
HOOFSTUK 8

Die sekondêreskoolkind

8.1 IDENTIFISERING VAN DIE 
SEKONDÊRESKOOLKIND

Die sekondêre skool huisves die kinders van standerds ses tot tien. Die 
standerd ses-kind is ongeveer dertien jaar en die standerd tien-kind 
ongeveer sewentien jaar. Die groot massa kinders aan sekondêre skole 
val binne hierdie leeftydsgrense alhoewel toegelaat moet word vir ’n 
grensoorskryding van een of twee jaar veral aan die bopunt van die tyd- 
perk.

Die leerling betree die sekondêre skool in ’n tydperk as kind, maar 
verlaat dit as jeugdige wat op die drumpel van volwassenheid staan. Lig- 
gaamlike groei gedurende hierdie tydperk was fenomenaal daar die 
matrikulant ook reeds geslagsrypheid bereik het. Sy psigiese ontwikke- 
ling is die voorwaarde vir sy wording tot die peil van volwassenheid wat 
nou bereik word. Die groei, ontwikkeling en totaliteitswording ge- 
durende hierdie jare word goed deur die benaming adolessensie getipeer 
wat letterlik beteken na iets heen groei of ontwikkel. Adolessensie beskryf 
die periode van volwassewording as sodanig. Daarom word aan die 
adolessent gedink as die jongmens wat biologies en kultureel sodanig 
ontwikkel dat hy geleidelik tot die volwasse wêreld toetree.

Vanweë individuele verskille by kinders, verskille in benaderings- 
wyses en verskille in kriteria wat vir indeling aangewend word, is daar nie 
volkome ooreenstemming tussen gesaghebbendes oor die indeling 
volgens kronologiese ouderdom van kinder- en adolessente periodes nie. 
Met inagneming van die kultuurinvloede kan in die algemeen aanvaar 
word dat adolessensie ongeveer van sowat 12 tot 22 jaar strek. Hiervol- 
gens kan die tydperk ingedeel word in die vroeë adolessensie van 12 tot 
15 jaar, middeladolessensie van 15 tot 18 jaar en laatadolessensie van 18 
tot 22 jaar. Wat hierdie indeling betref, bevind die sekondêreskoolleer-
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ling hom dus in die vroeë en middeladolessensie. Fisieke pubertering is 
’n kenmerk van die onderste grens terwyl die boonste grens deur kultu- 
rele eise bepaal word. Dit is vanaf die vroegste tye so dat die adolessent 
die fakkel van beskawing van die vohvassenes ontvang om die waardes en 
norme sowel as die inhoud van die betrokke kultuur uit te dra. Vanweë 
die hoë eise wat 'n ontwikkelde kultuur stel, word die adolessensie uit- 
gerek om die jeugdige beter voor te berei om die lewe in al sy fasette as 
selfstandige volwassene te betree. In vroeëre geslagte met hul statiese 
kultuur en by primitiewe volke is geslagtelike rypheid bykans die enigste 
vereiste vir volwaardige volwassenheid. Terwyl adolessensie by die 
hoogsontwikkelde kultuur gerek word, verskyn generasiegapings, 
studenteonlus en oproer, hoofsaaklik vanweë die ambivalensie waarin 
die jong mens leef. Hy is én kind én volwassene. Dit is dan veral die na- 
skoolse jeug of laatadolessent wat hierdie toestand van dubbelsinnig- 
heid beleef. 'n Verdere beskrywing van die naskoolse jeug word in die 
volgende hoofstuk gegee. Voortaan sal na die sekondOreskoolleerling 
verwys word as die adolessent terwyl die naskoolse jeugdige (laatadolessent) 
as die jeugdige bekend sal wees.

Juis omdat daar ’n naskoolse jeug is, word die sekondêreskoolkind 
met groter gemak in die kategorie kind terugforseer. Die senior 
sekondêreskoolleerling wat liggaamlik volwasse is, ontvang dikwels nie 
die mate van erkenning van sy selfstandigheid en waardigheid wat hom 
toekom nie.

Wordingsmomente soos die kogniticwe, affektiewe, en so meer kan in 
hul ontwikkelingsverloop beskryf word, maar aangesien dit altyd in 
besondere situasies is waar die kind in relasie tot ander, idees, objekte of 
homself verkeer, waargeneem word, word die kind in dié verskillende 
relasies beskryf.

8.2 WORDINGSDOELEINDES VAN DIE 
ADOLESSENT

Dit is reeds vroeër gestel dat die volgende wordingsdoeleindes van die 
kind onderskei kan word.

Betekenisvolheid as die wil om te verstaan.
Adekwate self as die wil om iemand te wees.
Toebehorenheid as die wil om aan mense wat vir hom belangrik is toe 

te behoort.
Hierdie doeleindes is kompleks en veel omvattend. Dit moet ook nie 

veronderstel word dat die kind sodanige doeleindes verwoord en for- 
muleer en bewustelik metodes en weë beplan om dit te realiseer nie. 
Deur die kind waar te neem, kan sy strewinge en handelinge onderskei
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word as beiiorende tot hierdie kategorieë. Selfaktualisering kan as die 
meer oorkoepeiende selfstandigheidstaak beskryf word. Die verwerk- 
liking van al sy moontlikhede kan net geskied as hy versiaan en hom 
oriënteer, as hy persoonlike doeltreffendheid beleef -  wat as ’n positiewe 
selfkonsep onderskei word -  en as hyaan diemensewal vir hom belangrik 
is, toebehoort en deur hulle aanvaar word. Hierdie konsepte kan nie 
geskei word nie, maar word slegs met die oog op eksplisitering onder- 
skei. A1 is dit die empiries-opvoedkundige wat die strewinge of hunke- 
ringe van die kind verwoord, is dit nogtans inderdaad die kind wat wil 
weet en wil verslaan en hom wil oriënteer. Dit is die kind wat homself wil 
aanvaar en die kind wat aan mense wil toebehoort.

In die senior sekondêreskoolfase waarin die kind sig nou bevind, is 
bovermelde doeleindes nog net so geldig, alhoewel dit nuwe inhoud kry. 
Sy oriëntering geskied deurdat hy met behulp van formeel operasionele 
denkwyses betekenis kan gee aan alles waarby hy betrokke is, in 
besonder die objekte, idees, ander en homself. Sy selfkonsep bereik ’n 
hoë mate van permanensie wat juis kristalliseer in sy kontinue verwerk- 
liking van adekwaatheid. Die sekondêreskoolleerling se verhouding met 
sy ouers en sy portuur van albei geslagte openbaar nuwe kenmerke, maar 
die hunkering tydens die verloop hiervan is nog dat toebehorenheid 
beleef sal word. Hierdie wordingsdoeleindes word net verwerklik terwyl 
die kind in relasie verkeer tot homself, tot die mense wat vir hom 
belangrik is, soos sy ouers en sy pcrtuur en tot die objekte en ideeswaar- 
by waardes houdinge, en so meer ingesluit is.

8.3 DIE ADOLESSENT SE RELASIES MET SELF

Die kind betree die sekondêre skool met ’n deeglike besef van die eie 
identiteit en met ’n bepaalde selfkonsep wat positief of negatief kan 
wees. Die selfkonsep is die totaliteit van die evaluering van al die verskil- 
lende komponente van sy selfidentiteit. Die selfidentiteit verwys na die 
beeld wat hy van sy liggaam het, van homself as leerling waar al sy pres- 
tasies en vaardighede in die klaskamers en daarbuite ter sprake is, as 
kind van sy ouers, as maat van sy portuur, ensovoorts. Elkeen van hierdie 
identiteitskomponente is geëvalueer sodat hierdie selfkonsepsies verskil 
in kwaliteit. Sommige is hoog. Die kind presteer byvoorbeeld goed in 
atletiek en wiskunde en beskou homself as: “ Ek is ’n goeie atleet.’’ en 
“Ek is goed in wiskunde.” Ander is laag, so byvoorbeeld is hy lelik in sy 
eie oë en kommunikeer moeilik met portuur, sodat hy homself sien as: 
“Ek is lelik.” en “My maats hou nie van my nie.” Sommige selfkonsep- 
sies is naby die kern van sy persoonwees en is baie belangrik terwyl ander 
nader aan die periferie geleë en minder belangrik is. Die kind se self-
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konsep is die geïntegreerde totaliteit van al die selfkonsepsies.
Aan die sekondêre skool vind daar tydens die vroeë- en middel- 

adolessensie by alle kinders ingrypende liggaamlike veranderinge plaas, 
wat onder meer sy relasies met objekte en ander mense op diepgaande 
wvse raak. Dit kan wees dat hy sy nuwe liggaam beleef as verheffend of 
vernederend. In hierdie konteks is die fisieke, psigiese en sosiale 
veranderinge ter sake, want in hierdie relasies ontplooi 'n liggaamsbeeld 
of fisieke self, ’n psigiese self en ’n sosiale self wat in hoë mate tot sy self- 
konsep bydra.

Die fisieke self is van groter sentrale belang tydens adolessensie as in 
enige ander tydperk van die mens se lewe behalwe miskien in die ouder- 
dom. Basiese fisiese veranderinge forseer die liggaam in die adolessent 
se bewussyn in. Sy liggaamsbelewing is nie willekeurig nie. Die liggaam- 
likheid begin nou die aandag opeis. Die betekenis van die liggaamlik- 
heid lê nou in die liggaam self (Engelbrecht, 1970, p. 176). Nuwe sen- 
sasies, kenmerke en liggaamsverhoudinge verskyn. Met hierdie drama- 
tiese veranderinge word die liggaam ook simbool van belewing. 
Afhangende van die toestand, kwaliteit en aard van die liggaam, word op 
grond van dié liggaam onder meer die volgende beleef: bevoegdheid in 
gimnastiek, eiewaarde in ’n atletiekprestasie, veiligheid deur eie krag, 
hoogagting en aanvaarding deur die mooi gesig en mooi liggaam. 
Liggaamsbewustheid bestaan vanaf geboorte en vanweë die blywende 
aard daarvan vorm dit ook die basis van geslagsidentiteit. Met die 
verskyning van sekondêre geslagskenmerke moet die adolessent aanpas 
daarby volgens sy interpretasie van anderse persipiëring van sy nuwe lig- 
gaam. Die adolessent kan nie geslagtelik neutraal wees nie (unisex 
kleredrag en haarstyl tenspyt). Hulle word deur die portuur van albei 
geslagte in hul geslagtelikheid geëvalueer. Die individu kry dus as gevolg 
hiervan ’n nuwe status wat berus, nie op die vaardigheid in albasterspel 
nie, maar op die doeltreffende vertolking van die manlike of vroulike rol 
wat van kultuur tot kultuur en tyd tot tyd verskil. Om hierdie rol te kan 
vertolk, eksperimenteer die meisie met die mooimaak- en lekkerruikmid- 
dels saam met haarstyle en modes wat deur die advertensies nie net aan- 
gebied nie, maar opgedring word. Dit is nie maar ’n interessante of ydele 
tydverdryf nie. Die dogter is persoonlik by hierdie handelinge betrokke, 
want die essensiële vraag is of dit haar kan naderbring aan haar fisiese 
ideaalbeeld en miskien, wie weet, kan die selfportret wat in die fantasie- 
spel van die dagdrome opgetower word ’n werklikheid word. Fisiese 
kenmerke soos liggaamslengte, fisiese krag, swaarlywigheid, velpro- 
bleme, sproete, mooiheid en aantreklikheid beïnvloed die wyse van 
responsie van die ander (veral portuur) teenoor die adolessent. Die per- 
soon se eie belewing van sy fisiese voorkoms is nog belangriker as hoe 
hy/sy in die oog van ’n objektiewe waarnemer daaruitsien. Die
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preokkupasie van die sekondêreskoolleerling met die eie liggaam is 
begryplik, want dit is hy of dit is 5>> ongeag die omstandighede. Die 
hoërskoolatleet kan hom dit nie voorstel dat uitbultende spiere weinig 
tot die prestige van ’n volwasse man bydra nie. So kan die meisie met 
doodgewone voorkoms nie begryp dat haar gebrek aan stralende bekor- 
ing namate volwassenheid toeneem, minder belangrik word nie.

Hierdie preokkupasie met die eie liggaam is noodsaaklik, want die 
perseptuele veld van die adolessent word vereng deur die tirannieke 
standaarde van die portuur (Rogers, 1977). Afwykings van die goedge- 
keurde standaarde in kleredrag en voorkoms word ten beste verdra. Die 
prys wat vir nonkonformiteit betaal word, is verwerping. Beide geslagte 
sal dus noodwendig daarna streef om ooreen te stem met die goedge- 
keurde stereotipe van hul eie geslag.

Die adolessent se besorgdheid oor sy fisieke voorkoms lyk oordrewe 
(veral in die oë van die volwassene), maar dit stem ooreen met die in- 
tense belewing van eie liggaamlikheid.

Aangesien die liggaamsbeeld gedurende adolessensie van primêre 
belang vir die selfkonsep is, is die betrokkenheid by die liggaam en sy 
ekstensiteit wat die voorkoms bepaal, begryplik. Die selfkonsep sluit 
veel meer as die liggaamsbeeld in, maar die invloed van die liggaams- 
beeld op die selfkonsep is ook meer as wat die liggaamsbeeld per se as 
komponent van die selfkonsep aandui. Dit is deur die liggaam wat die 
mens tot die wêreld toetree en relasies vorm. Dit is hier weer eens nie die 
liggaam as biologies-fisiese eenheid nie, maar dit geskied via die liggaam 
as beleefde liggaam. Die huiwering waarmee ’n meisie met aknee in 'n 
vreemde omgewing sosiale relasies vorm, is oorbekend. Dit is met hier- 
die liggaamsbeeld wat deurleefde liggaamlikheid is wat relasies met 
ander mense en objekte (vgl. gimnastiekapparaat) gevorm word.

Die effek van die relasies met die eie liggaam is verheffend of 
vernederend, aangeneem of onaangeneem met die gevolg dat die uit- 
spraak kan wees: “Ek hou van my liggaam.” of “ Ek hou nie van my lig- 
gaam nie.” of dit word êrens tussenin gekwalifiseer. Die implikasie is dat 
die adolessent die liggaam beleef as: “My liggaam wat in die oë van 
ander mense beskerm moet word.” of as: “ My liggaam wat vanself- 
sprekend deur ander aanvaar word, dus kan ek my liggaam vergeet, 
daarby verbygaan en my aandag aan die probleem voorhande gee.”

Die selfkonsep as die uitslag van die persoon se relasies ook met ob- 
jekte, idees en met ander verdien verdere vermelding. Die polariteits- 
effek van relasies (vgl. Relasies) is altyd toenadering of verwydering, 
aangenaam of onaangenaam en wat saamgevat word as positief of 
negatief. As die adolessent in relasies met portuur en ander mense wat 
vir hom belangrik is, hooggeag en aanvaar word, aanvaar hy homself 
(Coopersmith, 1967). Dit dra tot ’n positiewe selfkonsep by.
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Die adolessent wat in die meeste vakke so hoog presteer dat hy die 
prestasie volgens sy eie maatstaf aanvaar, se positiewe akademiese self- 
konsep sal tot 'n aigemene positiewe selfkonsep bydra. Sodanige sukses- 
volle ervaring in optrede voor die klas, voordrag voor ’n gehoor, en so 
meer sal ook tot ’n positiewe selfkonsep bydra net soos aanvaarding, 
aanprysing en aanmoediging deur mense wat vir die persoon belangrik is.

Selfkonsep en angs staan in ’n omgekeerde verhouding tot mekaar 
(Vrey, 1974). Hoe swakker die selfkonsep, hoe meer angs word beleef. 
Hoe beter die self aanvaar word, hoe minder angswekkende situasies 
word geantisipeer en beleef, want daar is minder twyfel oor die vermoëns 
en aanvaarding van die self. Hoe swakker die selfkonsep, hoe meer 
ondoeltreffend die strategie waarmee angs en spanning gehanteer word 
(vgl. May, 1950).

By die oorweging van die selfkonsep word die effek van die persoon se 
relasies op sy selfbelewing bespreek. Die wese en aard van daardie 
relasies vereis met die oog op die selfaktualisering deur die adolessent 
besondere aandag. Daarom volg die verdere behandeling van die 
relasies. Dit gaan hier om die relasievorniing van die selfaktualiserende 
adolessent waar selfaktualisering begeleide aktualisering beteken. 
Opvoedingsteun is grootliks op die agtergrond en implisiet teenwoordig 
terwyl ingryping en instemming op die oorwoë mening van die opvoeder 
berus en te enigertyd verwerklik kan word.

8.4 DIE ADOLESSENT SE RELASIES MET SY 
PORTUUR

8.4.1 Inleiding

Die jong adolessent se relasies met kinders van sy ouderdomsgroep word 
toenemend belangriker soos hy vanaf die voorskoolse jare groei na 
dolessensie. Gedurende adolessensie is die relasies met sy portuur uiters 
betekenisvol vir sy selfaktualisering. In die samesyn met sy protuur gaan 
hy skool, neem hy aan sport deel, word vermaaklikhede soos die 
bioskoop besoek en word daar ontspan op die speelgrond en elders. Die 
maats bied geselskap en dien as klankbord om die adolessent die geleent- 
heid te gee om na sy eie stem en opinies te luister. Hierdie opinies raak 
somtyds temas wat nie voor volwassenes gelug kan word nie, soos 
onderwysers, ouers, straf, persoonlike probleme rakende die skool, 
militêre diens, verhoudinge met die teenoorgestelde geslag, en so meer. 
Om hierdie opinies te kan lug, moet dit by die spreker helder en duidelik 
geformuleer wees. Dit is ’n groot aansporing vir die adolessent om helder 
te dink en sy gedagtes in duidelike taal uit te spreek sodat die portuur
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hom kan begryp. Vir sy selfaktualisering is daar verskeie kenmerke van 
die adolessent se relasie met sy portuur wat belangrik is.

8.4.2 Vriendskap tussen adolessente

Die belangrikste relasie wat ’n adolessent kan vorm met ’n lid van sy por- 
tuur, is hegte vriendskap. Hierdie vriendskap weer die smarte van een- 
saamheid wat dikwels selfs in die teenwoordigheid van ’n groep beleef 
word. Fisiese teenwoordigheid verseker nie werklike ontmoeting en 
psigiese nabyheid nie. ’n Seun en ’n meisie kan vir ’n lang tyd saam dans 
terwyl elk in sy eie gedagtes versonke bly. As daar nie ’n band wat geken- 
merk word deur die besondere gevoelsmatige kwaliteite soos ’n gevoel 
van intimiteit, teerheid en vriendelikheid wat wedersydse kennis van 
mekaar vereis, bestaan nie, kan die adolessent eensaam bly soos tevore.

Die mees betekenisvolle vriendskappe verskyn waar twee jong mense 
mekaar se gemeenskap as gelykes deel, tuis voel bymekaar en vry voel 
om intieme geheime en die mees private gedagtes te wissel en gevoelens 
uit te leef. In so ’n verhouding is daar vertroue, geen rede om voor te gee 
of daarop bedag te wees dat geen geheime verklap word nie. Adoles- 
sente wat sodanige vriende is, kan mekaar op uitgesproke wyse bestraf 
sonder om te veroordeel.

’n Vriendskap van hierdie aard sal eerder voorkom tussen twee per- 
sone by wie belangrike kenmerke soos intelligensie en sosio-ekono- 
miese status ooreenkom as wat hulle hierin verskil.

’n Kenmerk van die hegte vriendskap is die ongedwonge aard daar- 
van. Daar is geen ruimte vir formaliteite en sosiale beleefdheid nie.

Groot vriendskap kan stilte verdra. Na langdurige gebabbel kan 
periodes van stilte voorkom wat geen spanning of ongemaklikheid ver- 
oorsaak nie. Waar formele vriende bymekaar is, skep periodes van stilte 
angs en ongemak. Hierdie stilte is ondraaglik.

8.4.3 Sosiale aanvaarding

In 'n portuurgroep is daar adolessente wat baie populêr by die oorgroot 
meerderheid is en ander wat uiters onpopulêr is en deur die meeste 
verwerp word. Allerlei skakerings van aanvaarding en verwerping kom 
tussenin voor. Deur sosiometriese studies word belangrike informasie in 
verband met die relasies tussen adolessente verkry. Sodanige informasie 
(vgl. Jersild, 1963, p. 258) toon dat populêre adolessente opgeruimd, 
vriendelik, aktief en natuurlik is en geredelik en vrywillig aan allerlei 
aktiwiteite deelneem en ook maklik die inisiatief neem.
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Adolessente wat swak aanvaar word, is dikwels buierig, bedroef, 
bekommerd en voel onveilig. Dit is nie seker watter oorsaak en watter 
gevolg is nie. Veel wisselwerking kom voor. Dit is seker dat 'n kind wat 
deur sy portuur vanweë buierigheid verwerp word nog meer buierig sal 
word. Met die toename in ouderdom word ander norme vir groepsaan- 
vaarding genoem. Dit blyk egter dat fisieke prestasies in sport, soos 
atletiek, saam met vriendelikheid en geselligheid wat hoog deur die sub- 
kultuur aangeslaan word, ook hoog in die rangorde van norme vir aan- 
vaarding bly.

8.4.4 Konformiteit

Dit is 'n algemene verskynsel wat geredelik waargeneem word dat daar 
by adolessente in elke kultuurgroep groot ooreenstemming is wat klere- 
drag, spraak, gewoontes, segswyses en so meer betref. Hierdie 
verskynsel van ooreenstemming word konformiteit genoem. Aangesien 
dit 'n algemene verskynsel is, beteken dit dat ’n adolessent moet kon- 
formeer om as lid van die groep onderskei te kan word. Die implikasie is 
dat konformiteit stilswyend en/of uitgesproke afgedwing word. Om as lid 
van die groep opgeneem te kan word, sal die individuele persoon moet 
konformeer. Aan die ander kant verlang die adolessent om deur sy por- 
tuur aanvaar te word. Hierdie drang bring ’n geredelike bereidwilligheid 
om te konformeer.

In die ywer om te konformeer ten einde aanvaar en geliefd te wees, 
neem adolessente deel in praktyke wat hulle self soms nie altyd goed- 
keur nie, soos drink en rook. Hulle is bereid om te konformeer al bots die 
uitingswyse met die algemene gebruike of die wense van hul ouers.

Kompetisie is ’n algemene kultuurverskynsel en daarom kom dit ook 
in ryke mate by die adolessent voor. Afhangende van die besondere ken- 
merke van ’n bepaalde kultuurgroep kom dit dikwels voor dat die uit- 
blinker juis nie konformeer nie. Indien hoë prestasie (op een of ander 
terrein) deur die portuurgroep hoog aangeslaan word, sal die uitblinker 
se aansien deur die hoë prestasie verhoog word. Gewoonlik is die kom- 
pulsiewe kompeteerder ’n persoon met lae selfkonsep. Hy moet teen wil 
en dank sy eie waarde bewys (ook vir homself) deur sodanig te 
kompeteer dat hy ander oortref. Hierdie kompulsiewe kompetisie isself- 
vernietigend, want so ’n persoon is nie in staat om die samesyn met sy 
portuur met oorgawe te geniet nie. Wanneer kompetisie in ’n gees van 
genot op ’n spontane wyse onderneem word om ’n plek te verower, is dit 
heilsaam. Die goedmoedige kompetisie verhoog populariteit en rym met 
konformiteit.

Konformiteit dra tot die wording van die adolessent by, maar in sy
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identiteitsvorming moet sy uniekheid vorm aanneem. Dan eers is hy per- 
soon in sy eie reg en nie maar ’n sandkorrel op die strand nie. In die 
opvoedingsituasie is dit essensieel dat die opvoeder die adolessent 
geleentheid sal gee om met maats te konformeer. Trouens, die 
periodieke verlating is ’n noodwendige komponent van die opvoedings- 
verloop. Maar die opvoeder moet die adolessent weer ontmoet om hom 
onder meer in sy identiteitsvorming te steun, waartydens hy verneem jy is 
jy, uniek, onherhaalbaar en beklee met digniteit. Waar konformiteit neig 
na opheffing van identiteit, moet die adolessent juis eventueel tot ’n 
deeglike besef van eie identiteit kom.

8.4.5 Die heteroseksuele relasies van die adolessent

Die voorwaarde vir die vorming van heteroseksuele relasies is die vestig- 
ing van ’n eie geslagsidentiteit. Daar is drie oorvleuelende fases in die 
psigoseksuele ontwikkeling van die kind. Die eerste is die geslagsidenti- 
teit. Vanaf die blou en pienk kleertjies van die baba leer die kind van 
kleins af hy is ’n seun of sy is ’n dogter. Die volgende fase is die verwerw- 
ing van geslagsvaardighede. Hierdie vaardighede is tipiese gedrags- 
wyses wat outomatismes geword het, soos netheid en fynheid by dogters 
en speel met poppe terwyl seuns ruwe speletjies speel. Die volgende fase 
is geslagswaardes, kennis en houdinge. Laasgenoemde is sterk kultureel 
bepaal. Elk van hierdie ontwikkelingskomponente bly in eie reg bestaan. 
Tydens adolessensie kry geslagsidentiteit ’n nuwe dimensie. Die eie 
geslagsgedragswyses toon nuwe kenmerke en so ook die waardes en 
houdinge.

Dit is met die belewing van geslagsidentiteit met die ooreenstem- 
mende gedragswyses en houdinge wat die seun en meisie na mekaar 
hunker en aangetrokke voel. Hierdie seun-meisierelasies isuiters belangrik 
vir die kind se selfaktualisering in selfstandigwording en vertoon die volgende 
kenmerke:
(a) Toevallige ontmoetings kom voor, afsprake word gemaak en hulle 

gaan saam na sportbyeenkomste, bioskope, en so meer.
(b) Met die toename in ouderdom word meer formele afsprake gemaak 

en die seun begin die meisie die hof te maak.
(c) Liefkosing kom voor op ’n los en vas manier of die paartjie begin vas 

uitgaan.
(d) ’n Belangrike kenmerk van die verhouding is dat dit eerder deur die 

erotiese in stand gehou word as deur die seksuele affiniteit. Die 
erotiese element word gekenmerk deur onderlinge aantrekking, die 
drang om in mekaar se teenwoordigheid te verkeer, onderlinge be- 
wondering en die drang om na mekaar te staar en tere beleidenisse
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aan mekaar toe te vertrou sonder dat daar 'n duidelike seksuele 
intensie is. (vgl. Langeveld, 1961, p. 253)

As ’n seun en meisie op mekaar verlief is, word ’n wye reeks 
emosies intens beleef. Dit gaan van die hoogte van ekstase en 
vreugde na die diepte van terneergedruktheid, smart en pyn; van 
oorweldigende teerheid na woede; van vreugde na vrees. Hierdie 
veranderlike gemoedstoestande van die adolessent in relasie met die 
maat veroorsaak dikwels afgetrokkenheid en treurigheid of opge- 
ruimdheid en blymoedigheid.

(e) Die adolessent se gemoeidheidmet sy eie liggaam bring ’n huiwering in 
die verhouding, want nuwe fisiese verskynsels soos menstruasie of 
saadstorting kom na vore sowel as die bewuswording van nuwe 
begeertes en drange. Dit maak outentieke inligting wat hy ten op- 
sigte van sy liggaam nodig het, en wat hy in ’n atmosfeer van ver- 
troue en pedagogiese aanvaarding en verantwoordelikheid kan be- 
kom, dringend noodsaaklik.

(0 Die heteroseksuele verhoudinge van die adolessent word ook geken- 
merk deur 'n drang na outentieke kennis in verbandmet die ander een se 
liggaam en in verband met die effek van hul verhouding op mekaar.

(g) Die seun-meisierelasie word ook gekenmerk deur onsekerheid, twyfel 
en angs. Of die sekondêreskoolleerling reeds ervaring van seksuele 
omgang gehad het of nie - in elkeen se gemoed leef daar vanweë 
onsekerheid en angs vrae wat om beantwoording roep. Hierdie vrae 
raak probleme soos masturbasie, menstruasie, swangerskap, aborsie, 
kontrasepsie, homoseksualiteit, en so meer. Die adolessent soek hier 
na outentieke kennis wat op ’n openhartige wyse aangebied word - 
sonder moraliserings daarby. Onvoldoende, sowel as foutiewe 
informasie veroorsaak onsekerheid en twyfel wat angs meebring. 
Hierdie angs wat dikwels onnodig is, kan soms die adolessent se 
gemoedslewe so beset dat hy nie sy dagtaak na behore kan verrig nie.

Die opvoedingsteun waarna die adolessent in hierdie verband roep, is 
in die eerste instansie outentieke kennis wat sonder preutse skugterheid 
meegedeel word. ’n Voorwaarde sou in alle gevalle wees dat sodanige in- 
ligting tydens pedagogiese ontmoeting in ’n pedagogiese atmosfeer moet 
geskied. Dit is eie aan die adolessent om selfstandig te wil wees. Die ef- 
fek van selfstandigheid kom juis in die heteroseksuele omgang sterk na 
vore waar die jeugdige verplig is om uit eie keuse standpunt in te neem 
en op grond van sy rangorde van waardes selfs vir die andersins toelaat- 
bare NEE te sê. May (1970) wys tereg daarop dat kontrasepsie as bedryf 
wat in die openbare lewe soveel aandag geniet (vergelyk persartikels in 
verband met Die Pil) ’n tipiese uitvloeisel van die na-Victoriaanse 
permissieWe samelewing is, wat ’n pragmatiese oplossing soek vir die 
beginselprobleem om volgens waardes standpunt in te neem en NEE te



SEKONDÊRESK.OOLKJND 185

sê. Omdat die volwassene dit self so moeilik vind om standpunt in te 
neem en nee te sê, word na allerlei uitweë, soos meganiese hulpmiddels, 
gesoek. Die opvoedingsimplikasies is voor die hand liggend. Wie die 
beste bevoeg is, ouer of onderwyservoorligter, om die sekondêreskool- 
leerling met outentieke kennis in pedagogiese relevansie te steun, is nog 
nie beslis me (dit is waarskynlik ook nie ’n óf-óf probleem nie, want albei 
het ’n taak), maar die dringende noodsaaklikheid hiervan kan moeilik 
oorbeklemtoon word. (Vergelyk die vrae wat adolessente tot die vrae- 
rubriek van sommige koerante, bv. Rapport, II Junie 1978, rig.)

In die persoonlike gesprekke met adolessente blyk dit dat daar twee 
voorvereistes vir hierdie voorligting is, naamlik ’n relasie van 
onvoorwaardelike aanvaarding tussen opvoeder (hetsy ouer, onderwyser, 
voorligter of predikant) en adolessent, en tweedens, die meedeling van 
outentieke kennis sonder moralisering. Dit is telkens die opvoeder wat die 
situasie moet konstitueer waarin die positiewe relasie, die affektiewe 
klimaat en die eie blootstelling (self disclosure) daartoe moet bydrae om 
die atmosfeer te skep waarin outentieke informasie meegedeel word en 
die adolessent die vrymoedigheid het om sy intieme persoonlike vrae 
sonder verleentheid vir albei te bespreek.

Die heteroseksuele relasie tussen adolessente is ’n voldonge feit. Die 
aard en kwaliteit daarvan kan hoogs bevorderlik vir selfstandige self- 
realisering wees, maar dit kan ook selfvernietigend wees en daarom eis 
dit verantwoordelike pedagogiese hulp en steun dringend op.

8.5 DIE ADOLESSENT SE RELASIES MET SY OUERS

8.5.1 Inleiding

Die sekondêreskoolkind se relasies met sy ouers is ’n voortsetting van die 
relasies in die voorafgaande jare. Die ouers is beklee met gesag en bied 
aan die kind die veiligheid en geborgenheid vanwaar hy relasies stig. (So 
behoort dit altans te wees.) Die kind is nog afhanklik van die ouers en hy 
word sterk deur sy ouers beïnvloed. In sy toenemende gemoeidheid met 
en betrokkenheid by die wêreld buite die direkte invloedsfeer van die 
ouerhuis, ontplooi nuwe perspektiewe onder meer ook op sy ouers. 
Vanuit hierdie perspektief word die ouers as persone raakgesien, 
vergelykbaar met ander volwassenes. Daar kan gesê word dat hy die 
ouerhuis in ’n psigiese sin verlaat en ’n eie staanplek buite die gesin in- 
neem vanwaar hy vanuit ’n nuwe raamwerk na die wêreld, maar ook 
terug na sy ouers, kyk. Hierdie sporadiese verlating van die ouerhuis (in 
psigiese sin) is die oefenlopies waardeur die adolessent vir hom ’n eie 
staanplek in die wêreld moet verower, waar hy as gelykwaardige volwas-
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sene langs sy ouers kan leef. In hierdie afdeling is ons primêr met hierdie 
oefenlopies gemoeid. Daardie staanplekinname bring telkens mee dat 
die kwaliteit en aard van die relasies met die ouers gewysig word en nuwe 
kenmerke verkry.

Hierdie staanplekinname kan as die adolessent se stryd om emansi- 
pasie beskryf word. Dit is ’n inspanning en ’n stryd, want om uit te loop 
uit die huis hou die implikasie in dat die deur agter hom kan toegaan, 
sodat hy nie sonder spanning kan terugkeer nie. Die konflik en angs wat 
baie adolessente beleef, spreek hiervan. Die effek hiervan is duidelik by 
kinders wie se aanvanklike relasies met ouers nie gesond was nie (vgl. 
kinders wat verwerping beleeO- As die jeugdige volwassenheid bereik, 
het hierdie tydelike eksperimentele staanplekke gekulmineer in ’n 
enkele permanente basis vanwaar hy as volwassene met leefwêreldstig- 
ting voortgaan. By alles sal die gevoelsmatige band van liefde en aange- 
trokkenheid of die teenpool hiervan bly invloed uitoefen. Enkele 
besondere kenmerke van die adolessent se relasies met ouers word 
voorts uitgelig.

8.5.2 Belangrikheid van die relasies

Die belangrikheid van die adolessent se relasies met sy ouers word 
duidelik wanneer die naskoolse jeugdige van sy vroeër ervaringe vertel. 
Die belangrikheid van hierdie relasies berus op die teenwoordigheid van 
of gebrek aan liefde as oorheersende kenmerk van die relasies. Weder- 
sydse liefde tussen oueren kind vergemaklik die omgang en verskyn nie 
geïsoleerd as liefde nie. Veel ander gevoelens en emosies spruit hieruit 
voort en veel negatiewe emosies word weerhou.

’n Bestendige basis van liefde se effek is verreikend. Die adolessent 
wat liefde beleef bloot omdat hy sy ouers se kind is, het nie voortdurend 
nodig om te bereken wat hy moet doen om die goeie gesindheid van sy 
ouers te behou nie. Hy kan die goeie gesindheid en liefde van sy ouers 
vertrou, selfs al verskil hy van hulle oor ’n geskilpunt en ook as hy hulle 
geduld erg beproef. Die jongmens wat op sy ouers se liefde kan reken, 
het groter vryheid om te waag, te eksploreer, homself te vind, sy ver- 
moëns te toets, sy besluitneming te ontwikkel en om alternatiewe oop en 
bloot teen mekaar op te weeg - veral ten opsigte van beroepskeuse. Hy 
het die reg om foute te maak, soos wat inderdaad sal gebeur, sonder om 
te vrees dat dit fataal mag wees, fataal in die sin dat hy volkome deur sy 
ouers verwerp kan word. Hy is ook nie aan vemietigende skuldge- 
voelens blootgestel soos die een wat nie werklike ouerliefde ken nie. Die 
adolessent wat van sy ouers se liefde oortuig is, kan van hulle verskil. 
Trouens, hy kan vir sy regte soos hy dit sien, veg sonder om latere vergel- 
ding en weerwraak te vrees.
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8.5.3 Bewustheid van die kenmerke van die gesin

Sodra die adolessent ’n staanplek buite die gesin verkry, slaag hy daarin 
om hom van die gesin te distansieer. Dan staan hy vanuit ’n afstand 
krities teenoor sy gesin wat vir hom baie belangrik is. Hulle is vir hom 
ekstensiteite van sy self wat volgens sy subjektiewe standaarde beoordeel 
word. Dit wat gunstig is, verhoog sy selfbeeld en wat ongunstig met sy 
standaarde vergelyk, verlaag sy selfbeeld. Die kleredrag en algemene 
voorkoms van die ouers, die toestand van die meubels, die ekonomiese 
status van die gesin, Pa wat so hard lag (veral vir sy eie grappe), Ma wat 
netjieser moet wees, en so meer moet verbeter. Hierdie uitgesproken- 
heid van die adolessent veroorsaak wrywing veral as dinge waaroor die 
gesinslede reeds gevoelig is of minderwaardig voel, so eksplisiet in die 
kalklig gestel word.

8.5.4 Afname van die afhanklikheid van die ouers

Emansipasie is ’n komplekse verskynsel. Dit begin jare tevore soos die 
kind in sy wording toenemend, selfstandig word. Somtyds word hierdie 
selfstandigwording met die term emansipasie wat letterlik gelykstelling 
of toekenning van gelyke regte heteken, aangedui. Dit is duidelik dat 
emansipasie in hierdie konteks die lang wordingsverloop vanaf geboorte 
tot volwassenheid aandui, want die kind raak toenemend selfstandig soos 
wat self aantrek, self eet, self rondbeweeg, self leer, en so meer ’n 
werklikheid word. In hierdie toenemende oriëntasie ken hy en kan hy 
soos die volwassene en is hy met hom gelykgestel en is dus nie meer 
adolessent nie, maar mede-volwassene. Die beklemtoning van emansipa- 
sie tydens adolessensie sien in besonder op die selfstandige sedelike oordeel 
en besluitneming wat op sy eie verantwoordelikheid geskied. Hiervoor is ’n 
oriëntasie in die wêreld en ’n funksionele leefwêreld ’n essensiële voor- 
waarde.

Die amansipasie tydens adolessensie het twee duidelike keerkante. 
Aan die een kant is die adolessent se bereidheid om selfstandig te wil be- 
sluit en verantwoordelikheid te wil aanvaar. Aan die ander kant is die 
ouer se bereidheid om, wat sy adolessente-kind betref, hom toe te laat 
om self te besluit en verantwoordelikheid te aanvaar. Die suksesvolle 
emansipasie sal dus vereis dat hierdie twee keerkante moet sinchroniseer. 
Sinchronisasie beteken dat die handelinge wat die tyd betref, moet saam- 
val (vgl. H.A.T.). As die adolessent tot besluitneming bereid is, sal die 
opvoeder die vergunning gee waarvoor die jeugdige verantwoordelik- 
heid kan aanvaar. Die opvoeder moet verhoed dat verantwoordelik- 
hede aan die adolessent gegee word wat hy nog nie kan dra nie, maar in
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sy voortvarendheid vra of aan hom te gee wat hy nog nie vra nie of om 
nie te weier wat hy kan dra nie. Die suksesvolle emansipasie is dus 
opvoedingsaangeleentheid waarin die volwassewordende juis gesteun 
word in sy selfstandige selfverwerkliking. Die gladde verloop vereis 
sinchronisasie.

Die vermindering van afhnaklikheid en die toename van selfstandig 
dink, besluit en doen gaan hand aan hand. Optrede van die ouers wat 
emansipasie strem is die volgende:
(a) Huiwering en traagheid en soms selfs weiering van ouers om aan die 

kind regmatige selfstandigheid te gun. Sulke ouers neeni besluite vir 
die kind wat hy self kon neem. Dit raak 'n wye reeks aangeleent- 
hede, bv. kleredrag.

(b) Ouers weier vryheid aan die kind. Toestemming word voorwaarde- 
lik verleen en die ouer kontroleer daarby of aan die voorwaardes vol- 
doen word. Die kind word dus nie vertrou nie.

(c) Ouers gaan voort oni die adolessent soos ’n kleiner kind tc behandel 
deur aanhoudende bestraffing en teregwysing en vertroeteling waar- 
deur vir hom gedoen word wat hy self kon doen.

Die effek van bovermelde verskynsels is dat die adolessent hierdie 
optrede beleef asof vir hom gesê word jy “is nog te klein” en dit terwyl hy 
“groot wil wees” . Waar die ouer met volle verantwoordelikheid die reg 
het om te weier, is die voorwaarde dat die ouer in ’n pedagogiese 
ontmoetingsituasie sy beweegredes volledig en openlik sal verduidelik.

Van adolessent se kant is die volgende wat emansipasie strem, waar- 
neembaar:
(a) Die adolessent dring aan op vryhede waarvan hy die verantwoorde- 

likheid nog nie kan dra nie, sodat dit op bandelooshid kan uitloop.
(b) Die adolessent slaag nie daarin om die vryheid en selfstandigheid op 

hom te neem nie. Die rede waarom hy terugdeins, kan spruit uit 
ondoeltreffende opvoeding, die spesifieke houding van ouers (iets 
soos: “ Ek is nie meer goed genoeg nie.”) of wanverhouding tussen 
ouer en kind waarin dialoog ondoeltreffend is.

(c) Die adolessent wat voortdurend padgee sodat daar geen omgang is 
wat tot ontmoeting kan lei nie.

(d) Die adolessent se vooroordeel waardeur alles wat die ouer sê sonder 
meer verwerp word. So word kommunikasie afgebreek.

Wanneer emansipasie misloop, kom opstandigheid, rusie en verwyte 
voor. Selfs wanneer die adolessent volwassenheid bereik het, word ouers 
nog steeds misken, getrotseer en uitgetart. Die kind sal nie uittartend 
hoef te wees as hy nie nog steeds stry teen ouerlike oorheersing nie -  al is 
dit miskien onbewus en op hierdie ouderdom dikwels onnodig.

Die essensie van emansipasie is die vryheid, begeerte en vermoë van 
die adolessent om verantwoordelikheid te aanvaar vir sy denke.
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gevoelens, sedelike oordee! en praktiese besluite (Jersild, 63). Wanneer 
emansipasie met sukses verloop, is ouer en kind steeds naby mekaar. ’n 
Gebod soos eer jou vader en jou moeder skep geen probleme nie. Ouers se 
advies word gevra sonder dat die advies afgedwing word deur die ouers 
of dat die kind die advies slaafs sal navolg. Selfs die sedelike oordeel van 
die ouer word gerespekteer, maar die adolessent handel uiteindelik 
volgens eie oortuiging van reg en verkeerd.

Dit ís net natuurlik dat die adolessent sy ouers tydens emansipasie 
toenemend fisies en psigies sal verlaat. As daar goeie sinchronisasie van 
die bereidheid van ouer en kind tot emansipasie is, sal die kind telkens 
terugkeer. Hierdie goeie sinchronisasie sal die adolessent in staat stel om 
’n realistiese beeld van sy ouers te vorm. Dit is natuurlik dat die kind ’n 
onrealistiese beeld van sy ouers sal hê, want hulle was groot en sterk 
terwyl hy klein en hulpeloos was. Selfs op sedelike terrein was die ouers 
bykans almagtig, want hulle het aangedui wat reg en wat verkeerd is. Dit 
is slegs met goeie sinchronisasie wat emansipasie die adolessent in staat 
stel om ’n realistiese beeld van sy ouers te verkry. As ’n adolessent 'n 
realistiese beeld van ,vy ouers vorm, het hy op doeltreffende wyse ver gevorder 
mel sy emansipasie.

Mark Twain het die adolessent treffend soos volg beskryf: “When I 
was a boy of fourteen my father was so stupid I could scarcely stand to 
have the old man around, but by the time I was twenty I was astonished 
at how much he had learned in the last seven years.” (Jersild, 1963, 
p. 238) Hierdie realistiese beeld van die ouers dra sinvol tot die vorming 
van ’n doeltreffende positiewe selfbeeld by, want solank as wat hy sy 
ouers as groot, sterk en almagtig beskou, sien hy homself as klein, swak 
en magteloos. Die duidelike opvoedingshulp waardeur die ouers 
redelike standaarde van gedrag en opvoedingsgrense afdwing, steun die 
adolessent in sy emansipasie deurdat dit ’n positiewe verband met ’n 
positiewe selfkonsep het (Coopersmith, 1976).

Doeltreffende adolessent-ouerrelasies is die magtigste faktor in die 
selfstandigwording van die adolessent. By al die onsekerhede wat die 
adolessent beleef wat dus onder meer angs en spanning veroorsaak, is die 
verhouding met die ouers waarin die kind onvoorwaardelike aanvaar- 
ding en geborgenheid beleef, die enigste bestendige en behoudende 
faktor.

8.6 DIE RELASIES VAN DIE ADOLESSENT MET 
IDEES

8.6.1 Inleiding
Die adolessent is in sy konstituering van ’n leefwêreld toenemend
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betrokke by idees. Idees of begrippe sowel as objekte, mense en hulle 
houdinge teenoor hom verkry belangrikheid vir die adolessent slegs wan- 
neer hy bewus word van hul betekenisvolheid vir hom en die implikasies 
daarvan vir sy eie identiteit. Die graad van persoonlike bewustheid van 
die adolessent, d.w.s., van homself en van sy wêreld waaruit sy leef- 
wêreld ontplooi, is afhanklik van sy kognitiewe ontwikkeling.

Die adolessent se kognitiewe vermoëns funksioneer op ’n intellek- 
tueel ander vlak as die van kinders. Piaget (Inhelder en Piaget, 1958) het 
aangetoon dat hierdie veranderinge plaasvind as 'n funksie van drie 
faktore: (I) die rypheid van die senustelsel; (2) die ervaringe verkry uit 
die relasies met objekte in sy leefwêreld; en (3) die ervaringe verkry uit 
die relasies met ander mense wat vir hom belangrik is.

Die adolessent bevind hom (volgens Piaget) in wat algemeen genoem 
word die periode van formele operasies. Die logika in die adolessent se 
denke stel hom in staat om te redeneer vanaf ’n hipotese wat verbaal 
geformuleer is. Hy kan dan besin oor die aard, konsekwensies, waarde, 
sosiale en persoonlike belangrikheid van sodanige konstruk. Sy belang- 
stelling reik uit bokant die terrein van persoonlike ervaring en 
betrokkenhcid. Volgens Elkind (1968) stel die abstrakte denke die 
adolessent in staat om denkbeelde van identiteit en bestemming te 
konseptualiseer. As sy denke toegepas is op sy self word hy bewus van 
nuwe dimensies van sy eie identiteit en sy vermoë om logiese konsek- 
wensies te oorweeg. So kan hy ook oorsy bestemming dink waardeur hy 
’n beeld van sy ideale self vorm. Die adolessent se kognitiewe vermoëns 
maak dit vir hom moontlik om, wat sy denke betref, op abstrakte niveau 
te beweeg waar begrippe geassimileer en situasies en houdinge verstaan 
word. Dit is dus nodig om aandag te gee aan die spesifieke kenmerke van 
die adolessent se intellektuele vermoëns en sy wyse van intellektuele 
betrokkenheid by situasies en konsepte.

8.6.2 Die struktuur van formele denke

Om die struktuur van formele denke te bepaal, is ’n inherent moeilike 
taak omdat die mens nie van sy eie denkhandeling of -proses bewus is nie 
maar slegs van die produk van sy denke. Die struktuur kan dus slegs van 
die manifestasie afgelei word. Die volgende kognitiewe manifestasies 
van formeel operasionele denke sowel as enkele affektiewe konsekwen- 
sies daarvan, kan uitgelig word (vgl. Elkind in Adams, 1968).

8 .6 .2 .1 Differensiasie tussen denke en eksterne wêreld

Vanaf die kinderjare tot adolessensie word die denke gekenmerk deur ’n
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progressiewe differensiasie van denke en realiteit. Elke wordingstyd- 
perk bied ’n unieke probleem. Gedurende die primêreskooljare is die 
kind in die periode van konkreet operasionele denke. Die konkrete 
operasies maak elementêre deduktiewe denke moontlik en dusdie same- 
stelling van konkrete hipoteses in verband met die werklikheid. Hy besef 
nie die hipotetiese aard van sy afleidings nie en aanvaar dat dit tot 'n 
mate fisiese vasstaande kenmerke is. Hy besef nie dat sy afgeleide idees 
aan die werklikheid getoets moet word nie en skep die indruk asof die 
realiteit aan sy afgeleide idees (hipoteses) getoets moet word. Sy 
afleidings is vir hom konkreet.

Gedurende die sekondêreskooljare herken die adolessent dat sy 
hipoteses of afleidings arbitrêr of willekeurig is en dat dit nodig is om hul- 
le aan die werklikheid te toets.

As voorbeeld van hierdie denkwyse is verskeie laboratoriumtoetse 
uitgevoer (vgl. Adams, 1968, p. 145). ’n Probleem (begripsvorming op 
visuele vlak) word aangebied. Vir die oplossing stel die adolessent ’n 
hipotese en vergelyk die moontlike oplossing wat hieruit voortvloei met 
die praktiese situasie. As die moontlike oplossing nie korrek is nie, word 
die hipotese verwerp en ’n nuwe hipotese geformuleer. Die kind daaren- 
teen bly by sy hipotese en is traag om daarvan afstand te doen, selfs al 
bewys die getuienis uit die praktiese situasie die teendeel. So is die 
laerskoolkind geneig om star in sy denke te wees en by een probleem- 
oplossingsmetode te hou. Die adolessent neem al die gegewens in aan- 
merking, is dinamies in sy denke, begryp die willekeurige aard van sy 
metode en probeer ’n altenatiewe moontlikheid. Dit is hierdie bewust- 
heid van moontlikhede wat die werklike differensiasie tussen denke en 
realiteit kenmerk.

8.6.2.2 Die gebruik van abstrakte konsepte

Die denke van die adolessent is meer abstrak as die denke van die 
primêreskoolkind. Abstrak beteken hier denke wat meer algemeen van 
aard en van die onmiddellike ervaring afgeskei is. Hierdie verskynsel 
kom op alle terreine voor en kan goed met definisies gedemonstreer 
word. Elkind (1963) gee verslag van ’n ondersoek wat dit verduidelik. 
Aan kinders van verskillende ouderdomme is die vraag gestel: “ Is al die 
kinders van die wêreld protestante?” Die tipiese antwoord van die 
primêreskoolkinders was: “Nee, ek weet van kinders wat nie protes- 
tante is nie.” Dit is duidelik dat hierdie antwoord aan die konkrete ge- 
bind is, en nie vir alle kinders voorsiening maak nie. Die adolessente het 
geantwoord: “Nee, want daar is verskillende godsdienste in die wêreld.” 
Die antwoord van die adolessente is algemeen en maak voorsiening vir al
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die kinders van die wêreld en is nie aan konkrete gevalle gebind nie. Die 
adolessent se antwoord maak voorsiening vir al die positiewe sowel as 
negatiewe moontlikhede van die betekenisvolheid van die probleem of 
definisie. Die kind daarenteen maak slegs vir sommige gevalle voor- 
siening.

8 .6 .2 .3  Die interpretasie van letterkumíige en grafiese 
materiaal

Wanneer ’n stuk prosa o f ’n beskrywing verstaan moet word, neem die 
kind een of enkele kenmerke wat ter plaatse gegee is in aanmerking. Die 
adolessent neem die situasie as geheel, asook relevante begrippe of ken- 
merke wat nie gegee is nie, in aanmerking. So isdit bevind (Adams, 1968, 
p. 151) dat kinders politieke spotprente nie kan interpreteer nie. Adoles- 
sente kan dit wel doen omdat hullevan die letterlike na die metaforiese 
betekenis kan gaan. Vir die kind is ’n donkie net ’n donkie. Die adoles- 
sent kan die verband tussen die donkie cn ’n politieke figuur raaksien en 
hy verstaan die dubbele betekenis. Die vermoë om die moontlike 
betekenisse van ’n konkrete figuur raak te sien, ongeag hoe verdit van 
die letterlike betekenis verwyder is, is weer eens ’n produk van die 
verbinding van betekenisse in diekognitiewe struktuur (nie subsumpsie 
of oorkoepelende relasies nie) wat ’n potensiële vermoë van formeel 
operasionele denke is.

8.6.2.4 Die adolessent in sy wêreld

Met die intrede van formeel operasionele denke is reedsgenoem dat die 
adolessent sy identiteit en bestemming begryp en dit lei tot ’n selfbeeld 
en ideale selfbeeld wat met mekaar vergelyk word. Net so begryp hy die 
huidige stand van sake sowel as die ideale toestand in die huis, skool en 
in die politieke toestand van sy land en die wêreld. Hierdie diskrepansie 
tussen wat is en wat kan wees, lei tot depressie en ontevredenheid 
(bekend as Weltschmerz). Die adolessent is vanweë sy ontevredenheid 
met die stand van sake geneig om ’n rebel te wees, maar sy opstandig- 
heid strek selde verder as woorde. Tydens adolessensie begin die ander- 
sins gelukkige geadopteerde kind na sy werklike ouers soek en beleef die 
gestremde kind vlae van interne depressie. Die evaluering van ’n situasie 
waarby hy betrokke is, is slegs vanweë sy formele denke moontlik en as 
gevolg van die tekorte in die huidige stand van sake is hy tot depressie 
geneig.

Hierdie kritiese evalueringsvermoë is ook op homself gerig en van-
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daar die tipiese adolessente egosentrisme. Hy verbeel hom hy is op die 
verhoog en almal evalueer hom krities, daarom meen hy dat hy homself 
aanvaarbaar moet maak soos die beheptheid met grimeermiddels, haar- 
style, kleredrag, die spieëltjie, ensovoort toon. Sou die pogings tot 
aanvaarding slaag, dra dit tot die vorming van ’n positiewe selfkonsep 
met sy spesifieke handelingsgeneigdheid by. Die stabilisering van die 
selfkonsep dra veel tot doeltreffende selfaktualisering by.

Die essensies van die struktuur van die adolessent se denke is onder 
meer die volgende: formele operasionele denke, abstraktheid, die ver- 
staan van dubbele betekenisse en die belewing van depressie vanweë die 
diskrepansie tussen wat is en wat kan wees.

Uit bostaande is dit duidelik dat die adolessent by uitstek worstel met 
begrippe waaraan hy poog om betekenis te gee. Vanweë persoonlike 
betrokkenheid daarby is die kwaliteit van gevoelsbelewing geneig tot 
depressie en terneergedruktheid. Afgesien van die effek van beperkte er- 
varing stem die adolessent se hantering van begrippe ooreen met die van 
die volwassene. Die adolessent het steun nodig vir die oopdekking van 
die relevante begripsbetekenisse, maar het inderdaad nood aan 
geborgenheid en aanvaarding deur ouers en ander belangrike (vir hom) 
volwassenes.

8.7 DIE ADOLF.SSENT SE RELASIES MET MORELE 
EN GODSDIENSTIGE WAARDES

8.7.1 Inleiding

Die opvoeding beoog onder meer om die kind te steun sodat hy die 
norme van die gemeenskap uit eie oortuiging onderskryf. In die kultuur 
is daar morele, godsdienstige, sosiale en ander norme wat op die oor- 
eenstemmende waardes berus wat in die kultuurgemeenskap hoog geag 
word. Die totaliteit van die waardes kan saamgevat word in die lewens- 
opvatting wat in die kultuur gehandhaaf word. Die lewensopvatting 
behels die idee van die lewenswaardevolle waaraan die mens hom nooit 
kan onttrek nie, want hy word voortdurend gekonfronteer met wáardes 
en hulle geïmpliseerde norme waaraan hy gestalte moet gee deur stel- 
ling in te neem teenoor alles en almal wat hom omring. Die mens word 
ononderbroke onder verpligtinge geplaas in dié sin dat daar van hom 
geëis word dat sy lewe van keuses in ’n bepaalde rigting sal verloop (vgl. 
Liebenberg in Landman, Roos en Liebenberg, 1977). ’n Handeling 
behoort tot die terrein van die sedelike as dit nie gedwonge verrig word 
nie, maar wel vry deur die menslike wil (Coetzee, 1952. p. 136).

Die Blanke kind in Suid-Afrika het in die skool waar volgens wet ’n
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Christelike-Nasionale onderwysstelsel in gebruik is, met christelike 
waardes te doen gekry soos naasteliefde, kuisheid, regverdigheid, eerlik- 
heid, en so meer. Die christelik-religieuse waardes sien die niens 
eerstens in sy verhouding tot God en tweedens in sy verhouding tot die 
medemens. Die adolessent se relasies met die religieuse en sedelike 
waardes sal meebring dat hy uiteindelik die religieuse en sedelike norm, 
bv.jy mag nie steel nie uit eie vrye wil gehoorsaam. Die vraag binne hier- 
die konteks is hoe die adolessent se normidentifikasie daar uitsien. Em- 
piriese navorsing het enkele wesenskenmerke toegelig wat hier genoem 
word.

8.7.2 Morele ontwikkeling

In die morelc ontwikkeling is daar ’n duidelike kognitiewe komponent. 
Gedurende adolessensie is die kind toenemcnd in staat om morele 
norme te konseptualiseer en te veralgemeen. Die vermoë om morele 
konsepte te verstaan, stel hom in staat om by die moraliteit wat op vaste 
reëls gebaseer is verby te beweeg na moraliteit wat op beginsels geba- 
seer is. Die beginsel sluit ’n wye reeks van konkrete situasies in. Uit die 
waarde eerlikheid spruit die norme jy mag nie steel nie. Die beginse! van 
die norm sluit meer in as bv. diefstal. Dit sluit onder meer in, afkyk in ’n 
eksamen, nougesette versorging van ander se besittings waarvoor ek 
verantwoordelik is, die vertel van ’n leucn om voordeel op iemand te 
behaal, ensovoort.

Volgens Piaget (1932) is daar ’n geleidelike oorgang vanaf hetero- 
nome na outonome morele oordeel. Eersgenoemde beskryf ’n morali- 
teit wat berus op wette (norme) neergelê deur ander terwyl outonome 
morele oordeel op eie oortuiging en eie oordeel berus. Dit beteken dat 
die kind nie steel nie omdat die ouer hom verbied. Die adolessent met 
outonome morele oordeel gehoorsaam die norm. Hy sien in dat die ouer 
self die norm gehoorsaam en onderskryf die beginsel van die norm, nl. 
dat ’n mens nie behoort te steel nie. Gedurende adolessensie is daar ook 
’n verskuiwing van morele realisme na morele relativisme (Jersild, 1963). 
Dit is vir die kind (morele realis) ’n groter oortreding om ’n dosyn eiers 
per ongeluk te breek as om een eier doelbewus stukkend te gooi. Die 
adolessent is veel nader aan die morele relativis wat die toestande, 
relasies en betreklikhede (HAT) in aanmerking neem. Hy gaan die inten- 
sie van die oortreder sowel as die praktiese omstandighede en die 
konsekwensies van die oortreding in aanmerking neem. Dit is vir hom ’n 
groter oortreding om byvoorbeeld doelbewus een druppel ink op ’n maat 
se tekening te gooi as om per ongeluk ’n bottel ink daarop te laat uitval.

Empiriese studies wat gepoog het om die peil van sedelike oordeel van
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adolessente vas te stel het bevind “that the average young person of 
adolescent age is likely to subscribe to ideas of right and wrong that 
come close to the ideas held by adults” (Jersild, 1963, p. 388).

Morele oordeel manifesteer altyd in ’n bepaalde situasie, waar talle 
ander beïnvloedende faktore meespreek. Sulke faktore sluit onder meer 
die volgende in: die adolessent se selfkonsep, die status van die ander 
persone betrokke by die situasie, sy relasies met die persone, kennis van 
die komponente van die situasie, ensovoort. Die kompleksiteit van die 
situasie bring mee dat die adolessent dikwels ’n morele norm onder- 
skryf, maar wanneer hy in ’n situasie verkeer waar veel van die boge- 
noemde faktore ’n rol speel, is daar ’n aansienlike diskrepansie tussen die 
morele beginsel wat hy onderskryf en sy gemanifesteerde gedrag.

Dit kan waarskynlik aan die opvoedingsinvloed toegeskryf word dat 
navorsers soos Peck en Havighurst (1960) en Taba (1953) bevind het dat 
die peil van morele oordeel wat die kind op tien jaar bereik het, tot in hoë 
mate dwarsdeur adolessensie konstant bly. Die norm soos deur die ouer 
voorgeleef, sal die standaard wees wat die kind naleef. (Positief, maar 
heelaas ook negatief.)

8.7.3 Religieuse ontwikkeling (Protestants-christelike godsdiens)

Die adolessent se godsdienstige agtergrond en sy opvoeding in verband 
met die herkoms, wese en bestemming van die mens is van deurslag- 
gewende belang. ’n Persoonlike godsdiens bied aan die adolessent ’n 
geloof en hoop waaraan hy kan vashou wanneer hy soveel onsekerheid 
en wisselvallighede beleef. Die vraag is of daar kenmerke van die gods- 
dienstige peil is wat eie aan die adolessent is.

Godsdiens is eie aan ’n kultuur of bepaalde groep mense met die- 
selfde oortuiging. Daarom moet ’n mens verwag om verskille in die 
beoefening van die godsdiens te vind. By die meeste godsdiens- 
denominasies word die adolessent deur bepaalde gebruike tot volwaar- 
dige kerklidmaatskap ingelyf. In die meeste Afrikaanse en Engelse 
Kerke word die senior sekondêreskoolleerling deur aanneming en voor- 
stelling ’n lidmaat van die gemeente. Opnames wat in die VSA gemaak is 
deur verskillende navorsers (vgl. Jersild, 1963, p. 374) toon dat onge- 
veer 90% van die adolessente sê hulle glo in God. Gallup opnames toon 
dat die positiewe houding van adolessente teenoor die Here en die gods- 
diens ooreenstem met die van volwassenes. ’n Belangrike afleiding wat 
hieruit voortspruit, is dat adolessente bewus is van ’n behoefte aan God. 
Die eis wat aan die opvoeder gestel word, is dat die adolessent gesteun 
moet word in sy religieuse wording sodat hy op sy godsdiens kan leun en 
uit hierdie oord krag put. Die twee essensies sou wees outentieke kennis
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en voorlewing van godsdienstige norme.
Na godsdienstige opvoeding gedurende die kinderjare waar die kind 

die ouer se godsdiens oorneem, ontstaan daar gedurende adolessensie 
twyfel. Die talle vrae toon dat adolessente twyfel oor die bestaan van 
God, oor uitsprake in die Bybel, oor die sekerheid van verlossing, en so 
meer. Die twyfel is dikwels die poging om tot eie geloof te kom. 
Gedurende adolessensie kom die meeste bekerings voor. Dit is nou die 
tyd dat die jeugdige vir 'n lang tydperk ‘n lewe van val en opstaan beleef. 
Outentieke kennis van die godsdiens en veral van die verlossingsge- 
beure is onontbeerlik. Die kind wat in 'n Protestants-christelikc huis 
opgegroei en wat tydens adolessensie tot vaste oortuiging van sy verlos- 
sing kom, is gelukkig, want dan sal sy godsdiens hom dra en sekerheid 
verskaf as hy oor so baie dinge twyfel en onseker is. Dit is belangrik om 
te meld dat daar dikwels ’n diskrepansie voorkom tussen belydenis en 
lewe. Waar hierdie verskil by volwassenes voorkom en adolessente dit 
waarneem, veroorsaak dit geweldige frustrasies by hulle, soveel so dat 
adolessente onder hierdie omstandighede, soms niet die godsdiens 
breek. Dit gebeur nie omdat die adolessent min belangstel in die gods- 
diens nie, maar eerder omdat hy hom nie met die breuk kan versoen nie. 
Sy teleurstelling is groot, want hy hunker na die gemeenskap met die 
Here en met ander in die gemeenskaplike belydenis van die Kerk waar 
hy geborgenheid beleef en die antwoorde op veel persoonlike probleme 
vind.

Vanweë sy kritiese ingesteldheid soek die adolessent by ander en by 
homself na ’n geïmegreerdheid van godsdiensbelydenis en praktiese lewe. 
Die volwassene hetsy ouer, onderwyser of predikant wie se verhouding 
met sy medemens veel te wense oorlaat, sal weinig sukses hê as hy die 
adolessent oor religieuse of morele aangeleenthede teregwys. Die 
adolessent plaas ’n geweldig hoë premie op aanvaarding. Daarom sal 
karaktertrekke van vriendelikheid, respek en agting vir die adolessent 
deur sy godsdiensvoorligter hoër deur die adolessent aangeslaan word as 
sy religieuse peil. Dit stem ooreen met die situasie op akademiese vlak. 
Die sekondêreskoolleerling slaan die onderwyser se vriendelikheid, 
respek en agting vir hom as leerling, hoër aan as sy akademiese kennis 
wat veronderstel word. Dit is algemeen bekend dat ’n leerling met groter 
toewyding, genot en ywer studeer aan ’n vak as hy van die betrokke 
onderwyser hou.

Die adolessent se gemoeidheid met abstrakte idees bring mee dat hy ’n 
dieper begrip van die betekenis van sy godsdiens verkry. Die simbolisme 
van die godsdiens sentreer dan veei minder om konkrete gebeurtenisse, 
soos Daniël in die leeukuil of die wonderwerke van Jesus, en so meer, 
maar die swaartepunt word toenemend die kennis, gevoel en geloof 
waarin hy as afhanklike, eindige, temporele persoon in gemeenskap is
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met die ewige, self genoegsame bo-tydelike God wat Hom in Christus uit 
liefde met die mens bemoei.

In ’n studie van Ross (1950) uitgevoer met 2 000 adolessente was sy 
bevindinge onder meer die volgende (Ross, 1950, p. 158): “The findings 
indicated that for a large number of young people religion is ‘a vague 
body of inherited or acquired ideas’ which they have not, to any substan- 
tial degree, experienced or understood.” Die adolessent wat in sy ouer- 
huis ’n integrasie van lewe en belydenis kan aanskou en medebeleef dat 
godsdiens belangrik vir die lewe is en wat saam daarmee persoonlike 
bekering beleef, is inderdaad gelukkig.

Baie adolessente beleef probleme om godsdiens en wetenskap, veral 
natuurwetenskap, met mekaar te versoen asof daar ’n onversoenbare 
kloof tussen die twee bestaan. Hierdie kloof is natuurlik ’n mite. Daarom 
het die adolessent spesifiek opvoedingsteun nodig wat hom kan help om 
te begryp dat die rype wetenskaplike soos die diep gelowige nederig is. 
As die wetenskaplike die grense van die bekende nader, word hy toene- 
mend bewus van die misterie van die onbekende. “When the scientist 
thus begins to speculate about meanings he is involved in a search not 
unlike that of a religious person who raises questions about ultimate 
meaning” (Jersild, 1963, p. 384). Opvoedingsteun wat hierdie kennis by- 
bring, vrywaar die adolessent van onnodige twyfel en van pogings om 
kunsmatige versoenings teweeg te bring.

Sieklike skuldgevoelens is nie net nadelig nie, maar skadelik en strem- 
mend vir sy selfaktualisering vanweë die verdraaide selfkonsep. Die 
Protestants-christelike godsdiens onder meer, bied aan die adolessent 
die geleentheid om sy sonde en skuld te bely en om dan deur die geloof sy 
vergifnis te aanvaar. Hierin onder meer, lê die waarde van ’n lewende 
godsdiens vir die selfaktualisering van die adolessent.

8.8 SELFSTANDIGHEIDSTAKE VAN DIE 
ADOLESSENT

8.8.1 Inleiding

Adolessensie verloop in totaliteit oor twee periodes wat prakties beskryf 
kan word. Alternatiewelik kan gestel word dat die periode van adoles- 
sensie kunsmatig deur die tegnokratiese aard van die kultuur so uitge- 
rek word dat dit die sekondêreskoolleerling sowel as die naskoolse jeug- 
dige aandui. Sommige wordingskomponente sal kontinu en deurlopend 
verloop terwyl ander baie duidelike grense aantoon. Die selfstandig- 
heidstake word beskryf in ooreenstemming met die emansipasie van die 
adolessent wat reeds in die hoofstuk beskryf is.
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8.8.2 Die adolessent se relasies met idees in die skoolverband

(a) Die sekondêreskoolleerling moet die eindeksamen of matrikulasie 
met sukses aflê.

(b) Dié leerling het met ’n groot mate van sukses daarin geslaag om op 
abstrakte vlak te dink en probleme op te los waarin simbole (bv. taal- 
simboliek en wiskunde- of skeikundesimbole en -forniules) en 
konsepte geassimileer en toegepas moes word.

(c) Dié leerling het 'n groot mate van selfstandigheid bereik in die docn 
van skoolwerk wat die uitwerk van probleme in die meeste vakke 
betref.

(d) Aan die einde van die matriekjaar voltooi die adolessent sy studies 
op eie verantwoordelikheid. Hy het dus ver gevorder op die weg van 
die aanvaarding van eie verantwoordelikheid.

8.8.3 Die adolessent se relasies met sy ouers

(a) In sy emansipasie sien hy sy ouers meer realisties. Hulle is ook 
gehoorsaam aan die aanvaarde kultuurnorme en nie soos hy vroeër 
gemeen het almagtig nie.

(b) Al gaan hy verlang, is hy selfstandig genoeg om die ouerhuis 
periodiek of selfs permanent te verlaat.

(c) Die adolessent kan 'n selfstandige sienswyse op fundamentele en 
ander belangrike sake, byvoorbeeld die Godsdiens hê wat selfs van 
dié van sy ouers verskil.

8.8.4 Die adolessent se relasies met self

(a) ’n Eie identiteit het gekristalliseer.
(b) ’n Bestendige en meer realistiese selfkonsep het vorm aangeneem.
(c) Die adolessent is bewus van sy eie identiteit, sy self in verskillende 

relasies wat meebring dat hy sy eie vermoëns ken en betreklik intel- 
ligent kan handel, dus nie meer so kinderlik soos tevore nie.

(d) ’n Manlike of vroulike geslagsrol het gekonsolideer.
(e) Die adolessent het geleer om uitdrukkings van emosie te beheer en 

om talle situasies wat in vroeër jare spanning veroorsaak het, te 
vermy.

8.8.5 Die adolessent se relasies met sy portuur

(a) Na die eis van die portuur om te konformeer, neem die selfidentiteit
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sodanig vorm aan dat die eie uniekheid wat dus van die portuur ver- 
skil, aanvaar word.

(b) Tydens die uitdifferensiëring uit die portuur word dikwels hegte 
vriendskappe op ’n veel ryper basis gevorm, dit wil sê, sonder slegs 
egosentriese belange.

(c) Heteroseksuele verhoudinge neem vorm aan. ’n Kenmerk hiervan is 
dat dit sterk eroties van aard is, maar dat die verliefdheid dikwels in 
liefde oorgaan.

8.8.6 Die adolessent se relasies met waardes

(a) Vanweë die formeel operasionele denke vorm die adolessent eie 
opinies in verband met onder andere sedelike en religieuse aange- 
leenthede. Die besluite wat geneem word, geskied nie gedwonge 
(deur bv. ouers of onderwysers) nie, maar uit eie vrye wil.

(b) Op godsdienstige gebied het veral díe adolessent wat godsdienstig 
opgegroei het na twyfel tot eie oortuigings gekom.

8.8.7 I)ie adolessent se relasies met die beroepswêreld

(a) Die adolessent het aan die einde van die sekondêreskooljare 'n 
beroepskeuse gemaak. Waar die beroepsbeoefening eers na jare van 
universiteits- of praktiese opleiding mag geskied, vind verandering 
van keuse dikwels plaas voordat die beroep beoefen word.

(b) Die keuse van ’n beroep word gemaak vanuit die selfaktualiserings- 
perspektief. Die aard van die besondere beroep word gesien as die 
terrein en situasie waarbinne selfverwerkliking ten uitvoer gebring 
kan word.

8.9 DIE ADOLESSENT IN SY LEEFWÊRELD

In die Empiriese Opvoedkunde bly betekenisgewing deur die volwasse- 
wordende van primêre belang. Betekenisgewing kan nie sonder doel- 
treffende betrokkenheid voltrek word nie. Die belewinge van die adoles- 
sent gaan voortdurend die kwaliteit van die betekenisse sowel as van die 
betrokkenheid bepaal. Die adolessent is voortdurend deur sy betrokken- 
heid en in sy betekenisgewing met selfaktualisering besig wat vanweë die 
behoefte aan opvoedingshulp geleide aktualisering is.

Waar die adolessent deur betekenisgewing relasies vorm met die ob- 
jekte, mense, idees, waardes, self en met die Here, as komponente van
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die wêreld waarin hy hom bevind, word 'n betekenisvolle leefwêreld 
gekonstitueer. 'n Betekenisvolle relasie beteken nie maar net: "ek ver- 
staan" nie. Die polariseringseffek van die relasie is altyd noodwendig 
teenwoordig. Die adolessent het nou relasies gevorm met sy ouers, sy 
portuur, objekte, begrippe, self, die Here, en so meer sodat die effek 
hiervan is “aangetrokke tot my ouers al verlaat ek hulle”, “aangetrokke 
tot 'n eie en ander geslag-portuurmaat", “aanvaarding van myself wat lei 
tot hoë selfagting en 'n positiewe selfkonsep", “aangetrokke tot die Here 
met oorgawe aan Hom", en so meer. Saam met hierdie spektrum van 
positiewe relasies verskyn ook negatiewe relasies waarvan verwydering, 
verwerping, en so meer kenmerkend is. Die horison van die adolessent se 
leefwêreld is onder meer vanweë sy wye belangstelling en onigang met 
begrippe, reeds wyd gespan en sluit toenemend meer komponente in In 
hierdie hoofstuk is die relasies van die adolessent behandel, wat dus 'n 
eksposisie van die leefwêreld van die sekondêreskoolkind as adolessent 
is.
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Die naskoolse jeugdige

9.1 IDENTIFISERING VAN DIE JEUGDIGE
Voor die twintigste eeu was die lewensfase wat vandag as adolessensie 
bekend staan selde as fase in die lewensiklus van die mens onderskei. Die 
fases wat wel onderskei was, is die babafase en die kindfase wat tot 
puberteit gestrek het. Hierna is die verantwoordelikhede van volwassen- 
heid aanvaar. Dikwels is ’n vorm van beroepsbekwaammaking deur- 
loop, maar dan reeds as volwassene.

Die boek deur Stanley Hall: ‘ Adolescence: Its psychology and its rela- 
tions to physiology, anthropology, sociology, sex, crime, religion and 
education” is in 1904 gepubliseer. Hy het die nuwe lewensfase beskryf en 
volgens die titel is dit reeds duidelik dat dié fase ’n impak op elk van die 
genoemde lewensterreine gehad het. Hall het adolessensie gedefinieer 
en hierna was daar geen twyfel oor die bestaan van so ’n fase nie, alhoe- 
wel daar nog veel oor die aanvang en duur van die periode geskryf en 
gedebatteer sou word.

Vanaf die Tweede Wêreldoorlog was daar ’n geweldige eskalasie van 
die skoolbevolking, dwarsdeur die wêreld. Hierdie tegnologie of 
tegnotroniese era van oorvloed, massakonsumpsie, televisie en die 
atoombom het meegebring dat die na-oorlogse kind ’n nuwe uitkyk op 
die lewe moes verkry. Verhoogde voorspoed kon ’n langer onderwys- 
periode bekostig wat ook uiters noodsaaklik geword het weens die ver- 
hoogde beroepseise as gevolg van toenemende tegnologiese ontwikke- 
lings. Die naskoolse jeug is nie beroepsbekwaam nie en vanweë die hoër 
eise op alle terreine van die professie tot ambagte is die tendens om 
beroeps- en tersiêre opleiding steeds te verleng. Vanweë die groot getalle 
naskoolse jeugdiges wat in dié oorgangsperiode verkeer wat deur die 
sekondêre skool aan die een kant en die beroepsarbeid aan die ander 
kant begrens word, moet hierdie periode as ’n aparte lewensfase in die 
wordingsgang na volwassenheid onderskei word.

203
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Die groot samedromming van jeugdiges tussen 18 en ± 24 jaar vind 
aan kolleges, universiteite en in die weermag plaas. Dit is dus na hierdie 
groep jongmense wat gekyk moet word as spesifieke kenmerke wat hulle 
tipeer, onderskei moet word. Die aanslag van dié jeugdiges op die 
gemeenskap is so onmiskenbaar dat oor hulle bestaan nie getwyfel kan 
word nie. Studente oproer aan die Sorbonne en talle ander universiteite 
in die Westerse wêreld het ’n nuwe sosiale probleem laat kritalliseer. In 
’n Gallup opname in Junie 1970 in die VSA is kampus onrus asdie nasie se 
vernaamste probleem opgegee.

Die reële sosiale verandering dreig om alle instellings, metodologieë 
en tegnologieë sowel as waardes as veranderd te beskou. Massakom- 
munikasie saam met ultrasoniese snelhede bring die toenemende massas 
mense al nader na mekaar sodat sosiale probleme saam met die 
tegnologiese en beroepsprobleme uiters reëel is. Die nuvve geslag jong 
niense wat in hierdie epog lewe, reflekteer die wese en aard van die era, 
maar reageer ook daarop.

Die naskoolse jeugdige is in talle opsigte 'n selfstandige volwassene, 
want hy besit byvoorbeeld stemreg, ’n motorlisensie en moet militêre 
diensplig verrig sodat hy sy land kan verdedig. Tog is hy ekonomies 
afhanklik en word daar byvoorbeeld aan tersiêre inrigtings ’n mate van 
verantwoordelikheid vir studente se studiefasiliteite en studieleiding 
aanvaar. Hierdie verlengde periode van afhanklikheid het die jeugdige 
van hierdie periode hinne die terrein van pedagogiese hemoeienis ingedwing. 
Die pedagogiek en by name die Empiriese Opvoedkunde as pedago- 
giekdissipline het dus die opgawe om die kenmerke van dié jong mens as 
wordende volwassene te beskryf. Die balans tussen opvoedingshulp en 
selfstandige selfrealisering betree ’n nuwe fase waarin die daadwerklike 
hulpverlening steeds minder en meer gekwalifiseerd is en die selfver- 
werkliking en verantwoordelikheidsaanvaarding al meer is. Die hulp- 
verlening aan hierdie jongmens kan nie as andragogiese steungewing 
beskryf word nie, daar die jong mens in te vecl opsigte afhanklik is en dus 
nie volle verantwoordelikheid kan aanvaar nie. Die Empiriese 
Opvoedkunde aanvaar dié jeugdige as behorende tot sy terrein van 
studie.

Vir die benoeming van die jongmens in hierdie oorgangsperiode stem 
ons met Keniston (Guardo, 1975, p. 305) saam as hy sê: “ My answer is to 
propose that we are witnessing today the emergence on a mass scale of a 
previously unrecognized stage of life, a stage that intervenes between 
adolescence and adulthood. I propose to call this stage of life the stage of 
youth, assigning to this venerable but vague term a new and specific 
meaning.” In aansluiting by Keniston word die stadium van ontwik- 
keling tussen adolessensie, soos getipeer, gevind in die seniorsekondêre- 
skoolleerling en volwassenheid beskryf as die jeugstadium. Hiermee
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word dan ook aan die term jeugdige spesifieke inhoud gegee. Naas die 
sekondêreskoolleerling word die naskoolse jeugdige of laatadolessent as 
jeugdige onderskei en so benoem. Groot sametrekkings van jeugdiges 
word aan tersiêre inrigtings en in die weermag aangetref.

Die Empiriese Opvoedkunde het as opgawe om te bepaal hoe die kind 
se volwassewording sig voltrek. As ons met die jeugdige wat nou amper 
volwaardige volwassene is, besig is, biy die opgawe steeds: hoe word sý 
volwassewording voltrek? Soos by die kind, is ons primêr met die self- 
aktualisering gemoeid terwyl die opvoeder en die opvoeding implisiet 
teeenwoordig is. Die jeugdige se selfaktualisering word in die verskil- 
lende relasies voltrek. Daar is op heel natuurlike wyse ’n voortsetting van 
die relasies van die adoiessent wat nou slegs aandag sal ontvang waar die 
relasies van die jeugdige nuwe kenmerke vertoon. Daar moet steeds ont- 
hou word dat relasievorming geskied deur toenemende betekenisge- 
wing. Die leefwêreld sal in omvang uitbrei en beslis in diepte, wat inten- 
siewe betrokkenheid vereis, sodat daar duidelike aanduidings van groter 
funksionaliteit soos in die leefwêreld van die volwassene is.

9.2 DIE SOSIALE RELASIES VAN DIE JEUGDIGE11

Wanneer die jeugdige relasies met die sosiale gemeenskap vorm, is sy 
selfidentiteit sterk op die voorgrond. Dit is natuurlik, want hy (sy identi- 
teit) vorm die een pool van die relasie. Die adolessent worstel met sy 
identiteitsvorming om homself gedefinieer te kry, d.w.s., om die vraag: 
Wie is ek? te kan beantwoord. Die jeugdige het tot bewuste aanvaarding 
van sy selfidentiteit gekom. Hierdie groter bewustheid van sy reële self 
bring mee dat hy die moontlikheid van konflik insien vanweë die verskil 
tussen sy verskynende self en die bestaande sosiale orde.

Vir suksesvolle selfaktualisering is deurgaans ’n doeltreffende integra- 
sie van individuasie en sosialisasie (May, 1970) nodig. Die jeugdige 
beleef hier ’n knellende ambivalensie tussen die handhawing van 
persoonlike integriteit en die bereiking van doeltreffendheid in die 
sosiale gemeenskap. Die jeugdige wil sy selfidentiteit op betreklik outo- 
nome wyse handhaaf met ’n eie opinie, eie smaak, eie kleredrag, enso- 
voort waardeur konformering geweier word. Terselfdertyd is daar 'n 
drang na groter sosiale betrokkenheid. Die onvermoë om 'n effektiewe 
kongruensie te bereik, is dikwels die sentrale probleem.

’n Jeugoortreder het die situasie so beskryf: “You can't live, if there’s 
nothing to push against.” (Bottelheim in Winter & Nuss, 1969, p. 19) 
Hiermee het hy bedoel dat die jeugdige nie sy eie waarde, waardigheid,

I) Vgl. K Keniston, 1970 Youth and dissent. New York: Harcourt.
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sterkte en vitaliteit. aspekte waaroor daar by hom as jeugdige diep- 
gaande twyfel bestaan. kan evalueer nie, as dit waarteen hy druk om 
homself te toets ’n vakuum is of ’n sosiale orde is wat geredelik en selfs 
oorgretig toegee en sodoende meer kinderagtig handel as wat by ’n jeug- 
dige tuishoort. Die jeugdige verlang na ’n sosiale orde en opvoedings- 
grense wat duidelik positief is en waaroor daar geen twyfel bestaan nie. 
Die jeugdige neem dan ’n rigting van optrede wat hierteen bots, omdat 
die gevestigde orde die veiligste toetsterrein is. Die groot soektog is na 'n 
selfidentiteit van sekuriteit en innerlike stabiliteit. Hiervoor is nóg 
rigiditeit nóg 'n gebrek aan ’n rangorde van waardes in die gemeenskap 
“an attractive goal for the young man trying to emerge from his state of 
uncommmittedness into one of inner stability" (Bettelheim in Winter & 
Nuss, 1969, p. 20). Hierdie verwarring wat die jeugdige veral aan die 
begin van die jeugtydperk beleef, veroorsaak ’n identiteitskrisis. Met die 
studietoewyding wat in die senior studiejare volg, verskyn ’n nuwe 
idcntiteit wat geleentheid vir selfrealisering aan die jeug bied. Die 
ambivalensie spruit daaruit dat sosiale betrokkenheid teenoor sy self- 
handhawing te staan kom.

In ’n poging tot versoening van hierdie spanning tussen sosiale 
betrokkenheid en selfhandhawing word die bestaande sosiale orde 
versigtig gesondeer (getoets met ’n sensitiewe sonde of els). Die gevolg- 
like uitdagende houding poog om die kwesbaarheid, sterkte en integri- 
teit van die sosiale orde te bepaal. By die jeugdige is daar dikwels blyke 
van kritiek, opstandigheid, woede en teleurstelling - nie soseer vanweë 
politieke aktivisme nie, maar omdat hy teleurstelling verwag terwyl hy 
hoop dat hy eerbaarheid, integriteit, waardehandhawing en ordentlik- 
heid sal vind. Daar is ook ’n voortdurende sondering van sy eie identi- 
teit. Hy probeer om die swakheid, sterkte, kwesbaarheid van sy selfkon- 
sep te evalueer om seker te maak of hy (sy selfbeeld) sal kan staande bly 
tydens sosialisering, d.w.s., in die lig van wat die gemeenskap van hom 
eis en hom toelaat. Intense selfgemoeidheid, alhoewel op ’n ander vlak 
as by die adolessent, bly kenmerkend in die jeugtydperk.

Selfaktualisering as individuasie waar eie potensiële moontlikhede 
verwerklik word, bring by die jeugdige die gevoel dat hy tot alles in staat 
is, van die realisering van eie moontlikhede tot die hervorming van die 
politieke stelsel en sosiale orde. Hierdie selfkonsep spreek van krag, 
sekerheid en oortuiging, want oordele word oor die sosiale orde en ouers 
se sedelike en religieuse lewe uitgespreek. Verbeterings word aanbeveel 
en die jeugdige voel homself inderdaad sterk en bekwaam sodat hy met 
oortuiging sê: “ Ek weet hoever ek kan gaan in my heteroseksuele 
verhoudinge of in die gebruik van drank.” Vanweë sy gebrek aan ervar- 
ing gebeur dit dan ongelukkig so dikwels dat die sterk jeugdige swig, soos 
die voorkoms van dronkenskap en swangerskap by jeugdiges getuig. Die
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teenpool van hierdie magsgevoel is dan die belewing van magteloos- 
heid, isolasie, absurditeit en frustrasie wat kan meebring dat die jeug- 
dige hom losmaak en afskei van die gemeenskap. Vandaar die depressie 
en Weltschmerz.

As die jeugdige die sosiale stelsels as ’n bedreiging van sy selfidentiteit 
sien, kan die individuasie so sterk wees dat sosialisering sowel as 
akkulturasie geweier word. Dan kom daar pogings om van die kultuur- 
norme weg te breek en verskyn daar identiteite wat eie aan die jeug is. 
Die hippies is ’n goeie voorbeeld hiervan. A1 is die jeugdige bewus daar- 
van dat hierdie ’n oorgangsverskynsel is, bied dit aan hom die geleent- 
heid om homself, sy krag te toets deur weg te breek van die bestaande 
gemeenskap waarna hy daarna met groter vrymoedigheid in nuwe 
sosiaal aanvaarbare rigtings kan beweeg.

Die oorheersende neiging skyn te wees dat die jeug na ’n beter 
toekoms met duidelike waardes waarvoor hulle kan veg en waarmee hul- 
le hul kan identifiseer, soek.

9.3 DIE JEUGDIGE SE RELASIES MET SELF
Die jeugdige bevind hom in ’n gerrreenskap waarin hy 'n bepaalde aan- 
deel moet neem. Identiteit en rol staan in ’n aanvullende verhouding tot 
mekaar. Die rol vereis ’n besondere persoon en die persoon moet hom 
met die rol identifiseer. In hierdie wisselwerking tussen die persoon en 
die gemeenskap sal die identiteit van die persoon vir homself voorop 
staan. Sy selfidentiteit en so ook sy selfkonsep kan deur die rol verhoog 
word. ’n Voorbeeld hiervan is die rol wat spesifiek in ’n studente- 
gemeenskap baie belangrik is, soos ’n goeie atleet of skoonheidskonin- 
gin. Hierdie rolle gaan nie maklik in volwassenheid kontinueer nie. Sou 
die selfkonsep op die spesifieke rol gebou wees, kan die selfidentiteit by 
verdwyning van die rol erg verkrummel. Die rol wat die jeugdige in die 
gemeenskap moet vervul, sal komplementêr wees tot sy selfkonsep. Die 
belangrikheid van die rolvervulling deur die student word deur Keniston 
(Guardo, 1975, p. 307) soos volg gestel: “Some ,uch youth-specific 
identities may provide the foundation for later commitments.” Al is hier- 
die rolvervulling in die beperkte gemeenskap slegs tydelik omdat die stu- 
dent nie student bly nie, dra dit nogtans tot sy selfaktualisering by, soos 
bv. sy taak as lid van die Studenteraad.

In die jeugjare bereik die selfkonsep ’n groot mate van selfstandig- 
heid. In sy selfaktualisering word hierdie outonome selfheid gehandhaaf 
wat weer konflik veroorsaak vanweë die poging tot sosiale doeltreffend- 
heid. Veel van die kritiese stellingname en ook selfkritiek deur die jeug- 
dige moet as ’n poging tot versoening van indivuasie en sosiale integrasie
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gesien word. Die gevolg hiervan is 'n meer realistiese selfkonsep.
Die jeugdige betree hierdie tydperk met ’n selfkonsep vvaarin vrees, 

angs. skuldgevoelens en so meer na aan die oppervlakte is, sodat dit met 
die geringste provokasie intens beleef word. Dit is onvermydelik dat 
hierdie idiosinkratiese komponente van die selfkonsep wat vanuit 
adolesssensie saamgedra is, veranderinge moet ondergaan. Dit geskied 
saam met die belewing van groter selfstandigheid. Ander aspekte van die 
selfkonsep ontplooi in ooreenstemming met die selfkonsep gedurende 
kinder- en adolessentejare, maar met veel meer diepte en bestendig- 
heid.

Die totale selfkonsep van die jeugdige kan vanweë nuwe ervaringe 
meer positief of meer negatief word en so konsolideer. Komponente 
soos die akademiese selfkonsep tewyte aan óf sukses óf mislukking in 
studies en die sosiale selfkonsep waar identifisering met ’n ideaalmodel 
beëindig raak en óf minder óf meer sukses in sosiale verhoudinge beleef 
word, gaan grootliks hiertoe bydra.

9.4 DIE JEUGDIGE SE RELASIES MET SY OUERS

Die vraag is wat die bydrae van die jeugdige se relasie tot sy ouers en tot 
sy verdere volwassewording is. Die adolessent het reeds ontdek dat sy 
ouers kleivoete het en hulle foute word skerp onder die soeklig geplaas. 
Dit is egter eers die jeugdige wat sy ouers op gelyke vlak begin raaksien 
en wat begryp dat hulle in ’n komplekse wêreld leef. Die jeugdige het 
uitgestyg en langs sy ouers kom staan en weel dat hulle dieselídc norme 
as hy moet gehoorsaam. Dit beteken egter nie dat die jeugdige nie 
onseker is, dikwels twyfel en verward is nie. Die jeugdige het dikwels ’n 
groot behoefte om met sy ouers te kommunikeer en in ontmoeting met 
hulle te tree.

Die ouers begin dikwels in hierdie omstandighede onseker en bedreig 
voel. Hulle kind as jeugdige word dan as 'n Gegenúber gesien, ’n mede- 
volwassene wat hul bestaan bedreig. Die ouer word gevra om hom te 
verantwoord met betrekking tot ’n wye spektrum van oortuigings wat die 
opvoedingsgesag, verbod en gebod, godsdiens, modes, eel en drink, in- 
sluit. Die jeugdige vra (dikwels is die uiting daarvan kras en gelaai met 
kritiek) primêr omdat hy sekerheid soek en sy voorlopige antwoord wil 
uittoets. Die ouer is dikwels nie by magte om die logiese antwoord te 
verstrek nie, wat natuurlik is omdat verskeie aangeleenthede op geloof, 
vertroue en gevoelsbelewing berus. Die ouer word kwaad, vlug of ver- 
skuil hom agter sy status as ouer. Dit kan verwag word dat wrywing sal 
ontstaan. Die jeugdige is geregverdig om te twyfel, want as hy nie twyfel 
nie, kan hy nie tot eie oortuiging en ’n eie stel waardes kom nie. Dit is nie
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primêr opstandigheid en verwerping van gevestigde gebruike wat hom 
vrae laat vra en twyfel nie. Hy soek sekerheid. Die volwassene wat 
gedurig vertel hoe goed die mense in die ou dae was en hoe sleg die jeug 
is, is met ’n floue poging besig om homself te handhaaf. So beroep hy 
hom op hersinskimme en droombeelde en gee dié as redes vir gedrag 
aan. Hierdie toestande dra skerp tot die sogenaamde generasiegaping 
by.

Tydens pedagogiese ontmoeting kan ouers maklik instem, maar ingry- 
ping moet op ’n ander vlak as vroeër geskied. Die ouer moet die 
volwassenheidspeil van die jeugdige eerbiedig en moet deur gesprek en 
redenering poog om sy jeugdige kind tot ander insigte te bring waar hy 
dit nodig ag.

9.5 DIE HETEROSEKSUELE RELASIES VAN DIE 
JEUGDIGE

In die periode van die naskoolse jeug verkry die heteroseksuele verhou- 
dinge van man en meisie nuwe dimensies. Die mans sowel as die meisies 
slaag met minder of meer sukses daarin om ’n maat van die teenoorge- 
stelde geslag te bekom. Die voorafgaande periode (sekondêre skool of 
adolessensie) dra grootliks tot die sukses of verwarring van dié periode 
by. Die jeugdige betree sy periode met onvoldoende kennis.
(a) Adolessente verkry die grootste hoeveelheid kennis en informasie in 

verband met geslagtelike aangeleenthede van hul portuur. Die 
hoeveelheid sowel as kwaliteit van die informasie wat langs dié weg 
bekom word, is onvoldoende en onakkuraat en hopeloos verwar- 
rend met betrekking tot houdinge en verwagtinge.

(b) Waar adolessente informasie in verband met geslagtelike 
aangeleenthede van ouers en onderwysers verkry, is dit gewoonlik 
beperk, skraal wat inhoud betref en gewoonlik te laat. Besonder- 
hede in verband met die funksie en betekenis van die seksuele 
interpersoonlike verhoudinge word nagelaat. Die meeste informa- 
sie wat verstrek word, het betrekking op die rol van die geslag in 
voortplanting.

(c) Die metode van geslagtelike voorligting strek selde verder as ’n les- 
ing. Informasie word meegedeel. Vrymoedige bespreking waarin die 
adolessent of jeugdige aangemoedig word om deel te neem, kom 
selde voor. Die adolessent kry selde geleentheid om sy probleme op 
te los, veral met betrekking tot heteroseksuele verhoudinge. Mis- 
verstand, vrees en verwarring word selde opgeklaar. Moralisering en 
sedepreke neem dikwels die plek van sinvolle dialoog in, waar die 
jongmens die antwoord op sy probleem kan vind.
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(d) 'n Duidelike beeld van wat hulle hoop om met hulle voorligting te 
bereik, ontbreek dikwels by opvoeders. Die opvoeders het ’n uiters 
vae idee van hoe die informasie wat hulle verskaf die jongmense uit 
die moeilikheid (gewoonlik onwettige swangerskap) sal hou.

Voorligting in verband met seksuele omgang en die implikasies van 
swangerskap is maar ’n enkele probleem in verband hiermee. Die 
belangrikste deel in verband met geslagtelike onderrig is om aan elkeen 
die kennis en insig te verskaf wat nodig is vir suksesvolle besluitneming 
en verantwoordelike beheer van die seksimpuls. Die opvoedings- 
bemoeienis beoog die integrasie van die seksuele in 'n gebalanseerde 
lewenspatroon eerder as die ontkenning daarvan of om die seksuele as 
die probleem van alle sosiale verhoudinge te wil stel.

Enkele redes vir die noodsaaklikheid van seksuele opvoeding en 
onderrig tydens jeugjare en volwassenheid behels onder meer die 
volgende:
(a) Die wye spektrum van seksuele probleme soos frigiditeit, impoten- 

sie en seksuele wanaanpassing in die huwelik wat dikwels ’n rol in die 
groot getal egskeidings speel, onderstreep die noodsaaklikheid van 
voorligting gedurende volwassenheid, maar ook in die vooraf- 
gaande jeugjare. As die jeugdige die huwelik met outentieke rele- 
vante kennis betree, sal die talle vrae van die aard nie in die vraag- 
rubrieke van tydskrifte hoef te verskyn nie. Huwelikservaring maak 
dit nie vanselfsprekend dat die persone met die ervaring ook oor die 
nodige kennis beskik nie.

(b) Die jeugdige word gekonfronteer met probleme wat hulle uiters 
reëel as probleme beleef. Dit strek vanaf intieme heteroseksuele 
gemeenskap waar die geslagte aan ’n tersiêre inrigting bymekaar is 
tot homoseksuele verhoudinge waar jong mans tydens militêre 
diensplig bymekaar is. In die huidige tydsgewrig word die seksuele 
sterk beklemtoon in die literatuur, advertensies, kleredrag, en so 
meer. Die jeugdige by wie heteroseksuele verhoudinge verby die 
erotiese en eksperimentele stadium na werklike verliefdheid en 
liefde beweeg, is nie seker wat die rol van die seksuele dan is nie. 
Terwyl die jeugdige sy of haar aangetrokkenheid tot die maat van die 
teenoorgestelde geslag beleef, wil hulle ook die rasionele sekerheid 
hê of seksuele aangeleenthede inderdaad so ’n belangrike rol in 
interpersoonlike verhoudinge vervul. Die gemeenskap se verhou- 
ding teenoor geslagtelike aangeleenthede is dalk nie so ’n onbetwis- 
bare simbool van volwassenheid nie, maar is moontlik nader aan ’n 
neurotiese kompulsie vir erotiese stimulasie soos Kirkendall in 
Calderwood (Winter en Nuss, 1969, p. 106), dit raak beskryf: “Our 
socalled ‘openness’ is not a healthy acceptance of sex and its place in 
social context, but merely a continual titillation of the mental
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erogenous zones.” Terwyl hierdie diagnose van die interpersoonlike 
wêreld van sogenaamde volwasse gemeenskap groot elemente van 
waarheid het, impliseer dit dat die jeugdige hom moet oriënteer ten 
opsigte van ’n sieklike gemeenskap. Dit blyk duidelik dat die jeug- 
dige steun en voorligting van rype volwassenes nodig het om 'n 
waardestelsel waarin die religieuse en morele voorrang geniet, te kan 
konstrueer.

(c) Tegnologiese ontwikkelings en wetenskaplike navorsing het veel 
radikale veranderinge teweeggebring soos die beheer van siektes en 
die verhoging van die lewensverwagting, ensovoort. Die toetrede 
van die vrou tot die arbeidsmark saam met geboortebeperking en die 
beheer van swangerskap het die presiese definiëring van die 
manlike en vroulike rolle veel bemoeilik. Hierdie toestand word 
verder vererger deurdat die jeugdige interpersoonlike probleme die 
hoof moet bied soos huwelike oor die kleurskeidslyn, voorhuwelik- 
se seksuele gemeenskap, aborsie, ensovoort. Deurdat 'n morele 
besluit oor hierdie aangeleenthede geneem moet word, is die voor- 
waardes vir besluitneming sowel as die uitvoering daarvan, ’n morele 
en religieuse aangeleentheid wat spesifieke opleiding verg.

Die heteroseksuele volwassewording van die jeugdige is 'n proble- 
matiese aangeleentheid wat veel verwarring veroorsaak, maar tog nooit 
geïgnoreer kan word nie. Dit is geen geringe taak om te voorsien vir 
voortgesette geslagsopvoeding wat die komplekse terrein van seksuali- 
teit bestryk nie. Dit is te meer so in die huidige era van moderne weten- 
skaplike en tegnologiese vooruitgang, vrye keuse en plurale gemeen- 
skappe.

9.6 PROBLEME VAN DIE JEUGDIGE

Vanweë die groot sametrekking van jeugdiges aan inrigtings vir tersiêre 
onderwys is dit ook die plek waar eiesoortige probleme manifesteer Dit 
is moeilik om probleme wat slegs aan hierdie ontwikkelingsvlak eie is, te 
onderskei. Die probleem as sodanig gaan tydens adolessensie en/of 
volwassenheid ook voorkom, maar die spektrum van probleme vertoon 
’n eie aard en eie kenmerke. Die probleme wat opgenoem gaan word, 
verskyn nie in ’n bepaalde volgorde nie, maar wel soos wat dit waarge- 
neem en onderskei is.
(a) Aanvaarding. Die selfkonsep van die jeugdige raak bestendig Die 

selfkonsep bereik ook ’n groter mate van realisme. Die jeugdige wat 
by die aanvang van die periode oor 'n sterk positiewe selfkonsep 
beskik, is in die gunstige posisie dat hy homself kan vergeet en hom 
verdiep in die taak voorhande ongeag of dit ’n akademiese of sosiale
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probleem is. Die een met 'n positiewe selfkonsep veronderstel d;m 
ook dat ander hom sal aanvaar soos wat hy homself aanvaar. 
Daarom kan hy hom met groter selfvertroue aan sy studies en sy 
vorming van relasies met dosente en met portuur van albei geslagte 
wy.

Die een met ’n swakker selfkonsep kan homself natuurlik nie 
vergeet nie. Sy selfkonsep is by sy studies sowel as by dosente en 
vriende in gedrang. Selfbeskerming geniet voorrang in alles wat 
aangepak en onderneem word. In sosiale relasies is weinig sprake 
van neutraliteit. Die polariteitseffek van die relasies is nou net so 
kenmerkend as ooit. In sosiale relasies beleef die jeugdige óf 
toenadering óf verwydering soos wat dit kristalliseer in óf aanvaar- 
ding óf verwerping. Die student beleef aanvaarding deur sy portuur 
van beide geslagte en dit laat hom ten spytc van praktiese probleme 
goed voel. Hierdie populariteit mag maklik teen sy studie- 
belrokkenheid indruis, maar hy is ten minste gelukkig op die 
kampus. ’n Bewys vir ’n student dat hy deurdosente aanvaarword, is 
as hy raakgesien, op die naam genoem en daar met hom ’n gesprek 
gevoer word. Hierdie aanvaarding is nie net bevorderlik vir sukses- 
volle studie nie, dit is ’n voorwaarde daarvoor. Die student wat nie 
aanvaar word nie, beleef verwerping. In talle situasies wat objektief 
as neutraal beskryf kan word, sal die student met lae selfkonsep wat 
verwerping beleef die situasie interpreteer as diskriminerend teen- 
oor hom, wat betref puntetoekenning, vriendelikheid, en so meer. 
Die gevolg hiervan is terugtrekking, mismoedigheid, eensaamheid 
en angs. Talle ander probleme wat studente ondervind, hou verband 
met die selfkonsep en veral aanvaarding soos hulle dit beleef. In ’n 
studie wat deur Blaine en McArthur (1971, p. 58) weergegee word, 
word die volgende direkte aanvullende probleme genoem.

(b) Die student wat nie kan studeer nie, kla van onvermoëns.
(c) Die student wat eensaam is, beweer hy kan nie vriende maak nie.
(d) Die student wat dit net nie kan regkry om in die klas op te staan en 

vrae te vra of aan besprekings deel te neem nie.
(e) Die student wat geen beroepsdoel het nie.
(0 Die student wat ’n gewoonte daarvan maak om sy studies en deel- 

name te ontduik en ander se deelname te verhinder.
(g) Die student wat in konflik met sy gesin en veral met sy ouers is.
(h) Die student met fisiese of psigiese (neurologiese) gestremdhede.
(i) Spesiale problepie van ouer studente.

Waar enige van die vermelde probleme voortdurend en intens voor-
kom, gaan dit met spanning, rusteloosheid en angs gepaard.

’n Tipiese probleem wat dikwels veral deur die ernstige student beleef
word, is wat Eriksen ’n identiteitskrisis noem. Die student kom in
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aanraking met lewensbeskouings en filosofiese stelsels wat ’n sterk ap- 
pél tot sy logiese denke rig. Dit is vir hom ’n probleem, want hy moet 
besluit of hy gelowige Christen, ateïs, evolusionis, kommunis, kapitalisof 
dalk sosialis, en so meer moet wees. Hierdie kognitiewe uitsortering en 
standpuntinname bied aan die self 'n staanplek, die bereiking van 'n 
selfidentiteit wat hyself bereid is om te aanvaar en hoog te ag.

Sommige van die probleme is oppervlakkig en heel tydelik van aard 
terwyl ander nader aan die kern van die persoonstruktuur geleë is en ’n 
groot invloed op die selfkonsep en sy bereidheid tot betrokkenheid by 
die universiteitsaangeleenthede bepaal.

9.7 SAMEVATTING
Die pedagogiek bemoei sig onder meer met die opvoeding vir wie 
verantwoordelikheid aanvaar word om hom te steun sodat hy sy moont- 
likhede kan verwerklik. Binne hierdie terrein is daar toenemend 'n ver- 
skil in die verhouding tussen opvoedingshulp en selfstandige selfrealise- 
ring. Die hulp wat die ouer aan die voorskoolse, primêre- en sekondêre- 
skoolkind gee, sal telkens in omvang en kwaliteit verskil. Waar ons hier 
met die jeugdige aan die bopunt van die leer te doen het, moet die 
opvoedingshulp ’n ander gedaante as tevore hê.

Dit is slegs nadat die jeugdige in sy ontplooiende volwassenheid met sy 
hunkeringe en probleme begryp word, wat sy nood aan steungewing 
onderskei en die wese en aard daarvan bepaal kan word. In hierdie hoof- 
stuk is die jeugdige in ’n jeugtydperk as wordingskategorie geïdentifi- 
seer en enkele opvallende kenmerke van sy relasies met ander, sy hetero- 
seksuele relasies, sy relasies met sy ouers en met homself beskryf. As die 
steungewende volwassene ook van die probleme van die jeugdige (soos 
aangetoon) bewus is, sal hulpverlening meer doeltreffend wees.
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