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Die onderwyser-opvoeder

10.1 INLEIDING
Die studieveld van die Empiriese Opvoedkunde is die deelnemers aan 
die opvoedingshandeling. Die opvoedeling het veel aandag ontvang met 
die poging om die basiese vraag van die Empiriese Opvoedkunde, te 
wete: HOE WORD DIE OPVOEDELING 'N VOLWASSENE, te 
beantwoord.

Ten aanvang is duidelik gestel dat die kind nie kragtens sy eie ver- 
moëns ’n volwassene kan word nie. Vir die verwerkliking van sy wording 
benodig hy die steungewende hulp van ’n volwassene wat verant- 
woordelikheid vir sy wording en ontwikkeling kan aanvaar. Die kind wil 
self verstaan, hy wil hom oriënteer, hy wil groot wees. Die kind neem self 
die inisiatief vir sy volwassewording en hierby sluit die opvoeder aan om 
die spesifieke noodroep van die kind te kan antwoord. Deur hierdie 
relasie wat ontstaan wanneer die opvoeder hulp verleen en die kind 
respondeer op die aangebode hulp, word die kind ’n opvoedeling en die 
volwassene ’n opvoeder.

In hierdie hoofstuk is die fokus op die volwassene as opvoeder gerig en 
kan die vraag wat beantwoord moet word, soos volg geformuleer word: 
Wat is die kenmerke van DIE VOLWASSENE AS OPVOEDER?

Met hierdie perspektief op die opvoeder sal dit nodig wees om die op- 
voeder se relasies met homself (sy selfkonsep), met die leerlinge as 
opvoedelinge, met die ouers en met die leerstof uit te lig. Die onder- 
wyser se hulpverlening bly as sodanig ’n aktuele saak wat spesifiek verrig 
word en aandag moet kry.

Dit is primêr die opvoeder wat die opvoedingsverloop moet struk- 
tureer. Hy moet sorg vir die pedagogiese omgang wat ’n spontane 
verkeer met mekaar is. Die opvoeder moet die opvoedeling ontmoet. Hy 
moet die inisiatief vir die ontmoeting neem, want al hunker die kind 
daarna kan hy die onderwyser nie bereik as die onderwyser nie tot die
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ontmoeting toetree nie. Sy aanvaarding van verantwoordelikheid vir die 
opvoedeling bepaal juis sy bereidheid tot ontmoeting wat gerig is op op- 
voeding, verbetering en toename in die rigting van die norm. Die op- 
voeder se spesifieke optrede wat deur insteniming of teregwysing geken- 
merk word, beklemtoon nogeens dat dit nie sonder totale betrokken- 
heid kan geskied nie. Wie heeldag opvoed, voed glad nie op nie (Van 
Praag, 1950). So keer hulle weer tot omgang terug.
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10.2 DIE ONDERWYSER SE RELASIES MET 
HOMSELF

Die onderwyser as professionele persoon is en bly opvoeder. Die 
onderwyser is en bly persoon en dit is deur sy persoonwees dat hy sy 
onderrig- en opvoedingstaak volvoer. Die onderwyser se selfkonsep is 
die kern van sy persoonlikheid (Vrey, 1974). Die selfkonsep bepaal 
voortdurend die handelingsgeneigdheid van ’n persoon met die gevolg 
dat verwag kan word dat die onderwyserse relasies met homself wat assy 
selfkonsep beskryf word, in sy opvoedingstaak gaan meespreek.

Die onderwyser moet aan die leerstof betekenis gee en sy onderrig- en 
opvoedingstaak moet vir hom sinvol wees. Hierdie sinvolheid kan net 
deur intense aktiewe betrokkenheid bereik word. Hy is nooit ’n belange- 
lose babaoppasser nie en ook nie ’n bandopname wat teruggespeel word 
nie. Goeie onderwys, om nie eers van opvoeding te praat nie, vereis 
persoonlike interaksie. Die intensiteit van hierdie ontmoeting is ’n sterk 
affektiewe aangeleentheid.

Die onderwyser wat die kind ontmoet en bereid is om in relasie met 
hom te tree, moet bereid wees om homself te onthul (Jourard self- 
disclosure), om homself sienbaar te maak sodat ander en veral die 
opvoedelinge daardie reële self soos wat hy is, dink, voel en glo, kan 
raaksien. ’n Mens luister nie graag na en neem ook nie advies van ’n non- 
entiteit nie. Die onderwyser moet iemandwees, ’n self wat hy aanvaar het 
en belangrik ag. Die opvoedeiinge kan net respek en ontsag hê vir 'n per- 
soon wat homself aanvaar en wat by sy self kan verbygaan en die 
opvoedeling met die spontane gesag wat hy afdwing, ontmoet. As die 
onderwyser worstel met eie aanvaarding, selfgelding en selfagting is daar 
soveel steuringe in die kommunikasiekanaal dat die ontmoeting kuns- 
matig en geforseerd is en gesag fisies met minder of meer sukses afge- 
dwing moet word. Die leerling word nie beïndruk deur die onderwyser se 
akademiese prestasies en universiteitskwalifikasies wat hy verwerf het 
nie. Die leerlinge veronderstel dat die onderwyser oor voldoende kennis 
beskik. Hulle is met die persoon gemoeid van wie daar onder meer 
verwag word dat hy sy kennis sal kan meedeel. Hierdie onderwyserword
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vir sy leerlinge ’n belangrike persoon wie se onderrig dus ook belangrik 
is.

Bovermelde aspekte is uitinge van ’n positiewe selfkonsep. Die 
onderwyser moet homself as ’n adekwate persoon sien Die strewe na 
adekwaatheid word beskryf as selfaktualisering, selfrealisering, en so 
meer. Die adekwate persoonlikheid word deur Combs (1967, p. 70) soos 
volg na omvangryke navorsing waarin goeie onderwysers geïdentifiseer 
is, beskryf:
(a) Hulle is geneig om hulleself positief te sien, wat daarop neerkom dat 

hulle aanvaar hulle is belangrik, suksesvol, geag, waardig, ’n persoon 
met integriteit van wie ander dan ook hou.

(b) Hulle persipieer hulleself realisties en probeer hulself nie mislei nie. 
Hulle sien hulself en hul wêreld met openheid en met ’n minimum 
distorsie en verdedigingsmaneuvers.

(c) Hulle beleef doeltreffende aanvoeling vir die probleme van ander en 
empatie met ander in hul lewensomstandighede. Hierdie identifi- 
kasie met ander is ’n gevoel van eenheid met mense in verskillende 
situasies.

(d) Hulle is goed ingelig. ’n Persoon met adekwate self het ’n ryk en 
funksionele perseptuele veld.

Hierdie adekwate self is in volkome ooreenstemming met die 
opvoedingsdoeleindes en dit is as persoonlikheidskenmerke van die 
goeie onderwyser net so belangrik. Afsonderlike navorsingstudies 
uitgevoer deur Gooding (194) en Hildeman (1967) het ooreenstem- 
mende kenmerke geïdentifiseer by goeie onderwysers in hulle vergelyk- 
ing van suksesvolle en onsuksesvolle onderwysers.

Die slotsom waartoe gekom word, is dat ’n positiewe selfkonsep as 
persoonlikheidskenmerk van onderwysers besonder hoog deur navor- 
sers aan geslaan word. Die onderwyser moet dus ’n persoon wees met 
hoë selfagting en selfaanvaarding wat ’n realistiese selfbeeld het wat hy 
aanvaar en daarby berus sodat hy nie voortdurend nodig het om sy self- 
beeld te verdedig nie. Dit is nie maklik vir ’n onderwyser wat begin 
onderwys gee om homself te onthul, bloot te stel en te vergeet nie terwyl 
hy die nodige hulp verleen sodat sy leerlinge hulle selfaktualisering kan 
volvoer. Die onderwyser wat basies adekwaat is, kan homself vir kritiek 
oopstel sonder om bedreig te voel. So kan hy selfdissipline toepas 
waardeur hy sienswyses en gedragswyses laat vaar sonder dat hy voel hy 
verloor ’n kardinale komponent van sy fenomenele self.

In onderwysersopleiding moet hierdie komponent van persoonlik- 
heidsontplooiing noodwendig aandag ontvang in voorligting en in die 
komprehensiewe opleidingsprogram sodat realistiese selfkonsepsies wat 
’n voorwaarde vir ’n positiewe selfkonsep is, bereik kan word.



220 HOOKSTl K 10

10.3 DIE ONDERWYSER IN SY SOSIALE RELASIES

Die onderwyser as volwasse persoon moet homself handhaaf teenoor 
kollegas, ouers en die gemeenskap. Teenoor die sosiale gemeenskap is 
hy 'n volwaardige volwassene.

In sy relasies met mense is hy geneig om met mense te verkcer en met 
rcdelike gemak te kommunikeer. Om dit moontlik te maak, sicn hy 
ander mense in hul waardigheid, integriteit en belangrikheid eerder as 
om die mense van die samelewing as minder belangrik of as 'n bedreiging 
vir sy persoon of vir hom as professionele beroepsbeoefenaar te sien.

Teenoor bovermelde ideale toestand word die onderwyser nie altyd 
vanselfsprekend as professionele spesialis aanvaar nie. Ouers wat ook 
verder gestudeer het en wat vanself met die opvoeding van hul kinders 
besig is, is dikwels krities teenoor die onderwyser en die administrasie 
van die skool. Ouers voel ook soms bedreig as hul kinders eerder 
die onderwysers as hul ouers as ideaalmodelle beskou. Ouers voel soms 
dat onderwysers hulle vir die lecrlinge se foute verantwoordelik hou. Die 
probleemkinders sou dan probleemouers hê. So meen ondcrwysers dat 
ouers op hulle professionele terrein inmeng en dat die ouers hulle on- 
nodig met die prestasies van hul kinders identifiseer sodat daar ’n 
ongeregverdige eis aan die kinders om hoër prestasies gestel word.

Die gevolg van hierdie onnatuurlike, wedersydse verwagtinge cn 
houdinge van ouers en onderwysers veroorsaak angs by albei met die 
gevolg dat vrymoedigheid ontbreek. Die verskynsel wat vandag dikwels 
voorkom, strem die vrye kommunikasie en samewerking tot heil van die 
kind wat opgevoed moet word. Dit is te meer ’n ongelukkige situasie 
aangesien die onderwyser sy gesag oor die kind van die ouer ontleen 
(Coetzee, 1953, p. 358). Doeltreffende onderwyser-ouerkommunikasie 
sal altyd dwingend noodsaaklik bly, want die kind sal onder ondoeltref- 
fende kommunikasie die lydende party wees. Die ouer moet die vrymoe- 
digheid hê om oor die kind se probleme met die onderwyser te gesels 
sonder dat diskriminasie of verongelyking gevrees word. As die kind nie 
na wense vorder nie, moet die onderwyser ook die vrymoedigheid hê om 
die probleme met die ouer op verantwoordelike, volwasse wyse te 
bespreek.

10.4 DIE ONDERWYSER SE RELASIES MET 
KONSEPTE

Dit is ’n voorvereiste vir goeie onderwys dat die goeie onderwyser oor 
veel kennis sal beskik. Dit was vyf en meer dekades gelede moontlik dat ’n 
onderwyser tydens sy aanvanklike opleiding genoeg kennis kon insamel
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wat vir sy onderwys nodig mag wees. Met die toename in die tegnologie 
en kennisontploffing is daar so ’n vermeerdering in kennis op alle ter- 
reine dat geen onderwyser ooit die stadium bereik waar hy klaar ge- 
studeer het nie. Dit impliseer nie noodwendig formele studie nie. Selfs 
die graad I juffrou mag vind dat haar leerlinge vanweë televisie en ander 
massakommunikasiemedia meer as sy van ruimtetuie en toestande op 
die maan weet. Vir elke onderwyser is die basiese probleem: die taak om 
by te bly.

Leerstof is nooit vanselfsprekend belangrik nie. Die leerstof moet vir 
leerlinge betekenisvol wees. Die onderwyser kan nie slegs feitelike 
informasie insamel nie en nog erger, van leerlinge ’n massa van feite wat 
gereproduseer moet word, vereis nie. Die onderwyser se besondere taak 
is om betekenis in feite te vind, dié dan te struktureer en sodanig aan te 
bied. Die leerling se taak is om die logiese betekenisse wat vir hom 
potensieel betekenisvol is, vanuit sy funksionele kognitiewe struktuur te 
begryp en te assimileer. Die onderwyser moet dus in staat wees om tus- 
sen essensies van kennis en ’n veelvoud feite te onderskei en te selekteer 
en die essensies in die relevante strukture te orden en oop te dek.

Betekenisgewing is ’n belangrike vereiste vir die kind om hom te kan 
oriënteer en ’n volwassene te word. Vir die betekenisgewing is 
betrokkenheid ’n noodwendige voorwaarde. Betekenisgewing en 
betrokkenheid is as sodanig antropologiese kategorieë, want dit bly vir 
die volwasse onderwyser voortdurend ’n opgawe om betekenis te gee as 
hy tot selfaktualisering wil kom. In ’n wêreld waarin die toename van 
kennis eskaleer, moet die onderwyser voortgaan om te verstaan en 
betekenis te gee alvorens hy kan selekteer en struktureer. Hierdie 
betekenisgewing vereis intense betrokkenheid in die besondere vakge- 
bied, maar ook in relevante terreine. Die hoë premie wat op doeltref- 
fende kennis wat gereeld tot die vereiste peil bygewerk is, geplaas word, 
laat vir die onderwyser (veral sekondêreskoolonderwyser) weinig tyd vir 
naskoolse en buiteskoolse bedrywighede. Die aanslag wat Rusland se 
suksesvolle Sputniksending op die Amerikaanse onderwysbeplanning 
gemaak het, is oorbekend. Ook in Suid-Afrika is daar ’n kontinue 
dringende nood aan onderwysvernuwing sodat die beproefde essensiële 
behou kan word, maar terselfdertyd met die opmars van kennis te kan 
saambeweeg. Hierdie stand van sake plaas 'n verpligting op die 
onderwyser wat dan vir hom ’n opgawe moet bly. Die toestand word 
weerspieël in die verlangde en verdiepte onderwysersopleidingskur- 
susse. Die verhoogde peil van aanvanklike toerusting van beginner- 
onderwysers is onontbeerlik. Dit is egter net die begin. Die akademiese 
eise wat aan die praktiserende onderwyser gestel word, is weinig minder 
as wat aan ’n pratiserende medikus gestel word om met die jongste 
ontwikkelings op hoogte te bly. Die medikus het die voordeel dat hy die
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íiuwe middel van die navorsingslaboratorium kan ontvang om dit vir die 
pasiënt by wie hy die kwaal gediagnoseer het, te kan voorskryf. Die 
onderwyser daarenteen moet die relevante kennis van die navorser ont- 
vang, dit begryp. self assimileer en dan verwerk op die peil van st. 8- of st. 
10-lcerlinge vir wie hy dit moet verklaar. Hierdie akademies profes- 
sionele eis aan die onderwyser bring mee dat sy tyd buite sy lesrooster 
hierdeur opgeëis word.

Benewens vakinhoud en algemene kennis wat in die dinamies ont- 
wikkelende kultuur vanselfsprekend is, moet die onderwyser ook die 
metode van onderrig (wat in Didaktiek ter sake is) ken, maar in besonder 
die leerling as opvoedeling.

10.5 DIE ONDERWYSER SE RELASIES MET SY 
LEERLINGE AS OPVOEDELINGE

Die opvoedeling wil ’n volwassene word. Ten spyte van sy aangebore 
vermoëns en innerlike dryfkragte (wat nie misken word nie) kan hy nie 
word wat hy behoort te word en kan hy nooit al sy moontlikhede 
verwerklik as sy noodroep na ’n volwassene wat honi moet steun, nie 
beantwoord word nie. Die nood aan, hunkering na en bereidheid tot 
relasievorming met ’n steungcwende volwassene is altyd by elke nor- 
male, gesonde kind teenwoordig.

Die primêre taak van die opvoeder is om die opvoedeling raak te sien 
en in ontmoeting met hom te tree, want dit gaan vir die opvoeder uit- 
sluitlik om die opvoedeling wat gehelp, gesteun, aanvaar en aange- 
moedig moet word en vir wie vakinhoude verklaar moet word sodat die 
opvoedeling in sy selfaktualisering kan voortgaan om in die samelewing 
te word wat hy behoort te word. In aansluiting by die uitspraak van 
Goethe, nl. wie die mens neem soos hy is maak hom slegler, moet die op- 
voeder die opvoedeling sien soos hy is en hom ken met sy bales en 
tekortkominge en hom so aanvaar, MAAR met die uitsluitlike doel om 
hom in sy volwassewording te steun sodat al sy moontlikhede verwerk- 
lik kan word.

Die onderwyser moet die opvoedingsverhouding inisieer deur pedago- 
giese omgang te laat oorgaan in pedagogiese ontmoeting alvorens daar 
sprake van instemming of ingryping kan wees. Daar moet dus ’n uiteen- 
setting gegee word van ontmoeting, van enkele essensies van die kind as 
kenner, van die persoonlikheid van die kind en van die groter kategorieë 
waarin onderwyshulp onderskei kan word. Aangesien die onderwyser as 
opvoeder van nader bekyk word, isdie leerling inderdaad opvoedeling 
en kan die onderrig vanuit hierdie perspektief as opvoedende ondcrwys 
beskou word. Die onderwyshulp moet die opvoedeling help om betrokke
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te raak en te verstaan, om sy moontlikhede te verwerklik en om homself 
te aanvaar terwyl sy affektiewe belewing ’n dieper kwaliteit tot sy relasies 
toevoeg.

10.6 DIE ONDERWYSER SE ONTMOETING MET DIE 
LEERLING

Voordat daar sprake van doeltreffende onderrig kan wees, moet onder- 
wyser en leerling mekaar as persone ontmoet. Hierdie ontmoeting 
geskied aan die hand van leerstof as ’n gedeelte van die kultuurerfenis 
wat oorgedra moet word. Die relasie tussen onderwyser en leerling is 
dinamies van aard en die polarisasie-effek is ook nie konstant nie. Alhoe- 
wel daar talle steurende faktore mag wees, soos die onderwyser se 
geondheidstoestand of probleme in die onderwyser se privaatlewe of die 
leerling se nalatigheid of traagheid, ensovoort, moet die totaliteitseffek of 
oorheersende polarisasie-effek een van toenadering en aangetrokken- 
heid wees. Langeveld verklaar dan ook dat die kind nie pedagogies ge- 
steun kan word as hy nie ontmoet word nie. As die relasie se polarisasie- 
effek gekenmerk word deur toenadering en aangetrokkenheid, is naby- 
heid, vertroue, toebehorenheid en toeganklikheid (Landman, 1977) 
moontlik en kan pedagogiese ontmoeting slaag, daar die kind geborgen- 
heid belewe en ook belewe dat die opvoeder bereidwillig is om met hom 
te wees en van voorneme is om hom te versorg (Landman, 1977, p. 27).

Die vraag waaraan hier aandag gegee moet word is: Hoe word hierdie 
positiewe relasie tot stand gebring? Slegs enkele belangrike faktore wat 
binne die terrein val waaroor die onderwyser mag uitoefen, word hier 
aangeraak.

10.7 DIE PERSOONLIKHEID VAN DIE 
ONDERWYSER

Veel empiriese navorsing is in die VSA oor die goeie en die swak 
onderwyser uitgevoer (Hart 1934, Witty 1947, Bousefield 1940, Sears 
1963, Cogan 1958, Reed 1962, Spaulding 1963). Uit hierdie ondersoeke 
waarby etlike duisende leerlinge betrokke was, het dit geblyk dat met 
onderwysers met die volgende persoonlikheidskenmerke, die doeltref- 
fendste ontmoeting bewerkstellig is:

Vriendelikheid teenoor en konsiderasie vir elke individu 
Geduld
Wye belangstelling 
Aantreklike persoonlike voorkoms
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Regverdigheid en onpartydigheid 
Humorsin
Goeie geaardheid en bestendige optrede 
Belangstelling in die leerling en sy probleme 
Buigsaamheid
Gebruikmaking van erkenning en aanprysing 
Bekwaamheid in vakonderrig
Saam met bovermelde kenmerke is die volgende groot kategorieë van 

persoonlikheidskenmerke deurgaans sterk beklemtoon:
Warmte
Geduld
Verdraagsaamheid 
Belangstelling in leerlinge 
Hoë selfaanvaarding en selfagting
Samevattend sê Hamachek (1968) “ I think the cvidence is quite clcar 

when it comes to sorting out good or effective from bad or ineffective 
teachers on the basis of personal characteristics. Effective teachers ap- 
pear to be those who are, shall we say, ‘human' in the fullest sense of the 
word. They have a sense of humor, are fair, empathetic, more 
democratic than autocratic and apparently are more able to relate easily 
and naturally to students on either a one-to-onc or group basis. Their 
classrooms seem to reflect immature enterprise operations in the sense 
that they are more open, spontaneous and adaptable to change". Dit is 
hierdie onderwyser wat vanweë sy menslikheid die kind as mens sodanig 
hoog ag en respekteer dat dit nie by hom sal opkom om snedige opmer- 
kings oor ‘n kind se voorkoms of ’n ander kenmerk wat vir die kind na 
aan die kern van sy persoonlikheid en waaroor hy gevoelig is, te maak 
nie.

Aangesien die onderwyser sy leerlinge moet ontmoet, is dit essensieel 
dat hy bereid sal wees om hulle te wil ontnioet -  waarvoor die spontane 
ongedwonge omgang noodsaaklik is. Die onderwyser met 'n swak self- 
konsep wat sy self in aile situasies moet verdedig, kan dit natuurlik nie 
waag om homself te onthul (Jourard: self-disclosure) nie. Vanweë swak 
selfaanvaarding bly dit vir hom moeilik om by sy self verby te gaan en die 
kind in sy nood te ontmoet, veral as die kind traag of opstandig en 
aggressief is. Die inisiatief tot ontmoeting moet van die onderwyser uit- 
gaan. Hier is enkele persoonlikheidskenmerke wat die ontmoeting 
bevorder, verstrek. Dit is duidelik dat die teenoorgestelde kenmcrke 
soos die volgende: sarkasties, fitterig, humeurig, voortrekkerig, ligge- 
raak, onvriendelik, afsydig (ken kinders nie buite die klas nie), snedig, en 
so meer steurende faktore in die ontmoetingsverloop is. Terwyl die een 
onderwyser sy leerlinge gemaklik op spontane wyse ontmoet, sal ’n 
ander veel inspanning nodig hê om die steurende faktore te vermy. Dit is
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telkens die persoon van die onderwyser-opvoeder wat die leerling as op- 
voedeling moet ontmoet en daarom is die persoonlikheid van die onder- 
wyser wat ’n voorwaarde vir ontmoeting is, ’n voorwaarde vir doeltref- 
fende onderwys.

10.8 DIE ONDERWYSER SE KENNIS VAN DIE 
KINDERS

Hoe die onderwyser sy leerlinge ken, sal in ’n volgende afdeling aan- 
dag ontvang. Hier is dit belangrik om te vermeld dat die onderwyser sy 
leerlinge moet ken alvorens outentieke ontmoeting moontlik is. In 
vorige afdelings van die Empiriese Opvoedkunde is die ontwikkelings- 
verloop van die kind in groot kategorieë verdeel, te wete voorskoolse, 
primêre, sekondêre en naskoolse periodes of fases. Dit is vanself- 
sprekend dat ’n onderwyseres ’n graad een kind op ander wyse as ’n 
matriekleerling ontmoet. Die vermelde groot kategorieë is nog te groot 
om voorsiening vir die ontmoeting van alle leerlinge te maak. Die gewel- 
dige groot problematiek van individuele verskille maak die opgawe van 
die onderwyser om sy leerlinge te ken byna bomenslik. Kinders met 
verhoudingsprobleme, huislike probleme, emosionele probleme, 
gesondheidsprobleme, selfaanvaardingsprobleme, en so meer vergroot 
die onderwyser se taak om die leerling as opvoedeling te ken, honderd- 
voudig. A1 is die optimale persoonlike kennis van elke leerling net nie 
moontlik nie, sal die bereidheid tot die ken van kinders, al sou dit as 
gesamentlike poging van die onderwyspersoneel geskied, tog onont- 
beerlik wees. Uit hierdie perspektief is praktyke soos huisbesoek deur 
onderwysers en deelname in sportafrigting as metode wat help om die 
kind te ken, uiters sinvol. As die onderwyser die kind ken, kan hy traag- 
heid, verwaarloosde huiswerk, swak aandagskonsentrasie, en so meer 
begryp en dit nie maar met luiheid afmaak nie. Die bemoeienis wat hier 
nodig is, vereis ontmoeting wat van kennis van die kind afhanklik is. Ken 
hy die kind nie, is hierdie gebrek aan kennis ’n steurende faktor in die 
ontmoeting van die kind.

10.9 DIE ONDERWYSER SE KENNIS VAN DIE 
LEERSTOF

Die besondere taak van die onderwyser is didakties van aard. Vakinhoud 
moet op die vlak van die kind geëksplisiteer word en die kind moet tot by 
die besondere stukkie vakinhoud gelei word sodat die kind vanself 
betekenis daaraan kan gee. Die voorwaarde vir die ontmoeting van die
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leerling via die ieerstof as medium, is dat die onderwyser die leerstof 
moet ken. Ten spyte van die vanselfsprekendheid van so ’n stelling 
gebeur dit tog dat die onderwyser nie altyd sodanige vakkenner is, dat hy 
diefleerlinge doeltreffend langs dié weg kan ontmoet nie. Die regverdig- 
ing vir toenemende pogings om aanvanklike onderwyskwalifikasies te 
verhoog en van owerhede om erkenning aan aanvullende kwalifikasies te 
verleen, moet hierin gesien word. Die dinamiese kultuur bring 'n es- 
kalasie van kennis in alle vakgebiede mee asook ’n toename in tegniese 
en tegnologiese hulpmiddele wat ’n groot impak op die onderwys- 
metodiek het. Die eens kundige onderwyser moet hom nou deur studie 
(formeel of informeel) aan sy professionele taak toewy om, wat kennis 
van sy vak en metode betref, net maar by te bly. Die spesifieke hulpver- 
lening kry verder aan, aandag.

Voordat opvoedingsbemoeienis kan plaasvind, moet die onderwyser- 
opvoeder sy leerlinge as opvoedelinge ontmoet. Dit sal nie dan nodig 
wees om outokraties op te tree om orde in die kiaskamer met mag en 
geweld af te dwing nie. Die vriendelike onderwyser wat sy leerlinge hoog 
ag, na hulle probleme luister en ook sy vak ken, het weinig ontmoetings- 
probleme en nog minder probleme in sy opvoedingsbemoeienis, hetsy 
tydens instemming, ingryping of verklarende onderrig.

10.10 DIE ONDERWYSER SE HULPVERLENING AAN 
DIE LEERDER

10.10.1 Inleiding

Die perspektief waarmee ons, ons hier besig hou, sien die leerder soos 
wat die leerverloop voltrek word. Ons staan by die leerder wat nie ken 
nie en die trappe moet klim wat hom daar bring waar hy met oortuiging 
sê: “ek ken” of “ek kan” . Hier word aangesluit by die leerverloop of 
leerproses wat elders in die kursus behandel word. Die leerproses word 
in die verskillende trappe onderskei, te wete wil leer, leersoorte, aan- 
vanklike sukses, vaslegging van die sukses, terugroeping en toepassing of 
oordrag. Dit is die algemene weg vanaf nie ken of kan nie na ken of kan. 
Elkeen van die trappe hoef nie formeel betree te word nie en vereis ook 
nie eweveel tyd en aandag nie. Dit bly egter die leerweg of leerverloop 
waarvolgens fisieke vaardighede, verbale begrippe, houdings of ge- 
dragswyses geleer moet word. Vanweë die belangrikheid van verbale 
leer in die skool word aandag gegee aan onderwyshulp aan die leerder 
wat in die skool met verbale leer besig is.
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10.10.2 Verklarende onderrig

In die onderwyswêreld is daar ’n groot stryd aan die gang tussen leer deur 
ontdekking en leer na aanleiding van verklarende onderrig. Daar word 
beweer dat as die leerder leer nadat die vakinhoud verklaar is, is die wese 
van die leeraktiwiteit slegs meganiese memorisering. Daarteenoor sou 
egte betekenisvolle leer slegs na eie ontdekking kulmineer. A1 die 
argumente ten gunste van hierdie benaderings kan nie hier weergegee 
word nie. Ons eie standpunt word saaklik gestel.

Die empiries-opvoedkundige kategorieë wat vanaf die begin van die 
kursus geponeer en geëksplisiteer is en hier ter sake is, is betekenisge- 
wing, betrokkenheid en belewing. Die kind leer onder meer omdat hy 
hom wil oriënteer. Dit is nie moontlik tensy hy by die leerstof betrokke 
raak nie. Om hom te kan oriënteer, sal hy sodanig moet leer dat hy ver- 
staan. Leer word dus gesien as wyse van betekenisgewing. A1 sou ’n 
leerder gedeeltes van ’n vakinhoud woordeliks kan reproduseer en hy 
verstaan dit nie, het hy nie geleer nie want leer beteken, betekenisge- 
wing. Alle vorms van verbale leer het slegs die een oogmerk, naamlik 
betekenisgewing of verstaan.

Die groot massa verbale leerinhoude bestaan uit begripsvorming en/of 
begripsassimilasie. Hierdie konsepte is nie konkrete entiteite in die 
natuur nie, maar is juis afleidinge of konstrukte wat die mens daargestel 
het om iets beter te verstaan en te hanteer. Elke begrip impliseer ’n 
betekenis. Betekenisse kan nie op ’n passiewe manier in ontvangs 
geneem word nie. Woodruff (Clarizio et al, 1970, p. 239) sê: “ Meanings 
cannot be transmitted. Meaningful sets of symbols can. . . . Each person 
has to make his own concepts.” Geen onderwyser kan betekenisse 
kitsklaar aan leerders oorhandig nie. Die leerder kan slegs deur persoon- 
like betrokkenheid daarin slaag om te verstaan of betekenis te ontdek. 
Dit is so omdat alle betekenisse geskakel moet word met die verwante 
koppelingsidees in die bestaande kognitiewe struktuur wat altyd op ’n 
unieke wyse die besondere leerder se eie funksionele kennis uitmaak.

Dit is moontlik dat ’n leerder die taalsimbole van begrippe woordeliks 
kan memoriseer sonder dat hy dit verstaan. Dit is egter nie die nood- 
wendige gevolg van verklarende onderrig nie. Deur dubbele ontsluiting 
(Klafki) gaan die onderwyser die leerstof deur verklaring vir die leerling 
ontsluit. Die onderwyser moet egter ook die leerling vir die leerstof ont- 
sluit, d.w.s. hy moet die betrokke koppelingsidees in die leerder se kogni- 
tiewe struktuur aktiveer en sensitiseer. Daarna is dit nog die leerder se 
taak om deur eie betrokkenheid die betekenisgewing te doen. Die leer- 
wyse wat saam met verklarende onderrig voorkom, word reseptiewe leer 
(Ausubel, 1968) genoem en dit is, soos aangedui, allermins passief wat 
die leerder betref en by uitnemendheid betekenisvol van aard.
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Ontdekkende leer is sekerlik betekenisvolle leer, maar in die huidige 
bestel is daar nie tyd vir elke leerder oni die pad van die ontdekker te 
loop om by kennis te kom nie. As die onderwyser die leerder moet by- 
staan deur gedeeltelik te verklaar en die leerling sodoende na ontdek- 
king te lei, sê Ausubel (1968, p. 504): “The most efficacious type of 
guidance (guided discovery) is actually a variant of expository teaching 
that is very similar to Socratic questioning."

Teen hierdie agtergrond word beklemtoon dat die onderwyser 
verklarende onderrig moet gee. Die vakinhoud moet op die kognitiewe 
ontwikkelingspeil van die kind verklaar word. Hierdie leerstof is dan 
logies betekenisvol en wat die leerder betref, is dit potensiecl betekenis- 
vol. Die relevante koppelingsidees moet uitgelig word sodat die nuwe 
betckenis onder die oorkoepelende begrip ingeskakel kan word. As 
sodanige koppelingsidees nie bestaan nie, is verbindingsverhoudinge 
nioontlik en waar dit nie doeltreffend geskied nie, gaan die leerder die 
nuwe vakinhoud meganies memoriseer. In albei laasgenoemde gevalle is 
daar onbeslendige betekenisse wat gou gaan vervaag. Verklarende 
onderrig bly ’n essensiële didaktiese opgawe met baie belangrike psigo- 
pedagogiese implikasies soos hier aangetoon. Om verklarende onderrig 
te kan gee, moet die onderwyser die vakinhoud ken asook die metode 
waarvolgens verklaring moet geskied. Hy moet ook bewus bly daarvan 
dat verklaring nie maar 'n logiese uitcensetling is, waarná alle leerlinge 
noodwendig moet verstaan nie. Alle verklaring word vir leerlinge ge- 
doen, sommige sal gou verstaan en ander nie. Hierdie verskynsel het 
Carroll (1970) tot die oortuiging gebring dat aanleg niks anders is nie as 
die tyd wat die leerder nodig het om die leertaak te bemeester. Sukses- 
volle onderwys word altyd bereik as ’n groot aantal individuele leerlingc 
verstaan. Daarom sé Bloom (Block, 1971, p. 52): “The main point to be 
stressed is that quality of instruction must be developed with respect to 
the needs and characteristics of individual learners rather than groups of 
learners.’’ Die onderwyser moet noodwendig daarvan bewus bly dat die 
bestemming van sy verklarende onderrig individuele leerders is wat moet 
verstaan.

In sy verklarende onderrig maak die onderwyser voorsiening vir ’n 
verskil in kognitiewe styl wat óf meer analities óf meer nie-analities kan 
wees. Die een leerling het ’n goed gestoffeerde kognitiewe struktuur, ter- 
wyl dié van ’n ander diffuus en nie funksioneel is nie. Die een leerling.het 
langer tyd as ’n ander nodig om ’n leertaak te bemeester.

Die vermelde verskille in die wyse van aanpak is baie belangrik, want 
die analitiese kind sal anders in die klaskameroptree as die nie-analitiese 
kind. Die nie-analitiese kind is meer impulsief, wil onmiddellik die ant- 
woord hé en is meer afhanklik van beïnvloedende faktore (veld-afhank- 
lik) as die analitiese kind wat sy aandag langer by ’n taak kan volhou.



ONDERWYSER-OPVOEDER 229

verskillende oplossingsmetodes aanwend en alleen kan werk sonder om 
beïnvloed te word deur wat om hom gebeur (veld-onafhanklik) (Gordon 
1966, p. 27). Daar bestaan toetse om die analitiese van die nie-analitiese 
kind te onderskei (Kagan, Moss& Sigel, 1963), maar dié is nie altyd doel- 
treffend in die klaskamer nie. Dit is beter as die onderwyser bewus is 
daarvan dat die analitiese kind ’n situasie in sy komponente sal opbreek 
en die van mekaar onderskei en skei. Die nie-analitiese kind is geneig om 
nie al die komponente raak te sien nie, maar die betekenis van die 
onderlinge verhoudinge te interpreteer.

Die kwaliteit van die kognitiewe struktuur is ewe belangrik. As ’n kind 
’n bepaalde konsep nie ken nie, terwyl sy portuur dit ken, is dit geen aan- 
duiding van onvermoë nie. Dit mag wees dat hy eenvoudig nie die nodige 
relevante ervaring gehad het nie. As ’n kernbegrip ontbreek, sal die kind 
in die denke waarby hierdie begrip belangrik is, gestrem wees. Benewens 
die feit dat sekere begrippe kan ontbreek, beklemtoon Ausubel (1968) 
dat die begrippe in die kognitiewe struktuur ondubbelsinnig, duidelik en 
bestendig moet wees. Slegs dan sou daar sprake van ’n georganiseerde 
kennisstruktuur (“body of knowledge”) kan wees. Dit mag wees dat so ’n 
kind tevrede is met vae, diffuse betekenisse teenoor ’n ander een wat 
moeite doen om duidelike en ondubbelsinnige begrippe te vorm. Die 
probleem is dat eersgenoemde oortuig is dat hy die werk ook ken. Hier- 
die verskynsel plaas ’n besondere las op die onderwyser wat tussen die 
twee moet onderskei en hulle eers op gelyke vlak moet bring voordat hy 
met die klas kan voortgaan.

Die derde faktor wat baie belangrik is, is dat die onderwyser daarvan 
bewus moet wees dat een leerling meer tyd as ’n ander nodig het om ’n 
leertaak te bemeester. Carroll (1963)(J.H. Block 1971, p. 50)gaan so ver 
as om te beweer dat “ . . . aptitude is the amount of time required by the 
learner to attain mastery of a learning task.” So kan volharding beskou 
word as die tyd wat die leerder gewillig is om aan die leertaak te wy. Die 
klem val hier sterk op die individu aangesien dit hy is wat moet leer en 
moet ken. Vanweë die verskille in tyd wat verskillende persone nodig 
het, is dit verkieslik dat elke leerling soveel tyd gegun word as wat hy 
nodig het om die besondere leertaak te bemeester.

10.10.3 Onderwyshulp as hulp by leer

Verklarende onderrig veronderstel dat 'n leerling in sy leertaak gesteun 
of gehelp moet word. Die verskillende leerstappe vereis dat die aandag 
gevestig moet word op die kategorieë ten opsigte waarvan die leerder 
hulp nodig het.
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10.10.3.1 Hulp by die motivering van die leerling

'n Besondere taak van die onderwyser is om die leerling aan te spoor om 
te leer. Die probleem in dié verband is om die kind en die vakinhoud in 
handelende dialoog met mekaar te bring. Dit is met kindwees gegee oni 
te wil weet en om hom te wil oriënteer, om met mense te verkeeren aan 
mense toe te behoort en om iemand te wees wat in eie reg erken en aan- 
vaar te word. Al bestaan die drang by die kind om sy moontlikhede te 
verwesenlik weet hy nie waar daardie moontlikhede geleë is nie. Die 
onderwyser moet die moontlikhede vir die kind tot ’n reeks van 
betekenisvolle konkrete doeleindes formuleer. Daarvoor moet hy die 
wordingsmoontlikhede van die individuele kind oorweeg. Vir die een 
kind sal ’n goeie prestasie in wiskunde hom voorberei vir die mediese 
beroep en ’n ander vir die ingenieursberoep, ensovoort. Die kind moet sy 
psigiese vitaliteit kan rig op ’n doel wat vir hom betekenisvol en bereik- 
baar is. Hiervoor het hy hulp nodig. Hy het egter ook die aanprysing 
nodig wat aan hom die versekering gee dat hy na die doel op weg is. 
Motivering vereis hierdie volgehoue aansporing van die een doel na die 
volgende. Binne pedagogiese konteks is hoë skolastiese prestasie nooit 
’n doel op sigself nie. Dit kan die kind hoogstens in sy selfaktualisering 
steun deur wordingsdoeleindes meer geredelik binne bereik te bring.

Om die kind by die leertaak betrokke te kry, is betekenisvolle doel- 
formulering (vir die kind), aktivering en intensivering van die wil tot 
realisering van die doel, die hoofsaak. Saam hiermee is die aansluiting by 
belangstelling en die aanwakkering van belangstelling voortdurend 
nodig. Die belewing van sukses en die erkenning en aanprysing van 
sukses is belangriker as straf, dreigement en angs, omdat dit die leerder 
verseker dat hy met die weg wat hy ingeslaan het die doel sal bereik 
(Roth, 1959, p. 84) en omdat dit sy selfagting verhoog.

10.10.3.2 Hulp by die keuse van leersoorte

Dit is vir almal duidelik dat daar verskillende leersoorte bestaan. (Vgl. 
die hoofstuk oor leersoorte.) Vir die leerder is die doel van leer om die 
bepaalde gedeelte van die vakinhoud of verbale of simboliese formule- 
ring sy eie te maak. Die voorwaarde is om by die leertaak betrokke te 
raak alvorens hy dit kan ken. Hierdie betrokkenheid met verstaan en eie 
maak as oogmerk manifesteer in ’n leersoort as wyse van doen. Soms sal 
die graad van betrokkenheid ook in die wyse van doen weerspieël word. 
Die leersoort as handeling, hetsy fisies (tíkskriO of psigies (die vyfmaal- 
tafel), of soos dit ook genoem word, perseptueel motories, perseptueel 
en konseptueel, sluit die soort sowel as kwaliteit van handeling in. Die
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kognitiewe styl en die psigiese vitaliteit saam met die psigiese en fisieke 
handeling wat deur betekenisvolheid gekenmerk word, vorm die basis 
van die leersoorte wat voorgestaan word. Leer is die oorkoepelende 
begrip wat alle leertake insluit. Daar word net kortliks na die volgende 
leertake wat geken en onthou moet word, verwys:
(a) Name sowel as diskrete objekte, datums, en so meer.
(b) Selfevidente begrippe en stellings.
(c) Begrippe wat gevorm moet word.
(d) Begrippe wat geassimileer moet word.
(e) Probleme (konvergent en divergent) wat opgelos moet word.
(0 Fisieke vaardighede.

Die besondere leerhandelinge kan meer herhaling verg. soos name 
(bv. plantkundige) en datums (bv. in geskiedenis) wat eksakte reproduk- 
sie vereis terwyl in ander gevalle die vorming en assimilasie van begrippe 
wat verstaan is, onthou moet word. Waar fisieke vaardighede op die spel 
is, is veel oefening nodig voordat daar van outomatismes sprake is.

Onderrig is altyd hulpverlening wat leer vergemaklik. Die vraag is 
nou, nie na die metode nie, maar na die aard van onderwyshulp wat op 
verskillende leersoorte gerig is. Dit is oorbekend hoeveel leertake 
meganies deur leerlinge gememoriseer word. Die onderwyser moet weet 
hoe 'n besondere leertaak deur 'n leerder sy eie gemaak word. Dit is ook 
bekend dat onderwysers soms slegs aan letterlik gereproduseerde ant- 
woorde krediet verleen. Die gevolg is meganiese memorisering van leer- 
inhoude wat begryp moes word. Die mnemoniek het sy funksie en doel. 
maar moet nie aangewend word om meganies te kan weergee wat begryp 
moes word nie.

As betekenisvolheid en verstaan deur die leerling vir die onderwyser 
voorop staan, moet hy die inskakeling van betekenisse in die kognitiewe 
struktuur in gedagte hou. Nuwe begrippe wat hoofsaaklik deur induksie 
gevorm moet word, vereis die bekendstelling van talle eksemplare sodat 
die leerling met of sonder die onderwyser se hulp die veralgemening kan 
maak. Begrippe wat in die kognitiewe struktuur geassimileer moet word. 
vereis inskakeling by die oorkoepelende begrippe. Hiervoor moet die 
onderwyser die relevante koppelingsidees in die kognitiewe struktuur 
van die leerling aktiveer en sensitief maak. Didakties word hierna verwys 
as 'n aspek van die aktualisering van voorkennis.

Die onderwyser moet in sy verklaring en ontsluiting van leerstof die 
leerling lei sodat hy nie trag om meganies te memoriseer wat begryp 
moet word nie. Verstaan dui nie op outomatiese onthou nie. Al verstaan 
’n leerling, sal hy dikwels nog veel pogings moet aanwend wat tyd en 
inspanning verg om dit tot eie funksionele besit te maak. Die herhaling 
waarna hier verwys word, vereis dat die leerling verstaan en deur 
betekenisvolle oefening toenemend betrokke bly. Die een sal na minder.
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die ander na langer tyd bevredigend ken. So moet die onderwyser die 
leerling help om die korrekte leersoort vir die leertaak aan te wend.

10.10.3.3 Hulp by die verkryging van insig

As daar geleer vvord, dui leersukses aan dat die korrekte oplossing ge- 
vind is of dan wel dat insig deurgebreek het. “ lels moet de leerling op- 
vallen cn daarna nioet hem iets invallen" (Roth 1959, p. 97). Dieinsigof 
ingewing of Aha Erlebnis is die woorde wat aandui dat die leerling vvat 
met leer besig was iets ontdek het wat vir hom betreklik nuut is. In hierdie 
verband is ons van mening dat insig slegs kan deurbreek as die leerling bv 
die probleem of leertaak betrokke is. Die graad van bctrokkenheid is op 
hierdie stadium minder belangrik, maar of dit nou ontdekkende leer, 
probleemoplossing, begripsassimilasie of reseptiewe leer is, sonder die 
leerling se betrokkenheid gaan by hom geen insig deurbreek nie.

Geen insig flits soos ’n wcerligstraal uit die bloue lug nie. Die leerling 
se vorige ervaring en sy doeleindes is belangrik. want insig berus op 'n 
voorkennis en diegerigtheid op die realisering van 'n doel. Die leerling 
moet self met die moeilikhede worstel, hy moet self vind, self dink en 
medeverantwoordelikheid vir die oplossing aanvaar. Di een leerling sal 
gouer tot insig kom as 'n ander, want die deurbraak van insig geskied nie 
meganies nie.

Die onderwyser het 'n duidelike taak om die leerlinge tot insig te lei. 
Hy moet verklaar in die rigting van insig en leerlinge die geleentheid gee 
om betrokke te raak sodat hulle insig kan verkry. Selfs by ontdekkende 
leer lei die onderwyser leerlinge in die rigting van die oplossing. Die 
onderwyser moet daarvan bewus bly dat hy dikwels geduld moet beoefen 
omdat daar tyd nodig is vir egte en selfstandige oplossings om te verskyn. 
Roth (1969, p. 109) sé dan ook: "Dit plotseling zien van de consequen- 
ties van een inzicht kan ook ervaren worden, wanneer de volledige 
oplossing door de leraar gegeven werd. Voorwaarde is echter dat de 
bevrijdende kracht van het inzicht aan de hand van de leraar in volle om- 
vang gevat wordt, wat slechts mogelijk is, wanneer van te voren gemeen- 
schappelijk om de oplossing van het probleem geworsteld werd." Van 
Hiele (ongedateer) is dieselfde sienswyse toegedaan. Voldoende 
strukturering en doeltreffende taalgebruik is voorwaardes vir die ver- 
kryging van insig en daarom is leer met insig die uitslag van onderwys 
met insig sodat Van Hiele (, p. 17) meen: “. . . dit is eerder een met - 
inzicht-leren dat -  inzicht-ten-gevolge-heeft.” Dit bly dus die verant- 
woordelikheid van die onderwyser om die leerling sodanig te lei dat hy 
kan leer sodat insig by hom kan deurbreek.
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10.10.3.4 Onderwyshulp by vaslegging

By die eerste deurbraak van insig kan ’n leerder nog nie daarop aan- 
spraak maak dat hy die betrokke vakinhoud doeltreffend ken nie. Veel 
insig word eers egte kennis nadat op grond van die insig handelinge 
uitgevoer is. Al het die leerling begryp en selfs 'n voorbeeld met sukses 
voltooi in deling, worteltrekking, vermenigvuldiging met logaritmes, die 
opbreek van ’n drieterm in faktore, ensovoort is dit eers nadat hy met 
veel vvoorbeelde geworstel het dat hy daarop aanspraak kan maak dat 
hy hierdie afdelingswerk kan doen. Menige leerling het al ondervind dat 
hy ’n probleem in die klas kon doen, maar tuis telkens misluk het. 
Menige onderwyser het ook al hierdie onvermoë van die leerling aan 
traagheid toegeskryf wat dan ook heelwat ontevredenheid by albei tot 
gevolg gehad het. Roth (1969, p. 114) sê: “ De leraar sal dan uit zichzelf. 
nadat het inzicht tot stand is gekomen, de fasen van het doen inleiden, 
om het inzicht door de handeling tot stand te brengen. Hij zal het inzicht 
laten toepassen, opdat aan het intellectuele inzicht het ‘doorleefde’ in- 
zicht toegevoegd wordt.”

Die onderwyser het ’n besondere taak om die leerlinge deur die weg 
van voldoende en doeltreffende handeling (fisiek en/of psigies) te lei tot 
werklike ken. Dan eers is daar van vaslegging sprake. (’n Mens wonder 
soms of oorlaaide leerplanne hierdie vaslegging me dalk strem nie.)

10.10.3.5 Onderwyshulp by die aktualisering van leerresultate 
(memorering)

’n Mens leer om te ken en te onthou wat hy geleer het. Op hierdie 
stadium moet aanvaar word dat die leerling insig verkry het en dat die in- 
sig deur handeling vasgelê is. Na verloop van korter of langer tyd moet 
dit vir die leerder nog moontlik wees om sy kennis terug te roep of te 
aktualiseer. Hierdie kennis waaroor ’n persoon beskik, kan nie geweeg 
of gemeet word nie. Slegs as die bewussyn daarop gerig is, is dit moont- 
lik om te bepaal hoeveel die leerling in staat is om te memoreer. In die 
gewone gang van sake geskied dit in die skool deur middel van toetse en 
eksamens.

Die onderwyser het die besondere taak om die korrekte vraag te stel 
wat die leerling in staat moet stel om terug te roep wat hy ken. Die 
aktualisering van ’n geheuespoor vind net plaas as daar ’n verband tussen 
die aktuele situasie (toetsvraag) en die leerresultaat is. Die doel van die 
onderwyser met hierdie toetsing is nie maar om die leerling te diagno- 
seer of kategoriseer nie. Dit. sê Gordon (1969, p. 27) " . . .  is a dead-end, 
meaningless operation. The goal here . . . is increased insight into the
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child, so that learning situations can be constructed to foster his intellec- 
tual development". Hierdie beklemtoning wys op die verantwoordelik- 
heid van die onderwyser. Toetse en toetsvrae word dus nie gestel om 
maar net ’n evalueringspunt van die skolastiese peil van die leerling te 
bekom nie. Die toetspunt het ’n evalueringsbetekenis, niaar dit stel die 
onderwyser ook in staat om die leerling te steun sodat hy deur geleide 
aktualisering tot selfaktualisering kan kom.

10.10.3.6 Onderwy’shulp by oordrag

Oordrag is die verskynsel wat sig voordoen dat leersukses wat in een 
situasie bemeester is, prestasie in 'n ander situasie beïnvloed. Dit kan 
negatief sowel as positief wees, maar hier word aan positiewe oordrag ge- 
dink. Die sin van leer is soos Bruner (Clarizio, 1970, p. 294) sê: “ It mat- 
ters not what we have learned. What we can do with what we have 
learned: this is the issue."

N'avorsing (vgl. Clarizio et al 1970, p. 282 e.v.) toon dat onderrig- 
metodes van primêre belang by oordrag is. Daar moet spesifiek met die 
oog op oordrag onderrig word. As wiskunde onderrig word om die leer- 
ling te leer dink of fisika probleme oplos, of watter ander praktiese 
tocpassing ook al, moet die wiskundige beginsels voortdurend eksplisiet 
na die toepassing deurgetrek word. Dieselfde geld vir elke ander vak. 
Die moontlikheid van oordrag sal ’n besliste invloed op die metode van 
onderrig hê, maar ook op die wendinge van die inhoud in sy toepassings- 
of oordragsmoontlikheid.

Aangesien oordrag nie noodwendig vanself kom nie, lê daar ’n groot 
verantwoordelikheid op die onderwyser om sodanig onderwys te gee dat 
die leerling se kennis ’n hoë graad van funksionaliteit in nuwe situasies 
kan bereik.

10.11 SAMEVATTING

Die onderwyser as volwassene is in alle opsigte ’n staatsburger. Hy leef 
as volwassene in sy sosiale relasies met ander volwassenes saam. Vir 
sport en ontspanning en ander afleiding wat hy in sy vrye tyd beoefen, 
wend hy hom tot dit waarin hy belangstel. Hierdie aspekte is belangrik 
om van hom ’n gebalanseerde persoon wat geestesgesond is te help 
maak. Sy beroepsbeoefening is egter eksplisiet van belang. Daarvoor 
kan weinig gesê word as die belangrike kenmerke van sy beroep wat a's 
opvoeding en onderwys beskryf word, nie as raamwerk dien nie. Ongeag 
die wordingsvlak bly hy verantwoordelik vir die kind of jeugdige voor
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hom en bly hy én onderwyser ën opvoeder. Die uiting of manifestasie 
van sy verantwoordelikheid sal vanaf die voorskoolse tot naskoolse vlak 
geweldig verskil, maar net so ook sy opvoedings- en onderwysgemoeid- 
heid met die kind. Vanuit die perspektief van die onderwys en opvoe- 
ding word na die onderwyser as beroepsbeoefenaar gekyk en die aandag 
op enkele belangrike aspekte gevestig.

Die onderwyser word as persoon met realistiese selfbeeld gesien. Hy 
moet ook vrymoedigheid en vrye kommunikasie met die ouers van die 
betrokke gemeenskap handhaaf. Hy moet sy vakinhoud ken, maar ook 
op wyer terrein in die wêreld van kennis belangstel. Aangesien hy nie 
maar net sy vak onderrig nie, maar wel leerlinge, is dit essensieel dat hy 
die leerder op elke wordingsvlak moet ken. Hy moet ook weet hoe geleer 
word om die leerder ten opsigte van elke aspek van die leerverloop te 
kan steun. Dit geskied sonder om in die didaktiese problematiek as 
sodanig verstrik te raak. By dit alles bly die onderwyser die persoon wat 
met sy opvoedeling in ontmoeting moet tree, moet ingryp of instem en 
met omsigtigheid moet loslaat sodat hy sy selfaktualisering, waartoe hy 
gesteun is, kan verwesenlik.
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Leer en die leerverloop

Wording en leer geskied wisselwerkend en interafhanklik van mekaar. 
Die klein kind betree die wêreld slegs met moontlikhede en die onver- 
sadigbare drang en wil om groot te wees. Hy is egter gekonfronteer met 
struikelblokke, hindernisse en probleme wat oorkom moet word. Die- 
selfde hindernisse bied ook ’n uitdaging of uitnodiging aan die kind wat 
nog moet leer gryp of reik, hanteer, loop, hardloop, skryf en nog ’n mag- 
dom ander fisieke vaardighede. Die kind wil aanvanklik hanteer en 
verlustig hom in die aktiwiteit. Met die loop van tyd wil hy ook weet 
hoekom en die onbekende fasineer hom sodat sy oorbekende waarom 
vrae die volwassene so vermoei, juis omdat hy verder vra nog voordat hy 
die eerste antwoord begryp het. Hy sien die wye spektrum van 
onbekendhede ten opsigte waarvan hy nog nie geóriënteer is nie. Hy 
moet sien en hoor, verstaan, differensieer, weer integreer, ensovoort. 
Die kind moet ’n taal aanleer om te kommunikeer. Die woord dien ook 
as draer van die begrip. In die skool moet al die relevante vakkemis 
bemeester word - nie deur die kind te dwing (as ’n soort inpomp) nie, 
maar as ’n wyse van bevrediging van sy dors na kennis. Hy wil weet en 
hy wil hom oriënteer. Die klein kind kan in woede op die grond neerval 
en aggressief slaan en breek. Hy moet nog leer om sy gevoelens en 
emosies te beheer in ooreenstemming met die kultuurnorme. Die kind 
moet ook leer hoe hy hom moet gedra. Dit raak sy manier van eet, aan 
tafel sit, hoe hy hom op die sportveld, in die kerk, teenoor sy meerderes 
en teenoor sy minderes moet gedra.

Die hele lewe is ’n samestelling van hiërargiese gesagsordes. In die 
Westerse kultuur kan gesagsuitoefening en gesagsaanvaarding, hoe 
demokraties ook al, nie weggedink word nie. In finale sin het die gesag 
van die norm sy opeisende krag. Teenoor die kind is die ouer die 
verteenwoordiger van die norm en die draer van gesag. Die kind moet 
leer om die gesag van die ouer en onderwyser te gehoorsaam. Langs die 
weg leer hy die gehoorsaming van die sedewet as kultuurnorm.

239
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Uit hierdie empiriese waarneming van die terreine waarop die kind 
moet leer, is dit duidelik dat leer nie slegs ’n onderwys of dan wel 'n 
kognitiewe aangeleentheid is nie. Onderrig sodat die kind met sukses 
leer, is 'n opvoedingsopgawe vir die volwassene en leer is 'n wordings- 
opgawe vir die kind, en as sodanig 'n menslike probleem. By elke kind 
kom die drang of strewing na verbetering, na ornhoog voor as die vvil om 
te kan wat hy nie kon nie en te ken wat hy nie geken het nie. Hierdie 
strewing is met menswees gegee. Die strewing word verskillend 
benoem. Sommige verkies selfaktualisering (bv Maslow), ander 
bevoegdheid (White), ander wording (bv. Allport), ander self iemand 
wees (Langeveld), en so meer. Vir die kind se realisering van sy poten- 
sialiteite sê Coetzee (1953, p. 139); "Die verstand is vvel die eerste en is 
altyd aanvvesig.” Die verstand gaan die ander psigiese uitinge vooraf 
sodat Coetzee (1953, p. 139) die vvording van die kind noem redelike 
selfbepaling. Hierdie beklemtoning stem met dié van Frankl (1964, 
p 99) ooreen as hy sê: “ Man’s search for meaning is a primary force in 
his life" So onderskei ons die kognitievve drang by die kind as primêre 
gegewe wat by alle psigiese aktiwiteite teenwoordig is. Die kognitiewe 
drang en sy manifestasie sal toenemend en wisselwerkend met alle 
psigise aktivviteite ontplooi.

Met die oog op toenemende toereikendheid moet die kind voort- 
durend leer, waarby hy in totaliteit toenemend betrokke is. By hierdie 
totale betrokkenheid gaan die redelike of verstandelike die ander 
psigiese aktiwiteite vooraf. Die kind bevind homself in ’n wêreld van in- 
formasie van betekenisse, vvaardes, eksplikasies van die redelike norm 
op alle terreine, maar hy moet self die betekenis in hierdie informasie 
wat voorsien word, ontdek. So sê Combs: “ Information will affect a per- 
son’s behaviour only in the degree to which he has discovered it’s per- 
sonal meaning for him.” (Read & Simon, 1975, p. 125)

Hierdie betekenisgewing of dit nou aan die beheer van sy emosies, of 
die ideale gedragsvvyse of die tweedegraadsvergelyking in Algebra is, 
vvord bereik deur te LEER. Hierdie doeltreffende leerhandeling vereis, 
soos vroeër aangetoon, betrokkenheid by die leer of betekenisgewing 
wat slegs vanweë die intensie van die persoon moontlik is. Die intensie 
kan hier simplisties gestel word as die kind se oortuiging dat as hy hierdie 
taak suksesvol geleer het, sal hy groot of altans groter en meer toereikend 
wees.

Al moet ’n bepaalde komponent van die adekwate self geaktualiseer 
word, is die persoon in totaliteit hierby betrokke en so is selfaktualise- 
ring redelike selfbepaling. Die belewing van sukses sal telkens die kwali- 
teit van betekenis intensiveer. Kyk maar na die stralende gesiggie van 
die kind wat toejuiging ontvang by sy eerste tree wat hy gee of by die 
sommetjies wat hy reg het. Betekenisgewing, betrokkenheid en belew-

:4o



LEERVERLOOP 241

ing bly as drievoudige kategorie geldig by wording en by leer terwyl die 
selfkonsep meespreek en alles voortdurend om die kind se self- 
aktualisering gaan.

Die verskillende logiese stappe in die leerverloop kan onderskei word. 
Betekenisgewing deur leer sal betrokkenheid waarborg slegs as daar.’n 
duidelike intensie of leerdoel is. Leer sal slegs plaasvind as hy hierdie 
leerdoel wil realiseer. Hierdie wil as motivering regverdig volledige ont- 
leding.

Die leerhandeling of betekenisgewing sal, afhangende van die leer- 
doel, op verskillende wyses voltrek moet word. Somtyds sal die handel- 
ing meer fisies wees soos by die oefening van motoriese vaardighede, bv. 
fietsry. Ander kere sal dit meer psigies wees soos by die begryping van 
soortlike gewig. Partykeer sal leer weining meer as ’n herhaling binne 
konteks wees, soos die geval by benoeming is. Die aandag moet dus aan 
die bestudering van leersoorte gegee word.

Aangesien ek self die betekenisvolheid van ’n begrip of handeling of 
gedragswyse moet ontdek, moet ek self die verband en verhoudinge in- 
sien. Aandag moet dus aan insig as aanvanklike sukses gegee word.

Die ervaring toon dat die eerste suksesvolle poging selde permanente 
sukses verseker. Dit geld vir die eerste korrekte sprong oor die gim- 
nastiekkas, maar ook vir die eie oorwinning oor aggressie deur selfbe- 
heer sowel as vir die suksesvolle ontbinding van ’n drieterm in faktore. 
Hierdie suksesvolle handelinge moet vasgelê word, sodat sukses besten- 
dig bereik kan word, met die gevolg dat daar sprake van permanensie in 
suksesvolle leer kan wees.

’n Leerder kan net van sukses getuig as hy in staat is om die leer- 
suksesse wat hy vasgelê het terug te roep. Hier is sprake van retensie of 
memorisering sowel as van terugroeping of memorering wat as sodanig 
behandel moet word.

Sodra ’n leerder in staat is om sy kennis in nuwe situasies aan te wend 
of toe te pas, dui dit op hoë funksionaliteit van die kennis. Die aanwen- 
ding van die kennis in nuwe situasies staan bekend as toepassing of oor- 
drag. Oordrag as finale bevestiging van suksesvolle leer vereis aandag.

As die kind van kleins af ondervind het dat sy inspanning slegs 
middelmatige sukses lewer, ongeag die rede, sal hy vanweë sy totale 
betrokkenheid 'n leerstyl ontwikkel wat slegs middelmatige sukses 
verwag. Hierdie middelmatige verwagting laat die betrokkenheid ook 
afneem totdat dit met die middelmatige sukses korreleer. Ten spyte van 
talle individuele verskille is hierdie tendens tog merkbaar by kinders wat 
in frustrasie sê: “Wat help dit dat ek my so inspan? Ek sal nooit ’n eerste 
plek in atletiek of in die klasposisie behaal of goedkeuring van die 
onderwyser of erkenning vir my ywer ontvang nie!” Die effek hiervan is 
’n leerstyl wat die betrokkenheid met die lae verwagting integreer.
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Voorts word aandag gegee aan die motivering as die wil om te leer, leer- 
soorte, aanvanklike sukses, vaslegging en oordrag. Hierdie logiese 
stappe wat in die leerverloop onderskei word, word die leerproses 
genoem. Met ’n bepaalde leertaak sal sommige stappe meer aandag ont- 
vang en sommige mag wegval. Daar is geen sprake van noodwendig- 
heid in hierdie verloop nie. Die suksesvolle uitvoering van elke leerstap 
is afhanklik van die vereiste opvoedings- en/of onderwyshulp. 

Samevattend kan gestel word dat die kind die volgende leer:
(a) Fisieke of motoriese vaardighede
(b) Houdinge en gedragswyses
(c) Kennis wat as begrippe en idees bemeester moet word
(d) Die aanvaarding van gesag
(e) Sedclike en religieuse nornie

Die mens is altyd in totaliteit by ’n suksesvolle leerhandeling betrokke 
en vcrstaan speel deurgaans ’n kleiner of groter rol by leer. So kan leer 
beskryf word as die handeling waardeur relasies gevorm of bestaande 
relasies verbeter word. Die klem val verderaan op betekenisvolle ver- 
bale leer.
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Die kind wil leer (motivering)

12.1 INLEIDING
Die kind se leerhandeling is direk met sy grootwording gemoeid. Hy 
leer sodat hy kan groot wees en elke wordingspeil stel nuwe eise of 
hindernisse aan hom wat vereis dat hy moet leer. Die kind leer dit wat 
hy nie ken of kan nie, of so nie leer hy om dit waaroor hy ’n mate van 
beheer het met groter doeltreffendheid te beheers. In die leersituasie 
word voortdurend waargeneem dat leerders met traagheid of met groot 
toewyding leer of met ’n mate van konsentrasie op die leertaak wat 
êrens tussen dié twee uiterstes voorkom. Wanneer 'n kind leer, is daar 
altyd ’n leerintensie of leerdoel. Daar is iets wat die leerder nie ken nie 
of nie kan doen nie. Daardie leerdoel is vir die leerder so belangrik dat 
hy dit wil bereik of realiseer. Sy betrokkenheid by die leerhandeling, 
wat van verskeie faktore mag afíiang, sal sekerlik sy leersukses bepaal. 
Vanweë die verskil in die graad van betrokkenheid is dit geregverdig om 
te vra: Wat is dit wat die intensitiet van betrokkenheid by die leer- 
handeling bepaal? Hierdie intensiteit van betrokkenheid word ook motive- 
ring genoem. Daar is reeds vroeër (kyk betrokkenheid) daarop gewys dat 
betrokkenheid impliseer dat daar ’n doel waaraan betekenis gegee is en 
wat belangrik is, gerealiseer wil word. Dat hierdie doel verkies word, dui 
op ’n wilsbesluit. Hy wil hierdie doel realiseer. Hy is dus betrokke om- 
dat hy betrokke wil wees. Verder is ook daarop gewys dat betrokken- 
heid beskryf word met die term psigiese vitaliteit of lewenskrag. Die 
kind wat leer, moet die leerdoel begryp en belangrik genoeg beskou om 
dit te wil realiseer. Verder moet sy wil geaktiveer wees. Hiervoor is 
psigiese vitaliteit onontbeerlik. Die persoon openbaar die lewenskrag 
wanneer hy in sy situasie ’n sinvolle doel wil realiseer. Die kind bevind 
hom altyd in ’n situasie waar hy relasies vorm, dus kan ons sê hy is altyd 
gerelasioneerd. Die vraag wat hier om beantwoording roep is dus: Wat 
is dit wat die kwaliteit of intensiteit van betrokkenheid bepaal? Met

245
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ander woorde, watter omstandighede of faktore bepaal of dra daartoe 
by dat die persoon sy doel wil realiseer, of wat strem hom hierin?

12.2 DIE PERSOON EN SY LEWENSKRAG

Die mens as persoon moet ook in hierdie konteks gesien word in relasie 
met sy wêreld en in sy oriëntasie "that guides and directs the person’s 
whole existence as an individual being-in-the-world’’ (Reeves, 1977, 
p. 155). Hy aanvaar die verantwoordelikheid vir homself en sy wêreld. 
Die taak van die wil as basiese intensionaliteit (May) is die ordening en 
integrasie van die relasies met self en wêreld terwyl dit gerig is op die 
aktualisering van moontlikhede. Wil is nie maar net die keuse tussen 
twee moontlikhede nie, dit is ’n bewuste, beslissende handeling van die 
persoon wat gerig is op ’n waarde as doel. Die wil as bewussynsakt 
bcteken, die persoon is bewus van iets, neig daarheen “and (it) has 
within it, no matter how latent, some push toward a direction for ac- 
tion’’ (May, 1970, p. 230). Dit is hierdie aandrywingskrag na die doel wat 
so belangrik is waarin die primêre belangstelling in hierdie gedeelte is. 
Hierdie aandrywingskrag of motivering is ’n komponent van die wil en 
kom ten beste tot uiting in die tipiese wilshandelinge (kyk betrokken- 
heid) met hul kenmerke van:
(a) 'n Kognitiewe dimensie. Al die relevante aspekte is bekend (so ook 

die alternatiewe en die implikasies van sy persoonsbetrokkenheid).
(b) Doelaspek. Nie slegs verskillende doeleindes is bekend nie, maar die 

relevansie van die doeleindes tot díe einddoel van selff ktualisering 
en eenheid met die gemeenskap.

(c) Die keusemoment. Sinvolle doeleindes word in ’n rangorde geplaas 
sodat die keuse in verantwoordelikheid geneem word en die per- 
soon toerekenbaar vir sy wilsbesluit is.

Die uitvoering van die wilshandeling sal die aandrywingskrag of psigiese 
vitaliteit weerspieël. Teenoor die handeling wat vinnig voltooi is, soos die 
besluit om nie in die eksamen af te skryf nie, staan die besluit om ’n 
bepaalde beroepskursus aan ’n universiteit te volg wat eers oor jare vol- 
tooi sal wees.

12.3 INSTINKTE EN IMPULSE AS STUKRAGTE

Die mens as persoon het instinkte, soos die drang na voedsel, die 
geslagsdrang, en so meer. Dit is duidelik dat hierdie drange die mens tot 
handeling beweeg. As ek honger is, gaan ek kossoek. So het McDougall 
sy instinkteteorie geformuleer. Hy onderskei sowat 18 instinkte wat
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aangebore psigofisiese disposisies is. Die strewinge tot handelinge word 
geskep en mond in spesifieke gedragswyses uit. Ook Freud se drifteleer 
waarin hy ’n lewensdrif en ’n doodsdrif onderskei, verklaar volgens hom 
alle gedrag. Von Monakow poneer ’n oerdryfkrag of oernorme wat in 
die volgende instinkte tot uiting kom:

Selfbehoudinstink, geslagsinstink (libido), sosiale instink en kosmiese
instink (wat alles waarmee die individu in aanraking kom behalwe
eersgenoemde 3 insluit).
Benewens die instinkteteorieë is daar ook die primêre behoeftes van 

die mens wat tot handeling aanspoor, soos A.H. Murray se 20 
psigogeniese behoeftes wat elk ’n psigiese motief vir ’n spesifieke 
handeling is. Maslow se ses behoeftes word vanweë die volgorde van die 
bevrediging daarvan in rangorde (prepotency) geplaas. Ook van die im- 
puls as primêre handelswyse moet kennis geneem word. Dit vereis 
onopsetlike en onmiddellike responsie soos vrees-vlug; moeg-slaap; 
seerkry-huil; aanval-verdedig. Die impuls is wel bewus en vereis spon- 
tane reaksies, maar is kompleks en moeilik beheerbaar.

Wat hier met betrekking tot instinkte, impulse en behoeftes as 
motiewe gegee word, spoor wel tot handeling aan. Ons sou egter nie alle 
handeling wil verklaar aan die hand van instinkte as motiewe nie. In 
hierdie verband word die stelling van May (Reeves, 1977, p. 27) aan- 
vaar, naamlik: "The simpler is to be underslood in terms of the more com- 
plex. Given the reality of self-consciousness, the human being does not 
merely engage in reproducing his own species, for example, but con- 
sciously assumes an attitude to his own sexuality and exteriorizes mean- 
ing through it.” So ook as ’n persoon honger het, gaan hy nie blinde- 
lings kos afneem of steel nie. Sy oriëntasie teenoor kultuurnorme sowel 
as eie ideale, verwagtinge, en so meer sal medebepaal wat die aard van 
sy hongerbevredigingshandeling sal wees. Dit wissel vanaf Ghandi wat 
op ’n hongerstaking is en vir lang periodes niks eet nie tot die dame wat 
die skaal raadpleeg en die kalorieë dan versigtig tel alvorens sy besluit 
om te eet.

Dit is algemeen bekend dat ’n persoon tam, verveeld en lusteloos mag 
wees, maar as daar skielik iets gebeur wat sy belangstelling gaande 
maak, gee hy aandag en is hy vol energie. Met groot toewyding kan hy 
hom dan aan die nuwe taak wy. Dit gebeur ook soms dat ’n moeder met 
’n siek kind van skone uitputting saam met die kind aan die slaap raak. 
Met die benoude kroephoes van die kind (’n minuut of twee later) is die 
moeder wawyd wakker, aktief en aan die gang met weinig of geen spore 
van die uitputting nie. Die psigiese vitaliteit wat tot handeling aktiveer, is 
afkomstig van die singewing aan die saak of situasie voorhande wat dan 
sinchroniseer met die persoon se subjektiewe Sinnganze (singeheel). Hierdie 
sinverband rig 'n appê! tot diepersoon om in verantwoordelikheid die gepaste
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handeling uit te voer.
Daar is weinig sprake van psigiese vitaliteit van ’n persoon wat doel- 

bewus rus en besig is om te ontspan. Psigiese vitaliteit veronderstel dat 
die persoon gekonfronteer is met 'n situasie of hindernis wat hy wil 
oorkóm of 'n nabysynde of verwyderde doel wat hy wil realiseer. Aan 
die totale situasie word betekenis gegee waaraan nie slegs die 
kognitiewe nie, maar ook die affektiewe en konatiewe funksies 
deelneem. Die betekenisgewing geskied met betrokkenheid en belew- 
ing. Aangesien dit die persoon is wat die betekenis wil gee, aanvaar hy 
die verantwoordelikheid om op gepaste wyse op te tree. Afhangende 
van die erns van die situasie (soos geëvalueer) gaan die persoon met 
minder of meer erns, toewyding en ywer handel (fisies en/of psigies) om 
die doel te realiseer.

12.4 WILSINTENSIES

Die oorkoepelende opvoedingsdoel kan as volwassenheid geponeer 
word, maar dié kan met gemak in die drie kategorieë onderskei word, te 
wete betekeniswêreld waarin hy geóriënteer is, toebehorenheid as 
kenmerk van die komplekse relasies met betekenisvolle ander, en ’n 
adekwate self waaraan hy weet dat hy ’n aanvaarde identiteit het en dat 
dit hy is wat ken en kan. Die selfaktualisering geskied in ko-eksistensie 
met partisipasie as saamleef met ander. Die adekwate self sal slegs 
verskyn met die belewing van doeltreffende relasies met ander, dinge, 
idees en self. Hierdie onderskeie, maar geïntegreerde doeleindes word 
deur verskeie skrywcrs as selfhandhawing beskryf. So praat Cattell van 
“self-assertion”, Stern en so ook Von Monakow en Ausubel van self- 
handhawing, terwyl Rogers die klem op selfrealisering laat val en 
Maslow op selfaktualisering. Met die ontwikkeling van die self- 
identiteit word die wil om daardie wordende self in stand te hou en te 
verbeter al hoe dringender. Vanweë die erns en noodwendigheid hier- 
van kom Combs en Snygg (1959) tot die oortuiging dat vanweë die totale 
betrokkenheid van die persoon by sy selfbehoud en selfontplooiing, dít 
die antropologiese grondvorm van alle motivering is.

In aansluiting by Combs en Snygg word hierdie konsep verder 
geëksplisiteer.

12.5 SELFHANDHAWING EN SELFONTPLOOIING 
AS MOTIEE

In aansluiting by die voorgenoemde grondmotiewe is daar verskeie
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navorsers in die huidige tyd wat die self sentraal stel in die leergebeure. 
Onder hierdie navorsers kan veral genoem word Combs en Snygg.

Die kind se primêre baken vir die persipiëring en dus betekening van 
sy leefwêreld is sy gedyende selfkonsep. Van elke verhouding, hetsy met 
objekte, idees of mense wat hy in sy leefwêreld tot stand bring, vorm hy 
self die sentrum. Omdat ons hier met verhoudinge te make het, is daar 
ook geen sprake van oorsaak en gevolg nie. Die persoon staan dus sen- 
traal in sy eie wording. “As we have seen, Combs, Snygg and Rogers 
believe that the maintenance and enhancement of the perceived self is 
the motive behind all behaviour” (Purkey, 1970, p. 12).

By sy toetrede tot die skool ken die kind reeds veel van homself, van 
ander mense, van die fisies-kulturele omgewing en van die taal. Op hier- 
die stadium het hy reeds ’n soort tweeledige beeld van homself. Uit die 
optrede van ander mense teenoor hom en sy belewinge van daardie op- 
tredes weet hy reeds veel van homself, van sy voorkoms, vermoëns en sy 
gedrag. Hierdie kennis gee hom ’n konsep van sy gepersipieerde-self-in- 
die-wêreld. In sy gemeenskap met opvoeders hoor hy van baie moets en 
moenies, van ideale, waardes, verwagtinge en wordingsmoontlikhede. 
Hierdie aanvanklik vae en diffuse beeld word met die loop van tyd 
helderder soos wat dit met doeleindes en waardes geïdentifiseer word. 
So ontwikkel hy ’n konsep van ’n adekwate self soos wat hy meen hy 
behoort te wees. Geeneen van albei, sy konsep van homself in die 
wêreld en sy konsep van sy ideale self, is altyd realisties nie.

By hierdie bewuswording, betekening en kenning wat in hoofsaak 
kognitief van aard is, verleen die paties-affektiewe belewing groter en 
bestendiger betekenis aan die relasies wat in die leefwêreld tot stand 
gekom het.

Aangesien die selfkonsep en die ontplooiing daarvan so ’n belangrike 
stukrag vir die handelinge van die mens vorm, verkies Beatty en Clark 
(1968, p. 165) om te praat van motiveringsituasie: “A motivational state 
is the necessity to make congruent some discrepancy in the self- 
system.” So 'n motiveringsituasie ontwikkel sodra daar ’n verskil ont- 
staan, in die een of ander opsig, tussen die gepersipeerde-self-in-die- 
wêreld en die konsep van adekwate self. A1 is daar dikwels groot 
ooreenkoms of harmonie tussen die is en behoort te wees, is daar dikwels 
die groot verskille wat juis vir die persoon uiters ter sake of baie 
belangrik is. Sodra die persoon (kind of volwassene) ’n verskil of gaping 
sien tussen sy selfpersepsie en wat hy glo hy kan wees en behoort te 
wees, probeer hy om die verskil uit te wis. Die persoon is dan gemotiveer 
om ’n handeling te onderneem waardeur hy reken hy die verskil kan uitwis. 
Die handeling moet hy suksesvol kan uitvoer en daardie sukses moet sy 
doeltreffende of adekwate self of ego-ideaal in dié opsig realiseerbaar- 
der maak, soos hy dit persipieer.
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ln elke motiveringsituasie is die persoon (kind of volwassene) besig 
om te persipieer en betekenis te gee en is hy in totaliteit daarby 
betrokke. Die betekenisvolle verhoudinge word deur die kwaliteit van 
belewing intensief vasgelê.

So, byvoorbeeld, as 'n kind wat nie kan lees nie sy adekwate self sien 
as een wat goed kan lees, is hy in ’n motiveringsituasie waarin hy van 
homself eis om te probeer lees. As hy homself persipieer as ’n leser wat 
goed genoeg lees, dit wil sê, so goed as wat hy vir homself as ideaal 
gestel het, sal hy nie gemotiveer wees om sy lees te verbeter nie. As ’n 
leerling homself persipieer op grond van sy punte as ’n vyftigpersenter in 
matriek, maar sy konsep van homself is die van doeltreffende student 
met ’n eersteklas, is hy gemotiveer om harder te studeer. Die student se 
erns, toewyding, inspanning en volharding sal ’n aanduiding wees van 
die verskil tussen sy persipiëring van homself op die oomblik en sy per- 
sipiëring van homself as adekwate self. Diekwaliteit van betrokkenheid in 
die leergebeure soos wat dit manifesteer in die genoemde kenmerke soos 
erns, aandaggewing, opmerksaamlieid, belangstelling, loewyding, arbeid en 
volharding is aanduidings van die intensiteit van die gepersipieerde dis- 
krepansies in die motiveringsituasie.

Die een persoon persipiecr sy adekwate self as Springbokrugby- 
speler, dic ander as medikus, die ander as navorser, en so meer, wat aan- 
dui dat die persipiëring gelaai is met waardes en valensies.

Die optredes waardeur die genoemde verskille opgehef word, kan 
beskryf word as persoonlike bevrediging of satisfaksie. Met die uit- 
breiding van die horison van sy leefwêreld as gevolg van nuwe gewaar- 
wordinge, bew'uswordinge, betekening en die konstituering van kom- 
prehensiewer en komplekser verhoudinge, word die kind en student 
bewus van nuwe dimensies van ’n adekwate self. Die satisfaksies word 
vanweë gemoeidheid met die fisies-kulturele waardes al hoe komplek- 
ser. As die dame honger het, kan sy nie sonder meer aan die fisiologiese 
behoefte voldoen en eet nie. Dit hang af van hoe sy haarself persipieer, 
want dit bepaal wat, hoeveel en wanneer sy eet.

In aansluiting by sy weetgierigheid en wording waarin hy hom iden- 
tifiseer met volwassenes en sy idee van volwassenheid, persipieer hy 
homself as kind wat nog nie kan nie en nog nie ken nie. In die skool, die 
plek waar ’n mens leer, glo hy, sal hy sy adekwate self kan realiseer. 
Vanuit hierdie betreklik vae en diffuse motiveringsituasie doen die kind 
mee, is hy gemotiveer om te leer, en gee elke klein prestasie die satisfak- 
sie wat so nodig is. lndie herkenning van ’n woord, die korrek spel, die 
vraag reg beantwoord, volpunte in ’n toets, ervaar hy satisfaksie, want 
hy persipieer homself as nader aan sy konsep van adekwateself. Die 
noodsaak van doelstellings en suksesbelewing is onontbeerlik vir hierdie 
satisfaksie as gevoel van genoegdoening op weg na ’n adekwate self.
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Met die gereelde belewing van mislukking, waar daar aanvanklik vol- 
doende motivering was, en dus weinig of geen satisfaksie gesmaak word 
nie, vervaag en verdwyn die motivering vir die vak. Soos hy die situasie 
persipieer, is daar langs daardie weg geen verheffing van sy selfbeeld 
meer moontlik nie. In sy selfhandhawing kies hy ’n ander rigting vir self- 
aktualisering.

12.6 HINDERNISSE OP DIE WEG VAN 
WILSUITOEFENING

Dit is moontlik dat ’n persoon aan ’n doel wat vir hom belangrik is 
betekenis gegee het, maar hy ondervind egter probleme of struikel- 
blokke wat hom gedeeltelik of totaal strem in die wilshandeling ter 
realisering van die doel. ’n Wye spektrum van sodanige hindernisse kan 
onderskei word. So is daar byvoorbeeld kultuurnorme, godsdiens- 
norme, omgewingsbeperkinge, gesins- en familieinvloede en biologiese 
beperkinge en psigiese belewinge wat die wil dwarsboom om ’n ideaal te 
verwesenlik. Praktiese voorbeelde is legio en daarom kan een voor- 
beeld ter illustrasie dien. Die kind wat sy voet in ’n ongeluk verloor het, 
kan nie meer sy ideaal, naamlik naelloopkampioen verwesenlik nie. 
Vanweë die kind as persoon se totaliteitsbetrokkenheid by sy wêreld 
moet hy in verantwoordelikheid betekenis gee aan sy moontlike doel- 
eindes. Sommige sal verwerp word, ander beperk en ander gewysig 
word. Hoewel die einddoel van oriëntasie of toebehorenheid of 
adekwate self as dinamiese einddoel (alhoewel die inhoud gewysig kan 
word) bly bestaan en die valenskrag behou word, word die weg daar- 
heen na gelang van omstandighede gewysig.

’n Negatiewe selfkonsep is vir enige persoon - ook die kind -  die 
grootste hindernis in die realisering van ’n doel. ’n Negatiewe self- 
konsep dwarsboom motivering.

12.7 SAMEVATTING
Die probleem van die wil is vir die mens vandag dieselfde as eeue 
gelede, naamlik die stryd tussen wat ek is en wat ek vermoed ek kan of 
behoort te wees. Die doeleindes as bakens op die weg daarheen moet 
begryp word sowel as die implikasies van die handelinge ter realisering 
van die doeleindes. Diepsigiese vitaliteit wat nodig is, word verkry deur die 
verantwoordelike betekenisgewing van die persoon aan die onmiddellike en 
verwyderde doeleindes sowel as aan die relevante wilshandelinge. Hierdie 
stukrag of gemotiveerdheid word deur die kwaliteit van betrokkenheid
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getoon. Aangesien ek self die pad moet vind na my adekwate self sal dit 
’n totale psigiese betrokkenheid wees wat die motivering aandui en die 
handeling stu of strem en rig. Deur opvoedingshulp kan die kind ge- 
steun word om doeleindes te begryp of te wysig en om doeltreffender 
handelwyses te onderneem.

12.8 OPVOEDINGSFAKTORE WAT MET 
MOTIVERING VERBAND HOU

Soos aangetoon, ontwikkel motiveringsituasies hand aan hand met wor- 
ding, sveetgierigheid, betekening, betrokkenheid by voorafgaande en 
nuwe situasies en belewing daarvan. Daarom is daar verskeie faktore 
wat verband hou met en invloed uitoefen opdie motiveringsituasie. Die 
aktivering van die motiveringsituasie van 'n persoon deur homself of dettr 'n 
ander tot verhoogde aktiwiteit ter realisering van 'n doel of doeleindes word 
genoem motivering.

Die wysiging van die motiveringsituasie van 'n persoon (deur homself 
of onder invloed van ander) is net doeltreffend as hy sowel sy self-in-die- 
wêreld as sy adekwate self anders kan persipieer. Sulke beïnvloedende 
faktore is onder meer die volgende:

12.8.1 Belangstelling

Die mens kan nie belangstel in dinge waarvan hy niks weet nie. Ooreen- 
komstig sy behoeftes gee die klein kind betekenis aan die dinge om hom 
heen. Sy sensopatiese betekening brei uit en dit is aan hom gegee om te 
wil weet, te wil ken en te wil kan. Daardeur brei sy betekeniswêreld of 
leefwêreld uit. Hierdie uitbreiding beteken dat hy aandag gee en 
belangstel in ’n steeds wyer groep dinge. Belangstelling staan indirekte 
verhouding tot wat die mens kan en reeds tevore geleer het.

Belangstelling is vanweë die persoonlik-subjektiewe aard daarvan 
gemoeid met waardes. Belangstelling laat die persoon nooit afsydig 
teenoor ’n saak of objek staan nie. Belangstelling impliseer intensionele 
gerigtheid. As sodanig is die belangstelling ’n vrye, willende houding. 
Hoe groter my belangstelling, hoe intenser my opmerksaamheid in die 
saak en hoe meer herinner ek my in verband daarmee. Belangstelling 
bring mee dat ek slegs ’n heel beperkte gedeelte van die moontlike 
gewaarwordinge opmerk. Vanweë hierdie verband tussen belangstel- 
ling en opmerksaamheid geld dit wat Kuypers (1963, p. 86) in verband 
met opmerksaamheid sê ook belangstelling: “(wij) hebben in de 
opmerkzaamheid te doen met een daad van het ik.” Met die oog op
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motivering is belangstelling uiters belangrik, want die aard daarvan dui 
die rigting van die adekwate self vir ’n persoon aan. Die intesiteit van 
die belangstelling dui weer aan hoe dringend die selfaktualisering in die 
bepaalde rigting is.

Empiriese studies deur Jersild en Tasch in 1949 (Sawrey & Telford, 
1968, p. 307), toon ’n hoë positiewe korrelasie tussen belangstelling in 
skoolvakke en prestasie in die vakke. Hier is daar natuurlik ook ’n 
onderlinge wisselwerking deurdat die belangstelling verhoog word in 
vakke waarin die prestasie hoog is. Hierdie belewing verhoog die self- 
konsep en maak die realisering van ’n adekwate self op die gebied 
moontlik.

12.8.2 Samewerking en kompetisie

Die kind kan maar net voldoen aan die eise van die samelewing deur 
met mense saam te leef. Die leiding van die volwassene en die reaktiewe 
opvoeding (Brandenburg, 1970) moet geskied in ’n gees van partisipasie. 
Die samewerking tussen onderwyser en leerlinge in ’n demokratiese 
klaskamer is bevorderlik vir suksesvolle leer.

Deur samewerking met ander leerlinge word ’n groter verskeiden- 
heid take met groter gemak voltooi. Daarom beleef die leerder goeie 
samewerking as aansporing om ook sy deel by te dra en dus harder en 
meer geïnspireer te studeer.

Kompetisie impliseer die kompetisie van die leerling met homself en 
kompetisie tussen leerlinge onderling. Inspanning en wedywering werk 
motiverend as die moontlikheid van sukses binne die bereik van alle 
deelnemers is. Die juiste balans tussen wedywering en samewerking 
blyk die beste aansporing van motivering te wees.

12.8.3 Die rol van sukses

Die leerder wat beskik oor 'n duidelike beeld van sy adekwate self en 
wat met inspanning besig is, word deur sukses met nuwe dryfkrag ver- 
vul. Dit beteken vir hom vervulling van sy verwagtings, en by die oor- 
tuiging van sy kennis is daar reeds ’n ontplooiing van sy selfkonsep. 
Sukses laat die leerling voel dat hy persoonlik iets bereik het, dat hy ’n 
beter greep op die werklikheid het, dat sy horison uitgeskuif het en dat 
sy verwagtings in verband met sy adekwate self in vervulling tree. Kurt 
Lewin (1944) het bewys hoedat die aspirasieniveau na elke sukses styg 
en hoe bepaalde remminge by die proefpersoon verdwyn na mate hy 
ineer vertroue in sy eie krag en vermoëns kry. Cronbach (1954) bevind
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dat hoe sterker die belewing van sukses is, hoe groter is die daaropvol- 
gende vlak van aspirasie. Sears kon aantoon dat kinders met sukses- 
ervaringe en dus selfvertroue in 'n bepaalde vak, hoër, maar tog realis- 
tiese doeleindes stel in die vak as in ’n vak waarin min sukses behaal 
word. Sodra die aspirasies wat so sterk gemoeid is met die selfkonsep 
verhoog (gewysig word), beïnvloed dit ook die selfkonsep, want dit 
beteken nader aan of verder van die adekwate self af. ’n Redelike mate 
van sukses is altyd nodig om belangstelling te behou en betrokkcnheid 
te verseker. Cronbach (1954, p. 423) sê: ‘‘Success leads to heightened 
interest and effort.” Waar die sukses ervaar is in leerbevoegdheid is dit 
dus hierdie leermotief wat versterk word. Coopersmith (1967) het uit sy 
indringende navorsing in verband met selfagting bevind dat dit (self- 
agting) verhoog met onder meer sukses in akademiese prestasie.

Die jong kind is afhanklik van steungewende sukseservaringe in sy 
leerpogings. Die vohvassene is nie van sukses afhanklik nie, maar sukses 
verhoog ook sy leermotief.

12.8.4 I)ie verband tussen kultuur- en gesinsinvloede en motivering

Leermotivering soos dit manifesteer in die persentasie leerlinge wat ’n 
universiteits- of kollegekursus voltooi, verskil betekenisvol by verskil- 
lende kultuurgroepe. Ook by subkulture, soos aangedui deur statusver- 
skille, is daar ’n verskil in motivering. Gordon (1958) bevind onder meer 
dat meer laer- as middelklaskinders ’n afkeer aan die skool het.

Die invloed van sosiale en religieuse invloede bereik die kind hoof- 
saaklik deur die gesin. Die uiteindelike onderwyspeil en prestasies 
behaal deur die kinders stem in groot mate ooreen met die verwagtings 
van die ouers. Die aanmoediging wat die kind in die huis ontvang, is ’n 
noodsaaklike voorwaarde vir voortgesette studie. Halsey (1961) het die 
leermotivering by twee groepe studente ondersoek. Hulle kom uit 
dieselfde gemeenskap en verstandelike vermoëns was vergelykbaar. 
Hulle het oor ooreenstemmende finansiële middele beskik. Die een 
groep is universiteit toe en die ander groep nie. Die verskil in motivering 
kon toegeskryf word aan die aanmoediging van die ouers van die 
kinders wat wel universiteit toe is. Kinders leun soms te swaar op die 
aanmoediging en aansporing van ouers om te studeer. Dit kan dan lei 
tot druiping of onderprestasie aan die universiteit, soos bevind dcur 
Teahan in 1963 (Sawrey & Telford, 1968, p. 299). Hier is ’n geval waar 
ekstrinsieke motivering nie daarin geslaag het om werklik intrinsiek te 
word nie.

12.8.5 Die onderwyser en motivering

In die onderwyssituasie is daar verskeie gebeure waarin die onderwyser

254
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die leiding neem wat groot invloed uitoefen op die motivering van die 
leerling, op sy wil en bereidwilligheid om te leer. Die volgende aspekte 
verdien aandag:

12.8.5.1 Doelstelling

Doelstelling veronderstel ’n heldere, kognitiewe bewustheid van dit 
waarna gesoek word. In die leergebeure is dit vir die leerling moeilik en 
bykans onmoontlik om inhoud te gee aan verwyderde doelstellings. 
Hierdie vae doelstellings kan hom dan nie aktiveer tot realisering van sy 
adekwate self nie.

Die onderwyser moet die leerling bystaan om onmiddellike en 
verwyderde doelstellings te formuleer wat vir hom betekenisvol is en 
waarin sy adekwate self beliggaam kan word. Klausmeier en Goodwin 
(1966, p. 441) yerwys na studies wat die volgende afleidings met betrek- 
king tot doelstellings en motiewe geformuleer het:
(a) ’n Leertaak kan so moeilik wees dat ’n student geen realistiese doel 

kan stel om sukses te behaal nie;
(b) ’n leertaak kan so maklik wees dat die bereiking van die doel so min 

inspanning verg dat die sukses geen motiveringskrag het nie;
(c) kinders met vertroue in die onderwysers en met veilige bakens stel 

realistiese doeleindes in hul eksplorasie en betekenisgewing en hulle 
streef ook met meer volharding om die doel te bereik;

(d) lae doelstelling gaan dikwels gepaard met ’n dringende behoefte om 
mislukking te voorkom;

(e) persone, baie onseker van hulself, ondervind ’n gevoel van sukses as 
hulle doelstellinge formuleer wat nooit bereik kan word nie;

(f) die klasgroep beïnvloed die doelstellings van die individu.
Aangesien die realisering van doelstellings vir die individu ’n leer-

sukses is en die weg aandui na sy adekwate self kan die onderwyser veel 
doen om hom hierin by te staan.

12.8.5.2 Die klasatmosfeer

Purkey (1970, p. 50) noem die volgende ses faktore wat bevorderlik is 
vir ’n klasatmosfeer waardeur die selfbeeld en dus motivering verhoog 
kan word:
(a) Uitdaging. Sonder om onrealisties te wees, kan uitdagings geskep 

word wanneer daar ’n redelike kans op sukses is.
(b) Vryheid. Selfagting kan met moeite ontplooi in ’n atmosfeer waar 

geen vryheid van keuse is nie. Die atmosfeer wat ’n vryheid van
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keuse toelaat, moet ook vry wees van bedreiging en angs.
(c) Respek. Die leerling of student moet as mens met respek behandel 

word. "Whenever we treat a student with respect, we add to his self- 
respect, and whenever we embarrass or humiliate him, we are likely 
to build disrespect in him both for himself and for others" (Purkey, 
1970, p. 51).

(d) Warmte. ’n Leersituasie waarin die leerder psigologiese veiligheid en 
geborgenheid ondervind, is bevorderlik vir die verhoging van die 
selfkonsep.

(e) Kontrole o f gesag. ’n Opvoedingsituasie met duidelike opvoedings- 
grense is bevorderlik vir die verhoging van selfagting. Permissiwi- 
teit gaan gepaard met ’n vermindering van die selfagting 
(Coopersmith, 1967).

(0 Sukses. Die onderwyser kan situasies skep waarin die pligsgetroue 
student sukses kan smaak. In die leergebeure is die einddoel ’n 
adekwate self en "People learn that they are able, not from failure 
but from success’’ (Purkey, 1970, p. 56).

12.9 SLOT

Elke kind beskik oor ’n leerintensie as wi! om te ken. Deur te ken en 
betekenisse te gee word ’n eie leefwêreld gekonstitueer. Waar daar 
sprake is van leer moet daar vooraf sprake wees van ’n wil om te leer. 
Daarom is ons hier gemoeid met intensionele leer. ’n Leermotief is die 
stukrag agter ’n leerhandeling. Onderliggend aan die leermotiewe is 
daar meer basiese aandrifte wat as antropologiese grondvorme van leer 
beskryf kan word.

Hierdie grondvorme is in groot mate onbewuste drange. Daar kan 
vanuit verskillende perspektiewe verskillende motiewe onderskei word. 
In ooreenstemming met die siening van die mens as fisiek-psigies- 
geestelike wese kan die konsep selfbehoud en selfontplooiing as primêre 
motief ook vir die leerhandeling beskou word.

Daar is verskeie faktore wat die motiveringsituasie van die student 
beïnvloed en bepaal. Sommige is slegs intrinsiek, ander is ekstrinsiek, 
maar is eers doeltreffend namate dit intrinsiek gemaak word deur die 
student.

Die kind sal wil leer as hy daarin ’n moontlikheid sien vir die realise- 
ring van sy adekwate self. Die konstruk van ’n adekwate self kom net tot 
stand in ’n interpersoonlike wêreld waar hy hom met houdinge, ideale 
en waardes deur pedagogiese steungewing identifiseer.

Doeltreffendheid impliseer altyd graduele toename in doeltreffend- 
heid en vermoëns wat manifesteer in die wording van die kind. Beteke-
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ning deur leer maak realisering van die ideaal van die gepersipieerde 
adekwate self geleidelik moontlik.
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