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HOOFSTUK TWEE 
 

AGGRESSIE AS VERSKYNSEL VANUIT 'N GESTALTPERSPEKTIEF 
 

2.1  INLEIDING 
 
Emosionele en gedragsprobleme by kinders in laer- en hoërskole en selfs in 
kleuterskole, neem sedert 1995 skrikwekkende afmetings aan aldus Goleman (1995). 
Hy spreek sy kommer oor vandag se generasie soos volg uit:  “….a worldwide trend 
for the present generation of children to be more troubled emotionally than the last: 
more lonely and depressed, more angry and unruly, more nervous and prone to worry, 
more impulsive and aggressive.”  Larson en Lochman se navorsing in 2002 bevestig 
dat emosionele en gedragsprobleme by die kind nie verbeter het nie deur ‘n boek 
getiteld “Helping schoolchildren coping with anger” die lig te laat sien.  Dit beklemtoon, 
aldus die navorser, die noodsaaklikheid van hulpverlening. 
 
Dis nodig om aandag te skenk aan die oorsake, moontlike gevolge asook die 
hantering van aggressie by die laerskoolkind as gevolg van die impak wat 
aggressiewe gedrag op die kind self het, asook die ander mense soos sy ouers, maats 
en onderwysers het.  Crick en Grotpeter (in Nelson & Crick, 2002:164) se 
bekommernis word gedeel, naamlik dat kinders wat aggressief optree of oorkom, baie 
hoër vlakke van depressie, eensaamheid en negatiewe selfpersepsie ervaar as 
diegene wat nie-aggressiewe gedrag openbaar. 
 
Ten einde in staat te wees om waar te neem watter effek musiek opsigself as ‘n 
hulpmiddel op die aggressiewe laerskoolkind het, is dit noodsaaklik om vanuit 
beskikbare literatuur aggressie te verken en te beskryf.  In hierdie hoofstuk is dit die 
doel om aan die leser kortliks ‘n uiteensetting te gee van aggressie.  Dit word gedoen 
deur die konsep te omskryf en verskeie basiese- asook Gestaltuitgangspunte ten 
opsigte van die oorsake van aggressie aan te spreek.  Verder sal aggressie as 
verskynsel tydens die totale ontwikkeling van die middelkinderjarekind van naderby 
beskou word.   
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2.2   AGGRESSIE AS VERSKYNSEL 
 
Aggressie en woede word dikwels in die gewone spreektaal as sinonieme gebruik en 
dit word selfs in navorsingsbronne so aangetref.  Dit wat bedoel word met dié twee 
woorde, kan egter verskil.  Vir die definiëring van hierdie konsepte is dit belangrik om 
vir hierdie navorsing te onderskei tussen aggressie en woede. 
 
Baron en Richardtson (1994:7;  Geen, 1998:1 & Shaffer, 2002:490) huldig die 
volgende mening ten opsigte van die betekenis van aggressie, naamlik dat dit enige 
doelgerigte gedragsvorm is wat ‘n ander lewende organisme wil beseer of benadeel en 
die lewende organisme sou dit eerder wou vermy.  Hulle erken dat hul met hierdie 
definisie baie elemente van aggressie uitsluit soos byvoorbeeld die emosionele 
komponent.  Ten spyte van aggressie wat by die kind aanwesig is, is aggressie 
volgens Huesman (1994:4, 187) ‘n handeling wat ‘n ander persoon beseer of irriteer.  
Sy definisie vermy kwessies oor intensionaliteit, omdat hy die mening toegedaan is dat 
dit moeilik is om vas te stel wanneer gedrag by kinders opsetlik is, al dan nie. 
 
Aggressie kan breedweg gedefinieer word as gedrag wat deur ‘n organisme gerig 
word met ‘n spesifieke doelwit en dat dié doelwit benadeling inhou, aldus Renfrew 
(1997:6), wat volgens die navorser as aggressiewe gedrag geklassifiseer kan word.  
Dit is met ander woorde sigbaar in die sin dat dit deur ander waargeneem kan word en 
twee of meer persone met mekaar kan saamstem, dat die gedrag voorgekom het al 
dan nie.  Deur aggressie te beperk tot waarneembare gedrag, word die interne 
toestand, naamlik dit wat nie sigbaar is nie, soos aggressiewe gevoelens, houdings of 
gedagtes, aldus die navorser, uitgesluit.  Die rede waarom gevoelens, houdings en 
gedagtes uitgesluit is, volgens die skrywer, omdat dit intern, en daarom subjektief is.  
Dit blyk dus vanuit die literatuur wat vir die navorsing benut is, dat daar min aandag, 
selfs in die definiëring daarvan, gegee word aan aggressie as ‘n emosie. 
 
Geen (1998:1) gaan verder deur 'n belangrike verskil te beklemtoon, naamlik dat 
aggressie nie ‘n wetenskaplike term is nie.  Hy stip aan dat dit normaal is om binne die 
studie van menslike aggressie twee onderskeidings ten opsigte van die definiëring of 
omskrywing van aggressie te vind, naamlik:   
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• affektiewe of emosionele aggressie, of ook woede genoem, waar die besering van 
die slagoffer die hoofmotief van die aggressor is; en 

• instrumentele aggressie wat sterk emosies kan insluit en waar die motivering 
primêr is om die ander persoon se welsyn, eerder as die slagoffer self, te 
benadeel. 

  

Dodge (in Larson & Lochman, 2002:4; Shaffer, 2002:494 asook Denham & Kochanoff, 
2002:255) verwys na aggressie wat emosioneel gedryf word as reaktiewe aggressie 
en die wat meer instrumenteel van aard is, as pro-aktiewe aggressie.  ‘n Pro-aktiewe 

aggressiewe kind is volgens die outeur ‘n boelie in die skool, terwyl ‘n reaktiewe 
aggressiewe kind, die kind is met die kort humeur wat woede en aggressie openbaar 
by die geringste provokasie.  Alhoewel die konsepte aggressie en woede nie geskei 
kan word nie, is dit belangrik om na aanleiding van die betekenis daarvan, dit te 
onderskei.  Sommige navorsingsbronne maak byvoorbeeld eerder van die term woede 
gebruik en andersom. 
 
Onlangse inligting wat verkry is vanuit ongeveer 100 lande regoor die wêreld dui, 
aldus Shaffer (2002:491), aan dat seuns en mans meer fisiese en verbale aggressie 
openbaar as dogters en vrouens.  Hoër vlakke van manlike hormone, naamlik  
testosteroon in seuns, kan moontlik bydra tot hierdie geslagsverskille in die 
openbaring van aggressie.  Larson en Lochman (2002:131) asook Crick en Grotpeter 
(in Shaffer, 2002:493) huldig die standpunt dat beide seuns en dogters vyandig en 
aggressief optree, maar dat hulle dit wel op uiteenlopende wyses openbaar.   
 
Seuns, wat meestal betrokke is by kompeterende gedragsvorme, soos deur Shaffer 
(2002:493) gestel, en instrumentele doelwitte in gedagte het en dus sy baasskap wil 
demontreer, sal meer geneig wees om te slaan, te beledig of enige uiterlike vorm van 
aggressie te openbaar teenoor ander wat hul ‘n onreg aandoen of inmeng met hul 
doelwitte.  In teenstelling hiermee, fokus dogters meer op ekspressiewe- of 
verhoudings doelwitte.  Crick en Grotpeter (in Shaffer, 2002:493;  Larson & Lochman, 
2002:131) is van mening dat dogters se aggressiewe gedrag nie so sigbaar is soos dié 
van seuns nie.  Die rede hiervoor is dat die emosionele aspek van aggressie nie altyd 
in ag geneem word nie en dat hulle meer sal poog om ‘n maat uit te sluit deur nie-
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aanvaardend in die groep op te tree of om ‘n aksie te beplan téén so ‘n persoon.  Hulle 
kan byvoorbeeld ‘n storie versprei wat die persoon se vriendskap beskadig of haar 
status binne die portuurgroep benadeel.  Dit dui op verhoudingsaggressie. 
 
Volgens Shaffer (2002:493) het vroeëre studies oor aggressie by kinders gefokus op 
fisiese en verbale aggressie en is verhoudingsaggressie, wat manipulering insluit, 
grotendeels geïgnoreer.  Dit is waarom seuns tot dusver as aggressiewer beskou is as 
dogters, terwyl meer resente navorsing daarop dui dat dit glad nie die geval is nie, 
aldus Hay, Castle en Davies (in Shaffer, 2002:491).  Aggressie kan verder as positief 
of negatief beskou word (Faupel, Herrick & Sharp, 1998:3,15).  Positief gesproke word 
dit beskou as die vermoë om selfgeldend op te tree teenoor die negatiewe 
moontlikheid wat inhou dat iemand of iets leed aangedoen word.  Daar bestaan dus 'n 
verskil tussen aggressie en woede en daarom behoort daar, aldus die navorser,  
duidelikheidshalwe op 'n paar aspekte gefokus te word om die konsep aggressie of 
woede beter te begryp aangesien dit ‘n belangrike fokusaspek van die ondersoek is. 
 
Wright en Oliver (1995:92) asook Faupel, Herrick en Sharp (1998:2) beskryf woede as 
‘n sekondêre emosie deurdat dit gewoonlik ‘n reaksie op ‘n ander emosie is soos 
byvoorbeeld vrees of ‘n kombinasie van emosies.  Alhoewel baie faktore kan bydra tot 
woede, word drie primêre oorsake genoem, naamlik seergemaakte gevoelens, 
frustrasie en vrees.  Woede kan ook in vermomde vorms na vore kom soos tydens 
kritiek, stilte, intimidasie, depressie, skinder en blamering, hardkoppigheid, halfhartige 
pogings, vergeetagtigheid en luiheid (Wright & Oliver, 1995:94).  'n Sekondêre emosie 
hou in dat 'n ander gevoel, die gevoel van woede vooraf gegaan het.  
 
Reber (in Louw, Van Ede & Louw, 1998:276) verwys na woede as ‘n sterk emosionele 
reaksie wat ontlok word deur situasies soos fisiese inperkings, inmenging, verwydering 
van 'n persoon se besittings en om aangeval of gedreig te word.  Hierdie navorser 
beklemtoon dus die sterk emosionele reaksie wat as gevolg van bepaalde situasies, 
wat veral fisies van aard is, ontlok word.  Volgens Oaklander (in Schoeman,1996:171) 
is woede:  “…the most feared, resisted, suppressed, threatening emotion – because it 
is so often the most important and the deepest hidden block to one’s sense of 
wholeness and wellbeing.” Oaklander (1988:207) noem verder ook dat die kind nie 
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weet hoe om hierdie gevoelens wat binne-in hom genereer te hanteer nie.  Dit is dus 
nodig om kinders te leer om emosies te identifiseer en uit te druk aangesien dit nie 
vanself regkom nie en dit heel dikwels as emosionele bagasie saamgedra word. 
Gestaltspelterapie het juis ten doel om die kind se selfondersteuning te verhoog 
deurdat hy verantwoordelikheid aanvaar vir homself, met ander woorde vir sowel sy 
aggressiewe gedrag as sy woede.  ‘n Verdere doelwit van Gestaltspelterapie is om die 
kind se bewustheid van sy eie proses, wat hy doen en hoe hy dit doen, te verhoog.  
Die doelwit van integrasie word bereik wanneer die kind deur middel van spel gehelp 
word om sistematies en holisties te funksioneer sodat hy sy energie kan gebruik om sy 
eie behoeftes te bevredig  (Blom, 2004:51-53).  Aggressie word dus as verskynsel 
vanuit spesifiek ‘n Gestaltperspektief, as belangrik beskou. 

Coie en Dodge (in Nelson & Crick, 2002:161;  Larson & Lochman, 2002:20) is van die 
navorsers wat hulle sterk uitspreek ten opsigte van moontlike ongehanteerde 
aggressie.  Hulle huldig die mening dat indien ‘n kind aggressie tydens sy kinderjare 
openbaar, ‘n mens seker kan wees dat so ‘n kind deur die portuurgroep verwerp gaan 
word.  Die kind behoort dus bemagtig te word om sy aggressie te erken, uit te druk, te 
hanteer en as gevolg van die feit dat dit as afgehandel beskou kan word, homself te 
vrywaar van verwerping deur die portuurgroep.   
 
Verdere studies dui daarop dat ‘n kind wat grootword in ‘n omgewing waar mag en 
selfgelding binne verhoudings gebruik word, glo dat aggressiewe strategieë die 
oplossing bied om binne portuurgroepverhoudings beheer te hê (Nelson & Crick, 
2002:165).  Patterson (in Nelson & Crick, 2002:165) het deur middel van sy navorsing 
gevind dat ‘n kind wat gereeld betrokke is by fisiese aggressie en ander ontwrigtende 
gedrag, onbewustelik tuis deur ouers geleer word om dié gedrag te openbaar. 
 
Vervolgens word verskeie uitgangspunte ten opsigte van die oorsake van aggressie 
bespreek. 
 
2.3. UITGANGSPUNTE TEN OPSIGTE VAN DIE OORSAKE VAN AGGRESSIE  
 
Die uitgangspunte wat vir die doeleindes van hierdie navorsing belangrik is, is 
eerstens die basiese uitgangspunte wat verband hou met die biologiese, kognitiewe- 
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en sosiale faktore, asook die frustrasie-aggressie-hipotese en selfpersepsie.  
Tweedens sal die Gestaltuitgangspunte aan die beurt kom.  Die doel met die 
bespreking hiervan is om meer duidelikheid te bekom ten opsigte van die oorsake van 
aggressie. 
 
2.3.1 Basiese uitgangspunte 
 
Eerstens word vir die doeleindes van hierdie navorsing vyf verskillende basiese 
uitgangspunte ten opsigte van die oorsake van aggressie, aldus Louw, Van Ede en 
Louw (1998:278), vervolgens kortliks toegelig. 
 
2.3.1.1 Biologiese faktore 
 
Teoretici wat aanvoer dat aggressie deur biologiese faktore veroorsaak word, is van 
mening dat die neiging om aggressief op te tree, gesetel is in die sentrale senuwee- 
en endokriene sisteme asook in genetiese faktore (Louw, Van Ede & Louw, 1998:279).  
Ten opsigte van die sentrale senuweesisteem het navorsing met diere en mense 
aan die lig gebring dat twee areas in die brein, naamlik die hipotalamus en amigdala, 
verband hou met aggressie.  Die endokriene sisteem behels die geslagshormone. 
Bevindinge toon verder aan dat veral manlike hormone, naamlik testosteroon, ‘n 
belangrike rol in aggressie blyk te speel.  Verder is dit ook interessant dat verskille in 
aggressie tussen individue ook toegeskryf word aan genetiese faktore. 
 
2.3.1.2 Kognitiewe faktore 
 
Die verklaring van aggressie aan die hand van kognitiewe faktore verwys na 'n kind se 
interpretasie van sy sosiale omgewing en ook na sy siening en aannames oor 
aggressie (Louw, Van Ede & Louw, 1998:280;  Larson & Lochman, 2002:11-12;  Crick 
& Dodge in Pledge, 2004:160) en wat dus ten nouste saamhang met sy temperament.  
 
Plug (in Louw, Van Ede & Louw, 1998:212) verwys na temperament as die inherente 
en kenmerkende wyse waarop ‘n persoon op stimuli reageer.  Temperament is dié 
persoonlikheidsaspek wat met gevoelens en die uitdrukking daarvan, gemoeid is.  
Blom (2004:83) vermeld Papalia, Olds en Feldman se definiëring van temperament, 
naamlik:  “… a person’s characteristic way of approaching and reacting to people and 



 31

situations”.  Vanuit ‘n Gestaltperspektief val die klem op die hoé eerder as op die wát 
van gedrag.  Binne Gestalt word daar op die kind se proses gefokus, met ander 
woorde die manier waarop die kind sy omgewing benader en sy behoeftes sinvol 
bevredig.  Die meeste ontwikkelingsielkundiges beskou temperament as die 
hoeksteen van die volwasse persoonlikheid.  Caspi en Silva (in Shaffer, 2002:383) 
definieer temperament soos volg:  "…an individual’s tendency to respond in 
predictable ways to environmental events (including such attributes as activity level, 
irritability, fearfulness, and sociability) that many believe to be the emotional and 
behavioral building blocks of the adult personality.” 
 
Hierdie siening vind aansluiting by die Gestaltuitgangspunt, naamlik dat aggressie ‘n 
funksie van die organismiese-omgewingsveld is (Harris, 2001).  Dit is dus nodig vir die 
kind om betekenis te gee aan aggressie deur middel van ‘n kognitiewe voorstelling en 
interpretasie (Larson & Lochman, 2002:12).  Dit beteken dan dat wanneer 'n kind glo 
dat lede van sy portuurgroep doelbewus vyandig optree, hy geneig sal wees om meer 
aggressief op te tree.  'n Aggressiewe kind kan verkeerdelik besluit dat sy sosiale 
omgewing vyandig is en daarom derhalwe aggressief optree.  Dit blyk dat aggressiewe 
kinders so vasgevang raak in sulke negatiewe gevoelens soos aggressie en woede, 
dat hulle nie logies dink nie en daarom ook nie bekommerd is oor die gevolge van 
aggressie soos verwerping, benadeling van die slagoffer of wraak nie.  Dit kan daartoe 
bydra dat aggressiewe gedrag bly voortduur (Shaffer, 2002:495-500).   
 
Piaget (in Shaffer, 2002:256) se mening oor die kognitiewe ontwikkelingsfase van 
konkreet-operasionele denke van die ouderdomsgroep 7 tot 11 jaar, vind hierby 
aansluiting.  Hierdie fase vereis dat die kind desentrasie en omkeerbaarheid, wat hom 
in staat stel om logies en sistematies te kan dink oor objekte, gebeure en ervaringe, 
moet kan baasraak.  Hy kan egter sy logika aldus die navorser, slegs op konkrete 
wyse, en dus nie soseer op 'n abstrakte wyse nie, toepas. 
 
2.3.1.3 Sosiale faktore 
 
Sosiale leerteoretici soos Bandura (in Louw, Van Ede & Louw, 1998:281;  Larson & 
Lochman, 2002:6-8) asook Faupel, Herrick en Sharp (1998:24) is van mening dat 'n 
kind aggressiewe gedrag aanleer deur die versterking van hierdie aggressiewe gedrag 
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en die waarneming en nabootsing van soortgelyke modelle, soos deur die optrede van 
'n ouer of 'n televisieprogram.  Volgens Harris (2001) is hierdie sosiale faktore deel van 
die kind se holistiese perspektief.  Hy meen ook dat die kind die uitdrukking en 
hantering van aggressie by sy rolmodelle leer, soos by ‘n ouer, deurdat hy in sy 
ouerhuis leer teenoor wie en tydens watter gebeurtenisse dit aanvaarbaar is om 
woede te ervaar of om dit te wys.  Verskillende waardes geld binne elke gesin.  In 
sommige gesinne word die uitlewing van aggressie en woede as natuurlik en selfs 
normaal beskou.  In ander gevalle is dit verbode en word die uitdrukking daarvan 
gestraf.  (Vergelyk ook Faupel, Herrick en Sharp 1998:26.) 
 
Eron (in Louw, Van Ede & Louw, 1998:281; vergelyk ook Larson & Lochman, 2002:7-
8) beklemtoon ook dieselfde twee dimensies wat dien as modelle wat die kind kan 
naboots, naamlik die kind se ouers en die televisie.  Hy huldig verder die mening dat 
die soort versorging wat die kind ontvang en die dissiplinêre strategieë wat deur die 
ouers gevolg word, kan dien as voorbeelde waardeur die kind aggressiewe gedrag 
kan aanleer.  'n Kind wie se ouers streng en bestraffende dissiplinêre tegnieke soos 
byvoorbeeld lyfstraf en verbale aggressie toepas, is ook geneig om aggressiewe 
interaksiestyle te openbaar.  Wanneer ouers lyfstraf toepas, tree hulle in werklikheid as 
modelle vir aggressie op.  Patterson (in Nelson & Crick, 2002:165 en Larson & 
Lochman, 2002:14, 18) het gevind dat kinders wat gereeld betrokke is by fisiese 
aggressie en ander ontwrigtende gedrag, onbewustelik by die huis deur hul ouers 
geleer word om die gedrag te openbaar.  'n Kind leer hierdeur dat hy ander kan beheer 
deur te slaan of te dreig  (Louw, Van Ede & Louw, 1998:281;  Shaffer, 2002:498).   
 
Verdere studies dui daarop dat ‘n kind wat grootword in ‘n omgewing waar mag en 
selfgelding binne verhoudings gebruik word, glo dat aggressiewe strategieë hom 
behulpsaam gaan wees om binne hul portuurgroepverhoudings beheer te hê (Nelson 
& Crick, 2002:165).  Wanneer ouers permissiewe ouerskapstyle toepas deur nie 
riglyne aan kinders te verskaf wanneer laasgenoemde aggressief optree nie, is die 
kinders ook geneig om aggressief te wees (Baumrand in Louw, Van Ede & Louw, 
1998:281;  Shaffer, 2002:543).  Die rede hiervoor is heel waarskynlik omdat 
permissiewe ouers geen grense aan 'n kind se gedrag stel nie en sodoende soms 
onbewustelik aan hulle voorhou dat alles toelaatbaar is.  Daarby is permissiewe ouers 
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ook dikwels inkonsekwent in die toepassing van straf; dit wil sê dat die kind soms vir 
aggressie gestraf word en ander kere nie.  Sodoende ontvang hy verwarrende of 
dubbele boodskappe ten opsigte van welke gedrag toelaatbaar is.  Gevolglik is dit 
moontlik dat hy nooit leer dat aggressiewe gedrag, onaanvaarbaar is nie.   
 
Dit word toenemend deur sielkundiges besef dat ouers nie altyd die enigste 
spreekwoordelike skurke in die verhaal is wanneer die ouer-kind-verhouding skeef 
loop nie.  ‘n Kind met bepaalde eienskappe, soos 'n ingewikkelde temperament, word 
moeiliker deur die ouers grootgemaak en met sy optrede het hy minstens ‘n aandeel in 
die kwaliteit van die ouer-kindverhouding (Louw, Van Ede & Louw, 1998:355;  Shaffer, 
2002:386).  'n Kind met 'n ingewikkelde temperament kan volgens Lytton (in Shaffer 
2002:385) moeiliker aanpas by die skoolaktiwiteite en is gewoonlik geïrriteerd en 
aggressief in verhoudings met sibbe en portuurs. 
 
‘n Ander belangrike invloed op die kind se gedrag wat vroeër genoem is, is die 
televisie.  Dit is egter nie die tyd wat aan televisiekyk bestee word wat van belang is 
nie, maar die inhoud van die programmateriaal.  Wanneer in ag geneem word dat ‘n 
Suid-Afrikaanse kind volgens Van Vuuren en Kriel (in Louw, Van Ede & Louw, 
1998:282) gemiddeld twee-uur per dag televisie kyk en dat ongeveer ses 
gewelddadige insidente per uur voorkom, is die blootstelling aan aggressie-
programmateriaal aansienlik.   
 
Insiggewende invloede van televisiegeweld op ‘n kind het na vore gekom in studies 
wat internasionaal uitgevoer is deur die navorsing van Eron, Huesmann en Anderson 
(in Shaffer, 2002:577).  Volgens korrelasionele studies bestaan daar wel ‘n verband 
tussen die kyk van gewelddadige programmateriaal en aggressiewe gedrag. 
Eksperimentele metodes het getoon dat dié kind meer aggressiewe gedrag soos om 
te skop, slaan en wurg openbaar het as sy portuurs wat nie geweld gesien het nie. 

Veldeksperimente het aangedui dat ‘n kind wat aanvanklik as aggressief beskou was, 
ook meer aggressie getoon het wanneer hy aan sulke televisiegeweld blootgestel was. 
Longitudinale studies het aangetoon dat daar ‘n beduidende verband tussen 
blootstelling aan televisiegeweld op 8-jarige ouderdom en misdade op 'n 
interpersoonlike vlak tydens volwassenheid is  (Shaffer, 2002:577). 
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2.3.1.4 Frustrasie-aggressie-hipotese 
 
Volgens Dollard (in Louw, Van Ede & Louw, 1998:280;  Larson & Lochman, 2002:3) 
kom die faktor wat verband hou met die frustrasie-aggressie-hipotese daarop neer dat 
‘n kind frustrasies ervaar wanneer die bereiking van sy doelstellings geblokkeer word.  
Hy reageer dan onvermydelik hierop met aggressiewe gedrag.  Vanuit die 
Gestaltbenadering kan die kind frustrasie ervaar wanneer hy sy aggressie en woede 
moet onderdruk omdat hy nie toestemming het om dit te mag ervaar of uitdrukking 
daaraan mag gee nie.  'n Kind wie se ouers koud, negatief, vyandig en verwerpend 
teenoor hom optree, toon meer aggressiewe neigings as dié wie se ouers met die 
nodige warmte optree en positief oorkom  (Louw, Van Ede & Louw, 1998:281;  
Shaffer, 2002:499-500).  Volgens Faupel, Herrick en Sharp (1998:15) asook Bukatko 
en Daehler (in Louw, Van Ede & Louw, 1998:281) kan die rede hiervoor wees dat 
sodanige negatiewe gedrag van die ouers, frustrasie by die kind kan kweek omdat sy 
emosionele behoeftes nie bevredig word nie; gevolglik reageer hy met aggressiewe 
gedrag.   
 
Nie alle aggressie word deur frustrasie veroorsaak nie en nie alle frustrasie lei tot 
aggressie nie, aldus die navorser.  Volgens die herformuleerde frustrasie-aggressie-
hipotese kan frustrasie wel aanleiding tot aggressie gee.  Dit is egter ook nie net 
geblokkeerde doelstellings wat frustrasie kan te weegbring nie.  Verskeie ander 
onaangename omstandighede soos besoedeling, tabakrook en ander onaangename 
reuke, uiterste hitte, digbevolktheid, armoede en liggaamlike pyn kan volgens Westen 
(in Louw, Van Ede & Louw, 1998:280) ook tot frustrasie en aggressie aanleiding gee. 
 
2.3.1.5 Selfpersepsie 
 
‘n Negatiewe selfpersepsie word algemeen geassosieer met aggressiewe gedrag by ‘n 
kind en adolessent, aldus Rudolph en Clark (in Pledge, 2004:161).  Tydens die 
middelkinderjare lewensfase ontwikkel die kind se beskrywing van homself, en dus sy 
selfpersepsie, volgens Shaffer (2002:425) geleidelik vanaf fisiese, gedrags- en 
eksterne kwaliteite na meer interne kwaliteite, soos byvoorbeeld sy 
karaktereienskappe, waardes, oortuigings en lewensbeskouing.  Die kind behoort, 
aldus die navorser, 'n geleentheid gebied te word om ‘n gebalanseerde persepsie van 
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homself te ontwikkel.  Hierdie selfpersepsie kan egter as gevolg van onduidelikhede 
oor die ontstaan en gevolge van aggressiewe gedrag benadeel word. 
 
Aggressie is skynbaar baie wisselend soos daar oorhoofs na verwys is en daar 
bestaan groot kontroversie oor die ware etiologie van aggressiewe gedrag – of dit 
gemodelleer word en of dit ‘n genetiese basis het.  Volgens die navorser is dit nie die 
een of die ander nie, maar ‘n integrasie van veel meer moontlike oorsake en verg dit 
verseker rolmodelle en gesprekvoering met die kind vir die nodige kennis, begrip en 
insig sodat hy sy gesinsopset as ‘n oefenterrein kan benut.  Die feit dat aggressie deur 
alle mense ervaar word en dikwels met aggressiewe gedragsvorme gepaard gaan, 
hou verband met die feit dat dit waarneembaar is, en dus nageboots kan word.  Die 
gevoelselement hierin verwys na die belangrikheid van kennis, begrip en insig vir die 
sinvolle hantering daarvan. 
 
2.3.2 DIE GESTALTUITGANGSPUNTE 
 
Dit is opvallend dat verskillende navorsers (Aronstam, 1986:187; Blom, 2004:2-41) 
verskillende terme gebruik, soos onder andere beginsels, konsepte, benaderings of 
vertrekpunte, om verskillende belangrike elemente van die Gestaltbenadering uit te lig.  
Vir die doeleindes van hierdie navorsing en vir die praktiese toepasbaarheid daarvan,  
word daar vervolgens kortliks op organismiese-omgewingsveld, selfondersteuning, 
kontak asook bewustheid vanuit die Gestaltbenadering as belangrike uitgangspunte 
gefokus.  
 
2.3.2.1 Die organismiese-omgewingsveld 
 
Vanuit die Gestaltbenadering en -perspektief word na aggressie en woede, volgens 
Harris (2001), verwys as ‘n funksie van wat hy die organismiese-omgewingsveld 
noem.  Perls, Hefferline en Goodman (1973:274) konstateer al vir baie jare dat:  “... in 
any biological, psychological or sociological investigation whatever, we must start from 
the interacting of the organism and its environment.”  Aggressie en woede is dus meer 
as net ‘subjektiewe gevoelens’.  Dit hou verband met ‘n ingewikkelde 
omgewingsinteraksie wat sy betekenis, oorsprong en die realiteit daarvan in sowel die 
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omgewing as die organisme vind; en dan spesifiek in die interaksie tussen die twee 
elemente.   
 
Alhoewel die mens altyd as eenheid funksioneer, kan hy nie sonder sy omgewing 
bestaan nie omdat hy voortdurend in kontak daarmee is.  Soos wat die menslike 
organisme sy fisiese omgewing nodig het vir die uitruiling van suurstof en water, 
voedsel en ander lewensmiddele, het hy veral vanuit die Gestaltuitgangspunte ook sy 
sosiale omgewing nodig vir die uitruiling van liefde, vriendskap en ander sosiale 
behoeftes (Aronstam, 1986:189;  Blom, 2004:9).  Menslike ervarings en aksies is, 
aldus die navorser, die produk van ‘n dinamiese verhouding tussen die persoon, met 
spesifieke verwysing na die laerskoolkind, en sy omgewing. 
 
Fritz Perls (in Harris, 2001) beskryf die organismiese-omgewingsveld soos volg:  “No 
individual is self-sufficient;  the individual can exist only in an environmental field.”  'n 
Mens, soos die kind, het dus behoeftes en begeertes wat hy voortdurend probeer 
bevredig deur te fokus op die interaksie tussen homself en sy omgewing.  Daarom sal  
die kind probeer om deur middel van sy aggressie en woede-uitbarstings, sy 
emosionele behoeftes wel te bevredig al is dit op 'n sosiaal onaanvaarbare wyse.  Dit 
word vanuit die Gestaltbenadering organismiese selfregulering genoem wat behels dat 
die kind bewus gemaak behoort te word van verskeie behoeftes wat hy voortdurend 
ervaar soos op fisiese, emosionele, sosiale, spirituele of intellektuele vlak.  Die proses 
tydens hulpverlening om die kind behulpsaam te wees met 'n suksesvolle werkswyse 
om sy behoeftes te bevredig, word ook organismiese selfregulering genoem, aldus 
Blom (2004:11).  Behalwe vir dié proses, word organismiese selfregulering, aldus die 
navorser, as ‘n belangrike beginsel en vertrekpunt vir hierdie studie beskou indien in 
aggeneem word dat die kind tydens hierdie lewensfase empaties behoort te kan uitreik 
en afhanklik is van sy portuurgroep se aanvaarding. 
 
Uit die voorafgaande is dit duidelik dat die aard van die ouerskapstyl, en dus die ouer-
kind verhouding wat deel uitmaak van die kind se omgewingsveld, kan lei tot 
aggressie by die kind en sy ontwikkeling negatief kan beïnvloed.  
Ontwikkelingsielkundiges waarsku egter dat die invloed van ouerskapstyle met 
versigtigheid geïnterpreteer behoort te word.  Daar is immers talle ander faktore uit die 
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omgewingsveld, naas ouerskapstyle, waaraan die kind ook blootgestel word en dit is 
gevolglik nie maklik om tussen die onderskeie rolle van ouerskapstyle en ander 
faktore, soos byvoorbeeld die invloed van maats en die skool of die kind se eie 
temperament, te onderskei nie (Louw, Van Ede en Louw, 1998:357). 
 
2.3.2.2 Omgewing- versus selfondersteuning 
 
Perls (in Aronstam, 1986:195) beskou volwassewording as:  “…transcendence from 
environmental support to self-support”.  Die persoon wat volkome verantwoordelikheid 
aanvaar vir sy eie bestaan, laat dit lyk asof hy nie ander mense of sy omgewing nodig 
het nie.  Interaksie en die uitruiling van gevoelens en gedagtes tussen mense, en 
tussen die mens en sy omgewing, bly egter, aldus Blom (2004:51), noodsaaklik.  
Sodoende kan ‘n gebalanseerde verantwoordelikheid tussen self- en omgewingsteun 
as ‘n doelwit geïdentifiseer word.  Volgens Yontef (1993) sluit selfondersteuning beide 
selfkennis en aanvaarding in wat behels dat die kind gehelp moet word om homself te 
ken en te aanvaar. 
 
Omgewingsteun as 'n Gestaltuitgangspunt bied, aldus die navorser, aan die kind 
ondersteuning as gevolg van sy skakeling met ander en met sy omstandighede.  
Omgewingsteun kan egter nie die kind se selfstandigheid vervang nie.  
Selfondersteuning behels dat die kind gelei behoort te word om verantwoordelikheid 
vir sowel homself, in hierdie geval sy aggressie en woede, te neem, as om relevante 
keuses te maak om sy eie behoeftes waarop woede gegrond is, op aanvaarbare wyse 
uit te druk of self te bevredig. 
 
Verantwoordelikheid is ‘n baie belangrike vertrekpunt van die Gestaltbenadering, aldus 
Blom (2004:59) en Prochaska en Norcross (2003:174-175, 188), en vind aansluiting 
by die konsep van selfondersteuning.  As ‘n beginsel behoort die kind ondersteun te 
word ten einde verantwoordelikheid te neem vir sy eie ervarings, keuses en gedrag, in 
sy vordering van ‘n posisie van afhanklikheid van ander, insluitende die terapeut en sy 
omgewing, na een van selfondersteuning.  Aanvanklik kan hy sy gevoelens, emosies 
en probleme as iets buite homself beskou deur byvoorbeeld frases soos:  “Hy maak 
my kwaad", te gebruik.  Die kind aanvaar dus geen verantwoordelikheid vir wie hy is 
nie en volgens hom is daar niks wat hy aan sy situasie kan doen nie, anders as om dit 
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te aanvaar.  Hy sien homself ook nie as ‘n persoon wat insette kan lewer tot of beheer 
oor sy eie lewe kan neem nie (Prochaska & Norcross, 2003:176).  Vanuit die 
Gestaltspelterapiebenadering kan die kind egter deur middel van hierdie beginsel 
gehelp word om te besef dat hy ‘n keuse kan uitoefen, naamlik om te besluit om sy 
lewensituasie te verander of toe te laat dat die situasie onveranderd bly.  Hy kan 
begelei word om sy gevoelens te erken en om verantwoordelikheid daarvoor te neem 
en dus omgewingsteun verruil vir selfondersteuning. 
 
2.3.2.3 Kontak 
 
Yontef en Jacobs (in Blom, 2004:19) verwys na kontak vanuit die Gestaltbenadering 
soos volg:  “….being in touch with what is emerging here and now, moment to 
moment”.  Die fokus van kontak, is dus op dit wat die kind tydens die huidige tydgleuf, 
naamlik die hier-en-nou, beleef (Prochaska & Norcross, 2003:181).  Alhoewel hy 
deurentyd in kontak met sy omgewing gesien moet word, het hy ook altyd grense wat 
hom hiervan onderskei, aldus Aronstam (in Blom, 2004:19).  Hierdie grense is nodig 
om te verhoed dat die organisme sy identiteit verloor.  Dit is egter belangrik dat dit 
deurdringbaar moet wees ten einde toepaslike uitruiling tussen die kind en sy 
omgewing moontlik te maak  (Blom, 2004:19).  
 
Polster en Polster (in Dierks-Walker, 1994:33) konstateer dat:  “Contact can only 
happen between separate beings.” Wanneer ‘n kind byvoorbeeld in enige reaktiewe 
aggressiewe toestand verkeer, is hy nie langer in die hier-en-nou nie omdat hy as 
gevolg van ‘n situasie vanuit die verlede, woede en aggressie ervaar en dit ook 
openbaar.  Vir dié rede is hy ook nie ‘n aparte entiteit.  Wat werklik plaasvind is dat hy 
geen grense ervaar nie, nie in kontak is nie en in samevloeiing verkeer met ‘n ander 
persoon in of 'n situasie of gebeurtenis vanuit die verlede wat hy huidiglik op iemand in 
die hede projekteer.  In die aggressiewe toestand reageer die kind dus deur of aan te 
val, te onttrek of homself te onderwerp, wat behels dat daar nie sprake van ‘n aparte 
individu is wat in die hier-en-nou figureer nie.  Soos vroeër vermeld beskik die kind in 
hierdie lewensfase oor die vermoë om so op te tree. 
 
Die handhawing van toepaslike grense tussen die individu en sy omgewing is een van 
die belangrikste kenmerke van 'n gesonde persoonlikheid.  Indien ‘n 
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kontakgrensversteuring ontstaan, is die kind nie langer in staat om ‘n gesonde balans 
tussen homself en sy omgewing te handhaaf nie (Blom, 2004:20-21).  Daar bestaan, 
aldus Perls (in Aronstam, 1986:196), vyf sulke wyses wat vanuit die Gestaltbenadering 
as kontakgrensversteurings bekend staan en waardeur die organisme kontak kan 
vermy.   
 
Vervolgens word kortliks aandag gegee aan die volgende kontakgrensversteurings, 
naamlik projeksie, introjeksie, samevloeiing, defleksie en retrofleksie asook die wyses 
waarop dit moontlik by kinders kan manifesteer.  Vir die doeleindes van die 
navorsingsdoel, naamlik om die effek van ‘n hulpmiddel soos musiek op emosies soos 
byvoorbeeld aggressie en woede vas te stel, en om navorsingsdata te bekom, is van 
sowel resente as minder resente bronne gebruik gemaak. 
 
Projeksie as 'n belangrike kontakgrensversteuring vanuit die Gestalperspektief, is die 
neiging om die omgewing verantwoordelik te hou vir wat in die self ontstaan, aldus 
Aronstam (in Blom, 2004:24), Prochaska en Norcross (2003:186) asook Perls 
(1970:27, 112).  Wanneer die kind ontslae probeer raak van sy eie gefantaseerde 
introjekte, neem hy gewoonlik nie verantwoordelikheid vir dit wat hy projekteer nie.   
 
Voorbeelde van projeksie is volop en die benutting daarvan word duidelikheidshalwe 
vervolgens aan die leser voorgehou.  Projeksie word gewoonlik aangewend wanneer 
die kind van sy ouers die boodskap kry dat sekere persoonlikheideienskappe, emosies 
of gedrag onaanvaarbaar is.  Dit is vir die kind byvoorbeeld makliker om te sê:  “My pa 
is altyd kwaad vir my”, as om te sê:  “Ek is baie kwaad vir my pa” (Blom, 2004:24).  
Hierdeur sien hy ander as wreed en onmenslik en ontken sodoende sy eie 
aggressiewe gevoelens, heel moontlik as gevolg van introjeksies soos: “Geweld is 
onaanvaarbaar”, en: “Jy moet jou naaste of pa liefhê”  (Aronstam, 1986:197).  
Projeksie impliseer dus dat die kind eerder iemand anders of die situasie 
verantwoordelik hou vir gebeure en nie verantwoordelikheid vir sy eie gevoelens of 
gedrag neem nie (Prochaska & Norcross, 2003:176).  Musiek as projektiewe tegniek is 
volgens Oaklander (1996:306) een van die wyses waarop die kind gehelp kan word 
om juis op ‘n emosionele vlak onderdrukte emosies op 'n gesonde wyse uit te druk. 
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Projeksie kan in die praktyk ook konstruktief benut word deur byvoorbeeld die kind 
geleentheid te gee om dele van homself te projekteer, byvoorbeeld deur middel van 'n 
tekening of die maak van kleivoorwerpe.  Hierdie tegnieke het ten doel om die kind in 
kontak te bring met sy eie voorgrondbehoeftes en dus gesonde selfregulering toe te 
pas of moontlik te maak, aldus Blom (2004:25).  Musiek kan dien as’n hulpmiddel om 
die kind in kontak te bring met sy voorgrondbehoeftes. 
 
Introjeksie verwys na die kontakgrensversteuring waar die kind kontak verbreek 
deurdat hy inhoude uit sy omgewing inneem sonder enige kritiek of 'n bewustheid 
daarvan (Prochaska & Norcross, 2003:186; Enright, 1970:112).  Hierdie 
geïntrojekteerde inhoude soos waardes, norme en eise wat gewoonlik nie werklik deur 
die kind geassimileer word nie bly, aldus Aronstam (1986:196; 1989:638) en Blom 
(2004:22), dus onverwerk en vreemd.  Introjekte kan die kind se selfbewussyn negatief 
beïnvloed in die sin dat hy vanaf ‘n jong ouderdom die boodskap ontvang dat sekere 
emosies, soos spesifiek aggressie en woede, negatief is en nie erken, ervaar of 
uitgedruk mag word nie.  (Vergelyk ook Faupel, Herrick & Sharp, 1998:27.)  Sekere 
kultuur- en geslagsverskille vir die uitdrukking van emosies, kan ook introjekte 
veroorsaak, soos byvoorbeeld waar daar van dogters verwag word om woede te 
onderdruk en seuns wat nie aan hartseer gevoelens uitdrukking mag gee nie (Blom, 
2004:23-24).  Binne die Westerse samelewing word mans, en dus ook seuns, 
toegelaat om met woede te reageer, en om dit selfs op ‘n gewelddadige wyse uit te 
druk wanneer hul behoeftes nie bevredig word nie, aldus Harris (2001). 
 
Samevloeiing behels dat die kind geen grense tussen homself en sy omgewing 
ervaar nie (Prochaska & Norcross, 2003:187; Aronstam, 1986:197).  Die kind 
identifiseer aan die een kant nie dit wat sy eie is of deel van hom is of wie hy is nie. 
Aan die ander kant identifiseer hy ook nie met dit wat vreemd of nie deel van hom is 
nie of met wie hy nie is nie.  Hierdie gebrek aan grense verhoed goeie kontak met 
andere, aldus Blom (2004:25).  Kontak sonder die nodige behoud van grense tussen 
wat eie is aan die persoon, asook erkenning van andersheid, lei tot samevloeiing en 
behels dus ‘n verlies aan 'n outonome bestaan.  Oaklander (in Blom, 2004:26) is van 
mening dat ‘n kind wat in samevloeiing is, ‘n swak sin vir die self het.  Kenmerkend  
van so ‘n kind se gedrag is dat hy bereid is om alles te doen wat ander van hom 
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verwag.  Die kind sal dus byvoorbeeld net om die ouer gelukkig te hou, sê dat hy nie 
kwaad is nie, terwyl hy gevoelens van woede ervaar en woedend vir sy ouer is. 
 
Die begrip defleksie beteken "…avoiding direct contact with other people", aldus Blom 
(2004:28,114) en Prochaska en Norcross (2003:187), deur oogkontak tydens 'n 
gesprek te vermy of ongemerk die onderwerp te verander.  'n Kind gebruik defleksie 
as 'n hanteringstrategie vir pynvolle ervarings deur die gebruik van óf woede-
uitbarstings aan die een kant óf fantasering en dagdromery aan die ander kant.  
Defleksie word as kontakgrensversteuring gebruik omdat die kind kwesbaar voel en 
nie die begrip het of beheer kan toepas om sy emosies te hanteer nie.  Dit raak dan 
sigbaar en waarneembaar omdat dit in sy gedrag gereflekteer word wat 'n negatiewe 
invloed op sy selfbewustheid het. 
 
Die kind wat retroflektiewe gedrag openbaar, behandel homself soos wat hy 
oorspronklik ander sou wou behandel en hy word as gevolg hiervan letterlik sy eie 
vyand (Prochaska & Norcross, 2003:187; Enright, 1970:112).  Clarkson (in Blom, 
2004:27) konstateer dat:  “Anger in particular is an emotion, which is often retroflected, 
since the child from an early age learns that expressing anger is prohibited.”  'n Kind 
retroflekteer emosies soos hartseer en woede deur middel van simptome wat voorkom 
as hoofpyn, maagpyn, asma-aanvalle en hiperaktiwiteit. 
 
Dié vyf kontakgrensversteurings wat kortliks verduidelik is behoort, aldus die navorser, 
bewustelik ondersoek en aangespreek te word deur te fokus op die kind se sintuie.  
Die rede hiervoor is om sy waarneming te verskerp om sodoende sy selfbewussyn te 
bevorder en hom in kontak met homself te bring, naamlik van sy eie proses, wàt en 
hoé hy dinge doen.  Selfkennis behoort hom in staat te stel om van sy eienskappe en 
werkswyses waarvan hy hou, en dié waarvan hy nie hou nie, bewus gemaak te kan 
word. 
 
2.3.2.4 Bewustheid 
 
Rader (in Aronstam, 1989:635) wys daarop dat volle bewustheid noodsaaklik is vir 
gesonde emosionele funksionering.  Sonder die nodige bewustheid sal ‘n organisme 
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nie in staat wees om te alle tye te fokus op sy mees dominante behoefte nie 
(Prochaska & Norcross, 2003:191).  Yontef (in Aronstam, 1986:191) beskryf 
bewustheid as:  “… a form of experiencing.  It is the process of being in vigilant contact 
with the most important event in the individual/environmental field with full 
sensorimotor, emotional, cognitive and energetic support … Awareness leads to aha 
… awareness is always accompanied by Gestalt formation”. 
 
Yontef (in Aronstam, 1989:635) asook Dierks-Walker (1994:31) beklemtoon en 
verduidelik bewustheid aan die hand van drie aanvullende opmerkings, naamlik:  
 

• “Awareness is effective only when grounded in and energized by the dominant 
present need of the organism.”  Wanneer die kind in ‘n reaktiewe toestand van 
aggressie verkeer, word sy behoefte grootliks emosioneel gedryf en is dit 
onmoontlik vir hom om bewustheid daarvan te ervaar.  Die behoefte wat hy ervaar, 
kan alleenlik na die oppervlak beweeg word wanneer die gevoel wat daarmee 
gepaard gaan, uitgedruk of beleef word.  In die reaktiewe toestand van aggressie 
is die kind besig om die gevoelens weg te steek of te minimaliseer.  Die behoeftes 
word dus geblokkeer wat veroorsaak dat daar nie bewustheid of selfbewussyn kan 
ontwikkel nie. 

• Verder vermeld dieselfde navorsers dat:  “Awareness is not complete without 
directly knowing the reality of the situation and how one is in the situation.  
Awareness is accompanied by ‘owning’, the proces of knowing one’s control over, 
choice of, responsibility for one’s own behavior and feelings.”  Wanneer ‘n kind in 
‘n aggressiewe toestand verkeer, verkeer hy gewoonlik op ‘n ander plek en tyd 
deurdat hy nie in kontak met homself is soos wat dit tydens die hier-en-nou 
behoort te wees nie.  Die realiteit van die hier-en-nou word deur gebeure in die 
verlede bepaal en die enigste manier waarop hy in die hier-en-nou kan oorleef, is 
om gebruik te maak van voormalige oorlewingstrategieë, al word dit negatief 
ervaar, waarmee hy voorheen gemaklik was.  Hy fokus dus op ‘n strategie of 
werkswyse wat volgens hom suksesvol was en daar bestaan ook geen begrip van 
die self of hoe die persoon funksioneer “binne die huidige situasie nie”.   
Die vermoë tot besitname, eienaarskap of om self verantwoordelikheid te aanvaar, 
word verminder deurdat die kind homself sien as ‘n slagoffer wie vasgevang is, 
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sonder enige keuse.  Wanneer die kind dus vasgevang is in hierdie aggressiewe 
toestand blameer hy homself, ander of omstandighede en voel magteloos om dit  
te verander.  Die uitdrukking:  “Jy maak my so kwaad”, plaas die 
verantwoordelikheid vir hierdie gevoel van die kind buite homself.  Dit is vir ‘n kind 
wat vasgevang is in so 'n situasie, moeilik om verantwoordelikheid vir sy eie 
gevoelens te aanvaar en sal daarom iemand anders of die omstandighede 
blameer.  In werklikheid realiseer ‘n kontakgrensversteuring soos wat reeds 
vermeld is, deur middel van projeksie.  Die kind projekteer dus sy eie gevoelens 
en gedrag op ‘n ander of die situasie. 

• Insiggewend word opgemerk dat:  “Awareness is always here and now and always  
changing, evolving and transcending itself.  Awareness is sensory.”  Bewustheid 
is, aldus hierdie navorsers, deurentyd vloeibaar en besig om te ontwikkel, dit is 
verder nie magies nie, maar sensories, feitlik en bestaan dus werklik.  'n Kind is 
meestal vasgevang in vorige sensoriese ervaringe vanuit sy verlede wat hy benut 
om die toekoms te voorspel.   
Filley (in Kaduson & Schaefer, 2003:336) huldig die mening dat woede 'n 
sensoriese en fisiese emosie is en dat wanneer dit onderdruk word, dit opbou en 
gewoonlik ontlaai in 'n onveilige omgewing en ongesonde gedrag vir beide die 
kind en die betekenisvolle ander in sy lewe.  Die ervaring en bewus wees van 'n 
gevoel(ens) en gebeure in die hier-en-nou, bly 'n belangrike doelwit vanuit die 
Gestaltbenadering deurdat die kind se selfbewussyn deur middel van sy sintuie, 
naamlik sensoriese én fisiese kontak, kan ontwikkel. 

 
Woede is ‘n ingewikkelde emosie met baie fasette en word onder andere weerspieël in 
die manier waarop die konsep in die alledaagse lewenstyl gebruik word.  Die 
verskeidenheid terminologiese omskrywings dui alreeds op die veelkantigheid van die 
emosie.  Voorts word woede ook geassosieer met woorde soos:  ontplofffings, 
uitbarstings en wit warm woede, aldus Harris (2001).  Volgens Anne Dickson (in 
Harris, 2001) is woede die emosie wat die meeste misverstaan word en wel om die 
volgende redes:  “Whereas love is regarded as beautiful and enhancing, anger is 
consider ugly and degrading.  We associate anger with the baser side of human which 
is dark, sinister and threatening:  a side we would rather not talk about.  We bottle it 
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up, turn a blind eye, sit on it or swallow it.  We control angry feelings in whatever way 
we can, and we encourage other to do the same.”   
 
Hierdie navorser identifiseer verder ‘n ander faset van woede, naamlik dat dit ook 
moontlik is dat dit die stukrag of beweegkrag verleen om nuwe vaardighede aan te 
leer, soos byvoorbeeld om te leer sing, skryf of skilder.  Dickson (in Harris, 2001) stel 
dit soos volg:  “This anger, which I call root anger, has, at it the basic you, the person 
under all the roles and responsibilities you have in your life.”  Dus kan woede as 'n 
bron van energie beskou word deurdat dit die kind behulpsaam kan wees om kragtig 
en selfgeldend te voel en op te tree.  Dit kan as ‘n bron van kreatiwiteit, eerder as van 
vernietiging, gesien word;  die positiewe sy van woede (vergelyk ook Faupel, Herrick & 
Sharp, 1998:3). 
 
Een van die redes wat die mens verhoed om op die positiewe sy van woede te fokus 
en dit te identifiseer, is volgens Oaklander (1997:304), moontlik die assosiasie of soms 
ook die gelykstelling van woede met aggressie, en dat woede soms met geweld 
gepaardgaan.  Aggressie is egter, aldus Harris (2001), nié dieselfde as geweld nie 
omdat daar binne die psigologie nog altyd ‘n positiewe houding teenoor menslike 
aggressie ingeneem is.  Dit word beskou as ‘n natuurlike noodsaaklike deel van die 
organisme se interaksie met sy omgewing.  Dit word deur Perls (in Harris, 2001) soos 
volg gestel en verduidelik:  “.. in terms of its original root of 'to reach out', and wished 
to re-establish its true biological function (which is not senseless discharge) but rather 
application of one's will to bring about relevant changes in one's environment."  In die 
lig van dié uiteensetting, is gehanteerde aggressie dus ‘n natuurlike, noodsaaklike 
menslike funksie en opsigself nie verkeerd nie.  Die rede hiervoor is dat dit die mens in 
staat stel om uiteindelik te oorleef deur heel te word of balans te ervaar, en wanneer 
toepaslik, aggressiewe energie te genereer.  Dit blyk dus weer eens, aldus die 
navorser, dat indien ‘n emosie soos aggressie, geïdentifiseer en uitgedruk word, die 
kind sowel sensories as fisies daarvan bewus sal word én rasioneel daarmee sal kan 
handel en sodoende positiewe energie en dus ‘n positiewe reaksie vanuit ‘n negatiewe 
emosie sal kan genereer. 
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Psigologiese heling kan verhoog word wanneer die belewenis van woede uitgedruk 
word deur byvoorbeeld kinders wat slagoffers is van fisiese en seksuele misbruik, 
aldus Harris (2001).  Soos vroeër aangedui, is woede ‘n reaksie op ‘n bedreiging binne 
die omgewing.  ‘n Kind het dus die reg om in kontak te kom met die gevoelens van 
woede wat teen die oortreder beleef word.  Woede as aggressiewe energie, kan die 
kind help om sy woede as deel van die oplossing en nie as ‘n probleem nie, te beleef. 
 
Volgens Oaklander (in Blom,  2004:133; 1997:304; vergelyk ook Faupel, Herrick & 
Sharp, 1998:3) het ‘n kind aggressiewe energie nodig om aksie te neem en hierdeur in 
sy eie behoeftes te voorsien.  Sy definieer aggressiewe energie synde “… marked by 
driving forceful energy or initiative.”  Hierdie aggressiewe energie is meestal vir 'n kind 
met emosionele probleme verwarrend.  Blom (2004:135) beklemtoon dat 'n kind, wat 
vrees gepaardgaande met ‘n swak sin vir die self ervaar, ‘n gebrek aan aggressiewe 
energie het.  Wanneer 'n kind aggressie openbaar en veg om beheer, is aggressiewe 
energie vir hom verwarrend en kan hy ‘n gebrek hieraan ervaar, aangesien hy buite sy 
grense funksioneer.  Volgens Blom (2004:134) is die laerskoolkind, nadat hy kontak 
gemaak het met sy aggressiewe energie, gereed om gemakliker kontakmaking met sy 
onderdrukte emosies te bewerkstellig, waarna projeksietegnieke aangewend kan 
word.  Musiek, as ontspannende spel en in die vorm van dromme wat geslaan word 
sou, aldus die navorser, nie as ‘n onmoontlike projeksietegniek beskou kon word nie.  
Die fisiologiese effek daarvan, kan moontlik as ‘n uitlaatklep dien vir onderdrukte 
emosies. 
 
2.4  DIE INVLOED VAN AGGRESSIE OP DIE KIND IN DIE MIDDELKINDERJARE  
       LEWENSFASE 
 
Alhoewel volgehoue hoë vlakke van aggressie die kind se ontwikkeling kan benadeel, 
is sporadiese aggressiewe optredes normaal in die kind se ontwikkeling volgens die 
navorsing van Larson en Lochman (2002:19).  Louw, Van Ede en Louw (1998:276-
277) asook Shaffer (2002:490) noem verder dat twee tipes aggressie gedurende die 
kinderjare kan voorkom, naamlik instrumentele en vyandige aggressie.  Hierdie 
navorsers verwys na instrumentele aggressie as aggressie wat aangewend kan 
word as ‘n middel tot ‘n doel, as ‘n instrument om iets te bekom.  Kinders tydens die 
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middelkinderjare lewensfase is gewoonlik nie opsetlik vyandig nie, maar sal op ander 
skree, aan ander stamp of iemand te lyf gaan in ‘n poging om te kry wat hulle wil hê.  
Die rede om pogings aan te wend om iets te bekom of te sê deur middel van 
instrumentele aggressie, hou verband met die gebrek aan voorsiening in die kind se 
behoeftes op die emosionele, kognitiewe, fisiese- en sosiale vlakke. 
 
Vyandige aggressie daarenteen, is bedoel om iemand opsetlik leed aan te doen, 
soos om die persoon te slaan, skop of beledig.  Aggressie is in so ‘n situasie nie meer 
‘n middel tot ‘n doel nie, maar ‘n doel op sigself.  Die kind in die middelkinderjare 
lewensfase beskou dit as normaal, om terug te slaan uit weerwraak op beledigings of 
uittarting. 
 
Dit is interessant dat aggressie by kinders self, volgens Blerk (in Louw, Van Ede & 
Louw, 1998:277), al gewoonlik ontstaan op ongeveer een- en tweejarige ouderdom 
(vergelyk ook Shaffer, 2002:491).  Voorskoolse kinders slaan of stamp wel soms ander 
kinders en het hiermee gewoonlik ‘n instrumentele doelwit in gedagte soos om ‘n 
speelding terug te kry.  Tydens die middelkinderjare begin kinders egter om direkte, 
vyandige aggressie teen ander te rig met die primêre doel om hulle seer te maak.  
Hierdie soort aggressiewe gevoelens en gedrag neem geleidelik tydens die 
middelkinderjare toe (Shaffer, 2002:491).  Mussen et al., (in Louw, Van Ede & Louw, 
1998:352;  Shaffer, 2002:492) konstateer dat kinders wat aggressief optree tydens die 
vroeëre jare, ook geneig is om dié gedrag voort te sit wanneer hulle pre-adolessensie, 
adolessensie en volwassenheid bereik, terwyl nie-aggressiewe kinders gewoonlik ook 
dié gedrag voortsit.   
 
Coie en Dodge (in Nelson & Crick, 2002:161) het gevind dat aggressie tydens die 
middelkinderjare lewensfase een van die belangrike beduidende voorspellings is van 
verwerping deur die portuurgroep.  ‘n Moontlike rede hiervoor is ‘n gebrek aan 
ondersteuning ten opsigte van positiewe ontwikkeling tydens die middelkinderjare 
lewensfase.  Dit blyk dus dat indien kinders oor meer kennis ten opsigte van 
gevoelens, met spesifieke verwysing na aggressie, en insig oor sy persoonlike proses 
beskik, hy positiewe alternatiewe vir die hantering van aggressie tydens die 
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middelkinderjare sal kan aanleer, om dit sodoende ook tydens die ander lewensfases 
suksesvol toe te pas. 
  
Dit is insiggewend dat die aanwesigheid van aggressie in 'n persoon self, oor al die 
lewensfases kan strek.  Net so ontwikkel die vermoë om ander persone se emosies te 
erken en te interpreteer ook, volgens Shaffer (2002:382), geleidelik deur die kinderjare 
as 'n geheel.  Vier- en vyfjariges beskik volgens Boone en Cunningham (in Shaffer, 
2002:382) oor die vermoë om, na aanleiding van ‘n persoon se nie-verbale gedrag, en 
deur middel van sy liggaamsbewegings, af te lei of hy bly, kwaad of hartseer is.   
 
Volgens Gnepp en Klayman (in Shaffer, 2002:382) asook Denham en Kochanoff 
(2002:248) gebruik die kind in die middelkinderjare sowel persoonlike as historiese 
inligting, asook huidige inligting vanuit die situasie, om emosies te interpreteer.  
Behalwe vir die verskeie ontwikkelingsvlakke, sal die temperament van die kind, aldus 
die navorser, ook in ag geneem behoort te word.  ‘n Kind is op agtjarige ouderdom 
reeds bewus daarvan dat verskillende situasies, soos om byvoorbeeld ‘n groot hond 
na hom te sien aankom, verskillende emosionele reaksies tot gevolg kan hê;  
byvoorbeeld vrees teenoor blydskap.  Sowel Arsenio en Kramer as Brown en Dunn (in 
Shaffer, 2002:382) asook Denham en Kochanoff (2002:251) is van mening dat kinders 
tussen ses en nege jaar oor die nodige begrip beskik om te kan verstaan dat ‘n 
persoon meer as een emosie terselfdertyd kan ervaar soos byvoorbeeld om sowel 
opgewonde as moeg te voel of dat teenoorgestelde gevoelens teenoor dieselfde 
persoon ervaar kan word.  ‘n Voorbeeld hiervan is dat ‘n kind sowel woede as liefde 
teenoor sy ouer kan ervaar. 
 
Alhoewel aggressie tydens 'n persoon se ontwikkelingsproses deurentyd 'n rol speel, 
word daar vir die doeleindes van hierdie navorsing gefokus op die invloed van 
aggressie op veral vier ontwikkelingsvlakke van die kind in spesifiek die 
middelkinderjare lewensfase, naamlik die emosionele, kognitiewe, fisiese-, en sosiale 
groeiprosesse.  Dit kan in ‘n aangepaste skema soos volg uitgebeeld word:     
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   Figuur. 1.  Die uitwerking van aggressie op die ontwikkeling  
   van die kind in die middelkinderjare.  (Vergelyk ook Faupel,  
   Herrick & Sharp (1998:24).) 
 

Vanuit bogenoemde skematiese voorstelling, word die emosionele, kognitiewe, fisiese- 
en sosiale groeiprosesse waarna verwys word vervolgens kortliks aan die leser 
voorgehou. 
 
2.4.1 Die emosionele groeiproses 
 
Die emosionele groeiproses van die kind in die middelkinderjare word gekenmerk deur 
emosionele buigsaamheid en onderskeiding.  Louw, Van Ede en Ferns (1998:343) 
noem dat dié kwaliteite sterk gemotiveer word deur die portuurs in die sin dat hy nie 
maklik sal huil voor sy maats nie, of wel saam sal lag in 'n groep, om aanvaar te word.  
Die kind se uitdrukking van emosies soos woede of aggressie is nou verwant aan sy 
psigososiale ontwikkeling asook sy temperament (Blom & Dhansay, 2004:245).  Die 
kind leer dus in hierdie fase om sy emosies in ooreenstemming met die sosiale reëls 
uit te druk, te beheer, te onderdruk of weg te steek. 
 
Volgens Erikson (in Faupel, Herrick & Sharp, 1998:81) sluit die ontwikkelingstaak van 
die kind in die middelkinderjare lewensfase arbeidsaamheid teenoor 

Fisies 
Gespanne maag 
Sweet 
Korter asemhaling 
Vinniger hartklop 

Sosiaal 
Gesin 
Maats 
Skool 
Outoriteit 

Emosioneel 
Leegheid 
Skaamheid 
Depressie 

Kognitief 
Onderpresteerder 
Leergeremdheid 

Aggressie 
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minderwaardigheid in.  Dit beteken dat sy sin vir waarde voortspruit vanuit doelwitte 
wat hy wil bereik deur middel van harde werk en inspanning.  Vir die eerste keer word 
die laerskoolkind nou met sy portuurs vergelyk en vriendskappe is óf deel van hierdie 
gevoel van behoort óf 'n bedreiging vir sy sin vir die self, wat tot woede of aggressie 
aanleiding kan gee.  Indien die kind nie oor die vermoë beskik om sy woede of 
aggressie te beheer en te bestuur nie, gee dit aanleiding tot frustrasie omdat hy nie so 
suksesvol soos die ander is of soos wat sy ouers van hom verwag nie.  Dit gee op sy 
beurt aanleiding tot gevoelens van onsekerheid en eensaamheid.   
 
Die suksesvolle afhandeling van hierdie ontwikkelingstaak lei tot die belewenis van 
gevoelens van bekwaamheid, terwyl die mislukking in die bereiking hiervan, tot 
minderwaardigheid en 'n gevoel van verlies, aanleiding kan gee.  Dit maak dit soms vir 
die kind nodig om ander af te kraak, om op so 'n wyse sy aggressie uit te druk.  
Wanneer die gebruik van aggressiewe gedrag ‘n poging is om te kompenseer vir die 
gebrek aan vermoëns, selfregulering of onsekerheid tydens die middelkinderjare, word 
dit beskou as buite die konteks van die normale emosionele ontwikkeling  (Pledge, 
2004:9).  Die voorkoms van aggressiewe gedrag tydens die middelkinderjare, maak 
intervensie met die doel om die kind in die praktyk behulpsaam te wees met ‘n 
kennisbasis van emosies, die identifisering en regulering of die bestuur hiervan, 
noodsaaklik.  Die kind kan dus deur middel van hulp en ondersteuning, bly fokus om 
veral in nuwe situasies, sy gevoelens te hanteer. 
 
In retrospreksie sal sowel woede-uitbarstings as aggressiewe gedrag volgens Faupel, 
Herrick en Sharp (1998:18) tot emosionele onaangenaamheid aanleiding gee.  
Volgens hierdie navorsers is daar ‘n hele proses wat ná 'n woede-uitbarsting volg, 
naamlik, chemiese middels soos adrenalien en noradrenalien wat afgeskei word en 
gevoelens van leegheid, skaamheid en selfs depressie.  Hierna kan dit gevolg word 
deur irritasie en hipersensitiwiteit vir die verkeerde, negatiewe en seergemaakte 
gevoel(ens) wat meebring dat die hele proses weer van voor af begin.  Vanuit 
negatiewe gevoelens ontwikkel dus negatiewe energie wat in negatiewe 
gedragreaksies, sigbaar word. 
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2.4.2  Die kognitiewe groeiproses 
 
Die intellektuele en kognitiewe groeiproses van die kind is vir hom ‘n hulp in die 
uitbreiding van kennis en die ontwikkeling van skolastiese vaardighede wat hy benodig 
vir die aanleer van lees, reken en skryf.  Dit is, wat die kognitiewe groeiproses behels, 
van die belangrikste ontwikkelingstake gedurende die tydperk van die 
middelkinderjare.  Sy denkvermoë behoort te ontwikkel van die spesifieke na die meer 
algemene wat impliseer dat hy ‘n geheel visie bekom en nie slegs op sekere dele van 
‘n aspek fokus nie.  Die kind begin dus nou die vermoë tot ware redenering ontwikkel, 
wat Piaget (in Shaffer, 2002:255) die periode van konkreet-operasionele denke noem.  
Die kind leer deur te handel, deurdat hy dit wat hy leer, prakties wil toepas en beleef.  
Onderrig moet dus visueel aanskoulik aangebied word met praktiese belewing.   
 
Die term kognisie verwys na die wyse waarop die kind inligting omtrent die wêreld 
inwin, hoe hy sodanige inligting vir homself in kennis verander en hoe hy hierdie 
kennis berg, herwin en gebruik om sy gedrag te rig.  Kognisie verwys dus na die 
prosesse en produkte van die kind se intellek (Meyer, 1998:10,72).  Volgens Shaffer 
(2002:255) sluit die kognitiewe domein van ontwikkeling die verstandelike vermoë en 
aktiwiteite, asook die organisering van denke in.  Denham en Kochanoff (2002:249) 
beklemtoon dat die kind in die middelkinderjare lewensfase oor die vermoë kan beskik 
om te besef dat kognitiewe regulering van emosies moontlik is.   
 
Alhoewel die kind oor hierdie vermoëns behoort te beskik, kan die ontwikkeling hiervan 
belemmer word aangesien sy aggressiewe gedragsprobleme daartoe kan lei dat hy 
die klaskamer belet word of selfs verwys word vir óf Remediërende Onderwys of na 'n 
skool vir leergeremde kinders aldus Larson en Lochman  (2002:135).  Alhoewel dit 
tans die tendens egter is dat alle kinders tot die hoofstroom toegelaat word, sal een of 
ander vorm van eliminering teogepas word.  Ter aansluiting hierby noem Faupel, 
Herrick en Sharp (1998:20) dat 'n kind met ongehanteerde woede of aggressie 
meestal nie op skool vorder nie.  Andersins kan hy 'n onderpresteerder word, 
aangesien dit die onderwyser-leerder verhouding negatief beïnvloed.  'n Kind wat 
aggressie of woede openbaar, ontwrig sowel sy eie as ander kinders se leerervaring.  
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2.4.3  Die fisiese groeiproses 
 
Een van die belangrike kenmerke van liggaamlike groei tydens die middelkinderjare, is 
dat die groeitempo stadiger is as sowel dié tydens die voorafgaande kleutertydperk as 
dié tydens die daaropvolgende adolessensie (Louw, Van Ede en Ferns, 1998:327;  
Shaffer, 2002:144).  Fisiese ontwikkeling is die resultaat van ‘n ingewikkelde 
wisselwerking tussen biologiese- en omgewingsfaktore.   
 
Individuele genetika bepaal die beperkinge op liggaamsbou, lengte en groeitempo.  
Groei word grootliks beïnvloed deur hormone wat vrygestel word deur die endokriene 
kliere, wat gereguleer word deur die pituïtêre klier.  Voldoende voeding is noodsaaklik 
vir ‘n kind ten einde sy volle groeipotensiaal te bereik (Shaffer, 2002:179).  Indien die 
kind in verhouding tot sy portuurs kleiner is, sal dit, aldus hierdie navorser, waarskynlik 
sy selfpersepsie beïnvloed wat daartoe kan lei dat hy, as 'n slagoffer van ander se 
aggressiewe gedrag, nie weet hoe om sy gevoelens van aggressie en woede uit te 
druk en te hanteer nie.  Die teendeel is ook waar, en dit is dat indien die kind in 
verhouding tot sy portuurs groter is, hý die een is wat waarskynlik die aggressiewe 
gedrag teenoor ander slagoffers gaan openbaar, verál as dit die gedrag is wat tuis 
versterk word. 
 
Die kind kan 'n kombinasie van die volgende fisiologiese veranderinge ondergaan 
tydens woede of aggressiewe gedrag, aldus Faupel, Herrick en Sharp (1998:17), 
naamlik 'n sensasie in die maag, sweet of perspirasie, gespanne voorkop of spiere 
(veral in die bene of arms) korter asemhaling, vinniger hartklop en pupille wat vergroot.  
Woede wat gereeld en vir lang periodes voorkom, kan selfs 'n gesondheidsrisiko 
inhou, veral ook wanneer dit gepaardgaan met gewelddadige en ongekontroleerde 
gedrag waarin die kind homself of ander in die proses beseer of goed beskadig word. 
 
Die aanleer en verfyning van ‘n verskeidenheid van psigomotoriese vaardighede is 
een van die uitstaande ontwikkelingskenmerke tydens die middelkinderjare.  Die groei 
van die liggaam en sy interne strukture, gaan by die kind gepaard met die verkryging 
van geleidelike beter beheer oor sy liggaam en liggaamsbewegings  (Meyer, 1998:10).  
Dit is daarom verstaanbaar dat ‘n kind tydens hierdie stadium in staat is om aan 
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aktiwiteite deel te neem wat motoriese vaardighede vereis.  Hy hardloop graag, spring, 
huppel, ry fiets of rolskaats, swem, skop bal, neem ballet en raak betrokke by ‘n 
verskeidenheid ander sportsoorte.  Indien 'n kind, aldus die navorser, nie hierdie 
vermoëns om aan sportsoorte deel te neem, benut nie, is daar nie 'n gesonde uitlating 
van aggressiewe energie nie.  Dit kan daartoe lei dat aggressie op negatiewe wyses 
gekanaliseer word deur byvoorbeeld aggressiewe gedrag tuis of by die skool te 
openbaar. 
 
2.4.4 Die sosiale groeiproses 
 
Sosiale interaksie en verhoudings word beïnvloed en selfs gedefinieer as emosionele 
transaksies aldus Denham, Halberstadt, Denham en Dunsmore en Saarni (in Denham 
& Kochanoff, 2002:239).  Volgens Gottman en Mettetal (in Denham & Kochnahoff, 
2002:247) word die kind in die middelkinderjare lewensfase meer en meer bewus van 
‘n sosiale netwerk groter as dié met sy ouers.  Dit bring mee dat die sosiale doelwit of 
ontwikkelingsmylpale van hierdie lewensfase sentreer rondom portuurgroep-
aanvaarding en dus die vermoë om verhoudinge te stig, in stand te hou en hegte 
vriendskapsbande te sluit.  Die portuurgroepnorme vir sosiale aanvaarding is 
ingewikkeld en baie sensitief, met die fokus daarop om ingesluit te word in die groep 
eerder as om verwerping of verleentheid te ervaar.  Dit lei daartoe dat emosies nie so 
direk en vryelik uitgedruk word soos in die vorige lewensfase nie.   
 
Benewens die feit dat ‘n kind in die middelkinderjare lewensfase oor die vermoë beskik 
om ander se emosies te kan interpreteer en empaties oor te kom, het hy ‘n behoefte 
daaraan om kulturele, gesins- en persoonlike reëls vir die uitdrukking van emosies te 
verstaan en na te kom.  Volgens Shaffer (2002:379) het elke gemeenskap ‘n stel 
emosionele vertoonreëls, “emotional display rules”, wat spesifiseer watter emosies 
onder watter omstandighede uitgedruk mag word.  Die aanleer en toepassing van 
hierdie reëls is, aldus dié skrywer, vir die kind ‘n hulpmiddel in die bou van positiewe 
verhoudings met ander, dra daartoe by dat die kind die goedkeuring van ander geniet 
en dien as emosionele selfregulering.  Dit behels dat die kind strategieë aangeleer 
word om tydens die sosiale groeiproses, emosionele opwekking tot ‘n aanvaarbare 
vlak van intensiteit aan te pas en dus nie as gevolg van emosionele wanbalans 
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onvanpas optree nie.  Die bewustheid van hierdie sosiale vertoonreëls word tydens die 
middelkinderjare lewensfase verhoog, veral ten opsigte van watter emosies onder 
watter sosiale situasies uitgedruk en watter onderdruk behoort te word.   
 
Underwood, Coie en Herbsman (in Shaffer, 2002:380) toon deur navorsing aan dat ‘n 
kind in die ouderdomsgroep sewe- tot nege jaar, en veral ‘n seun, ‘n onvermoë het om 
sy teleurstelling weg te steek wanneer hy byvoorbeeld ‘n oninteressante geskenk 
ontvang.  ‘n Twaalf- of dertienjarige vind dit weer moeilik om woede te onderdruk 
wanneer hy deur portuurs geterg word.  Dodge (in Denham & Kochanoff, 2002:245) 
huldig die mening dat ‘n reaktiewe aggressiewe kind in die middelkinderjare 
lewensfase, ‘n gebrek het aan die vermoë om emosionele leidrade tydens sosiale 
konflik, korrek te interpreteer.  Dit beteken, aldus die navorser, dat kennis ten opsigte 
van die emosionele en suksesvolle sosiale interaksie dus ten nouste met mekaar 
verbind is en ‘n definitiewe effek op mekaar het. 
 
2.5  SAMEVATTING 
 
Die invloed van aggressie op dié belangrike ontwikkelingsterreine van die 
laerskoolkind is noemenswaardig en behoort beslis deel te vorm van die 
verwysingsraamwerk van nie slegs navorsers nie, maar ook ander professionele 
persone wat in een of ander hulpverleningshoedanigheid betrokke is.  Die feit dat die 
kind aggressie en woede beleef en dit dalk negatief uitleef as gevolg van onkunde, 
raak sy ouers en gesin, asook onderwysers en sy maats wat deel vorm van sy 
omgewingsveld. 
 
Aggressie as verskynsel, asook woede, is kompleks van aard as gevolg van velerlei 
oorsake.  Faktore wat 'n rol speel en duidelikheidshalwe kortliks toegelig is, is die 
biologiese, kognitiewe- en sosiale faktore, die frustrasie-aggressie-hipotese asook 
selfpersepsie.  Die basiese beginsels vanuit die Gestaltuitbenadering wat vir praktiese 
doeleindes bespreek is, het die organismiese-omgewingsveld, selfondersteuning, 
kontak en bewustheid, ingesluit.  Daar is deur middel van die bespreking gefokus op 
organismiese selfregulering, om meer te wete te kom om woede op ‘n gesonde wyse 
uit te druk en sodoende voorkom dat misplaaste onderdrukte woede of geïnhibeerde 
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onuitgedrukte, onuitgespreekte woede, op ‘n onbeheerste en ongeleë tyd ontplof.  
Alhoewel aggressie tydens elke lewensfase ervaar word, is daar spesifiek gefokus op 
die belangrikste ontwikkelingsvlakke van die kind in die middelkinderjare lewensfase 
waarop aggressie ‘n effek het.   
 
Volledigheidshalwe word daar vervolgens aandag gegee aan musiek as universele 
kommunikasie medium en die effek daarvan op die mens, met spesifieke verwysing na 
die kind in die middelkinderjare lewensfase. 
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