit reg aangewend word.

Volgens Montessori is spel dus by uitstek die vorm waarin of die middel 
waardeur die kind sy wêreld verken en ontdek. Dit is voorbereidende oefe- 
ning vir die uiteindelike aanvaarding van die lewenstaak. Die kind kan eers 
volwasse word as hy die tyd gehad het om spelende kind te wees. Met be- 
hulp van spel ontwikkel hy geleidelik sekere voorkeure en belangstellings vir 
bepaalde fisiese en intellektuele aktiwiteite en dit berei hom voor vir sy 
lewenstaak.
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In sy Ontwikkelingspsychologie sê die bekende Nederlandse opvoedkundi- 
ge, M.J. Langeveld, dat spel vir die kind louter plesier inhou. Speletjies en 
die speelgoed waarmee gespeel word, moet egter altyd met die kind se vlak 
van wording rekening hou: dit moet nooit te ingewikkeld wees nie, want dit 
kan die kind afskrik in plaas van uitnooi om daarmee te “kommunikeer”; aan 
die anderkant moet dit nie so eenvoudig wees dat dit nie oor ontdekkings- 
moontlikhede beskik nie.

Spel is iets anders as arbeid wat aan tyd en voltooiing gebonde is en resul- 
tate moet oplewer. Nogtans vorm spel die basis vir alle arbeid sodat spel en 
arbeid mekaar in die kinderlewe voortdurend afwissel.

Spontaneïteit is grondvoorwaarde vir kinderlike spel. Die bedreigde, ver- 
leë, siek of ongeborge kind kan nie werklik met oorgawe speel nie. Hierdie 
kind regresseer in die vlak en gehalte van sy spel. Die kind se spelende uit- 
gaan na sy wêreld hang daarom ten nouste met sy gemoedstoestand, fisiese 
welstand en belewenis van elke situasie saam.

Na die voorafgaande voorbeelde van enkele opvoeders, opvoedkundiges, 
wysgere en selfs ’n speelgoedvervaardiger se pogings om spel/speelgoed by 
die opvoedingsgebeure in te skakel kan daar vervolgens aandag aan ’n paar 
belangrike spelteorieë gegee word.

7.3 Interessante teorieë oor kinderspel
Kinderspel word deur ’n waas van “geheimsinnigheid” omhul. Talle geleer- 
des het al probeer om kinderspel te ontleed en te beskryf, maar niemand het 
nog eintlik daarin geslaag om die spelverskynsel werklik volledig te verklaar 
nie. Elkeen van die talle definisies van spel en ook elkeen van die verskillen- 
de speltoerieë wat al geformuleer is, verduidelik iets omtrent die aard van 
spel, maar nie een daarvan is werklik afdoende verduidelikend en verklarend 
nie. Dit kan daaraan toegeskryf word dat daar soveel spelvorme is en dat die 
resultaat van spel vir die ontwikkeling van die kind so subtiel, uiteenlopend 
en verreikend is, dat ’n enkel definisie of teorie altyd onvolledig sal wees.

In die bespreking wat volg, word slegs sommige van die bekendste spel- 
teorieë in vyf hoofgroepe gegroepeer. Onder die hoofgroep wat eerste bespreek 
word, naamlik die standaardteorieë, word nie minder nie as ses subteorieë 
bespreek. Dit op sigself behoort ’n aanduiding te gee van hoe veel-dimensioneel 
en geskakeerd die spelverskynsel in der waarheid is. Die bespreking wat volg 
behoort die korrektheid van hierdie stelling verder te illustreer.

7.3.1 Die standaard-teorieë
Die ses teorieë wat onder hierdie kategorie ingedeel kan word, is betreklike 
“ou” teorieë. Dit het as die vertrekpunt vir verdere besinning en die formu- 
lering van nuwere teorieë gedien, vandaar die benaming “standaard-teorieë”.
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7.3 .1 .1  Die surplus energie-teorie of ontladingsteorie

Een van die eerste pogings wat aangewend is om te verklaar waarom die 
mens/kind speel, word aan sowel die Engelse filosoof Herbart Spencer 
(1820 -  1903) as die Duitse digter Friedrich von Schiller (1759 -1805) toege- 
dig. Dié teorie gaan van die veronderstelling uit dat die mens van nature ak- 
tief is en dat hy sy energie allereers gebruik vir die uitvoer van take wat nood- 
saaklik is vir die instandhouding van sy lewe. Wanneer hierdie voortbestaan- 
take afgehandel is en voordat ’n mens heeltemal uitgeput is (d.w.s. as daar 
nog energie oorbly) dan word dié surplus energie vir “doellose” plesier 
aangewend.

Met verwysing na kinders kan dus beweer word dat kinderspel die resul- 
taat is van die surplus energie waaroor hulle beskik omdat hulle nie met take 
in verband met selfbehoud belas is nie. Omdat hulle baie reserwe-energie het 
waarvan ontslae geraak moet word, speel kinders. Volgens Spencer kan spel 
dus as ’n soort veiligheidsklep, waardeur opgehoopte energie vrygelaat word, 
beskou word.

Die voor-die-hand-liggende besware teen hierdie teorie is dat die deelname 
aan spel nie van oortollige energie afhanklik is nie. ’n Kind kan byvoorbeeld 
aangemoedig word om ’n afmattende taak uit te voer met die belofte dat hy 
ná die afhandeling daarvan mag gaan speel. Dit is ook algemeen bekend dat 
’n kind wat moeg gewerk is, graag speel. Daar bestaan geen empiriese be- 
wyse dat die omgekeerde, naamlik dat uitgeruste kinders meer behoort te 
speel as moeë kinders, waar is nie.

7 .3 .1 .2  Die ontspanningsteorie

Hierdie teorie is deur Lazarus (1883) en Patrick (1916) geformuleer. Volgens 
die ontspanningsteorie is spel die gevolg van (of te wyte aan) ’n tekort aan 
energie en nie aan ’n surplus energie nie. Volgens hierdie teorie moet ener- 
gie juis deur middel van spel aangevul word. Spel help om van die uitputting 
en spanning wat die uitvoering van ingewikkelde, moeilike en nuwe take tot 
gevolg het, ontslae te raak.

Die ontspanningsteorie kom dus daarop neer dat spel beskou word as die 
teenoorgestelde van werk, omdat dit ’n vorm van ontspanning en tydverdryf 
is. Dit is ’n middel wat dien om die mens toe te rus om ’n nuwe aktiwiteit 
van waarde aan te durf. Hierdie teorie vind nog steeds wye aanvaarding.

7 .3 .1 .3  Die vooroefening-teorie

Talle teoretici het spel as ’n vorm van instinktiewe gedrag gesien, maar die 
belangrikste eksponent van dié teorie is Karl Groos (1861 -1946) wat profes- 
sor in filosofie te Basel (Switserland) was. Hierdie teorie is onderskeidelik
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in 1896 en 1899 in twee van Groos se boeke, een oor die spel van diere en 
die ander oor die spel van mense, bekend gestel.

Groos het spel as ’n vorm van instinktiewe gedrag beskou. Spel oefen en 
vervolmaak die bedrewenhede wat in die volwasse lewe benodig word. As 
diere speel is dit omdat spel hulle voorberei en oefen vir die stryd om voort- 
bestaan. As ’n klein katjie met ’n bol wol speel, oefen hy eintlik behendig- 
heid — ’n noodsaaklike vereiste vir die vang van muise. Omdat daar van in- 
telligenter diere-spesies meer bedrewenhede as van minder intelligente spe- 
sies vereis word, moet die kleintjies van eersgenoemde groep uiteraard meer 
tyd aan die oefening en nabootsing van die lewenseise deur middel van spel 
gee as die kleintjies van laasgenoemde groep.

Toegepas op die mens word spel volgens hierdie teorie as die uiting van 
instinktiewe gedrag beskou. Deur middel van spel word die kind se aangebo- 
re instinkte, bewegings en sintuie ontwikkel en so leer hy vaardighede aan 
wat noodsaaklik is vir aanpassing by en die beheersing van die lewensomstan- 
dighede wat op hom wag.

Groos se teorie is waardevol in dié sin dat skynbare doellose spelaktiwiteite 
nie sonder meer as waardeloos afgemaak kan word nie, omdat dit van groot 
belang in die wording van die kind kan wees.

7 .3 .1 .4  Die atavistiese- of rekapitulasie-teorie

Hierdie teorie is ontwikkel deur Stanley Hall (1844- 1924) ’n Amerikaanse 
professor in sielkunde en opvoedkunde. Dit is gebaseer op die gedagte dat 
kinders ’n skakel is in die evolusieketting en dat die kind in en ook deur mid- 
del van sy spel die geskiedenis van die menslike spesie herleef. Die ervarings 
van sy voorvaders word dus in sy spel vergestalt in die volgorde waarin dit 
by die prehistoriese en primitiewe mens voorgekom het.

Hall was die eerste om sogenaamde “spelstadia” te onderskei. Daarvolgens 
beweeg die kind deur ’n hele reeks speletjies wat ’n toenemende mate van 
bedrewenheid vereis. Hierdie “gegradeerde” stadia verteenwoordig ’n reka- 
pitulasie of herroeping van die kulturele stadia in die ontwikkeling van die 
mensheid.

Die rekapitulasie-teorie maak daarop aanspraak dat dit ’n beter verklaring 
vir die bestaan van verskillende soorte speletjies as ander teorieë bied. So 
voer Hall byvoorbeeld aan dat die genot wat kinders ervaar wanneer hul met 
water speel, eintlik ’n herroeping of herhaling is van die vreugde wat hulle 
voorouers (as visse op die evolusieleer) in die see ondervind het. Kinders se 
liefde vir boomklim- en swaaispeletjies kan teruggevoer word na ’n onbewuste 
herhaling en nabootsing van hul aapagtige voorsate se aktiwiteite!

Die evolusiegedagte is in baie wetenskaplike en opvoedkundige kringe on- 
aanvaarbaar. Trouens, op grond van meer onlangse kennis aangaande die 
funksie van die gene verwerp die meeste Westerse genetici die gedagte dat 
aangeleerde vaardighede oorgeërf of onbewustelik nageboots kan word. Dit 
plaas ’n groot vraagteken agter die geldigheid van Hall se teorie.
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7 .3 .1 .5  Die groeiteorie

In 1910 het L.E. Appleton ’n studie gemaak van kinderspel en tot die gevolg- 
trekking gekom dat kinders speel as gevolg van hulle hunkering na groot- 
wording. Die kind speel omdat hy sekere bedrewenhede wat met volwassen- 
heid geassosieer word, wil beheers en hy weet dat spel die moontlikheid bied 
om dit reg te kry.

Volgens die groeiteorie is spel dus nie instinktiewe vooroefening soos Karl 
Groos beweer het nie, maar ’n doelbewuste metode of middel waardeur die 
bedrewenhede wat vir die “funksionering” as volwassene nodig is, aange- 
leer kan word.

7 .3 .1 .6  Die relasie-teorie

Volgens die relasie-teorie van die Nederlander, Vermeer, is die kind aanvank- 
lik spelende met die wêreld besig. Die wêreld (omgewing) rig ’n appêl tot 
die kind en deur daarop te reageer deur middel van allerhande aktiwiteite 
(speletjies) leer hy die onbekende ken. In en deur sy spelaktiwiteite boots die 
kind die volwassene na en raak dus spelend by die wêreld van die volwasse- 
ne betrokke. Spel is dus ’n wyse waarop daar met die wêreld in relasie getree 
word; waarop met alles en almal gekommunikeer word.

Met verwysing na al ses die voorafgaande standaard-teorieë, kan twee be- 
denkings aangestip word:

(i) Dit verklaar nie die individuele verskille in speelgedrag by kinders nie.
(ii) Daar bestaan geen moontlikheid om die geldigheid van enigeen van hier- 

die teorieë eksperimenteel te bevestig nie.

7 .3 .2  Die psigo-analitiese teorieë

Die psigo-analise (’n metode om geestesafwykings te behandel) is aan die einde 
van die negentiende en die begin van die twintigste eeu deur die Oostenryk- 
se sielkundige, Sigmund Freud, ontwikkel.

7.3 .2 .1  Die psigo-analitiese teorie van Freud

Freud se teorie wentel om twee begrippe naamlik fantasie en wense. Fanta- 
sie wat rondom werklike voorwerpe geweef is, gee aanleiding tot spel. (Die 
voorwerpe word dan as speelgoed gebruik.) Die kind gee dus aan sy fantasie 
uitdrukking deur middel of by wyse van spel. Daarteenoor onderskei Freud 
’n “passiewe” fantasie wat niks anders as blote dagdromery is nie.

Fantasie wat in spel uitdrukkíng vind, word deur twee soorte wense geken- 
merk. Ten eerste is daar die wense van ’n kind wat verband hou met sy be-
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geerte om groot en volwasse te wees; om in die skoene van ’n voorspoedige 
persoon te staan. Die kind fantaseer dus ’n situasie of omstandighede soos 
wat hy dit graag sou wou sien bestaan. Hy gebruik voorwerpe en situasies 
van die werklike wêreld om ’n eie wêreld te skep (dit wil sê deur sy spel skep 
hy die eie wêreld) sodat hy aangename ervarings na willekeur kan herhaal 
en waar hy gebeure kan orden en veranderinge kan aanbring soos dit hom 
die beste geval.

Ten tweede kan die kind wens om pynlike situasies wat hy voorheen mag- 
teloos en passief moes beleef, te verander deur sy aktiewe deelname. Hier- 
die begeerte tot die omkering of verandering van minder aangename erva- 
rings, vind plaas in die vorm van spel wat in ooreenstemming is met ’n oor- 
geërfde neiging om ervarings wat te veel vir die kind was, oor en oor te her- 
haal. Hierdie kinderlike manier van doen met betrekking tot pynlike of moei- 
like ervarings stel die kind in staat om ’n gevoel van intieme bekendheid met 
en dus meesterskap oor die situasie te verkry.

Volgens Freud poog ’n mens om die vlak van sy senuspanning so laag as 
moontlik te hou. ’n Toename in senuspanning (opgewondenheid) word as ’n 
onaangename gevoel ervaar. Onaangename gevoelens (veroorsaak deur op- 
windende gebeure of konflikte) word deur die kind in spel herhaal omdat die 
herhaling die opwinding verminder wat opgewek is. Spel stel die kind dus 
in staat om steurende gebeure of situasies (soos byvoorbeeld ’n besoek aan 
die dokter) wat hy passief en as hulpelose toeskouer ervaar het, aktief te her- 
haal en sodoende te bemeester. Daar word dus van die veronderstelling uit- 
gegaan dat die herhaling deur middel van spel die onaangename steurnis 
reduseer.

Freud het groot invloed op die sielkundige denke uitgeoefen. Sy verkla- 
ring van fantasie en spel as die projeksie van wense en die herhaling van kon- 
flikte en onaangename gebeurtenisse met die oog op die bemeestering daar- 
van, het tot tegnieke van persoonlikheidsbeoordeling gelei wat op die veron- 
derstelling gebaseer is dat spel iets van die innerlike lewe en motiewe van 
die kind kan blootiê.

7 .3 .2 .2  Die psigo-sosiale ontwikkelingsteorie van Erikson

Waar Freud hom toegespits het op die psigo-seksuele ontwikkeling van die 
mens, bou Erikson hierop voort om sy teorie ten opsigte van die sosiale ont- 
wikkeling van die mens te formuleer.

Voordat Erikson se teorie van spel behandel word, is dit noodsaaklik om 
sy benadering tot die psigiese prosesse wat die gedrag van die mens beïn- 
vloed, te verduidelik. Die prosesse is die id, die superego en die ego.

Hy definieer die id as alles wat ’n mens reduseer tot ’n blote dier (byvoor- 
beeld die impulse van ’n aap). Die superego is die teenpool van die id en ver- 
teenwoordig die eise van die gewete. Dit is die superego wat mense onderskei 
van die dierewêreld.
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Tussen die id, en die superego is die ego, wat optree as die ewewigsmag tus- 
sen die twee pole. ’n Goed ontwikkelde ego sal uiterstes wat deur die buite- 
wêreld op die individu afgedwing word, noodgedwonge uitbalanseer.

Erikson beweer ook dat die mens in sy lewe ’n aantal fases deurloop (’n 
fase is ’n tydperk waarin sekere veranderings plaasvind) en dat elke fase vanuit 
die vorige ontwikkel. Tydens elke fase word daar ’n belangrike persoonlik- 
heidseienskap ontwikkel. Positiewe ontwikkeling help die mens om die fisiese 
en biologiese omgewing te integreer met die uitdagings wat deur die ge- 
meenskap en die kultuur gerig word. Volgens Erikson word die kind in elke 
fase gekonfronteer met ’n psigo-sosiale krisis wat opgelos moet word alvo- 
rens ontwikkeling na ’n volgende fase kan plaasvind. Spel word dan deur 
Erikson gesien as ’n funksie van die ego, ’n poging om die liggaamlike (bio- 
logiese) en sosiale prosesse met die self te sinkroniseer.

Die kind speel dus om beheer in ’n situasie of ontwikkeling te herstel of 
te verkry. Hy skep dus ’n “speelruimte” waarbinne hy betekenis aan sy leef- 
wêreld kan gee. Só sal die kind oor en oor huis-huis speel.

Net soos Piaget (sy teorie word later bespreek) glo Erikson (ook ten opsig- 
te van sosiale ontwikkeling) dat dit nodig is vir die kind om self te konstrueer 
en te ontdek, ten einde te kan begryp. Hy stel twee voorvereistes vir sukses- 
volle spel naamlik vryheid binne voorgeskrewe perke en die geleentheid om 
te ontdek. Ware spel kan nie plaasvind as een van bogenoemde aspekte af- 
wesig is nie.

Erikson beskryf spel verder in die verskillende stadia van ontwikkeling:

(i) In die eerste jaar is die baba egosentries en hy konsentreer op sy liggaam- 
sensasies. In ’n later stadium bring hy eksterne voorwerpe binne sy be- 
reik, in sy spel, byvoorbeeld ’n ratel.

(ii) Een tot drie jaar: die kind kan sy wil ontwikkel omdat hy nuwe motoriese 
vaardighede en verstandelike vermoëns, asook ’n groter kennis oor hom- 
self ontwikkel het. Die kind word bewus van sy wil, wat beperkinge op 
sy spel plaas. Die kind bring balans in hierdie kwessie deurdat hy sy ou- 
tonomie ontwikkel en hom by ’n stel reëls hou wat hy self geskep het.

(iii) Vier tot ses jaar: daar ontwikkel twee soorte spel; alleenspel en sosiale 
spel. Albei het ’n outoterapeutiese invloed op die kind omdat hy begin 
leer om konflik te hanteer. Hy het ’n stadium bereik waarin hy besluit 
oor sy aktiwiteite. Sy inisiatief word getoon in die eindlose vrae wat hy 
vra en in sy kamma-wêreld. Ander mense se reaksie op sy gedrag beïn- 
vloed sy gevoelens van trots of skuld in selfgeïnisieerde aktiwiteite in 
sy latere lewe.

(iv) Ses tot elf jaar: die kind is ten volle bewus van sy eie vermoëns en hy 
voel dat hy moeilike situasies deur spel kan bemeester. Hy projekteer 
heel dikwels konflik in sy spel. In hierdie stadium ontwikkel die kind 
redenasievermoëns deur afleidings en in die speel van speletjies in oor- 
eenstemming met vaste reëls.
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Erikson beskou die volgende as funksies van spel:

(1) die verwerking van ’n traumatiese ervaring;
(2) die bemeestering van ’n komplekse lewensituasie;
(3) selfekspressie; en
(4) die inoefen van ontwikkelende vermoëns.

7.3 .3  Die kognitiew e ontw ikkelingsteorie

In sy beroemde boek Play, dreams and imitation in childhood het Jean Piaget 
(1896-1980), professor aan die Universiteit van Genêve, sy gedagtes oor spel 
bekend gemaak. Piaget beskou spel as ’n denkmedium wat deur die kind ge- 
bruik word om betekenis aan die werklikheid te gee.

Ten einde die spelteorie van Piaget te begryp is dit nodig om kortliks aan 
sy teorie van kognitiewe ontwikkeling aandag te gee.

Intellektuele ontwikkeling is volgens Piaget die gevolg van ’n voortduren- 
de wisselwerking tussen die kind (mens) en sy omgewing.

Twee prosesse is hierby betrokke naamlik assimilasie en akkommodasie. As- 
similasie behels die inpas van nuwe inligting by reeds bestaande kennis. (Die 
kind weet byvoorbeeld dat voëls vlieg en sal daarom as hy ’n uil sien vlieg, 
dit ’n voël noem, al het hy nog nooit ’n uil gesien nie). Hy buig met ander 
woorde die realiteit om by dit wat hy reeds “ken” in te pas. Akkommodasie 
vind plaas wanneer die kind nie kan assimileer nie, juis omdat die nuwe inlig- 
ting nie binne die raamwerk van sy bestaande kennis ingepas kan word nie. 
Die raamwerk van die bestaande kennis moet dus gewysig word ten einde 
die nuwe kennis te kan akkommodeer of met die bestaande kennis te kan 
integreer. (Byvoorbeeld as die kind weet dat voëls kan vlieg en hy sien ’n 
vliegtuig, kan hy nie assimileer en ’n vliegtuig ook ’n voël noem nie. Hy moet 
sy denkstruktuur verander: voëls en vliegtuie kan vlieg).

Hierdie twee aspekte van gedrag, “assimilasie” en “akkommodasie” is al- 
tyd verenig en altyd teenwoordig. Intellektuele ontwikkeling is die gevolg 
van die voortdurende, aktiewe wisselwerking tussen assimilering en akkom- 
modering: intelligente aanpassing by die werklikheid vind plaas as die pro- 
sesse mekaar balanseer of “in ewewig” is. Dit is as (’n toestand van) ekwili- 
brium of kognitiewe harmonie bekend. Die kind streef voortdurend na ekwi- 
librium en gebruik spel as die medium om dit te verwerf. Wanneer assimila- 
sie oorheers, kan die kind dus betekenis gee (assimileer) en vind daar spel 
plaas. Wanneer akkommodasie moet plaasvind, kan die kind nie betekenis 
gee nie — hy boots die handeling, klank of optrede na (in sy soeke na beteke- 
nis) ten einde te kan akkommodeer. Piaget onderskei tussen hierdie hande- 
ling, wat hy “nabootsing” noem en spel wat hy as die herhaling van ’n ont- 
moeting (reeds begryp) met inoefening as doel, beskou. Spel en nabootsing 
is volgens Piaget ’n integrerende deel van die ontwikkeling van die intelli- 
gensie en hulle gaan dus deur dieselfde stadia (naamlik die sensories-motoriese
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tydperk van geboorte tot omtrent agtien maande; die verteenwoordigende 
stadium van ongeveer twee tot sewe of agt jaar; die “konkrete” stadium, 
rondom elf of twaalf; die adolessente stadium, dertien tot vyftien).

Spel is dus vir Piaget alle gedrag waarin die aspek van aanpassing om in 
te pas by die werklikheid (dit wil sê, die aspek van geestelike akkommodasie 
teenoor dinge soos hul werklik is) nie beklemtoon word nie. Spel vind plaas 
insoverre as wat gedrag bloot een is van “inname” van “buiging” van die 
werklikheid om te pas by ’n mens se bestaande denkvorme. Aangesien dit 
’n aspek van alle gedrag is, het elke gedragspatroon ten minste iets van die 
spel in hom aanwesig; volgens die sienswyse van Piaget is daar slegs iets min- 
der of meer spelerigs in gedrag aanwesig insoverre as wat gedrag wel poog 
of nie poog nie om aan te pas by die werklikheid.

Piaget het tussen drie breë kategorieë van spel onderskei. Vroeg in ’n kind 
se lewe sal enige nuutbemeesterde motoriese vermoë oor en oor in verskil- 
lende verbande uitgevoer word. Alle voorwerpe wat die kleuter teëkom, word 
“gebuig” om hierdie nuwe gedragspatroon te pas ongeag hul gepastheid, so 
is byvoorbeeld gemerk dat ’n kind wat in ’n leë kamer toegemaak is, selfs 
sy skoene sal uittrek om daarmee te speel. Geen nuwe lering vind gedurende 
sodanige gedrag plaas nie, maar die kind gee alle blyke van plesier. Dit is 
’n voorbeeld van wat Piaget oefenspel noem. Ten tweede: die spel om ’n lap 
“aan die slaap te maak” is weer ’n voorbeeld wat Piaget simboliese spel noem.

Verbeeldingryke spel is ’n produk van simboliese denke. Die simboliese 
proses in verbeeldingryke spel word deur Piaget geïnterpreteer as ’n poging 
aan die kant van die kind om die werklikheid “tot die ego te bring” (assimi- 
leer) sonder die remmende effek van akkommodasie. By simboliese spel word 
die noodsaaklikheid van akkommodasie dus uitgeskakel. Die kind sien hom- 
self in sy verbeelding as die trein, die masjinis en die polisieman. Enige voor- 
werp wat ’n deel van sy omgewing uitmaak, soos ’n tafel, ’n stoel of ’n vaas 
blomme ondergaan vinnige veranderinge om by sy kreatiewe denke aan te 
pas. Alhoewel die kind kan onderskei tussen fantasie en die werklikheid, is 
hierdie onderskeiding soms onduidelik. Simboliese spel dien tot bevrediging 
van die ego, maar Piaget heg nie waarde daaraan vir kognitiewe ontwikke- 
ling nie. Simbole is uiters persoonlik en subjektief en hang saam met die kind 
se persoonlike ervaring van ’n voorwerp of ontmoeting. Verbeeldingspel ver- 
teenwoordig dus dit wat die kind deur middel van simbole beleef het.

Piaget onderskei ook ’n derde hoofkategorie van spel wat hy “spel-met- 
reëls” noem. Hierdie tipe spel ontwikkel die laaste by kinders en dit is pre- 
sies wat die naam aandui.

Die waarde van PÍaget se spelteorie vir pre-primêre onderwys is soos volg:

(i) Daar kan afgelei word dat spel die medium is waardeur kognitiewe ont- 
wikkeling plaasvind.

(ii) Daar kan afgelei word dat leer gerig kan word deur die geleentheid tot 
spel wat aan die jong kind verskaf word.
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(iii) Die aard van die kind se verkeer met sy omgewing word bepaal deur 
die fase van kognitiewe ontwikkeling waarin hy verkeer, daarom word 
dit in ag geneem wanneer die onderwyseres die omgewing van die kind 
struktureer.

(iv) Ten einde betekenisvolle speelgeleenthede te verskaf behoort die onder- 
wyseres op hoogte te wees van hoe die kind in elke fase van kognitiewe 
ontwikkeling leer en dink.

7.3 .4  Die ekologiese teorie

Hierdie teorie is veral geïnteresseerd in die voorwaardes waaraan spel moet 
voldoen en hoe hierdie voorwaardes die spel en gedrag van kinders beïnvloed. 
Navorsing het getoon dat die materiaal wat tot die kinders se beskikking gestel 
word en waarmee hulle speel, wel die konsentrasie van die kind, die interak- 
sie tussen die kind en dit waarmee hy speel en die mate en soort kommunika- 
sie wat plaasvind, beïnvloed.

7.3 .5  Die infantiel-dinam iese teorie

Lewin se spelteorie van 1933 postuleer dat die kind se kognitiewe lewens- 
ruimte nog ongestruktureer is deurdat hy nog nie tussen die werklike en die 
onwerklike kan onderskei nie. Dit is vir die kind egter maklik om hom deur 
middel van spel in ’n onwerklike fantasiewêreld te verplaas waar alles veran- 
derbaar, arbitrêr en hanteerbaar is. Tot op ongeveer sesjarige ouderdom is 
hierdie tendens veral waarneembaar wanneer die kind aan groot druk onder- 
werp word.

In aansluiting by Lewin sê Buytendijk (1934) dat die kind speel omdat hy 
’n kind is en omdat sy kognitiewe dinamiek geen ander optrede toelaat nie. 
Die drie hoof karaktertrekke wat volgens Buytendijk die kognitiewe dinamiek 
bepaal is die volgende:

(i) die gebrek aan motoriese en verstandelike samehang en koórdinasie;
(ii) die behoefte aan simpatieke begrip in teenstelling met objektiewe ken- 

nis; en
(iii) ’n ambivalensie (die gelyktydige aanwesigheid van teenstrydige wense 

of gevoelens) ten opsigte van die objekte, veral die onbekende of vreem- 
de objekte, waarmee die kind in aanraking kom of speel.

Spel is daarom die uitdrukking van die kind se benadering tot sy omgewing. 
Dit laat patiese kennis van die omgewing toe en geen onmiddellik oplossings 
vir die probleme nie. In die infantiel-dinamiese teorie is spel die wyse waarop 
die kind dink.
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7.4 Gevolgtrekking

Daar kan met reg gevra word na die implikasies van hierdie teorieë vir elkeen 
wat by die opvoeding van kinders betrokke is.

Die een gemeenskaplike faktor wat in al die teorieë benadruk is, is dat spel 
’n deel van die jong kind se wesensaard is. Om te speel is ’n aangebore eien- 
skap en dit is ’n lewensnoodsaaklike aktiwiteit. Spel is dan ook een van die 
betekenisvolste wyses van dialoog en kommunikasie tussen die kind en die 
wêreld. Wanneer die kind speel, “verplaas” hy homself in die werklikheid 
van ’n “wêreld van volwassenes” wat vir hom nog versluierd lê en wag; wat 
hy nog moet leer ken deur dit te “verower” . Speel is daarom ’n gerig-wees- 
op-die-toekoms.

Spel lei tot (nuwe) ontdekkinge en al spelende verskuif die kind sy horison- 
ne en brei sodoende die grense van sy bekende wêreld uit. Deur sy spel skep 
die kind sy eie hanteerbare, tydelike wêreld sodat hy geborge kan voel. Juis 
daarom gryp die kind dikwels na vormlose voorwerpe (bv. ’n stok vir ’n perd) 
waaraan hy die werklikheid vasknoop. Hy identifiseer hom met die speelding 
en bewerkstellig sodoende ’n persoonlike ontmoeting daarmee. Die spelende 
kind is in die eerste plek ’n lerende kind sodat die kind deur middel van die 
spel sy weg tot volwassenheid kan vind. Dit (spel) bied aan die kind die ge- 
leentheid om aktief, verowerend en kreatief te skep en te herskep. A1 spelen- 
de loop hy sy eie moontlikhede, sy eie persoon-wees vooruit. Spel by die kind 
is lewensvervulling in sigself — dit is ’n wyse van mens-in-die-wêreld wees.

In en deur sy spel boots die kind die volwassene en sy aktiwiteite na en 
gee sodoende uitdrukking aan sy hunkering, sy wens, om self ’n volwasssene 
te word. Hierdie wenslewe van die kind hang ten nouste met sy gevoelslewe 
(die patiese) en sy kenlewe (die gnostiese) saam.

Die patiese appêl wat dinge tot die kind rig is veral ’n uitnodiging tot lig- 
gaamlike eksplorasie, tot gewaarword van beleefde beweging, ruimte en tyd, 
maar ook van voorstel en fantasering.

Die kind kan ook sy omgang met die dinge gnosties belewe, waar hy objek- 
te waameem, hanteer, vergelyk en skeppend daarmee optree. Spelaktiwitei- 
te lei dus tot ’n verdieping van die werklikheidsbelewing en ’n uiteindelike 
vertroudheid met die werklikheid.

Bedrewendheid wat deur middel van spel verower word, is weer kognitief 
van aard. (Die kind het nou ’n verstandelike greep op die wêreld verwerf). 
In hierdie geval is bewys dat spel tot verbeterde beplanning, probleem- 
oplossing, kreatiwiteit, kreatiewe denke, taalgebmik en geheue-aanwending 
aanleiding gee.

Spel hou ook verband met die ontwikkeling en verfyning van die kind se 
totale motoriese vermoëns en liggaamlike bewuswording. Deur fisiese oefe- 
ning word daar vaardighede ontwikkel wat tot selfvertroue en geborgenheid 
aanleiding gee.

Die kind as mens tussen en by ander mense, as ’n sosiale wese, het die be- 
hoefte om deel van ’n groep te wees en in hierdie opsig dra spel tot die ont-
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wikkeling van sy psigo-sosiale verhoudinge by. Deur met ander kinders te 
speel leer die kind hoe om hom (mens-)waardig te gedra en volgens gedrag- 
reëls (spelreëls) op te tree en dit stel hom in staat om sy eie gedrag te evalu- 
eer en “te meet” aan die norm van groepsoptrede. Die kind leer sodoende 
wat sosiaal aanvaarbaar/onaanvaarbaar is en dit stel hom in staat om norma- 
tiewe gesag te aanvaar en om ruimte en idees met ander te deel. Spel is dus 
’n noodsaaklike, voorbereidende aktiwiteit vir die bemeestering van komplek- 
se en gesofistikeerde gevoelsmatige, intellektuele, fisiese en sosiale vaardig- 
hede.

Weens verskeie ekonomiese en maatskaplike redes groei baie kinders dees- 
dae in omgewings en omstandighede op wat dikwels nie voldoende speelge- 
leenthede bied nie. Dit is dan die taak van die onderwyseres in die pre-primêre 
fase om die geleenthede vir die kind te struktureer en te skep sodat daar aan 
sy hunkering om te speel voldoen kan word en sodat hy die werklikheid deur 
selfontdekking kan leer ken. Piaget stel hierdie belangrike feit soos volg:

. . . in order for a child to understand something, he must construct it himself, 
he must re-invent it. Every time we teach a child something, we keep him from 
inventing it himself . . . that which we allow him to discover by himself will re- 
main with him visibly . . . for all the rest of his life. (Piers 1972:27)
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