
Afdeling 4 

4. Doelstellings vir literatuuronderrig 

Studying is a preparation for knowing: It is a patient and impatient exercise on the part of 

someone whose intent is not to know it all at once but to struggle to meet the timing of 

knowledge. (Paulo Freire 1998:23). 

In afdeling 3 is literatuurstudente se subjekvorming in die breer openbare konteks van die drie ideologiese 

staatsapparate beskou. In hierdie afdeling keer ons terug na introspeksie op die akademiese kerngesin en 

plaas verantwoordelikheid vir transformasie voor die deur van die dosent. Dit doel van die afdeling is om te 

sien hoe die voorstelle en behoeftes wat in die voorgaande literatuurteoretiese lesing van die sisteem 

opgemerk is, omgesit kan word in meer praktiese en opvoedkundige terme. 

Die eerste gedeelte van die afdeling 4 bied 'n opvoedkundige perspektief op doelstellings vir 

literatuuronderrig. Uit die voorafgaande literatuurteoretiese lesing van die sisteem het dit geblyk dat 

eksplisiete doelstellingformulering, veral waar vaardighede verwerf word, nie Ianger uitgestel kan word nie. 

Groepwerk, differensiasie, blootstelling aan die wereld van werk, en die programbenadering is in die vorige 

afdelings al genoem as strukture en metodes waarmee van die doelstellings gerealiseer kar-1 word. 

Die tweede gedeelte (afdeling 4.5 tot 5) versmelt die opvoedkundige en ideologiekritiese diskoerse tot 

opposisionele onderwys oftewel bevrydingspedagogie. Die doelstelling van literatuuronderrig om students 

te bemagtig word dan verbind met die dialogiese onderrigmetode, soos ontwikkel deur Paolo Freire en sy 

navolgers. Om die klasdiskoers aan students oor te laat, is 'n manier waarop students bevry kan word van 

die subjek-objek-magsverhouding van tradisionele literatuuronderrigdiskoers. Dit berei hulle voor . om 

agense van hulle eie subjekvorming in die drie ISA's te wees, en om by te dra tot 'n beter wereld deur 

soortgelyke magsverhoudings te dekonstrueer. 

4.1 Onderwys en die doel daarvan 

In die inleiding tot hierdie studie het ek beweer (saam met Moerdijk 2000 (b)) dat die doelstellings van 

postapartheid-onderwys die eerste stap van die transformasie daarvan behoort te wees: "What is 

education for? Usually, so much attention is paid to the "How?" of education, that the "Why?" tends to be 

overlooked" (Moerdijk 2000(b):5). 
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vaardighede wat in beroepskontekste gebruik word. Hierdie kloof, hierdie gebrek aan toepassing, het 'n 

materiele impak op hulle lewens. Die onvermoe om hulle plek in die arbeidsmark in te sien in die eerste 

jaar nadat hulle die universiteit verlaat, is (in afdeling 3.2) direk in verband gebring met hierdie gebrek aan 

eksplisiete formulering van doelgestelde vaardighede. 

Die woord "kurrikulum" se Latynse stam is currere, "hardloop", soos op 'n resiesbaan: "as in to run a race 

course." Dit verwys na die pad wat studente moet hardloop om die kursus klaar te maak en die leerdoele 

te bereik (Van Crowder 1997). As die studente nie weet waarheen hulle moet hardloop nie, word hulle 

prestasie gekortwiek. 

Aristoteles was van mening dat die eindpunt van die resies, die doelstellings van Griekse onderwys, nie 

goed vasgestel was nie - dit was onduidelik of die skool nou uiteindelik gaan om kennis, hoere kennis, of 

morele waardes (Warries en Pieters 1992:130). 

Bewussyn. oor die be lang van leerdoele het 'n opbloei beleef in Europa en Am erika in die sestigs en 

sewentigs. Opvoedkundiges het in daardie tye die insig verwerf dat leerdoele ook toetsing rig, en dat dit 

dus vooraf bepaal moet word. Die bewustheid het ingesluit dat doelstellings in die onderwys nie net 

uitspel wat studente sal weet nie, maar vera! ook wat hulle kan doen: dit moet waarneembare gedrag 

beskryf. 

Die ontwaking van doelstellingsbewustheid in die sestigerjare kan miskien in verband gebring word met 

die bewuswording in dieselfde tyd van studente as subjekte en studente se grater inspraak in kurrikula na 

die Mei-revolusie. Om doelstellings te ekspliseer, is om hulle deel van die metagesprek oor 

literatuuronderrig te maak. 

In die studie het ek bevind dat daar weinig gesprek oor die onderrig self is (behalwe oor 

eksamenvoorbereiding en in die vorm van evaluering), en dat gesprek tussen dosente en studente meer 

dikwels om leerinhoude gaan. Dit is 'n strewe by opposisionele onderwys (en by my) om dialoog en 

gesprek in lesinglokale te bevorder as 'n bemagtingsproses van studente. As literatuuronderrig nie 

bespreek word deur die wat dit gee en die wat dit ontvang nie, word dit nie 'n teks nie, en kan dit dus nie · 

geanaliseer word nie. Daar kan dus geen rigoreuse kritiese houding daaroor by die studente wees nie, of 

dan minstens nie in die kritiese diskoers waarmee hulle in literatuuronderrig toegerus word nie. En so 

word die unversiteit as lokus van diskursiewe mag buite die analitiese reikwydte van die student geplaas. 

En dit is ironies, want literatuurstudie is juis vaardig om magsdiskoerse te analiseer en te dekonstrueer. 

Die gevolg is dat die ander twee ideologiese apparate, staat en ekonomie, beskou word as die _aktiewe 

beginsels in die lot van beide dosent en student. 
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Hierdie afdeling gaan daarom · metakognisie by dosent en student aanmoedig deur doelstellings as 

opvoedkundige werktuig te ondersoek. Afdeling 4.2 kyk na groepwerk as 'n onderrigmetode waarin 

studente oefening kry in beroepsgerigte en selfrefleksiewe vaardighede. In afdeling 4.3 word die 

verskillende vlakke van doelstellings oorsigtelik bestudeer, vanaf die makrovlak van die universiteit se 

wisselwerking met die ander twee ideologies apparate om sulke doelstellings vas te stel, tot by die 

mikrovlak, waar lesdoelstellings deur die individuele dosent en haar studente vasgestel word. In afdeling 

4.4 word stappe ondersoek waarmee doelstellings bepaal kan word in 'n programbenadering wat ruimte 

laat vir differensiasie. Vir hierdie doeleinde is die interaktiewe rekenaarprogram vir 

doelstellingsformulering hier ingesluit. Afdeling 4. 5 maak. die tweede helfte van afdeling 4 uit en 

ondersoek die postkoloniale doelstelling dat literatuuronderrig kan bydra tot die bevryding en bemagtiging 

van studente. Hier word die ideologiekritiese diskoers met die opvoedkundige diskoers versmelt. 

4.1.1 Die student doen 

Uit didaktiese oogpunt is dit belangrik om doelstellings te formuleer. Hoewel kurrikulering fokus op wat die 

dosent doen, kan die dosent nie die student se leer doen nie. Die dosent maak leer moontlik. Om die 

student se leerroete te karteer, help om dit moontlik te maak, deur te wys wat die student moet doen om 

bepaalde leerresultate te haal en wat daardie leerresultate is. Voordat leer kan plaasvind, is 'n 

aanloopperiode nodig om (onder andere) aandag te vestig op die leerdoel. Daarna kan die dosent ook 

haar eie roete uitwerk: leerstof en onderrigmetodes kies op· pad soontoe, en gepaste toetse daarvoor vind 

(De Bie eta/., 1991:11 ). 

· Vir Suid-Afrika se behoefte aan differensiasie in die kurrikulum, is doelstellings daarom ook belangrik, 

omdat c;!it studente meer onafhanklik maak, sodat hulle self hulle leerspoed kan bepaal. As die doelstelling 

duidelik is, kan 'n studente op haar eie soontoe werk. 

Navorsing (in De Bie et a/. 1991 :18) het getoon dat nuwe informasie beter verwerk kan word as dit 

aansluit by ou informasie. En as die nuwe informasie geen aansluiting vind nie, moet daar 'n struktuur 

deur die dosent aangebied word waarbinne die student die nuwe informasie kan inpas. Dan moet daar 

eers op 'n abstrakte vlak 'n oorsig van die stof gegee word sodat die student self ankerpunte kan vind om 

die nuwe stof daarby te laat aansluit. Dis vera! die geval by teoretiese leerstof. Sulke ankerstrukture dien 

ook as doelstellings. Dit bied aan die student 'n sin van orientasie en rigting om duidelikheid te he_ oor die 

struktuur van die leerstof waarmee sy gekonfronteer word. 
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4.2 Groepwerk 

Opvoedkundige benaderingswyses wat die mens as sosiale wese sien, verbind verdere eksplisiete 

doelstellings aan die leerproses naas die blote onder~die-knie-kry van die leerstof. Hulle ekspliseer die 

konteks waarbinne en waartoe die onderwys en onderrig gebeur .. 

Hierdie stroming rig onderwys daarop om te funksioneer in 'n demokratiese samelewing of om 

selfgeldend en sosiaal interaktief te wees. Sulke doelstellings hou natuurlik implikasies in vir 

onderrigmetodes: daar is groat klem op probleemoplossing, en projekonderwys of temakursusse of 

groepwerk is ideale kontekste daarvoor. Doelstellings in sulke benaderingswyses is om samewerking te 

bereik, om gevoelig te word vir hoe jy self optree en hoe ander in 'n groep optree en hoe die 

groepsdinamiese invloede op alma! inwerk. Die opbloei van hierdie benaderingswyses in die vyftigerjare 

en hulle wisselwerking met sosiologie en psigologie se wetenskaplike metodes het 'n groat arsenaal van 

tegnieke en metodes vir groepwerk opgelewer. Groepwerk is in hierdie studie en deur sowel die Afrika 

2001 en Saqa aangedui as 'n doelstelling in sigself. 

Groepwerk is ook belangrik in die konteks van die gedurig hergroeperende werkspanne van die 

netwerksamelewing, maar ook as teenwig teen individualistiese isolasie waaraan die Westerse 

samelewing ly (volgens Makgoba in afdeling 3.3). Die postkoloniale Suid-Afrikaanse konteks het ook 'n 

groat behoefte aan ontwikkeling en gemeenskapswerk, en vaardighede daarin kan suksesvol 

aangekweek word deur middel van groepwerk. 

Vervolgens word groepwerk toegelig, die nie-direktiewe rol van die dosent word verduidelik, en maniere 

om die student aan te moedig om self op 'n ontdekkingstog deur die kurrikulum te gaan word gevind. 

Die student word deur die dosent gestimuleer om self te bepaal wat sy wil leer, self leerdoelstellings te 

formuleer. Elke student kan werk aan wat vir haar betekenisvol is en haar eie leerroete bepaal. 

4.2.1 Studente~inspraak by kurrikulering 

Studente se inspraak by kurrikulumontwikkeling is nog 'n onderbenutte goudmyn in doelstellingbepaling, 

maar ook in werklik beduidende bydraes in die kartering van die leerroete, die kurrikuluminhoud. 

In Utrecht het die studenteraad 'n onderwysevaluasiekomitee saamgestel om op sistematiese en 

deurlopende wyse studenteterugvoer oor elke kursus in te win en aan die dosente beskikbaar te stel. 

Dosente kon daarop gereageer, of met 'n boodskap of deur die kurrikulum aan te pas. Die geheel is saam 

met die kursusdoelstellings in goedkoop boekvorm beskikbaar gemaak (die internet is natuurlik nog 
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goedkoper). Die boekies was baie gewild by studente en dosente, miskien omdat albei groepe die 

kommunikasie so seer benodig. Dit is ook gebruik vir vakvoorligting in volgende jare en het studente se 

vakkeuseproses vergemaklik. Dit bied uitstekende oefening in groepwerk en ander vaardighede, en is 'n 

blootstelling aan 'n beroepskonteks. 

Die studente se eie onderrigevaluasiekomitee skets 'n prentjie van 'n aktiewe student. Vir groepwerk moet 

studente uit hulle passiwiteit gehelp word, byvoorbeeld deur 'n veilige omgewing te skep waarbinne vrees 

vir mislukking oorkom word. 

Ruth Cohn het vanuit psigoanalitiese perspektief ondersoek hoe om 'n veilige groepsatmosfeer te skep. 

As Duitse Jood was sy in die tradisie van meester Freud opgelei en het op groepwerk afgekom as 'n 

metode om die psigoanalis se verplasingprobleem op te los: nie net pasiente ervaar verplasing nie, ook 

die analis ervaar dit. Dit vorm 'n groot struikelblok in die terapeutiese proses, en Freud se raad was om 

dan maar te wag totdat die analis oor die verplasingsfase kom. lntussen moet die pasient ook wag, en dit 

is tog nie goed nie. Cohn organiseer toe groepe analiste om saam hulle verplasing te verwerk. As dosent 

en as psigoanalis kon sy die leer en luister handelinge balanseer en sy het groepwerk as onderrigmetode 

ontwikkel (Cohn, 1992: 315). Die groepklas het ook ontwikkel in studies oor groepsdinamika, en vandag 

is tonne tegniese raad or groepwerk en die fasilitering en moderering daarvan beskikbaar in Cohn se 

erfenis. In die konteks van uitkomsgebaseerde onderrig is hierdie deeglike navorsing nuttig. Ons gaan nie 

daarop in nie, maar lysenkele doelstellings vir groepwerk kortliks (Cohn 1992): 

• Voortgesette groepsontmoetings ontwikkel beter as lukraak ontmoetings 

• Kekkelbekke word gedissiplineer 

• Problema word geprioretiseer en tyd word daarvolgens toegeken 

• Studente is beter gemotiveerd en kreatief 

Cohn se bevinding was dat studente wat handelende leerprosesse meemaak meer leer as die wat in 

klasbanke sit en luister. Die groep word gevorm romdom 'n probleem om op te los. Cohn noem dit die 

tematiese interaktiewe metode. In Utrecht is dit die werkcol/ege genoem. 

Die dosent se doelstelling is om 'n dinamiese ewewig daar te stel tussen die student as individu, die groep 

studente, die leerstof en die konteks (tyd, plek, geskiedenis, lewensbeskouings). Hierdie ewewig is nie 

sander spanning nie, sodat die student aan 'n lewensgetroue situasie blootgestel word en daaruit leer. 

Ruth Cohn se werk sluit aan by die opposisionele onderwysmetode wat in afdeling 4.5 beskryf gaan word, 

in die sin dat die student in beide metodes 'n aktiewe handelende leerproses deurmaak. 
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4.2.2 Studente se doelstellings 

Breinstorms is bekende metodes om groepe te fasiliteer. Dit kry vlugtig aandag, en daarna kyk ons na 

Carl Rogers se riglyne om 'n studentegroep se doelstellings te bepaal. 

In 'n breinstormsituasie, binne 'n afgegrenste tematiese veld, kan die literatuurdosent en studente in 'n 

groep gesels oar doelstellings Huber en Pilot (1983:60). 

'n Breinstormgesprek !ewer meestal nie doelstellings op nie, maar vanuit die lys uitsprake wat gemaak is, 

kan 'n fasiliteerder doelstellings baie breed formuleer in terme van die vaardighede wat as belangrik 

beskou word en watter studie-inhoude as belangrik beskou word. So 'n gesprek bring die implisiete 

denkkaders na die oppervlak. Dit is nodig om die sessie ordentlik te dokumenteer (miskien op band te 

neem) sodat prioriteitswaardes aan doelstellings setoegeken kan word. 

Carl Rogers se uitgangspunt was dat onderwys vir die student en haar behoeftes is (in Huber en Pilot, 

1983:49). Hy het 'n metode ontwikkel om verskillende individuele doelstellings in een kursus te 

akkommodeer. Dit word hier oorsigtelik in stappe gevolg: 

1. Die kursus se inhoud is redelik breed afgegrens en die randvoorwaardes daarvoor word skriftelik 

aangedui. 

2. 'n Student word op pad na doelstellings gehelp deur haar skriftelike inligting te gee oar die 

metodologie van die kursus/module. Studente word met die eerste ontmoeting verder verduidelik hoe 

'n werkcollege werk. 

3. Daar word duidelik en op skrif vir die student gese watter dele van die opset vas is en watter dele 

deur haar ingevul moet word. 

4. Verskeie moontlikhede van doelstellings en moontlike praktyke en aktiwiteite word voorgestel. 

Studente kan daaruit kies, maar dit ook gebruik om haar eie doelstelling te ontwikkel in die vorm van 

"Ek wil met hierdie kursus ... bereik." 

5. Voorbeelde van hoe sulke doelstellings geformuleer is, kan vir die studente se insae beskikbaar 

gemaak word (soos in die biblioteek of op die internet). Waar moontlik, le afskrifte van werkstukke en 

idees van vorige studente oak ter insae. Studente benodig aanmoediging om by hulle eie doelstellings 

te bly. Die voorbeeld van ander is net om te help sien of sy op die regte pad is en hoe ver sy gevorde·r 

het. 

6. Sommige doelstellings, vera! die tweedelynse doelstellings en die affektiewe en praktiese 

vaardighede, is welbekend aan die dosent: Om selfstandig te werk, om selfvertroue oar die eie 

mening te ontwikel, om die eie mening te formuleer, om biblioteeksoektogte te kan doen, 

navorsingsvaardigehede, ensovoorts. Dit word ook skriftelik aan die student verskaf. 
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7. Die student kry 'n skriftelike skets van onderwerpe uit die afgebakende veld in die vakgebied waaroor 

die module gaan. 

8. 'n Lys van aanbevole literatuur word oak verskaf. 

9. Nou probeer sy vasstel waar haar belangstelling le en watter probleme kan opduik. 

1 0. Studente tree nou in individuele gesprek met die dosent om te bespreek wat die student se· 

doelstellings is en hoe sy hulle wil bereik: watter leersituasies sy nodig het. Die dosent kan riglyne 

verskaf, terugvoer gee om haar op spoor te hou, die doelstellings verder vorm gee, en help om die 

onderwerp duidelik af te baken. 

11. Die student se doelstellings moet so beskryf word dat dit aan die einde van die kursus(eenheid) 

geevalueer kan word daarvolgens. 

12. Vir evaluasie in so opset is die opbou van 'n student se eie portefeulje lonend. 

13. Doelstellings of beplande aktiwiteite kan met verloop van die kursus aangepas word as dit nodig blyk. 

'n Student het miskien byvoorbeeld in die ontdekkingsproses op 'n opwindende sytak afgekom het, of 

verkies om eerder meer diepte as oorsig te gee oar haar onderwerp. 

Studentedoelstellings moet geformuleer word sodat die portefeulje, na gesprek met die dosent, die 

volgende elemente bevat: 

• die diens wat hierdie kursus vir die student !ewer as uitgangspunt 

• "Met hierdie kursus wil ek ... bereik" 

• leersituasies en aktiwiteite op pad soontoe 

• uitgevoerde opdragte 

• inhoudelik: die onderwerp afgebaken 

• leidrade en bronnelys 

• ontmoetingstye met medestudente en dosent 

• algemene beskrywing van resultate in terme van inhoud en kwaliteit 

Hierdie benaderingswyse is nuttig vir groepwerk (werkcol/eges), temakursusse en praktika. Skripsies 

word amper so aangepak in literatuurdoserende departemente, maar die student gebruik daar meestal 

net literatuurbronne en lees en skryf. 'n Ander verskil is dat die student nie net verantwoordelikheid 

aanvaar vir die inhoud van haar studie (formuleer haar eie hipotese) nie, maar dat dit oak betrek word by 

opvoedkundige implikasies van wat gebeur: die doelstellings. Dit behoort baie van die vrees random 

skripsies te verlig. 

Dit hoef oak nie los te staan van die res van die kursuseenhede, wat gestruktureer is as lesings of 

tutoriaal nie. 'n Student kan 'n volledige module so doen, nie net 'n werkstuk as onderdeel van module nie. 

Studente se eie doelstellings is oak nuttig by 'n dienskursus ·met baie min studente op gevorderde vlak, 

soos literatuurteorie. Elke student het 'n ander doelstelling met die kursus: die een wil blootstelling he aan 
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meer as net literatuur omdat hy 'n film wil maak as hy afgestudeer het; daardie een wil meer verstaan van 

kreatiewe skryfkuns; daardie een wil haar ervaring met Engelse voorgeskrewe tekste uitbrei. In so kursus 

kan elke student haar eie doelstellings formuleer en die dosent kan optree as fasiliteerder (Huber en Pilot 

1983:62). Hierdie verskeidenheid van doelstellings in een klas het wei implikasies vir die randvoorwaardes 

waarin die kursus plaasvind.' Daar sal byvoorbeeld meer kontaktyd tussen die individuele student en 

dosent nodig wees vir gesprek oar vordering. 

Klasontmoetings met die hele groep is steeds nodig, omdat die terugvoer van ander 'n aanduiding gee van 

die student se vordering, en die wisselwerking help om problems uit te stryk. As die groepe klein genoeg 

is, is dit beter om vorderingsgesprekke gesamentlik te hou in plaas van individuele gesprek met die 

dosent. Die voorbeeld van ander en patrone in die dosent se begeleiding sal waardevol w~es. 

Kruisbestuiwing tussen students is oak vrugbaar. Die rol van die dosent kan oak in so situasie minder 

dominerend wees .. 

4.2.3 Struikelblokke 

Die grootste struikelblok in hierdie metode is students se afhanklikheid van Ieiding en die druk wat dit op 

die dosent se spreekure plaas. Wanneer students nie weet wat van hulle verwag word nie, kan hulle 

katatonies raak eri net wag eo kyk wat doen die ander. Daarom is dit nodig om bestaande doelstellings 

duidelik te maak en aan te dui waar hulle hul eie meet in pas. Dit is die ankerende orientasie waarna hierbo 

verwys word. Wat vera! baie help, is 'n paar aktiewe en entoesiastiese students - hulle neem die ander 

aan. lnteressant studies is gedoen om maniere te vind om sulke entoesiasme in die kla,s te aktiveer en 

apatie te vermy. 

Students se onsekerheid kan verlammend wees. Dit kan verlig word deur die proses nie as 'n lee wit 

bladsy voor te stel nie, maar as 'n gestruktureerde proses. Die beginpunt is hulle eie belangstelling en 

moontlikhede. 

'n Ander gevaar is dat die dosent direktief te werk kan gaan wanneer daardie verlammende vrees intree. 

Dan is dit belangrik om te onthou dat begeleiding nodig is, maar dat die student die ontdekkingswerk self 

meet doen. Die dosent meet daarom nie probeer om stiltes in die klas te vul met haar eie stem nie. 

Die dosent se begeleiding is motiverend wanneer dit suggesties gee van wat moontlik is, die beperkings 

van die kursus aandui in terme van randvoorvyaardes, en help om doelstellings te herlei na wat moontlik is 

as eindterme, sodat evaluasie kan plaasvind in terme van die reikwydte en vlak van die studie. 
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4.3 Hierargiese doelstellings in tersiere onderwys 

Doelstellings pas hiarargies in mekaar soos Russiese poppies, vanaf makrodoelstellings, deur 

mesodoelstellings, na mikrodoelstellings. In die praktyk begin 'n dosent nie altyd by die makrodoelstelling 

en eindig onder soos wat die opvoedkundiges dit goeddunk nie. Wanneer met 'n kursus begin word, i~ dit 

wei moontlik en wenslik om van die boonste doelstelling af ondertoe te werk. Maar wanneer 'n kursus 

reeds aan die gang is vir 'n paar jaar of so, en nou en dan word 'n gedeelte daarvan vervang, kan die 

kursus struktureel begin verswak en uit die student se oogpunt soos laslappiewerk lyk. 'n Kursus behoort 

elke paar jaar hersien te word en weer deur die hele kurrikuleringsiklus te gaan (De Bie eta/. 1991 :34). 

Doelstellingformulering op die hiarargiese manier het die voordeel vir die dosent en haar mededosente 

dat dit makliker is om beperkte kursustyd optimaal te benut deur te verseker dat onderdele by mekaar 

aansluit en oorvleueling vermy word. 

Doelstellings moet oak op elke vlak aandui as daar minimumvereistes is waaraan 'n student moet voldoen. 

Minimumvereistes bied die basis waarop besluite oar differensiasie in die kursusaanbod gemaak kan 

word, sodat die heterogene intreevlakke van veral die Suid-Afrikaanse students in een kursus opgevang 

kan word in differensiasie van kursusdoelstellings. 

4.3.1 Differensiasie en die programbenadering 

Die behoefte aan differensiasie is nie net om toeganklikheid te verhoog deur verskillende vlakke van stu die 

mo_ontlik te maak nie, maar oak om beroepsrelevansie te verhoog, om die kursus meer en meer te laat 

pas by die verskillende students se behoeftes en toekomsvisie. Moduh3re onderwys soos in die 

programbenadering leen hom by uitstek tot differensiasie. 

Die Witskrif vir Hoar Onderwys voorsien 'n dat die gekoordineerde stelsel vir hoar onderwys sal berus op 

'n programgebaseerde definisie van hoar onderwys.'n Programbenadering erken dat hoar onderwys 

plaasvind in 'n veelvoud van institute, met 'n verskeidenheid metodes en baie verskillende students; en is 

heeltemal verenigbaar met al die funksies van hoar onderwys, oak leer en laat leer, geleerdheid en 

navorsing, gemeenskapsontwikkeling en -uitreikingsdiens (Witskrif 1997:11). -

'n Gediversifiseerde spektrum van hoar onderwys bied mobiliteit vir die wat vertikaal of horisontaal daarin 

wil beweeg met verskillende roetes daarin, en verskillende ingang- en uittreepunte. Die rede hoekom die 

regering so 'n spektrum of landskap van die hoar onderwysstelsel wil sien, is sodat dit optimale toegang 

bied, en dus demokraties is. 

'n Programbenadering kan uit die tradisionele patroon se greep losbreek: nie meer opeenvolgende 

jaarkursusse en enkele dissiplines nie, maar 'n oop en buigsame sisteem gebaseer op kredietversameling 

en verskeie ingang- en uittreepunte in die stelsel. Dit kan 'n grater aanbod uit die huidige stelsel distilleer 
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deur middel van transdissiplinere kombinasies van kursusse. Sulke kombinasies kan studiepaaie of 

spesialisasies vorm met die oog op beroepsvoorbereiding. 

Dit bied verskillende maniere waarop die studente onderrig ontvang, byvoorbeeld oop studie, 

afstandonderrig, baie ondersteuningstelsels, verskillende moontlike koste-effektiewe kombinasies van die 

hulpbronne en die tegnologiee in die stelsel. Dit sal die hoer onderwysstelsel se responsiwiteit verhoog op 

faktore soos arbeidsmarkpatrone, nuwe sosio-ekonomiese behoeftes, nuwe verhoudings tussen onderwys 

en werk, en nuwe leerinhoude en metodologie~ wat uit die inligtingsrevolusie spruit (Witskrif 1997:12). 

Daarby moet oak die NCHE se bepalings vir skakeling tussen leereenhede en kwalifikasies in ag geneem 

word, sodat studente by meer as een punt van 'n kursus daartoe toegang kan kry. 

Hierargiese doelstellingformulering maak dit makliker om kursuseenhede te artikuleer en dus die mobiliteit 

van studente te verhoog. 

4.3.2 Makrodoelstellings en die programbenadering 

Die makrovlak is daar waar die kursus tot buite die universiteit reik: die opleidingsdoelstellings. Dit is die 

woord wat De Bie et a/. (1991 ;43) kies vir die vlak waar die kurrikuleerder die inset van die arbeidsmark 

kan kotipteer. . 

De Bie eta/. (1991 :37) lig uit dat 'n afgestudeerde binne sekere instansies gaan werk. As dit nie uit die oog 

verloor word terwyl makrodoelstellings geformuleer word nie, sal die student en dosent bewus bly van 

kontekste terwyl hulle met die kursus besig is. 

Dit is oak die vlak waarop transdissiplinere afstemming met ander dissiplines op die tekenbord verskyn. 

Ander rolspelers, soos studente en die gemeenskap, se inset moet oak hier gewerf word. 

Op die mesovlak word fasedoelstellings bepaal vir die kursus. Dis vera! hier waar groat veranderinge sal 

intree in 'n programbenadering soos voorsien deur die Witskrif, omdat die artikulasiepunte tussen 

onderafdelings·op hierdie vlak ter sprake kom. Op die derde vlak word die doelstellings vir die module of 

kursuseenheid bepaal. In 'n programbenadering is dit die vlak waarop die integriteit en koherensie van die 

module bepaal word. Die laaste vlak is die mikrovlak: die doelstellings vir die les self. 

Die doelstellingsproses word nie bier bespreek nie, maar in die meegaande sagteware i~'werking gestel 

met teoretiese ondersteuning. 
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4.3.3 Vier verhoudings tussen interne en eksterne vereistes 

Studieprogramme met beroepsgerigte spesialisasiemoontlikheid verhoog werksrelevansie en word bepaal 

op die makrovlak. De Weert (1990:19 e v) het die kursusaanbod van die geesteswetenskappe in 

Nederland bestudeer en 'n metode ontwikkel waarmee hy die maniere waarop kursusse kan reageer op 

die kombinasie van interne en eksterne vereistes in vier klasse gegroepeer. Hy maak sy onderskeid deur 

twee asse op mekaar te laat inwerk: die interne as ondersoek die mate waarin 'n kursus fokus op die 

vakdissiplinere inhoud of, daarenteen, die mate waarin dit transdissiplinere verbande maak. Die eksterne 

as ondersoek die mate waarin 'n kursus fokus op teorie, of daarenteen, op praktyk. · Sy assestelsel maak 

dit moontlik om 'n groat verskeidenheid geskakeerde situasies voor te stel waarvoor 

opleidingsdoelstellings geformuleer kan word. 

Die vier klasse wat dan uit die snyding van die twee asse te voorskyn kom is: 

(a) As daar hoe prioriteit aan teorie en aan tradisionele dissiplinere grense gegee word, het die kursus 'n 

doelstelling soos dat studente 'n stewige wetenskaplike agtergrond meet kry. Die sosiologie van 

Foucault, Castells en Bourdieu hoort hier tuis as voorbeelde van werk wat gerig is op die ontwikkeling 

van die studieveld in die akademie, hoogstaande navorsingswerk. Die akademie of die navorsing is 

die hoofafsetgebied vir sulke kursusse. 

(b) Wanneer daar by tradisionele dissiplinere grense gebly word, maar baie praktiese oorwegings word 

van die eksterne vereistes af ingelaat, het ons te doen met kursusse wat hulle rig op 'n loopbaan soos 

vertaling. Sulke kursusse is gewoonlik nag sterk gebaseer in die tale en letterkunde, en voeg dan net 

'n komponent of module by wat dit meer bemarkbaar en beroepsgerig maak. 

(c) Wanneer daar hoe prioriteit aan teorie gegee word, maar tradisionele dissiplinere grense word oorskry 

en doelstellings uit verskeie ander dissiplines word in die kursus ingelaat tot 'n groat mate van 

transdissiplinere verbindings, het ons . byvoorbeeld kultuurstudie, vrouestudie, · Afrika-studie. Die 

beroepsgerigtheid van hierdie groep is indirek. Die student sal gebruik maak van al haar vaardighede 

om haarself op die arbeidsmark te bevorder, nie noodwendig die wat gerig is op die letterkunde nie. 

Daarom is dit in hierdie groep vera! belangrik dat 'n student bewus gemaak word van watter 

vaardighede sy verwerf, want die inhoud is nie juis soetkoek op die arbeidsmark nie. Die formulering 

van doelstellings is daarom 'n baie belangrike aktiwiteit. Die meeste werksgeleenthede vir 

literatuurstudente le waarskynlik in hierdie klas. 

(d) Wanneer daar baie doelstellings uit die arbeidsmark in die kursus ingesluit word, en baie 

transdissiplinere verbindings gemaak word, kom multidissiplinere kursusse te voorskyn met eksplisiet 

beroepsgerigte perspektiewe. In die literatuurdissiplines met sulke doelstellings kan beroepe in die 

uitgewersbedryf, onderwys, kultuurbestuur, kultuuronderwys en kultuurkritiek hieruit voortspruit. Daar 

word in hierdie kursusse dan gefokus op 'n probleemarea en transdissiplinere kombinasies word vera! 
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gemaak met die oog op die arbeidsmark, byvoorbeeld: bedryfsekonomiese vakke. plus 

rekenaarvaardigheid plus kultuur- en literatuurvakke. 

Die grense van kursusse in die (c)- en (d)-klasse is nie altyd baie duidelik gedefinieer nie en studente kan 

meng en pas na eie behoefte. Daar is 'n wye reeks kennisinhoude en onderrigmetodes en leerervarings · 

wat kombineer. Dit is die terrein van programgebaseerde en modulere kursusse. Die student kan 'n keuse 

maak uit die hele kursusaanbod van die fakulteit maar die keuse word gerig deur studiepaaie om fokus te 

voorsien. Sommige modules word multifunksioneel antwerp om as dee! van verskillende studiepaaie 

diens te doen. · 

Hoewel ek nie in die omvang van hierdie studie kan ingaan op voorbeelde van al vier soorte kursusse en 

hulle doelstellings ten opsigte van teorie en praktyk; dissipline en transdissipline nie, sou dit interessant 

wees om die volgende hipotese te ondersoek: dat 'n lewensvatbare versoening van die student se 

arbeidsmarkbehoeftes en die fakulteit se akademiese doelstellings in die (c)- en (d)-klasse le. Die 

hipotese sou wou ondersoek dat die (c)- en (d)-groep literatuur- en kultuurkursusse ... 

• reg laat geskied aan die postmoderne (trans)dissiplines wat hulle met diskursiewe en (oak 

postkoloniale) kritiese vaardighede besig hou, 

• die massafikasie- en diversiteitsdoelstellings van die nuwe Suid-Afrika deur die geartikuleerde 

programaanbod kan bereik, 

• geleenthede op die arbeidsmark optimaliseer, en 

• studente bemagtig om verantwoordelik en metakognitief die beste van 'n demokrasie te maak deur 

hulle te dwing om keuses oar hulle eie studiepakkette te maak, en so oar hulle eie lewens: 

" ... students become more conscious about their choices and develop a systematic way of working, 

characteristics which( ... ) appear to be important for employment prospects" (De Weert 1990:27). 

Die ondervinding in Nederland is dat navorsing gestimuleer word deur die programbenadering omdat daar 

meer transdissiplinere wisselwerking was, en navorsers so bietjie uit hulle eie hoekies uitgekom het 

(Vester, 1994) 

4.3.4 Strukture vir makrodoelstellingbepaling 

Op die makrovlak kan tussen departemente en ander rolspelers besluit word oar die verhouding tussen 

interne en eksterne doelstellings. Op hierdie vlak word die totale opleiding saamgestel in die kombinasie 

van verskillende departemente se kursusaanbiedinge. Hulle gaan sit saam en kyk na die totale 

kursusaanbod op hierdie makrovlak van doelstellingformulering. Dis op hierdie makrovlak dat afstemming 

tussen kursusse in die fakulteit moet gebeur. 
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Suid-Afrikaanse universiteite is waarskynlik nie so goed toegerus met werkende strukture om op hierdie 

makrovlak deelnemend en produktief te kommunikeer nie. Dit word na die regering se aankondiging dat 

die 36 institute gaan versmelt tot 21, al nodiger om oor dissiplinere en strukturele grense heen te 

kommunikeer (Asmal 2002}. 

In Utrecht word die studierigtings se doelstellings bespreek in die opleidingskommissie, en die 

spesialisasiedoelstellings vir die studiepaaie deur die programkommissie. Stappe om oorvleueling te 

voorkom en interdepartementele samewerking te bevorder, word ook deur hierdie kommissies beplan. 

Vir elke studiepad word 'n koordineerder aangewys. 'n Sekere mate van oorvleueling sal daar altyd wees, 

maar tog - die afstemming tussen kursusse het verbeter toe Nederland programonderrig 'n paar jaar 

gebruik het. In Utrecht is daar byvoorbeeld 'n module oor die Romantiek wat vir al die letterkunde 

studiepaaie (en sommige ander kultuurvakke) verpligtend is (Rigney,1994; Vester 1994}. 

In Suid-Afrika het 'n prominente literatuurdosent (anoniem) voorsien dat "departementele jaloesie en 

kompetisie om studente as ekonomiese eenhede" die prcigrambenadering kan belemmer. Dit word hier 

net uitgewys as 'n aspek wat miskien na die tafel gebring moet word, miskien onder die subtieler 

agendapunt dat departementele tradisies en identiteite dalk bedreig kan word deur modulere onderrig. In 

die algemene literatuurwetenskap is daar byvoorbeeld 'n korpus tekste (handboeke, artikels, 

kongrestekste, promoveringslesings) wat oor die dissipline reflekteer, en dan argumente aanbied om die 

spesifieke van die dissipline teenoor ander dissiplines aan te dui en af te grens. 

Die dosente van die dissipline wil hulself dus tradisioneel skaar by die identiteit van die departement of die 

dissipline, en doen moeite om een te vestig (Wils, 1994}. In Utrecht het departemente wei hulle identiteit 

behou onder moduh3re onderrig. Met die tyd het departemente minder bedreig gevoel en minder 

verdedigend opgetree, maar selfs vir my as buitestander was die kenmerkende kultuur van elke 

departement tog sigbaar. Hoewel al die literatuurstudies besig is met werk wat as vergelykend beskou 

kan word, dra die literatuurwetenskapdepartement steeds by uitstek die mantel van die wetenskaplike. 

Hier op die makrovlak en hier in Suid-Afrika behoort ons duidelikheid te kry oor wat met identiteit bedoel 

word, (en 'n hipotese behoort die finansieringsmodel se rol hierin in ag te neem), maar dit le buite die 

bestek van hierdie studie. Hoe ongemaklik die identiteitsbotsing tussen departemente ook al is, 

transdissiplinere studie is eintlik nie moontlik sander dat dissiplinere grense ernstig bevraagteken word 

nie (Wils, 1994}. Kultuurstudies, as voorbeeld, is een van die mees vrugbare studieterreine in ons veld, en 

dit maak 'n deur oop na ander soorte kennis as die van die ge"institusionaliseerde akademie, en so bring 

dit die universiteit na die massas. 

De Bie et a/. (1991 :36} waarsku dat onderhandelings om hierdie makrotafels liewer nie te abstrak moet 

wees nie en harmonie moet liewer nie te hard nagestreef word nie. Want hiervandaan moet departemente 

hulle vakke se plek in die legkaart kan formuleer en onderhandel in terme van die tema/inhoud en die 

vlak. In Utrecht het Vrouwenstudies hulle op 'n tweespoorbeleid begeef, sodat hulle eenkant 'n 
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onafhanklike vakgebied het om die teoriee en metodes van vrouestudies te ontwikkel, en anderkant 

diensvakke en multifunksionele modules as deel van ander departemente se studiepaaie aanbied, soos 

vrouestudies in die medisyne of vrouestudies in Engelse letterkunde (Meijer, 1993). 

Ander strukture om in hierdie opleidingsdoelstellings sukses te verseke.r, moet oak op makrovlak in plek 

gestel word. Omdat so 'n programmatige kursusaanbod gedurig verander, verg dit baie organisasie en 

buigsaamheid van die dosente, en daarom is administratiewe sake 'n randvoorwaarde wat by 

doelstellingformulering in ag geneem moet word. Hierdie aspekte maak deel uit van die proses van 

transformasie vanaf inhoudgebaseerde na programgebaseerde onderrig soos dit in Suid-Afrika deur 

Saqa gedryf word. 

Daar moet oak voorsiening gemaak word om diepgang te verseker, want die modules gee die studente 

die gevoel dat hulle telkens van voor af begin. Op Utrecht is dit gedoen deur modules te gradeer in 

moeilikheidsgrade, en dit bied oak geleentheid vir differensiasie. Studente moet wei deur verpligte 

studiebegeleiding verbind word om sinvolle keuses te maak (Rigney, Vester, 1993}. Studente moet op 

hierdie vlak voorligting kry oar die markwaardes van vakkombinasies. Veral in Suid-Afrika kan modulere 

onderwys ervaar word as vryheid, en dis moeiliker om vry te wees as nie. 

Soos hierbo genoem, word die inset van die bedryf en gemeenskap word in Utrecht gekoordineer deur 'n 

wetenschapswinke/. Sulke agentskappe op kampus organiseer werksgeleenthede vir vakansies of 

praktika te organiseer. So iets kan ook in samewerking met ander universiteite, alumni en professionele 

organisasies gedoen word. 

AI hierdie strukture behoort op makrovlak bespreek en bepaal te word, want wanneer die student daaraan 

blootgestel word en betrokke raak by die strukture se werk (soos in Nederland die geval is}, is dit 'n 

leergeleentheid. So hou dit direk verband met haar onderrig, en dus moet dit as doelstelling holisties 

verteenwoordig word op die makrovlak. Sowel werkgewers (McDonald 1993} as die Witskrif (1997} 

beklemtoon die belang van 'n aktiewe kampuslewe vir voorbereiding op die lewe, maar die anonieme 

dosent wat hierbo aangehaal is, lig bloat die skouers en betreur ons plaaslike studente se passiwiteit. 

Op 'n seminaar wat deur die PU vir CHO se Lettere en Wysbegeerte Fakulteit se Onderrigkomitee 

aangebied is op 8 November 1994, is oak ronduit erken dat die beste studente sukkel met depressie. 

Hoekom? Strukturele en diskusiewe aanpassings is nodig om studente te bemagtig in die kampuslewe, 

maar dit le nie binne hierdie studie se buiteblaaie nie .. 

4.3.5 Jaar- en fasedoelstellings 

Op hierdie vlak word die opleiding in fases beskou en word die leereffekte beskryf wat beoog word vir die 

einde van sulke fases, byvoorbeeld 'n jaar. AI die dissiplines en departemente en vakke wat saamwerk 
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aan 'n studiepad moet hierby betrokke word, en dit raak nou meer gefokus as in die vorige stap. Vir 

kurrikulering van 'n vak oor drie jaar is dit nodig om te weet waar die vak inpas by die groter geheel van 'n 

student se kursus. As algemene literatuurwetenskap byvoorbeeld dien as diensvak vir eerstejaars Engels, 

is daar geen nut in om so te kurrikuleer dat 'n student eers in die tweede jaar van algemene 

literatuurwetenskap leer van kanon en postkoloniale kwessies, maar reeds in die eerste jaar van 

strukturalisme nie, want eersgenoemde is (betwisbaar) meer relevant vir literatuurstudie in Engels as 

laasgenoemde. 

Hierdie doele is meer spesifiek geformuleer as die opleidingsdoele omdat dit as stappe daartoe dien. 

Byvoorbeeld na 'n eerste jaar: die student het insig in die belangrike kennisterreine van die wetenskap -

dit moet baie spesifieker uitgewerk word vir elke vak!dissipline. 

As 'n modulere of programmodel gevolg word, moet daar uniforme jaarindeling wees om skakeling tussen 

die boel moontlik te maak. Sonder 'n uniformiteit van jaar- of fase-indelings kan daar nie aan die 

artikulasievereistes van die Witskrif voldoen word nie. Utrecht het byvoorbeeld 'n basisjaar verplig 

gemaak as voorbereiding in die eerste jaar voor die modulere stelsel begin. Die volgende drie studiejare 

is dan opgedeel in blokke. Binne die blokke kan die student verskillende grootte modules verskillend 

kombineer (De Weert 1990:26). 

Sulke doelstellings kan wees: Aan die einde van die eerste jaar behoort die student aangepas wees by 

die universiteit!vak se onderwysstelsel en selfstandig daarin kan leer: Die biblioteek gebruik, in groepe 

werk, selfstudie aan die hand van 'n studiegids, en so voorts. Sy behoort oak in die nuwe leefsituasie 

waarin die student haar bevind (op koshuis of elders) aangepas te wees. Sy moet 'n sin van orientasie te 

he van hoe die werkveld aansluit by die studieveld, hoe die wetenskap aansluit by naasligglende 

wetenskappe. 

Na die eerste jaar is 'n belangrike fase afgele. As 'n praktiese sessie in die werkveld (stage), soos 

vakansiewerk by 'n koerant, dee! van die kursus uitmaak, sal die periode voor die praktiese sessie ten 

doe! he om die student daarop voor te berei. Die punt net voor die praktiese sessie en die einde van die 

praktiese sessie is twee belangrike plekke vir fasedoelstellings. 'n Baie wye voorbeeld wat verdere 

dissipline-spesifieke uitwerking nodig, het is: Na 'n praktiese sessie het die student insig in wat sy self wil 

en kan doen in die werkveld (De Bie eta/. 1991 :38). 

Die opleidingsdoelstellings word dus konkreter gemaak as fasedoelstellings: na die eerste jaar, voor en 

na die praktiese blootstellingsperiode aan die werkveld, en vandaar met die oog op die beroepsvereistes 

vir die student. Kursusse in dieselfde kursuspakket se doelstellings word in hierdie fase op mekaar 

afgestem deur die literatuurdoserende departemente, nie deur die individuele dosent nie. In modulere 
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onderrig sal daar aanvanklik wrywing plaasvind in hierdie fase, want dit is hier waar baie van die 

kursusdoelstellings deur tradisie bepaal is en al jare min of meer afgebaken staan. 

ln.die studiegidse van literatuurwetenskap vir eerstejaars aan drie verskillende plaaslike universiteite (wat 

ek hier nie noem nie ter wille van anonimiteit) in die vroee negentigerjare was daar (onder andere) twee 

bepalende faktore in die fasedoelstellings van die eerste jaar: tradisie as selfstandige dissipline en 

nuttigheid as diensvak. Hierdie dissiplinere identiteit is oak raakgeloop in Wils (1993) se navorsing oar die 

herkoms en toekoms van literatuurwetenskap as dissipline: 

• Tradisie: 'n Student leer tradisioneel in literatuurwetenskap in haar eerste jaar van die herkoms van 

literatuurwetenskap (vanaf, se, die formalisme), wat is literatuur en wat is wetenskap, en in haar 

derde jaar van die nuutste ontwikkelings op die terrein (poststrukturalisme of so). 

• Nuttigheid as diensvak: Literatuurwetenskapstudente in die eerste jaar leer meer oar metafoorteorie, 

narratiewe elemente en poesie-analise as oar ideologiekritiese teorie, want hulle moet so dikwels in 

die ander taalvakke stories en gedigte kan lees. 

Daar was wei 'n bewustheid van mekaar i~ die doelstellings van literatuurdoserende departemente se 

kursusse in die vroee negentigerjare, maar dis soos mense wat saamleef in 'n verhouding sander om ooit 

daaroor te praat. Die verhouding het sekere patrone en is 'n selfversorgende eenheid, maar of almal 

gelukkig is weet ons nie. 

Die ongelukkige elemente in die verhouding is waarskynlik die studente, maar hulle is soos kinders in 'n 

huis: hulle weet nie wat hulle mis nie tot hulle groat is, afgestudeer is. Die gebrek aan kommunikasie 

tussen departemente en tussen dosente en studente is 'n bydraende faktor tot gevoelens van isolasie en 

magteloosheid en die passiwiteit en depressie wat in die vorige afdeling genoem is. 

4.3.6 Mikrovlak: Kursuseenheiddoelstellings 

'n Kursuseenheid is 'n vak, 'n kursus, 'n module of 'n program. Dit is 'n jaar- of semestereenheid of 

kleiner. In Utrecht is dit 'n blok. Doelstellings op hierdie vlak beskryf die gewenste leereffekte van een van 

hierdie studie-onderdele. Dit word tradisioneel deur die individuele dosent uitgewerk, nadat sy aangese is 
. . 

dat sy verantwoordelik is vir, byvoorbeeld, hierdie semester se Afrikaanse literatuur met die 

tweedejaarsgroep. Dit het verdere afbakenings, soos genre, periodiserings in die veld, of tema, en baie 

daarvan is oak tradisioneel. Die kursusaanbod bepaal uiteindelik oak die spesialiteitsrigtings waarvoor 

personeel aangestel word. Dit is een van die redes hoekom dit moeilik is om die kanon te verander: dit 

raak die hele organisasie van die professoriaat. Die diskursiewe sisteein is dus nie net abstrak nie, maar 

het neerslag gevind in die struktuur van die akademie. 
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Tussen departemente kan hierdie temas op mekaar afgestem word, en daarvoor is fyn installing nodig. 

Skakeling is nodig tussen dosente van aanverwante studievelde in verskillende vakgroepe oor hulle 

doelstellings, maar ook binne die departement. 

As die Afrikaanse sowel as die Engelse departement byvoorbeeld protesliteratuur behandel maar dit nie 

op mekaar afstem nie, is die student aan die einde van so 'n fase toegerus met twee hompe kennis en 

vaardigheid oar dies~lfde studie-objek. Dit kan selfs bats, byvoorbeeld feministiese lesings wat krities 

staan teenoor essensialistiese lesings, of strukturalistiese lesings wat close reading as naTef afmaak. Die 

student word nie ingelei in die diskoers van die grater literatuurgemeenskap nie, maar in 'n klein 

subgemeenskap, subkultuur, sekte. Suid-Afrikaanse studente kry nie genoeg blootsteling aan akademiese 

kultuur en diskoers om self te besef waar hierdie onderdele van diskoerse inpas nie. Algemene 

literatuurwetenskap het vroeer die rol gehad om bulle daarby in te lei, toe dit 'n aanbevole diensvak was. 

Die departemente vir wie algemene literatuurwetenskap hierdie diensdoelstelling sou realiseer (navigasie 

in die diskoerse van literatuur) het algemene literatuurwetenskap egter nie aan studente voorgestel in 

daardie rol nie. Hulle doelstelling was dus ook nie bekend aan studente nie. Dit was 'n verpligte of 

aanbevole vak en klaar. As doelstellings verswyg word, kan hulle nie bereik word nie want die invoer kan 

nie in daardie lig gesien word nie, geskik gerangskik word nie. In plaas daarvan was die doelstelling: Jy 

moet ATL 1 he om Engels 2 te neem. Die student se doelstelling was dus: slaag hierdie vak. 

Daar was dus geen eksplisiete wisselwerking tussen die doelstellings van verskillende literatuurdoserende 

departemente nie. 

Soos op elke ander vlak moet die dosent op die vlak van die kursuseenheid haar laat lei deur die vraag: vir 

wie formuleer ek hierdie doel? Volgens De Bie et al. (1991 :36) is dit vir studente en kollegas. So kan 

kollegas daarby inskakel vir hulle eie doelformulering op dieselfde vlak, en kan studente die doelstellings 

van 'n vlak laer daarby laat aansluit, en kan studente, veral, die doelstellings van verskillende vakke saam 

laat gis om 'n kruiskurrikulere leerervaring te he wat aansluit by haar omwereld. 

Doelstellingformulering het dus 'n impak. in die qnderrig. Dit maak kategoriee oop by die student waar die 

onderrig inpas, dit vorm die hele leerervaring in relevansie met ander leerervarings, met 'n gevisualiseerde 

beroep, met 'n omwereld. Dit maak 'n student bewus daarvan dat sy aan die einde van die leersituasie 

toegerus is met kennis en vaardighede, sodat sy daardie kennis en vaardighede kan aanwend in 'n 

volgende lewensituasie, ook 'n werk. Dit stel die dosent ook in staat om meer doelgerig keuses te maak 

oor onderrigmateriaal, -strategies en evalueringsmetodes. 
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4.3.7 Lesdoelstellings 

Die les vorm die kleinste leerstofeenheid in kurrikulering. 'n Les hoef nie saam te val met 'n lesperiode nie, 

maar vir elke ontmoeting en elke aktiwiteit meet dit vir die student duidelik gemaak word hoekom sy dit 

doen, hoe dit haar gaan verryk. Die meeste literatuur oar doelstellingsformulering is gerig op hierdie vlak 

van kurrikulering en op hierdie vlak is die minste problema. Die meeste studiegidse is klaar geskryf met 

doelstellings. 

4.4 Hoe om doelstellings te bepaal 

Hierdie afdeling is omvat in die meegaande sagteware. Die interaktiewe program begin by kursus- en 

lesdoelstellings, wat gewoonlik (maar nie uitsluitend) deur die individuele dosent opgestel word, en eindig 

in 'n fase waar invoer van die ander rolspelers gewerf kan word. Die program lewer 'n werksdokument wat 

gebruik kan word vir kurrikulering. Dit is die ideaal dat studente oak aan die gesprek oar 'n kursus se 

doelstellings sal deelneem. Die volgende afdeling ondersoek die tegniek van gesprek met students as 'n 

bemagtigende beweging binne die opposisionele onderwys. 

Die werk van Huber en Pilot (1983) was inspirerend as praktiese aanwysings cior hoe om doelstellings te 

bepaal. Hulle bydrae is aangevul met die insigte van Bloom, Krathwohl en Mager uit die sestigerjare, toe 

doelstellingsgerigte onderrig 'n opbloei beleef het en baie van die grondwerk daaroor gedoen is. 

Dit is weer gekombineer met die versameling doelstellings wat hierdie studie uit die arbeidsmark as 

verwysingsveld kon haal, en verwys na die uitkomste wat deur Saqa (Department of Education:1997b) as 

rigtinggewers in die transformasieproses neergele is. 

Uit die kombinasie is 'n model gedistilleer oar hoe om doelstellings te formuleer, wat in 1995 toegepas is 

op die kurrikulering van twee semesterkursusse in algemene literatuurwetenskap (vir eerste- en 

derdejaars onderskeidelik) aan die PU vir CHO. Die kursusse het gedien as eksperimente waarin die 

model vir doelstellingsformulering uitgetoets kon word, en waarin die doelstellingsgerigte beginsels van 

modulere onderrig wat in Utrecht in praktyk raakgeloop is, vir 'n postkoloniale konteks aangepas kon word. 

Die sagteware maak dosente bewus van hulle implisiete doelstellings. Daarvandaan kan hulle maklik 

beweeg vanaf 'n inhoudgebaseerde kursus, na 'n uitkomsgebaseerde kursus vir 'n programbenadering. 

Literatuurdosente wat die model van toepassing maak op hulle eie werk, sal beter voorbereid wees om 

Saqa se eise proaktief en aktief tegemoet te gaan. Dit sal meer insig in hulle eie doelstellings gee, eerder 

as dat hulle soos skape ter slagting voel dat die regering net nag 'n hoop administratiewe werk vereis. 

Sulke verhoogde betrokkenheid van die dosente se kant af by die transformasieproses stel hulle in staat 
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om dee! te neem (en indien nodig aan te dring op) die groot mate van onderhandeling wat essensieel is 

vir die sukses van programgebaseerde onderrig. 

Huber en Pilot maak in die program plek vir konstateerbare verandering (hulle noem dit tweedelynse 

doelstellings) waarvan studente eers na 'n lang tyd tekens gaan toon, soos ideologiese sensitiwiteit en 

kritiese denke. Dis ook 'n effek daarvan dat die kursus deel is van 'n groter onderwysstelsel wat meer 

bereik as net aparte kursusse se doelstellings, soos wat in die programbenadering beoog word. 

Eerstelynse doelstellinqs hou direk verband met die kursusonderwerp, en tweedelynse doelstellings 

indirek. Vir die tweedelynse doelstellings moet egter ook ruimte gelaat word. Dit is dikwels by tweedelynse 

doelstellings waar beroepsgerigtheid (ook) te berde kom by literatuuronderrig, vera! by die soort kursusse 

met hoe teorie-inhoud en min afstemming op bepaalde beroepe, soos in De Weert se c-klas hier bo in 

afdeling 4.3.3. 

Hiermee is die eerste gedeelte van afdeling 4 afgehandel, waarin dit gaan oor praktiese oorwegings vir 

doelstellingsformulering. Om studente se behoeftes as doelstellings te formuleer, is dit nodig om met hulle 

in gesprek te tree. Gesprek kan egter gesimuleer word, as die magsverhouding tussen dosent en student 

werklike kommunikasie verhoed. Vanuit die posisie van die radikale dosent is dit wei moontlik om in 

wisselwerking met die student en met die sosio-ekonomiese eise van buite die ivoortoring in gesprek te 

tree. Daardie soort gesprek word in die volgende gedeelte ondersoek aan die hand van opposisionele 

pedagogie se dialogiese klasmetode. 

4.5 Studentebevryding deur subjektiewe transformasie 

In afdeling 3.3 het ons die doelstelling om studente te bemagtig teegekom. Dit word in hierdie afdeling 

aangevul met sleutelbegrippe uit Freire se nalatenskap: die ervaring van die studente, hulle subjektiwiteit, 

en die transformering daarvan, die rol van dialoog in die klas, diskursiewe vaardighede, en dat alles in 

etiese waarde gehul is. Hierdie afdeling is gewy aan opvoedkundige idees vir bevryding, met Freire as die 

hoofkarakter. 
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4.5.1 Diskursiewe geletterdheid 

Diskursiewe vaardigheid is deurgaans in hierdie studie, soos by die opposisionele onderwys, gesien as 'n 

manier waarop 'n student bemagtig kan word. Dit kom ooreen met die vaardighede wat Spivak (1993) oak 

as onontbeerlik beskou het. 

Die student kan diskursiewe bewustheid verwerf sodat sy teenstellings in die samelewing en kultuur leer 

raaksien as plekke waar mag en kennis onstabiel is, en gedestabiliseer kan word. Diskursiewe 

vaardigheid as 'n doelstelling kan vergelyk word met kritiese geletterdheid in Freire se terme. Freire se 

nalatenskap verryk hierdie studie, want dit bied 'n tradisie waarin die ideale van dialoog en diskursiewe 

bemagtiging prakties getoets en getemper is deur opvoeders. 

Freire se beginsels vir bevryding deur kritiese geletterdheid word vervolgens vanuit die algemene 

opvoedkundige kader verskuif na die spesifieke perspektief van 'n letterkundedosent (Peter McClaren), 

sodat ons aanknopingspunte kan vind tussen Freire se pedagogie en die literatuuronderrig se 

subjekvormingsrol. Daarna ondersoek ons dialoog as 'n onderrigmetode om die bevrydingsdoelstelling te 

realiseer. 

Soos baie dosente wat streef na bemagting van die marginale, raak McLaren aan die kanondebat, maar 

weer eens is dit nie werklik die kern van die probleem nie: die kanon is volgens McLaren (1993:9) 'n 

fantasieverhaal wat behoort aan die gemeenskap van middelklas manlike akademici. Die verhaal lui dat 

daar 'n titaniese stryd is tussen beskaafde hoe kultuur en die besoedelende magte van die massa. Die 

dosente wat die verhaal voorhou, glo dat hulle die barbare uithou in die naam van die waarheid. 

Die vaardigheid waarmee magsverhoudings analiseer kan word, is geletterdheid. Taal reproduseer die 

dominante magsverhoudings. Maar taal is oak die hulpbron waarmee kritiek gelewer word, en waarmee 

die onderdrukkende mag analities uitmekaar gehaal word. Soos by Spivak en lrigaray, is hier dus sprake 

van 'n dekonstruktiewe beweging om die taal van die patriargie teen homself in te span. 

Freire onderskei tussen twee soorte geletterdheid: In die eerste plek kritiese geletterdheid wat die manier 

waarop mag gerangskik is, analiseer om insig te kry in hoe dit die daaglikse politiek struktureer. Dit verg 

kritiese oordeel oar die heersende hegemonie so6s wat dit op alledaagse basis en in kulturele ruimtes 

sigbaar is as asimmetriese verhoudings van mag en voorreg. 

Die tweede soort geletterdheid is gewone funksionele en kulturele geletterdheid. Dit sien nie raak dat 

kennis se status meer as net die van 'n diskoers is nie, dat kennis oak in diens van mag staan nie. 
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Ongeletterdheid kan ook 'n manier wees waarop groepe weier om in die dominante kuituur geabsorbeer 

te word, waarin hulle afsplit van die stelsel. Geletterdheid kan dus in diens van kolonialisasie wees, as dit 

die vaardighede aanleer wat deur die kulturele kode goedgekeur word vir die self se beperkte rol. Om te 

leer is dus nie revolusioner as dit nie die self transformeer nie, die sosiale en kulturele meganismes van 

mag ontmasker en die vals onderskeid tussen mag en kennis ophef nie. 

Freire se kritiese pedagogie kan nie gebruik word vir verskillende dissiplines of kulturele domeine nie. Dit 

is spesifiek 'n politiek van teksproduksie,· teksresepsie en historiese beliggaming, oftewel 

selfverwesenliking. Die werkswyse bestudeer ook die signifikasiepolitieke, of semiotiese politiek. 'n 

Geletterde kan ook haar eie analitiese metode se gevolge selfrefleksief bevraagteken om bewus te wees 

van die etiese konsekwensies van haar handelinge. Hieronder word meer aandag aan Freire se 

metodologie vir diskursiewe bevryding gegee. 

MacLaren lys twee soorte diskursiewe bevryding in taal: (1) Deur mid del van kritiek, maar ook deur 

geregverdigde praktyke te artikuleer, deur nuwe moontlikhede te formuleer, nuwe politiese groeperinge 

en deur kollektief besluite te neem in dialoog, {2) en met die hulp van teorie transformatiewe openinge te 

identifiseer in magsverhoudinge - plekke waar die revolusioniste kan tarring aan die weefsel van 

magsverhoudings. Deur deel te neem aan die diskoers kan studente met ander woorde hulleself bevry, en 

ook deur weerstand te bied teen monolitiserende identiteitsvorming. 'n Student moet die mag behou om in 

haar eie ervaring op nuwe maniere te handel. Dit beklemtoon dus die eenvoudige waarheid dat elkeen 

haar eie kapasiteite het en met ten minste dit elke dag bevrydende keuses kan maak (McLaren 1993:18). 

Dialoog tussen dosent en studente is 'n weg soontoe, maar nie in 'n onderwysverhouding met 'n 

tradisionele outoritere mentor (soos by Maclean se Sokratiese skynhofoefeninge in afdeling 3.1) nie. 

Freire se dialogiese pedagogie maak voorsiening vir subjekvorming in asimmetriese magsverhoudings. 

Spivak {1993) le ook klem daarop dat die heersende diskoers ook deur die studente bemeester moet 

word, en nie net kritiek daarop nie. Spivak stel dus · nie die werk uit tot wanneer vryheid of die vryheidstryd 

eendag begin nie. 

4.5.2 Bevrydingspedagogie se siening van die subjek 

B.evrydingspedagoge soos Scafe, McLaren en Freire nooi studente uit om aktief betrokke te raak by hulle 

eie subjekvorming. Hulle kan meedoen aan kritiese transformasie van die persoonlike en die sosiale 

diskursiewe ruimtes deur middel van kritiese dialoog. 

Die dialoog bestaan nie uit 'n blote toevoegery van stem me by die hoofstroom van kulturele perspektiewe. 

nie, maar die skep van ruimte in onderrig vir die mening van die marginale studente, sod at hulle nuwe 

benaderingswyses tot die dialoog bydra. AI die verskillende stemme onderhandel ook nie maar net teen 
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die agtergrond van 'n veronderstelde homogeniteit nie. Verskil tussen studente is die erkenning dat hulle 

verskillende soorte kennis het,. wat in verskillende subjektiwiteite gesmee is. Dosente moet studente 

toelaat om hulle eie oogpunte te formuleer van hoe en of die studente onderdrukking ervaar. 

Die kritiek van Makgoba op die globaliseringsbeweging wat in afdeling 3:3 bespreek is, is dat dit diversiteit 

versmelt in die "melting-pot" van individualisms. Net so teken Mclaren (1993) beswaar aan teen die 'n 

neiging van die weste om die ander te versmelt in 'n homogene wereldkultuur, waarin diversiteit verlore 

raak in 'n dwingende vereniging tot die waardes van die patriargie, self-perfeksie en individualisms. Die 

soort selfbeklemtoning wat Freire in gedagte het, is nie die individualisms wat in ons tyd (laat-kapitalisme) 

hoogty vier nie. Nie die introspektiewe subjek van die netwerkkultuur nie, maar 'n meer kommunale self. 

Kommunaliteit is ook 'n tema by postkoloniale literatuurstudie, en ook vir die regering, deurdat dit as 'n 

eienskap van die student gesien word dat sy 'n rol in die gemeenskap speeL 

Net soos wat beide Freire en Spivak diskursiewe vaardighede as die wapens van die stryd sien, net so 

stel albei die fokus in op self-refleksiwiteit. Die subjek se posisionaliteit kan naamlik nie self onaangeraak 

word deur hierdie dekonstruktiewe werk nie. Daar is ook 'n direkte verband tussen die subjek se 

pragmatiese, materiele situasie, en die magsdiskoers, soos wat ideologie die subjek se verhouding met 

realiteit reguleer. Tog kan die bemagtigde subjek daardie verhouding oorskryf. 

Daar is dus 'n politieke kant aan onderwys en 'n opvoedkundige kant aan politiek. Wanneer Freire oor 

subjekte besin, vra hy hom af wat die opvoedkundige vorm is wat die potensiaal van die subjek sal 

vrylaat: Watter sosiale en institusionele strukture kan potensiaal ongehinderd laat ontwikkel in die 

klaskamer en die samelewing? (Mclaren 1993:12). Selfverwesenliking is dus 'n belangrike beginsel van 

bevryding. Selfverwesenliking in hierdie sin is nie dieselfde as die individualisms van hoog-humanisme 

wat ek in afdeling 3.3 gekritiseer het nie. Dit is eerder 'n bevryding en bemagtiging, nie deur uit die stelsel 

uit te ontsnap na 'n /umpen-posisie nie, maar deur binne die stelsel die subjek se eie keuses te 

optimaliseer, ook om uit die stelsel te beweeg as dit dan die keuse is. 

4.5.3 Die student se rol 

Deur studente se kontekste by die literatuuronderrig te betrek, aktiveer 'n dosent die studente se tekstuele 

kennis, en stel hulle in staat om dee! te neem aan die dialoog van literatuuronderrig. Die taak van die 

dosent is om hulle toe te rus met taal waarin hulle kan nadink oor en vorm gee aan hulle ervarings en dit 

kan waarde gee in besluite wat hulle vanuit hulle sin vir sosiale verantwoordelikheid kan neem. So word 

studente dus aktief betrek by hulle bevryding. 

Hulle moet saam ontwikkel aan die revolusionere onderwys, en aan die universiteit se werk deelneem: 

hulle moet hul nie net onderwerp aan dosente en administreerders se evaluasie, kurrikula of 
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bestuursbesluite nie, maar hulle daarmee bemoei. Deur deelname word hulle vervreemding verminder en 

word hulle bemagtig om demokrasie vir hulle te laat werk. Die tradisionele rolle van die aktiewe dosent en 

die passiewe student moet dus getransformeer word. Die kundige dra nie meer net die vak oar nie, maar 

uitruiling en wisseling van rolle vind plaas. 

Die probleem is dat daar nie subjekposisies beskikbaar is waar studente vorme van radikale kritiek kan 

beoefen nie. Die onderwyspraktyk soos ons dit ken, ken nie aan studente daardie subjekposisies toe nie. 

Studente word gedwing om die woordeskat vim die akademiese instituut te gebruik. Daarom is 'n 

verskeidenheid van kritiese tale nodig. 

Daar is 'n belangrike korrelasie tussen die bevrydingsprojek, en diskoerse wat selfrefleksiwiteit 

aanmoedig. Sulke diskoerse moedig die student aan om 'n sin van self te ontwikkel, en daaruit 

verantwoordelike keuses te neem. Uit Lickindorf (1993) se navorsing het dit nie gelyk asof BA-studente 

groat duidelikheid oar hulle eie ambisie en rol in die werkplek en die samelewing het nie, en dit kan wees 

dat ons huidige onderrigmetodes die rol van die self in protestantse nederigheid onderbeklemtoon. 

4.5.4 Freire se bevrydingspedagogie 

4.5.4.1 Freire in konteks 

Paulo Freire het sy opvoedkundige filosofie en metode ontwikkel in die eerste helfte van die 20e eeu in 'n 

Brasilia wat pas onafhanklikheid bereik het en demokratiese ideale probeer verwesenlik het. Soos in 

postapartheid-Suid-Afrika, was 'n belangrike kwessie in Freire se konteks die kwessie van onderwys en 

die massas - hoe om 'n tradisie van hoe gehalte (en diskriminerende) onderwys te versoen met 'n 

toekomsideaal van toeganklike onderwys en die opheffing van massas. In Suid-Afrika is dit dikwels die 

debat oar toeganklikheid genoem (NECC 1993) en dit word weerspieel in studentestakings aan die begin 

van die akademiese jaar oar toegangsgelde en -vereistes (byvoorbeeld aan Vista in die Februaries van 

1997-9). 

Freire bevind hom in die 1960s in 'n soortgelyke tyd van sosiopolitiese transformasie as Suid-Afrika nou, 

en soos by ons was daar in sy tyd oak angstigheid dat die bevrydingsideale nie betyds waar sal word nie 

en in destruktiewe woede sal ontaard. Hy skryf in 'n konteks waarin hy raaksien dat dit tyd is vir 

selfregering, maar dat daar 'n gebrek is aan ondervinding in selfre·gering. 

Die konkrete situasie, die reele orde, die bottom line, is waaruit en waarvoor Freire skryf. Sy sin vir die 

praktiese het sy teorie oar onderwys en bevryding ingegee. Aan die Universiteit van Recife was hy in die 

sestigerjare verbonde aan die "Cultural Extension Service" as koordineerder van volwasse-onderrig en 
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het hy programme ontwikkel vir volwasse-onderrig "onder die proletariaat" (1973:41) in stede en op die 

platteland. Hy was ook koi:irdineerder van Brasilia se Ministerie van Onderwys en Kultuur se nasionale 

geletterdheidsprogram, totdat die program in 1964 skipbreuk gelei het weens 'n militere staatsgreep. In 15 

jaar se blootstelling daar het hy patrone raakgesien en dit het sy onderrigmetode verfyn tot 'n stelsel wat 

hy stap vir stap aanbied in 'n boek soos Pedagogy of the Oppressed (1971 ). Sy onderrigfilosofie het 'n 

praktiese ingesteldheid wat berus op jare se veldwerk, op marxistiese materialisme, en op "twee geslagte 

van Brasiliaanse opvoedkunde" (1973:37) se bevinding dat hoogdrawende woorde en te veel abstraksie 

lei tot onrealistiese instellings en na"iewiteit bevorder. 

Die doelstelling van onderrig in die Freire-raamwerk is onomwonde: vryheid. Bevryding en bemagtiging 

van die student - vir selfregering op nasionale skaal, maar ook op die kleiner individuele skaal, vir 

selfrealisering. Hy put hiervoor baie uit marxistiese uitgangspunte soos die van Karl Mannheim (1950, 

Freedom, . Power and Democratic Planning, NY), Hegel, Marx en Engels, Lukacs en Che Guevara 

(Freire: 1973, 41, 33; 1971 :78). 

Sentrale konsepte waarop Freire se teorie berus, en wat in hierdie studie nuttig is om voor oa te hou, is: 

Die verhouding tussen praktyk en teorie, bevryding, die massas, en die idee van die verwesenliking van 

die subjek. 

4.5.4.2 'n Samelewing in transformasie 

Vir Brasilia om in die sestigerjare te transformeer, was ekonomiese ontwikkeling nodig om demokrasie.te 

ondersteun, om die onderdrukking van die arme deur die ryke te stop. (Freire 1973:32). Soos 'n gesoute 

marxis sien Freire 'n noodwendige en eksplisiete verband tussen onderwys, mag en ekonomie. Freire 

meen ook sulke ekonomiese ontwikkeling moet noodwendig outonoom en nasionaal gebeur. 

Hoekom dit noodwendig so is dat ekonomiese ontwikkeling outonoom en nasionaal moet wees, verklaar 

Freire nie, dit is een van die waardes van waaruit hy werk. Dit is ook 'n voorbeeld van hoe Freire nie 

ingestel is op fynere teoretiese korrektheid nie, maar meer op politiese korrektheid. Daar is dikwels by 

hom sulke aannames en uitgangspunte wat nooit teoreties uitgepluis word, soos wat 'n Althusser wei sou 

uitpluis nie. Maar dit daar gelaat, ons neem van die staanspoor af kennis dat ons hier werk in 'n ander 

retoriese tradisie as die strukturalistiese literatuurteorie se sny-tot-die-been-verantwoordbaarheid oor elke 

diskursiewe stap. 

In vandag se konteks van die noord-suid-verhouding, globalisasie en 'n behoefte by die derde wereld om 

sy eie renaissance te verwoord, is die betekenis van "outonoom" en "nasionaal" geskakeer: Soos 

· "konsensus" by die ANC (sien afdeling 3.3), word hierdie woorde ingespan in die party se 

bevrydingsretoriek. Dit kan in daardie konteks dien as kodewoorde om die party se ideologiese 

304 



heerskappy te bevestig en op te eis. Die "nasionaliteit" en "outonomiteit" van ekonomiese ontwikkeling 

word daarom hier nie verder ondersoek nie. Die studie bou wei voort op Freire se oortuiging dat 

ekonomiese ontwikkeling noodwendig nodig is vir demokrasie om pos te vat in 'n histories onderdrukte 

samelewing in transformasie. 

Vir transformasie van 'n samelewing is daar dan om mee te begin ekonomiese ontwikkeling nodig, 

"tegniese" ekonomiese hervorming in die materiels sin van die woord. Dit kan bereik word deur die 

herverdeling van rykdom en die hervorming van patrone waarop besitting toegeken en gereguleer word. 

Maar demokrasie verg meer as dit, meen Freire (1973}. Dit verg ook strukturele hervorming van die 

samelewing, en geestelike hervorming. Die strukturele en geestelike hervorming is nodig as die basis 

waarop ekonomiese ontwikkeling kan bou, as 'n soort bobou om die onderbou se werk in stand te hou. 

Strukturele en geestelike hervorming kan in onderwys gebeur, deur die aankweek van 'n kritiese 

ingesteldheid. 

Onderwys se rol in 'n samelewing in transformasie is om kritiese ingesteldhede te kweek. Kritiese 

ingesteldheid is dus 'n doelstelling wat Freire in gemeen het met die bevindings in afdeling 3.2.9 dat BA

graduandi se kritiese ingesteldheid aantreklik is op die arbeidsmark. Freire (1973:12) fokus dus op die 

sekondere doelstellings (tweedelyns, die wat lank hou, wat nie direk aan 'n kursus se "inhoud" gekoppel 

word nie, maar op vaardigheidsonderrig). En soos met universiteitsonderrig, het Freire (1973:31) veral 

gewerk met volwasse-onderrig,. en wei in die vorm van geletterdheidsonderrig. Sy tweedelynse 

doelstellings is dus, soos vir my studie, spesifiek van betrekking op Uong) volwassenes, nie skoolkinders 

nie. Sy fokus is op vaardighede wat verband hou met 'n wereld wat buite die klaskamer afspeel, die 

konteks van die student se werklikheid, en nie op abstraksie nie. Ook in hierdie opsig vind sy idees 

weerklank by opvoedkundedenkers in SA vandag: die NECC (1993} vat daardie ideaal vas in die woord 

"relevansie", en die Witskrif verwys daarna as vaardigheidsgerigte onderwys. 

4.5.4.3 Kritiese ingesteldheid 

Die kritiese ingesteldheid bring dan die strukturele en geestelike hervormings te weeg. Omdat die 

histories agtergeblewe bevolking kom uit 'n samelewingstruktuur waarin hulle nie aktief was in die 

bepaling van hulle eie lot nie (onderdruk was) is hulle na'ief. Hulle kan nie nou sommer in die proses van 

geskiedenis-maak ingedompel word nie, maar het nodig om van 'n na'iewe ingesteldheid oor te gaan tot 'n 

kritiese ingesteldheid. Daardie oorgang word deur onderwys gefasiliteer. 

Sender kritiese ingesteldheid word die pas bevryde, die bevrydende, die subjek, maklik 'n prooi vir 

irrasionaliteit. Met kritiese ingesteldheid kan die subjek die uitdagings van hulle tyd raaksien, en 

weerstand bied teen die emosionele mag {die irrasionaliteit) van die oorgangstyd waarin hulle hul bevind. 
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lrrasionaliteit of emosionele mag in Freire (1973) se beskrywing van 'n oorgangstyd is baie soos rassisme 

in postapartheid-Suid-Afrika. Soos wat die onderdrukte bewus word, kom hulle agter dat die bevoorregte 

elite hulle minag, en is hulle emosionele respons 'n geneigdheid om agressief te reageer. Aan die ander 

kant van die sosiale kloof is die elite bang vir wat hulle besig is om te verloor, hulle sekuriteit en 

klassegemakkies. Hulle emosionele respons is 'n geneigdheid tot paternalisme, of ander vorme van 

behoudendheid (Freire, 1973:32). Dit was ook hoe president Thabo· Mbeki die situasie opgesom het met 

opening van die rassismekongres in Augustus 2000. Hy het gese die Suid-Afrikaanse bevolking behels 

aan die een kant 'n swart bevolking met verwagtings vir ekonomiese voorspoed, en aan die ander kant 'n 

wit bevolking wat bedreig voel dat hulle veiligheid en welvaart hulle ontneem (gaan) word. 

Freire (1973:44) beskryf die verskil tussen kritiese en na"iewe ingesteldheid: Mense met 'n kritiese 

ingesteldheid onderwerp hul sienings aan ontledings, byvoorbeeld deur dit te toets aan empiriese, 

kousale en kontekstuele verbande: wat vandag waar is, is dalk more nie meer nie. 

lemand met 'n kritiese ingesteldheid representeer dinge en feite in hulle empiriese, kousale en 

kontekstuele verbande. Maar iemand met 'n na"iewe ingesteldheid is geneig om te dink hulle bewussyn of 

siening of kennis staan bo die feite, in beheer van feite, en daarom dink na"iewe mense hulle is vry om die 

feite te verstaan soos hulle Ius kry. 

Naas die kritiese en na"iewe ingesteldhede, onderskei Freire (1973) ook 'n derde soort bewussyn: die van 

pas bevrydes, mense in die proses van demokratisering. Hy noem hulle ingesteldheid fatalisties of magies 

of mities, omdat hulle feite en dinge sien as beskik deur magte buite hulle beheer en begrip. Hulle het in 

onderdrukking maar net aanvaar dat dinge is soos dit is, sander om daaroor na te dink. Hulle het hulle 

arms gevou in berusting by (wat gelyk het na) die onmoontlikheid om die mag van feite te verander. 

Saam met elke bewussyn of ingesteldheid gaan dus 'n manier van optrede. Freire se doelstelling was om 

onderwys so aan te bied dat dit daartoe bydra om mense se ingesteldheid so te verander dat hulle sal 

deelneem aan die geskiedkundige proses, betrokke sal raak by hulle eie lotbepaling. Dit stem baie ooreen 

met uitkomsgebaseerde onderwys se doelstelling om studente toe te rus met ingesteldhede en 

vaardighede wat direk aansluiting sal vind by hullot. 

4.5.4.4 Subjek en massa 

Baie van Freire se diskoers herinner aan Lacan en Althusser. So voer hy byvoorbeeld aan, as een van die 

vertrekpunte van sy bevrydingspraksis, dat die onderdrukte net haarself as vry mens kan verwesenlik as 

sy die dialektiese verhouding met die onderdrukker transformeer. Die onderdrukte bestaan dus as sulks 

eintlik net in opposisie met die onderdrukte, 
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Maar: 

... the discovery by the oppressed (is) that they exist in dialectical relationship to the 

oppressor, as his antithesis, that without them the oppressor cannot exist. 

The oppressed can overcome the contradiction in which they are caught ( ... ) when this 

perception enlists them in the struggle to free themselves (1971 :34). 

Anders as by Lacan, dus, waar die simboliese 'n taai web is waaruit dit moeilik is om te wikkel, is Freire se 

teorie daaraan gewy om oar te gaan tot praktyk. 

Die skeiding tussen subjek en objek, die dichotomisering daarvan, lei volgens Freire (1971 :35) tot 

wanopvattings en skewe persepsies van die wereld: objektivisme en subjektivisme. 

Die twee wanopvattings van die we reid. ontstaan as daar 'n wanbalans is tussen teorie en praktyk. 

Subjektivisme, die eerste wanopvatting, ontstaan as te vee! aandag aan nadenke en bepeinsing gegee 

word en te min aandag aan dade. Dit lei tot onbeweeglikheid, omdat daar gewag word op transformasie. 

Die tweedens is objektivisme, wanneer bewussyn of nadenke afgeskeep word in 'n radikale, sektariese 

aandrang op realiteit en die transformasie daarvan (Freire 1971, 36). 

Een van die maniere waarop Freire teorie en praktyk met mekaar in wisselwerking laat tree, is juis vir 

hierdie studie van belang: hy verbind produksiewyses eri onderrigdoelstellings met mekaar. Spady sien 

soortgelyke verbande raak. Volgens Spady (1998) is die onderrigmetodes van die vorige epog tipies van 

produksiewyses uit die industriele tyd: soos wat daar roumateriaal is wat verwerk word om eindprodukte 

af te !ewer, wat alma! dieselfde is, was onderrig in daardie epog gebaseer op vakinhoude. In die nuwe 

epog van inligtingstegnologie is daar egter baie verskillende eindprodukte moontlik. So is 

uitkomsgebaseerde onderrig (in die nuwe epog) nie gestruktureer soos vroeer met 'n enkele intreepunt en 

'n enkele eindpunt soos in 'n fabriek nie, en word die student nie beskou as roumateriaal wat bewerk 

sodat waarde aan haar toegevoeg word nie, maar as 'n agens van haar eie onderwys wat interaktief 

daarmee omgaan, soos wat inligtingstegnologie interaktiewe inligtingsbestuurders veronderstel. 

Freire se werk dateer uit die oorgangstyd tussen die twee epogge en staan dus in die teken van 

vernuwing - nie net van samelewingstrukture nie, maar ook van produksiewyses. 

Met sy kenmerkende geesdriftige sty! loop Freire soms die risiko om afgemaak te word as 'n marxistiese 

fanatikus. Die belangrike punt wat hy wei maak is dat subjekvorming geraak word deur massaproduksie 

en massamedia, en dat onderwys 'n bewustelike posisie daaroor behoort in te neem. Vervolgens word 

Freire se standpunte oor die subjek se plek in massaproduksie en massamedia bekyk, met betrekking tot 

vandag se transformerende samelewing in Suid-Afrika en die konteks van globalisasie. 
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4.5.4.5 Krimpende subjekvelde 

Deur massaproduksie en die massamedia as onderwerpe aan te raak wanneer hy oor die subjek se 

vryheid en onderwys se rol daarin praat, maak Freire duidelik dat dit nie net die veraf plattelandse 

Brasiliaan, veilig ver, is wat sal baat by kritiese ingesteldheid nie. Freire se insig oor die subjek se vryheid 

in samelewingstrukture is ook relevant nou dertig jaar later in die konteks van tegnologie en globalisering. 

Hy voer soos Althusser aan dat 'n tegnologiese samelewing die subjek mak maak sodat sy kan inpas in 

haar nis op die produksielyn ("domesticated" - Freire 1973:34). In ruil vir 'n oenskynlik onbeperkte reeks 

keuses wat aan haar oop is, maak sy mak, voorspelbare keuses. 

In 'n situasie van massafikasie, is haar eie keuse altyd alreeds geneem, sodat sy net die illusie van keuse 

het (1973:34). Freire verduidelik nie hoe nie dit gebeur nie. Maar Castells se stelling dat 'n mens of 'n 

gemeenskap lid is van die globale ekonomie net as sy kan bydra in die vorm van produksie of van 

verbruik, is hier van toepassing. Ek willangsdaardie lyne voortbou op Freire en aanvoer dat die subjek se 

aktiewe plek op die produksielyn verruil word vir 'n aktiewe rol as verbruiker. Sy werk wei aktief, maar 

buite haar bepaalde en betaalde arbeidsnis is haar kritiese · denke passief. Haar aktiewe rol as 

besluitnemende agens is verskuif na na-ure, buitemuurs, wanneer sy besluite kan neem oor wat sy met 

haar salaris maak. Haar loon is 'n vertroosting om die vervreemding van haar arbeid te sus, haar rol as 

verbruiker is 'n kanaal waarin die opgehoopte energie van kreatiewe besluitneming en kritiese deelname 

uitgewoed kan word. 

Daarom, meen ek, is werk by Freire juis so 'n fokuspunt - hy verskuif die aktiewe agens terug na daar 

waar haar aktiwiteit bele word: haar arbeid. Vir Freire is arbeid weer 'n plek waarin die. subjek haarself 

aktief, kreatief en krities kan bepaal en uitleef. Hy noem dat 'n straatveer wat haarself in haar werk 

begrond as subjek, 'n sin van selfwaarde ontwikkel. Hy noem dit 'n gereaktiveerde verhouding tussen 

subjek en produksie maar hy noem (weens "te vroee sluiting") nog nie wat die uiteinde van daardie nuwe 

verhouding sou beteken nie, net dat dit vryheid behels. Dit kan lei tot konfrontasie in die werkplek en 'n 

kultuur van vakbonde, soos in Suid-Afrika. 

Freire se te vroee sluiting wanneer hy die gereaktiveerde verhouding tussen subjek en objek nie tot die 

voile konsekwensies kan verbeeld nie herinner aan Andersen se probleem met pluralisme, wat gelei het 

tot essensialisme (in afdeling 1 ). Hoewel dit dus gevaarlik kan lei na essensialisme gun ons hom dit 

voorlopig - die funksionele essensialisme wat Spivak aanbeveel - sodat ons kan hoor wat die man se oor 

subjekvorming, massafikasie en diskursiewe onderrig. 

Freire reken die subjek se veld van besluitneming krimp, en terselfdertyd rek die massamedia se veld van 

invloed. Later glo die subjek niks meer as sy dit nie in die radio, televisie of koerant gehoor het nie. Dan 
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aanvaar die subjek mitiese verklarings vir haar realiteit, en die massamedia voer die mites. Hoewel die 

nywerheidsbeskawing lewenstandaarde kan ophef, kan dit merise ook "ontwortel soos iemand wat haar 

adres verloor hef'. Waar die bevryde subjek, volgens Freire (1973:34), sinvolle verklarings vir. haar 

realiteit soek, en dit empiries en krities toets, is die onderdrukte subjek tevrede met mitiese verklarings. 

Onder die invloed van die massamedia begin sy om mitiese verklarings vir haar realiteit te aanvaar, nie 

verklarings wat direk met haar konteks verband hou nie. Sy is dus ontwortel uit haar sosiale realiteit, want 

sy kry verklarings daarvoor uit die luggolwe, miskien uit sepies. Onderwys moet aangepas word om 

subjekte toe te rus om daardie ontworteling te weerstaan .. 

Freire se standpunt kom baie ooreen met Makgoba oor globalisasie en postkolonialisme in afdeling 3.3.2: 

Hoewel dit op die oog af kan lyk asof massategnologie die subjek vryer maak omdat daar meer keuses is, 

is keuse in sigself nie noodwendig 'n waarborg vir vryheid nie, omdat die keusevryheid geen invloed het in 

besluitneming en lotsbepaling nie. Net so is Makgoba se standpunt dat die grater aandrang op identiteit 

watsaam met globalisasie gekom het, nie noodwendig vir diesubjek meer vryheid van identiteit inhou nie. 

Seide Makgoba en Freire is marxisties agterdogtig teenoor die vryemarkstelsel, beide streef na meer 

vryheid vir die subjek, en beide glo dat die illusie van keusevryheid 'n (oorgedetermineerde) kontradiksie 

in die vryemarkstelsel is. 

Die subjek se identiteit word enersyds vernou deurdat haar veld van invloed net haar kos en klere raak. 

Die ekonomie steun in 'n groot mate daarop dat die subjek inpas in hierdie voorafbepaalde omlyning van 

haar identiteit. Andersyds maak die massamedia· baie ophef oor identiteit en eie regte, die subjek se 

realiseerbare potensiaal as gelukkige mens. Maar dit word opnuut in verband gebring met kos en klere. 

Die subjek se veld van invloed word dus baie eng geskets net random die self, en regte en 

· verantwoordelikhede fokus op die self. 

In die roman Grass Dancer deur Susan Power, byvoorbeeld, het die lndiaanse vroue begin om in 

tydskrifte en sogenaamde selfhelpboeke te.lees van die orgasmes waarop hulle geregtig is, en wat hulle . 

toe nagejaag het met bypassende lipstiffie en ander kommoditeite uit die ekonomie van keuses. Die 

kulturele identiteitskrisis van lndiane is dus ingeruil vir 'n eie identiteit wat baie eng random die individu 

getrek word en amper voorafvervaardig is in die vryemarkstelsel. 

Die groot gelykmakende invloed van die keusevryheid op die mark ontken dus die verskil van kontekste 

waaruit mense kom, en di.e rol daarvan, dat daar enersyds kulturele rykdom in opgesluit le, en andersyds 

ongelyke verdeling van welvaart en diskriminasie. Met blinders van afslagkoepons op lyk dit asof die eie, 

die vrye eie, die begin en einde van identiteit is. Dit is 'n oorgedetermineerde kontradiksie soos Althusser 

dit beskryf. 
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Nog 'n voorbeeld van so 'n kleinerkrimpende fokus na die plaaslike, onmiddellike en persoonlike is dat 

beide Bush en Gore in hulle verkiesingsveldtogte voorbrand gemaak het vir 'n buitelandse beleid wat net 

(militer) inmeng waar dit die Amerikaanse burger sal raak, byvoorbeeld wei in olieproduserende Iande, nie 

in Afrika nie. Net so was Amerika nie bereid om die protokol van die November 2000 klimaatkongres in 

Kyoto te onderteken nie omdat dit verbruikerspatrone sou ontwrig. Meer as helfte van die energieverbruik 

op aarde, en meer as helfte van die besoedelende gasse wat daarmee gepaard gaan, word aan 

Amerikaanse verbruikers toegeskryf. Nog 'n oorgedetermineerde kontradiksie. 

Die subjek in so massa-ekonomie word dus ontmoedig om 'n verband te sien tussen haar besluite en die 

gevolge daarvan op 'n skaal buite die eie kring, byvoorbeeld die wereldklimaat. Die subjek word nie betrek 

by die sfeer van besluitneming oor regeringsake nie, besluite word deur al minder mense geneem. So 

was dit nie met die Amerikaanse verkiesing van November 2000 nie so belangrik of al die stemme getel 

word nie, solank die meer gewigtige stemme (die electoral college) getel is. Some are more equal than 

others. 

In die plaaslike munisipale verkiesingsveldtogte van 2000 het President Thabo Mbeki se foto gepryk op 

verkiesingsplakkate vir voorstede. Nie dat hy as raadslid in daardie woongebiede staan nie, maar die 

plakkate het die indruk geskep dat kwessies van plaaslike bestuur gesentraliseer word na die regerende 

party op nasionale vlak, reg bo tot by die president. In plaas daarvan dat die plakkate pryk met die subjek 

se gesig wat verantwoordelik is (of wil wees) vir munisipale sake soos sypaadjies, veiligheid in 

woongebiede, vullisbestuur, verkeer, water en straatligte, lyk dit asof hierdie lotsbepalende besluitsfeer na 

buite die subjek se reikwydte skuif - en dit selfs (vera!?) nadat die subjek bevry is van onderdrukking. 

Freire skryf hierdie verplasing van reikwydte toe aan 'n massaproduksiekultuur. 

Massaproduksieprosesse organiseer arbeid in massas, en dra daartoe by dat mense in massas 

georganiseer word, en so van besluite ontneem word: die werker moet meganies optree, moet 

makgemaak word om by die produksielyn in te pas. Sy dra net 'n klein deeltjie by tot die eindproduk, en 

dis nie nodig dat sy 'n kritiese geheelbeeld van die eindproduk het nie. Gevolglik hou haar bydrae en die 

totale projek nie direk met mekaar verband op so wyse dat haar plek in die grater prentjie vir haar krities 

verstaanbaar is nie. Die massaproduksiewyse bevorder so narewe en mitiese ingesteldhede, omdat dit 'n 

subjek afsny van 'n oorsig, 'n kritiese geheelbeeld, van die produksiewyse, maar ook van haar konteks. 

Dit is 'n dehumaniserende ervaring. Toenemend vernouende spesialisasievelde maak horisonne kleiner, 

beperk visie, en die soort mens wat in so gehokte wereld leef, is een wat benoud is, bang om op te tree, 

passief en na"ief, goedgelowig in 'n mitiese geheelopsigter, in 'n eindproduk, of uiteinde (Freire, 1973:34). 

Hoewel die toneel herinner aan die ou marxistiese beswaar teen die onreg om vervreem te wees van jou 

arbeid, het dit nie verval noudat die industriele konteks vervang is met 'n inligtingsteg.nologiese konteks 
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nie. Dieselfde kan ook geld in hedendaagse kontekste van inligting- en kennisbestuur. In 'n groot koerant 

kan dit byvoorbeeld tipies gebeur dat 'n subredakteur 'n koerantberig se taalversorging doen, en net die 

taalversorging. Sy mag net kyk of spelling en sinskonstruksie korrek is. Die fyn besonderhede van die 

koerant se taal en skryfstyl word haar fokuspunt tot op harekloofvlak. Maar dit is nie haar rol om krities te 

kyk na hoe die berig bydra tot die koerant se identiteit, hoe dit verband hou met ander berigte in dieselfde 

koerant, watter ingesteldheid die berig by lesers aanmoedig oor die land, watter ideologiese sienings 

daarin ingebed is nie, selfs nie as daardie betekenisse op die vlak van sinskonstruksie oorgedra word nie. 

Sy moet haar hou by haar lees. 

So is daar 'n (oorgetermineerde) kontradiksie in massaproduksie·ingebed: mens het 'n grater steer van 

deelname, maar daardie steer word verklein deurdat elke subjek se rol baie skerp afgebaken word. "And 

therein lies the chief contradiction of mass production: while amplifying man's sphere of participation it 

simultaneously distorts this amplification by reducing man's critical capacity through exaggerated 

specialization" (Freire, 1973:34). 

4.5.4.6 Massaverbruik 

Ek kombineer dus Freire en Castells se sienings oor die subjek in die mark en die arbeidsmark: Freire se 

siening van werk en sy siening (soos Althusser s'n, met oorgedetermineerde kontraksie) dat die subjek in 

'n tegnologiese samelewing makgemaak is vir 'n nis op die massaproduksielyn, is gekombineer met 

Castells se siening dat daar twee subjeknisse in die globale massa-ekonomie is: as produsent of as 

verbruiker. Die kombinasie van Freire en Castells wys ons dat die subjek se rol as besluitnemende agens 

verskuif het vanaf produsent na verbruiker. In ruil vir 'n oenskynlik onbeperkte reeks keuses wat aan haar 

oop is aan die kant van aanvraagverbruik, maak sy mak keuses aan die kant van aanbodproduksie. 

Haar keuse is altyd alreeds geneem - nie die keuse tussen produkte nie, dis oop vir haar, maar die keuse 

tussen waaroor sy kies en waaroor nie. Sy is net een van miljoene wat onnadenkend koop en werk. 

Nadenke is verskuif na ander gespesialiseerde nisse en vlakke in die samelewing, soos die nis vir 

akademici in die filosofie, politieke analiste, sekere kunstenaars en opvoeders wat op gevorderde vlakke 

teoreties besin. 

Mode verteenwoordig een van daardie maniere waarop haar keuse altyd alreeds geneem is. Die keuse le 

tussen watter skoene sy koop, nie of die skoene gemaak is deur kinderslawe in Asie of nie. Die vryemark 

van massaproduksie bied paradigmaties keuse tussen produkte, en nie sintagmatiese insig in die produk 

se. herkoms, konteks, samestelling, verhouding met ander produkte op die mark nie. Dis nie dat daardie 

inligting heeltemal verswee is nie, dis net dat dit in die gelade verhouding van aanbod en aanvraag 

heelwat minder ter sprake kom as wat produkte se handelsname (imaginere identiteite) ter sprake kom. In 

311 



so verhouding tussen massaproduk en subjek kan 'n kultuur ontwikkel waarin verbruik van daardie 

produkte 'n doe! in sigself word. (Dis oak juis in sulke vryemarkstelsels waar skynheilige pluralisme blom.) 

Handelsname het in die laaste twee dekades merkers van imaginere identiteit geword. In baie arm 

gemeenskappe, waar subjekte ekonomies onderdruk is, is daar minder druk van handelsmerkidentiteit, 

omdat hulle dit eenvoudig nie kan bekostig nie, of omdat sanksies of gebrek aan ekonomiese vryheid 

hulle buite bereik van die produkte se bemarking plaas. Sodra hierdie subjekte egter toetree tot 'n 

demokrasie, is hulle tipiese voorbeelde van Freire se subjekte met na"iewe of mitiese ingesteldhede, en 

baie vatbaar vir handelsnaammodes. So is daar toegewyde handelsnaamlojaliteit juis in ontwikkelende 

markte. Colgate, Omo, Nestum, en Coke word byvoorbeeld as superieur bo ander ewe goeie produkte 

beskou in veraf Kalahari-dorpies wat slagoffers van apartheidverskuiwings was. Dit is dieselfde proses 

wat in werking is wanneer Soweto-jeug random die draai van die eeu verkies om befaamde Amerikaanse 

rolmodelle te volg eerder as tuisgemaakte identiteite: kwaito as 'n musiek-en-modestyl kopieer Afro

Amerikaanse style. 

Freire se vraag oar die subjek se plek en vryheid in 'n massa-ekonomie is dus een van die maniere 

waarop kritiese ingesteldheid bly kook selfs nadat vryheid gewin is. Want hy meen tegnologiese 

modernisering is nie genoeg om ons van 'n na"iewe na 'n kritiese ingesteldheid te laat transformeer nie -

onderwys moet. Dit blyk oak daaruit dat bevolkings wat hoer vlakke van onderwys het, soos in die 

Nederlandse stad Utrecht, 'n aanvraag het na produkte wat polities korrek is, produkte waarvan die 

onderskeidende kenmerk is dat hulle sintagmaties verantwoord is. Daar is wereldwinkels gewild omdat 

hulle die koper verseker dat die koffie verbou en bemark is sander uitbuiting van die Wes-Afrika-land 

waarvandaan dit kom, of dat 'n produk nie chemiese middele bevat of op diere geto~ts is nie. Daarenteen 

is daar in Suid-Afrika 'n aanvraag vir handelsname in kos en klere: McDonalds verrys soos sampioene op 

voorstedelike stra~thoeke, en 'n tienertydskrif soos Jip publiseer artikels waarin die peperduur modes van 

Diesel, Calvin Klein en Nike opgehemel word. 

Die middelklassubjek bevind haar miskien oenskynlik in 'n demokrasie en 'n vryemarkstelsel en 'n 

tegnologiese samelewing, maar dit beteken nie sy is vry nie. Dit kan wees, reken Freire (1973:34), dat 

haar besluite ingeperk word, dat sy al meer uitgesluit word buite die krimpende veld waar besluite deur al 

minder mense geneem word. Haar besluite word gekanaliseer in blote verbruikerskultuur in, en sy neem 

nie dee! aan besluite wat werklik konsekwensie dra nie. Sy is dalk so besig om haar keusevryheid uit te 

oefen op tamatiesous, dat sy vergeet van ander sfere waarin haar keuses dormant is, byvoorbeeld 

vryheid van spraak. Daar is nie vir die subjek vryheid om te kies of sy wil deelneem aan die kommoditeit

ekonomie of nie, sy kan bloat antwoord op die aanbod deur 'n produk te kies. 

Om dee! te neem aan alternatiewe ekonomiee is 'n moontlike pad na vryheid as agens, maar dit verg dat 

sy met groat moeite insig en inligting oar alternatiewe ekonomiee versamel en haarself as rebel of groen 
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radikale opstel, met ander woorde deur 'n ander subjeknis as die voor-die-handliggende een vir haarself 

uit te kerf deur middel van (s~lf-)onderwys. Nie net die subjek se posisie is so vasgepen as. die 

verbruiker/werker nie, ook die suide se posisie is so vasgepen as die verskaffer van rouprodukte en die . 

afsetgebied van surplusmarkte (soos bespreek in afdeling 3.3.2 met Castells). 

4.5.4.7 Die lokus van stryd 

Die oorgedetermineerde kontradiksie van massa-ekonomie is dus dat die subjek enersyds meer 

deelnaine gegun word, maar dat die dee! name andersyds. lamgele word deur subjekvorming ·in die 

ideologiese staatsapparate, soos die vorming van imaginere identiteite in die massamedia, die makmaak 

van die subjek in die massaproduksiestruktuur, oordrewe spesialisasie en 'n na"iewe ingesteldheid. 

Die oplossing le volgens Freire nie daarin om die massaproduksiewyse te verdedig nie. Hy beveel ook nie 

aan dat die werkers van die wereld saamstaan om die strukture van massamedia en massaproduksie 

omver te werp in 'n revolusie nie. Die massamedia en massaproduksie kan egter wei instrumente van 

vryheid word. Produksie is dus nie (meer) die plek waar die stryd afspeel nie - die lokus van stryd is die 

subjek en haar rol en definisie. Die oplossing le daarin dat die subjek se verhouding met realiteit herstel 

moet word: sy moet die werklikheid aanvaar en probeer om die probleme daarvan objektief aan te pak. 

"The answer does not lie in rejection of the machine, but rather in the humanization of man" (1973:35). 

Soos Althusser (in afdeling 3.1) glo Freire kennis en onderwys is die plek waar die subjek deur 

ideologiese illusies kan breek. Maar opvoeders moet hulle onderrig transformeer om gerig te wees op 

daardie bevryding. 

Om dit te bereik kan hulle enersyds nie die paternalistiese kulturele tradisies en na"iewe ingesteldheid van 

agtergeblewe gemeenskappe ignoreer nie, maar andersyds kan hulle ook nie ignoreer nie dat die 

oorgangstyd afspeel in 'n konteks van nuwe tegnologie. As die subjek hierdie konteks realisties beskou 

en daarmee in deelnemende, objektiewe wisselwerking is, en dit nie misvorm deur 'n mitiese of irrasionele 

of na"iewe ingesteldheid nie, is die tegnologiese konteks gunstig vir die ontwikkeling van 'n demokratiese 

. houding. Want tye van versnelde tegnologiese verandering gaan gewoonlik saam met groter 

buigsaamheid in mense se ingesteldheid, sodat hulle positief ingestel word vir meer "plastiese" (Freire 

1973:35) en demokratiese maniere van !ewe. 

Die massamedia en massaproduksiewyses is dus nie noodwendig negatief nie, maar as die subjek se 

interaksie daarmee na"ief en mities is, dompel die massabestaan haar net verder in onderdrukking in. 

Onderwys wat gerig is op die aankweek van kritiese ingesteldheid is dus nodig. 
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Freire maak dus eintlik hier voorbrand vir 'n subjek wat krities is wyer as net die eie winkeltrollie en die 

blou uitstraling van die eie televisie. Hoewel hy dit nie se nie, lees ek hierin die konteks van diep agterdog 

teenoor verbruikerskultuur. Die onderliggende veronderstelling is hier ingebed dat die subjek dalk mak 

gemaak kan word met gemak, met stimulering en plesier op 'n reelmatige en modieuse (lees sosiaal 

gerusstellende) manier, sodat sy nooit verder as winkels dink nie. Sy word besig gehou met die 

middelklasdroom (interpellasie in die ekonomiese ideologiese staatsapparaat) . 

Hoewel Freire .die goeie en bose kante van massamedia uitlig, is dit tog geed om net weer Castells se 

insig van afdeling 3.3.2 hiermee in verband te bring en seker te maak dat die situasie nie in meganistiese 

terme gesien word nie. Dis nie asof daar 'n bose kapitalis is wat die subjek as slaaf aanhou in sy fabriek 

en voor sy televisieproduksies nie. Die toneel is nie gemanipuleer nie, maar oorgedetermineer. 

Castells beskryf die bepalende kragte nie as mense met mag nie, maar as golwe, patrone, kalke van orde 

en chaos in 'n hoogs gelaaide stelsel, stelsels soos die bestuur van inligting in die media, en soos die 

ekonomiese markte. Besluite wat mense se lewens wesenlik raak word nie doelbewus geneem om dinge 

vir hulle moeilik. te maak nie, maar in uitoefenings van wat die besluitnemers beskou as aanbod en 

aanvraag, wat die aanbieder se inskatting, aanvoeling, instink, is van wat vandag in aanvraag is: Wat is 'n 

sexy storie vanaand teen druktyd? Wat is die waarde van hierdie aandeel vanaand teen sluitenstyd? 

Hoewel baie van hierdie waardemerkers van die markte en die media beplan en voorafbepaald is, is die 

daaglikse besluitnemenings chaotiese dog patroonmatige golfbewegings. 

Die enigste mens wat 'n rol kan speel is die subjek. Dit is die subjek se eie ingesteldheid wat lei tot 

illusionere in plaas van ware vryheid. Daarom is die verantwoordelikheid om dit te verander ook by die 

· subjek- as student, en as dosent. 

So sien Freire die massamedia nie net as manipulerend nie, maar ook as golwe waarop die plattelandse 

plekke nuus kry van die veranderinge wat in die stede gebeur, die vervoermiddele waarmee vernuwende 

invloede uitgedra word. Die oopmakende (transformerende) samelewing se stimulering. 

'n Moontlike swakpunt in Freire se siening van die massastrukture is wanneer hy dit daarteen het dat die 

subjek mak gemaak word. Dit is nog 'n voorbeeld van sy stryderromantiek - asof daaragter die idee skuil 

dat die mens wild en vry en naak sou wees as dit nie vir die massaproduksiewyses was nie. 

Makmaak is egter so oud soos homo sapiens. Maar dit is ook die karsinogeniese genoom in ons evolusie 

- die mens se vermoe om aan iets gewoond te raak en dit te assimileer as die normale, ontneem haar van 

'n voortdurend vars kritiese ingesteldheid. Omdat sy mak word, bevind sy haar hier en daar in 

onaanvaarbare onmenslike omstandighede sender om dit te probeer verander, of raak sy verslaaf aan 

gereifiseerde ongesonde luukse. Haar geneigdheid om oor en oor dieselfde foute te maak in ruil vir die 
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vertroude warm bekende, kan mak genoem word, en dit kan ook in direkte verband gebring word met 

gedragspatrone en beskawingstrukture wat die aarde stelselmatig vernietig. AI weet sy dit, al is sy 

evolusioner toegerus nie net om dit raak te sien nie maar ook om dit te verander, is sy evolusoner ook te 

mak om dit te verander. Die ooraanbod van keuses in die mark, keuses tussen produkte, en die afval 

daarvan, het 'n gevaarlike punt bereik. Die mees suksesvolle vryemarkekonomie, die ekonomie van 

keuses tussen produkte, is ook die ekonomie wat verantworodelik is vir 51% van die we reid se 

energieverbruik en emissie - Amerika. 

Freire se agterdogtige kritiese ingesteldheid teenoor. die massamedia en massaproduksie is nuttig in die 

konteks van doelstellings vir literatuuronderrig. 'n Fundamentele betwyfeling van alles wat met mag 

gepaard gaan, en die uitbreiding vanaf mense in mag na masjinerie van mag (produksie en media) is een 

van die vaardighede waarmee 'n ideologiekritiese literatuurkursus 'n student kan toerus. Om die teks van 

media en van produksie te lees, is by uitstek nodig in die soort samelewing waarin Freire ons laat besef 

dit is voortdurend nodig om te stry vir die reg om ... te stry. Soos in Freire se eie geval, beteken dit vir die 

afgestudeerde literatuurstudent dikwels nie om te stry vir die subjek se eie regte nie, maar om te kan stry 

vir die reg van 'n storie in 'n koerant, en vir die hoek waaruit die storie benader is. 

4.5.4.8 Toepassing van Freire se siening van die subjek op 'n literere teks 

Pat Cadigan (1989) se kortverhaal Patterns skets 'n voorbeeld van die subjek se plek en rol in 'n 

massasamelewing. As ons dit vervolgens ontleed, sal ons sien dat die subjek se aktiwiteit verplaas is van 

produksie na verbruik; dat haar politieke sfeer gekrimp het tot TV-kyk; en dat die enigste veld van aksie 

wat oop is vir haar, die veld van ekonomiese verbruik is. Sy verplaas na daardie verbruikersveld haar 

fantasie van aksie en optrede. 

In die kortverhaal is die hoofkarakter in 'n vasgenaelde verhouding met die televisie. Die kolletjiespatroon 

op 'n TV-skerm word vergelyk met 'n samelewing van samewerkende organismes, soos miere: "Seen in 

close-up the dot pattern could almost be taken for a collection of organisms, very co-operative organisms 

which have discovered a choreograhy that will produce patterns pleasing to the eyes of much larger and 

much less co-operative organisms" (Cadigan, 1989:16). 

Daar is in die kortverhaal geen melding van die karakter se werk of haar !ewe daar buite in 'n realiteit nie. 

Daar is wei melding van die TV en haar ma en van Amerikaanse staatsapparate soos die "Houses of 

Congress, the Supreme Court, Social Security, the National Endowment for the Arts, the Government 

Printing Office, the HEW and the Immigration and Naturalization Service as well as ( ... ) the next election 

year" (Cadigan , 1989: 15). Sy maak ook telkemale melding van die skare, die massa "the crowd". 
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Die konteks waarin die subjek haar dus bevind, haar werklikheid waarmee sy interaktief omgaan is die 

ideologiese staatsapparate van demokrasie, en die massamedia, en die gesin. Dit gaan dus uit en uit hier 

om die subjek se plek in die massa, en dan wei die massa van laat kapitalisme. 

Maar sy beskryf haarself egter nie as interaktief met haar werklikheid nie. Sy is net interaktief met haar 

TV-skerm. As sy aan die skerm raak, versteur sy die kolletjiespatroon wat die president se gesig opmaak, 

en dan lyk dit asof sy gesig disorienteer. Sy druk haar wysvinger in sy gesig en verbeel haar sy skiet hom. 

Daarenteen, oftewet, inderdaad, beskryf sy passiwiteit by haarself en by die "crowd": "They are neither 

frightened nor in shock. The room is completely silent. " Hierdie passiwiteit word oor en oor beskryf in 

dieselfde woorde, soos 'n refrain. 

Nog so refrein is "the mantra" van advertensies : "Now how much are you prepared to pay?", met 

verwysing na die soort advertensie wat in die middel van die nag en van die oggend produkte adverteer 

· wat kan kap en kerf en versap, en as jy nou bel gooi hulle sommer vir jou hierdie lem ook in. Sy is dus 

aktief in die ekonomiese ideologiese staatsapparaat as verbruiker, of het ten minste die geleentheid om 

aktief te wees as verbruiker. Terwyl die vryemark (ekonomiese ISA) haar deelname uitnooi (as jy nou bel), 

doen die politieke ISA dit nie. 

Die tegniese inligting oor wat hierdie huismasjiene wat die verbruiker kan koop alles kan doen, word in 

haar verbeelding uitgebrei na wapens wat allerhande goed kan doen. Die handelsname word vervang 

met name van gewere en pistole en rewolwers, en die refrein word saam met hulle ritmiese beskrywing 

ingegooi, "and if you phone now ... " Die wapens vorm deel van haar fantasia om die president te skiet. 

Die wapens en die moord op die president is haar fantasie van aktiewe deelname. Die moontlikheid van 

aktiewe deelname word verplaas vanaf die ekonomiese ISA na die politieke ISA, maar net in fantasia. Die 

verhaal eindig in die refrein se fantasieruimte. 

Daar is geen melding van ander aktiwiteit soos werk nie. Haar geweldfantasie word egter nie gerealiseer 

nie. Daar is dus onderdrukte geweld wat opbou. Daar is dus 'n verband tussen geweld, TV, politiek, 

verbuikerskultuur en die subjek se gevoel van passiwiteit. So 'n passiwiteit is 'n tipiese voorbeeld van 

Freire se siening dat die onderdrukte subjek in massakultuur, die massamedia se mitiese realiteit aanvaar 

in ruil vir haar eie realiteit. 

Ek sou wou aanvoer dat die verband tussen geweld en die massakultuur 'n oorsaaklike verband is. Ek 

sou dus wou waarsku dat al die snert wat politici en mediaprodusente en massaproduksie ons voer, 

geweld kan aanwakker, en dat dit dalk 'n rot speel in at die uitbarstings van mal masjiengewerende mans 

en skooltieners in Am erika .. Aan die ander kant duik die fantasie dalk bloot op uit frustrasie, en dan gaan 

alles goed want geweld word in fantasia geneutraliseer. Maar dit word nie - dit gebeur in 2000 en 2001 

316 



dikwels dat tieners hulle wend tot geweld of rowers word (in Japan, Duitsland, in Randburgse en Pretoria

voorstede, en in Amerikaanse skole- weer in Junie 2002). 

4.5.4.8.1 Laat kapitalisme 

Rosi Braidotti, met Pat Cadigan onder die arm, het oor en oor in 1994 in die Vrouwenstudies kursus in die 

Universiteit Utrecht dreigend gese dat feminisme giad nie sal omgee as die bestel heeltemal in duie stort 

nie, dat hulle as feministe eens is met die mees radikale en agressiewe postmoderniste. lntussen het die 

twee World Trade Centre-torings in duie gestort en definisie verleen aan filosofiese fantasia van vallende 

kapitalisme. Net so vermoed (fantaseer) Frederic Jameson ook dat kapitalisme miskien gou tot 'n val sal 

kom - so impliseer hy reeds in die naam "laat-kapitalisme". Asof hy van die einde van kapitalisme at 

terugkyk. 

Die metafoor van miere of bye, soos Cadigan se kommunale organismes, kom ook voor in tekste van 

Woody Allen en Ursula le Guin · 

Die miere se onnadekende manier van saamwerk vir die beswil van die grater geheel sou vroeer gebruik 

word as metafoor vir kommunisme se kooperatiewe produksiewyse en selfopofferende kommunaliteit. 

Maar dit word in die laaste tyd dikwels gebruik om laat kapitalisme te beskryf: Woody Allen se film Ants 

gaan oor 'n mier in 'n mierekolonie wat net nie regkry om homself as gesiglose massamier te sien nie in 'n 

samelewing waarin dit nodig is om jou identiteit uit jou werk uit te hou. Die film is 'n satire van 'n 

sogenaamd vrye samelewing, en tog ook 'n satire van die individu se obsessie met die self. 

In Ursula le Guin se Left Hand of Darkness vergelyk die besoekende vreemde wese 'n samelewing op die 

planeet Winter met miere of bye. Die vergelyking is dat 'n samelewing waarin subjekte nie kritiese vrae 

vra nie, ver gevorder is in mediategnologie, en leuens kan fabriseer. Dorpsmense word van anderkant 'n 

grens af aangeval en in 'n kelder aangehou, toevallig saam met die vreemde wese van die aarde af. Die 

aardling kom verbaas agter dat die dorpenaars in die kelder nie wonder oor wat met hulle gaan gebeur 

nie. Wanneer hulle weer met ewe min vrae of verduidelikings vrygelaat word, is hy verbaas om agter te 

kom dat die media nie nuus van sy, die vreemde wese (aardling) se aankoms in die land, bekend gemaak 

het nie, en ook nie van die oorgrensaanval op die dorpie nie. Die radio het berig dat dinge in daardie 

omgewing kalm gehou word, nie dat daar 'n aanslag was nie. 

Die media word dus beheer in hierdie land. Die land is egter relatief vry, polities gesproke, en tegnologies 

meer gevorderd as die vorige land waar die vreemde wese besoek afgele het. Die vorige land was 'n 

monargie, en die radiodiens was onder staatsbeheer en die vervoerinfrasruktuur was onderontwikkel. 

Daar was egter geen geheim gemaak van die vreemde wese se aankoms in daardie land nie. Hy is 

vriendeliker ontvang in hierdie "vryer" tweede land as in die eerste monargiese land, maar later moes hy 

agterkom daar is 'n groot kloof tussen die burokrate en die massamens, en dat die burokratiese strukture 
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deurspek is van die geheime polisie. Die masjinerie van mag is dus so goed geolie dat sy boodskap van 

die buitenste ruimte af baie sterker onderdruk is in die mediategnologie van die "vry" land as wat 'n 

outokratiese koning kon bewerkstellig. 

Die verhaal illustreer dat een samelewing wat vryer en meer gevorderd is as 'n ander, dikwels meer 

gesofistikeerde ideologiese staatsapparate het waarmee die subjek se grater gehoorsaamheid oor "haar 

plek" verseker word. 

4.6 Onderrigdoelstellings by Freire 

Op politiese vlak gebeur die oorgangsproses vanaf 'n onderdrukte na 'n vry samelewing baie skielik, 'n 

dag en datum breek aan, 'n seremonie bier en dan begin opeens 'n nuwe tydperk in die geskiedenis. Die 

bevolking duik so skielik op vanuit die ou staat van onderdrukking binne-in die nuwe ervaring van 

deelname, dat hulle die verandering aktivisties en emosioneel kan beleef. Dan volg die irrasionele 

ingesteldheid, en dis goed vir 'n begin, want dit voorspel politieke lewendigheid en betrokkenheid en 

deelname, maar dit moet gelei word na meer volledige bewussynsvorme (Freire 1973:35). 

As die twee pole van 'n samelewing voor transformasie (elite vs onderdrukte) nie 'n kritiese ingesteldheid 

ontwikkel nie, word hulle al te maklik pionne in 'n klimaat wat meer en meer irrasioneel word, waarin die 

wat emosionele mag in die hand het, die pionne rondskuif. So 'n situasie het gedreig toe die AWB se 

brandewynkommando opgemars het na Mmabatho in 1993, en 'n noodlottige skietery ontstaan het - daar 

was 'n samesmelting van irrasionele, emosionele ingesteldheid en wapenmag. Nag baie sulke tragedies 

maak pokmerke in die geskiedenis van Suid-Afrika in die oorgangstyd. 'n Provinsiale minister van 

gesondheid en welsyn in KwaZulu-Natal buit byvoorbeeld na bewering die pensioenbetalingstelsel uit, 

maar omdat hy die emosionele ondersteuning van die tradisionele strukture het, en bande het met die 

regstelsel, is die situasie in die eerste plek lank verswee, en word dit maar net aanvaar met die 

gelatenheid van 'n mitiese ingesteldheid. Die bejaardes is pionne in sy magsverhaal. Hulle sien hulself 

nie as subjekte met die vermoe en reg om die situasie te verander nie. 

Vusi Mahlasela (in sy liedjie Silang Mabela, geskryf deur Walter Chakela in 1997) druk in sy musiek uit 

hoe mense aktiewe respons op onderdrukking laat vaar het in die hoop dat dinge vanself beter gaan 

word: 

How did you respond to the blankness of their eyes 

How did you respond, oh troubadour 

How did you respond to their language of guns knives knuckles and boots 

Or did you still stubbornly hope the poetics of humanity will spread through the desert of 

their inhumanity. 

Brought by the years of cruel white winter 
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Subjekte in sulke tradisionele kontekste kan nie vanself kritiese denke ontwikkel nie. Onderwys in die ou 

bedeling het die status quo bevorder en meesterverhale vertel waarin subjekte mities gemodelleer is as 

pionne. Een van die maniere waarop dit gebeur het, is deur sake en vakinhoude los van mekaar aan te 

bied. Dit bevorder 'n wereldbeeld waarin. die linkerhand los is van die regterhand en nie weet wat sy doen 

nie. Soos wat Aardrykskunde en Afrikaans niks met mekaar te doen het nie, het swart en wit niks met 

mekaar te doen nie, en ryk en arm nie, en die arm plattelandse geslaande vrou niks met die departement 

van welsyn nie. 

Daarenteen kan 'n wereldbeeld voorgehou word waarin dinge lateraal geweb is met mekaar, waarin 

mense en strukture interaktief en nie passief nie met mekaar omgaan, en waarin kanale oop is vir 

transdissiplinere verbande - net soos die "multiple entry and exit points" wat deur die Witskrif vir 

Onderwys voorgehou word. Om transformasie van ingesteldhede te bewerkstellig, moet onderwys 

getransformeer word om 'n koherente, holistiese benadering tot sosiopolitiese verantwoordelikheid te h8 

en te fasiliteer. 

Freire (1973:33) is duidelik oor die doelstellings van getransformeerde en transformerende onderwys: 

eerstens om bevryding en bemagtiging te fasiliteer, tweedens om kritiese ingesteldheid te ontwikkel, 

derdens om weerstand te bied teen emosionele mag en om die uitdagings van die tyd raak te sien, 

vierdens om sosiopolitiese verantwoordelikheid te aanvaar, sodat (vyfdens) die studente die problema 

van hulle konteks dapper kan bespreek om daarby in te meng ("to intervene"), sodat (sesdens) hulle nie 

hulle sin van self oorgee aan ander se besluite nie. Freire se doelstellings is met ander woorde hierargies 

ingebed en sy uiteindelike doelsteliing is dat studente 'n sin van self in konteks kan ontwikkel. . 

Hoe word hierdie doelstellings bereik? Hoe moet onderrig lyk wat dit wil ontwikkel? 

• Daar moet voortdurend herevalueer word. Freire (1973:35) bedoel seker dat die student die realiteit 

heeltyd moet herevalueer, maar ek wil dit ook van toepassing op die onderrig maak - die onderrig 

moet heeltyd herevalueer word, dus buigaam wees, en dus moet 'n oop punt in die 

kurrikuleringsproses ingebou word vir terugvoer van die student. 

• Wetenskaplike metodes en prosesse moet aangepas word - paradigmawisseling. 

• Studente moet hulself sien in 'n dialektiese verhouding met hulle sosiale gegewe. 

• Studente moet self verantwoordelikheid ervaar deur aktiewe deelname in skole, vakbonde, 

gemeenskappe, kerke- plekke van besluitneming, sosiopolitiese kerne. 

Deur self dee! te neem in sosiopolitiese kerne, oefen studente hulle demokratiese vaardighede, want 

sulke vaardighede kan net in ervaring verwerf word. Freire se daar is probeer om kennis van demokrasie 

verbaal oor te dra (1973:36). Maar na sy ondervindings weet Freire dat onderrigpraktyke wat nie 
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geleentheid gee vir egte deelname, debat en analise van probleme nie, nie studente leer om met 

demokratisering te identifiseer nie, en opnuut die gebrek aan ervaring in demokratisering versterk. 

4.6.1 In ervaring ingedompel 

Om ondervinding te he in die gemeenskap en ander plekke buite die universiteit, behels dat die student 'n 

nuwe verhouding met haar probleme bou, en daardie verhouding is intimiteit, intieme kennis. Freire 

(1973:26) se onderrigfilosofie is dus meer gerig op probleemoplossing as op inhoudelike kennis, dus 

meer eksperimenteel en oopeindig as ingestel op die onder-die-knie-kry van leerinhoude. Meer "ek 

wonder" en minder "ek weet". Ni.e inerte idees nie maar die gebruik van en toets van idees, die 

skommeling daarvan in nuwe kombinasies in interaksie met, in antwoord op die eise van die tyd, die vrae 

wat deur die realiteit gevra word. Net so het 'n Utrecht se literatuurdosente in 'n onderhoud oor 

werkscolleges driftig gese dat navorsingsgerigte kursusse nie net vir senior studente is nie, en dat 

eerstejaarstudente net bemagtig word in die wetenskaplike metode as hulle die geleentheid daarvoor kry 

(Rigney, 1994). 

Freire se beklemtoning van ervaring beteken nie hy verwerp teorie nie. Brasilie se onderwys was vol 

woord, maar dit het teorie gekort, se hy (1973:37), teorie wat inmeng ("intervene") in die realiteit en wat 

hom met bestaan bemoei. Soos Spivak en Althusser glo Freire ook dat tE?oretiese diepgang tot daad lei. 

Freire (1998:20) het byvoorbeeld geweier, toe hulle sy metode vir Sao Tome kom leer, om die 

"tradisionele skeiding tussen teorie en praktyk in die skedule in stand te hou deur eers die teorie aan die 

onderwysers te verduidelik en dan voorbeeldsessies te hou. Want in wese sou dit beteken dat daar tyd 

eenkant gehou word vir toesprake deur mense wat beskou word as geskik om vir ander mense te praat. 

Daarenteen het hy dadelik begin eksperimenteer met die teenstelling tussen praktyk en teorie. 

Hy het daarom die werkswinkel se program s6 gestruktureer dat die dosente wat dit bywoon presies 

ondergaan en ervaar wat hulle studente sal wanneer hulle die eindproduk aan hulle !ewer. Hy leer dus 

deur voorbeeld - daar is by Freire min verskil tussen practice and preaching. 

Dieselfde het gebeur in 'n kursus oor uitkomsgebaseerde onderwys wat ek in 1999 by die Wildlife and 

Environmental Society of South Africa geloop het in Mtunzini: Die dosente (leerders) wat die kursus 

bygewoon het, het hulle eie doele (met die kursus) aan die begin van die kursus gestipuleer en 

gedurende die loop van die kursus self aktief gekies en gewerk om daardie doele te bereik. Die dosente 

(leerders) is binne hierdie onderrigmetode in die kursus ingedompel ("immersed"). In plaas daarvan dat 

hulle heeltyd teorie gehoor en bestudeer het oor wat uitkomsgebaseerde onderwys is, is hulle blootgestel 

daaraan. Deur "showing instead of telling" het hulle gesien hoe 'n kurrikulum gestruktureer word sodat dit 

op die studente se doelstellings fokus, eerder as dat hulle blootgestel is aan leeswerk en lesings om dit te 
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verduidelik wat die teorie van doelstellinggerigte onderwys is. Daar is dus nie so seer gebruik gemaak van 

voorbeelde hier en daar nie, maar meer van praktyk, onderrigdoelstellings in werking. 

Dit gaan daaroor dat daar liefs nie skeiding tussen teorie en praktyk moet wees nie, en dat teorie welkom 

is as 'n analitiese besinning, nie as abstraksie van die realiteit nie. Want abstrakte teorie kan studente 

toespin in narewe wegwees van die werklikheid af. Freire verwerp woordryke veralgemenings, hy soek 

die deurtastende spesifieke. Teorie maak meer moontlikhede van vernuwing oop deur innovasie en 

navorsing. 

Studente wat "weg" is van die werklikheid af is ontmagtig. Hulle kan nie deelnemend daarmee in 

interaksie tree nie en kan ook nie vir hulleself 'n plek in die arbeidsmark beding nie. Onderliggend aan 

Freire (en by vergelyking ook aan uitkomsgebaseerde onderwys) se siening van die verhouding tussen 

teorie en praktyk, vind ons dus die oortuiging dat werklikheid en onderrig gevaar loop om van mekaar af 

weg te dryf. Geen ivoortoring vir Freire nie, geen cogito ergo sum nie, hy sal eerder met hande vol dagha 

staan - die marxistiese oortuiging dat werk vry maak. 

4.6.2 Dialoog in die klas 

Freire bespreek onderrigverhoudings tussen subjek en objek op en bevind (soos die voorstanders van 

uitkomsgebaseerde onderwys) dat hoewel niemand heeltemal onkundig is nie, niemand alles weet nie. 

Onderrig is gewoonlik gelei, gedomineer, deur 'n bewussyn wat onkunde verabsoluteer sodat die dosent 

die sogenaamde ongekultiveerdes kan manipuleer. As studente heeltemal onkundig was, sou hulle nie 

hulself kon hanteer (manage) in die lewe nie, en sou hulle dus die orientering en rigtinggewing nodig 

gehad het van hulle wat gekultiveerd en superieur is (Freire 1973:43). Leesboekies vir geletterdheid 

plaas die ongeletterde gewoonlik in die posisie van die objek, en nie van die subjek nie. Sulke boekies en · 

dosente skenk (donate) aan die ongeletterde woorde en sinne wat eintlik eerder moes kom uit haar eie 

kreatiewe werk (1973:49). 

Onderwysers en dosente is in die pos1s1e om dominante verhoudings tussen mag en kennis te 

destabiliseer, te bevraagteken en te disorganiseer. So kan hulle bydra tot die soort radikale verandering 

in lesinglokaaldiskoers waarna afdeling 3 rigtingwys (Mclaren 1993:8). Spivak (1987:55) se beginsel is 

dat radikale dekonstruksie van die magsdiskoers in die lesinglokaal ook kan bydra om die magsdiskoerse 

van die ander twee ideologiese apparate (ekonomie en staat) te subverteer, of dan minstens te 

dekonstrueer. 

Die klaskamer is in Freire se raamwerk nie net 'n plek van leer nie, maar ook die plek waar die dosent 

beliggaam word in die teorie, die diskoers, binne die bepaalde politiek van geposisioneerdheid wat op 
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hierdie dosent van toepassing is. Die klas staan nie op sy eie nie maar in 'n veld van kompeterende 

diskoerse en komplekse verhoudings. Die dosent se status posisioneer haar klaar as vaandeldraer.van 

die kultuur van wit manlikheid, die patriargale dominante stelsel. Of dan minstens in 'n ander posisie 

gemerk met mag, soos die analise in hierdie studie se afdeling 3.2 wou aantoon. Die students is 

gewoond dat die onderrig so 'n rigting aanneem, dat dit die dominante diskoers se belange bevorder. Nou 

moet dosente vir students wys hoe diskoerse in die klaskamersituasie geskep word, en hoe haar eie en 

haar intellektuele biografie bydra tot kritiese analise van die diskoers. Haar eie subjektiwiteit moet naas 

die diskoers se boodskap te voorskyn kom, sy moet in 'n soort gesplete tong kan praat (die 

dekonstruktiewe posisie van die radikale dosent). Hulle, sy en die students, moet mekaar samewerkend 

ontmoet (McLaren 1993:20), en mekaar se diskoerse deel. 

Om Freire se beginsels in werking te stel, behels dat onderwys so gestruktureer word dat die METODE 

aktief is, dat dit studente in dialoog (met kursus, met dosent, met wereld en realiteit) betrek, dat dit krities 

is en kritiek stimuleer. Hy glo in tegnieke soos tematiese 'breakdown' en kodifisering van die lesinhoud 

(Freire 1973:45). Sy siening van metode behels dus dat die INHOUD van kursusse herbedink word. As 

die inhoud nie relevant is en nie as 'n vertrekpunt vir interaktiwiteit kan dien nie, moet dit aanpas. Dit is 

dus duidelik dat by Freire, die kurrikuluminhoud onderhewig is as aan die metode waarin die kurrikulum 

aangebied word. Daar kan dus nie by hom veel sprake wees van 'n "body of knowledge" waaroor die 

dosent beskik, wat hy aan die student kan oordra, en wat die student (passief) kan ontvang nie. 

Die dialogiese metode veronderstel, meen Freire, gelykheid, 'n horisontale verhouding tussen dosent en 

student wat berus op 'n verhouding van empatie, liefde, hoop, vertroue, nederigheid en kritiesheid. In so 

verhouding vind kommunikasie plaas. 

Daarenteen, meen Freire, is die student-dosent-verhouding in onderrig gewoonlik een van oordrag 

(kennisoordrag en kultuuroordrag), anti-dialoog, nie kommunikasie nie. Hy verduidelik dat sulke 

verhoudings 'n onderrigbeskouing impliseer van kursusinhoud as 'n boodskap, 'n communique wat 

oorgedra word, eenrigtingkommunikasie en nie gesprek nie (Freire 1973:46) Dit is 'n vertikale verhouding 

tussen student en dosent. 

Maar dialoog in 'n klas kom nie so maklik nie. Elsworth (1992) vind byvoorbeeld in haar klas met senior 

opvoedkundestudente in Ohio dat 'n Chikane-student nie haar eie stem kon laat hoor, voor sy haarself nie 

eers posisioneer het in terme van wat sy nie is nie, en dit is 'n ingewikkelde saak. "Acting as if our 

classroom were a safe space in which democratic dialogue was possible and happening did not make .it 

so" (Elsworth, 1992:107). Want buite die klas gaan die magsdinamika voort, en as dit nie eers 

gekonfronteer word binne die klas nie, kan demokrasie nie binne die klas sommer vanself gebeur net 

omdat dat daar die van die radikale dosent goeie bedoelings het nie. Elsworth bied dus 'n praktiese 

voorbeeld van hoe om krities selfrefleksief oop te wees vir skynheilige pluralisme. 
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Elsworth (1992:1 08) het in gesprekke buite die klas agtergekom dat studente bang is om in die klas tot 

dialoog toe te tree, omdat hulle misverstand vrees, of slegte ondervindings had in vorige pogings om te 

praat, of gevoel het sekere onderdrukkings word gemarginaliseer ten behoewe van ander onderdrukkings 

(byvoorbeeld anti-semitisme het minder belangrik gelyk as feminisme of rassisme), omdat hulle skuldig 

gevoel het om so te voel, omdat wit studente wou bewys hulle is nie die vyand nie, omdat vrees ervaar is 

as hulle eie identiteit ontbloot word. En dan moet daar nog tyd oorbly vir die vakinhoud ook ... 

Om klaskamergesprek te rig random die vakinhoud het eintlik heelwat minder weerstand teen dialoog 

ontlok, as om oor die eie identiteit te probeer gesprek voer. Studente se vrees in gesprek gaan dan nie 

oor hulself nie, maar word gekanaliseer in die studiemateriaal in. Dit is met ander woorde vrugbaarder om 

die studente se dialogiese vaardigheid te ontwikkel binne die studie van letterkunde, as binne die studie 

van die student se eie identiteit. Subjekvorming vind immers nie net plaas in· kursusse wat daarop fokus 

nie, maar altyd. 

Elsworth se antwoord om skynheilige pluralisme in die klasdialoog te vermy is dus om buite die klas 

kommunikasiebasisse met die studente op te bou, en om binne die klas te werk aan die vakinhoud. 'n 

Kommunikasiebasis buite die klas · hoef nie deur of met haar te wees nie. As die studente in groepe 

saamwerk buite die klas (byvoorbeeld aan 'n groepswerkstuk, dus random vakinhoud) kan dieselfde 

horisontale verhoudings ontwikkel. 
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4.6.3 Oor lees en skryf 

Een van Freire se belangrikste eerstelynse kursusdoelstellings is geletterdheid. Die interessante verband 

tussen 'n geletterdheidskursus en 'n letterkundekursus is dat albei gaan oor lees. Nie net lees nie, maar 

ook om allerlei tekste daaroor op te stel, soos verslae, referate, notules, koerantberigte, resensies. 

Hoewel daar verskille is, is Freire se doelstelling van kritiese lees ook een van daardie vaardighede wat 

literatuurgraduandi onderskei in die wereld van werk. 

Die doelstelling om krities te lees aan wereld en woord, teks en konteks, omvat vir Freire (1998:22) 

onderdoelstellings: 

(1) Die eenvoudige, "onbewaakte", onskuldige taal moet nie verwerp word nie. So glo ook 

koerantsubredakteurs dat die taal waarin 'n joernalis 'n berig geskryf het, nie as sulks verwerplik is 

nie. Dis waarskynlik in die akademie meer so, as in ander diskursiewe velde, dat skrywers verhoed 

word om aan die diskoers dee! te neem as hulle dit nie in aanvaarde, heersende taal en terme stel 

nie. (Artikels wat aan 'n tydskrif soos Literator voorgele is, word byvoorbeeld meermale verwerp 

totdat dit in "akademiese taal" gestel word.) Freire meen "ander" taal moenie verwerp word nie 

omdat dit ontstaan uit reele dag-tot-dag ervaring, sensoriese bestaan. (Die reele is by hom 'n 

toetssteen, en herinner aan rupture by Althusser soos bespreek in afdeling 3.1.) 

(2) Om krities te lees, moet 'n mens wegdoen met die idee van moeilike taal. Freire moedig ook aan dat 

onderwys nie skroom om goeie werk deur goeie skrywers, wetenskaplikes en filosowe te gebruik nie 

- werk van "those who do not fear working their language in search of beauty, simplicity and clarity'' 

(Freire 1998:24). Hoewel hy meen ons hoef nie vir die moeilike taal daarvan weg te skram nie, se 

Freire moeilike taal is onmoontlike taal, dit is taal wat ontstaan random (om en om) abstrakte 

konsepte. Dit is dus geabstraheer uit realiteit uit. Daarmee wil Freire nie aanvoer dat baie 

verskillende vorme van taal, van register en van sintaks uitgesluit word nie. Hy stel wei voor dat 

skrywers wat gebruik maak van daardie wetenskaplike en akademiese taal toeganklikheid nastreef, 

al gee hy toe dat dit soms moeilik is om wetenskaplike dinge op eenvoudige maniere te se. Die onus 

rus egter op die student om te leer om selfs deur moeilike tekste te druk: "No-one who reads has the 

right to abandon the reading of a text because it is difficult, because he or she does not understand 

the meaning, for example, of a word such as epistemology' (Freire 1998:22). 

Maar om moeilike tekste te leer bemeester, het studente basiese instrumente nodig, soos wat bouers 

troffels nodig het, en een daarvan is woordeboeke, ook etimologiese woordeboeke, en woordeboeke wat 

fokus op werkwoorde, en ander vir ander woordsoorte, filosofiese woordeboeke, tesourussse en 

ensiklopediee (Freire 1988:22). In Freire se konteks en in die Suid-Afrika van vandag is sulke 

hulpbronne skaars. Hy moedig aan dat woordeboeke as die dosent en student se basiese reg beskou 

word en dat dit as universiteite se plig beskou word om toegang daartoe te bied via biblioteke. 
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'n Tweede basiese instrument wat lerende lesers nodig het, is vergelykende lesings van tekste, lesings 

deur verskillende skrywers wat oor dieselfde onderwerpe werk, maar in verskillende. grade van 

moeilikheid. Dis glad nie tydmors om hierdie instrumente te gebruik terwyl jy lees nie: ''The time one · 

spends when one reads or writes, or writes and reads, on the use of dictionaries and encyclopedias, on 

the reading of chapters or fragments of texts that may help a more critical analysis of a topic, is a 

fundamental component of one's pleasurable task of reading or writing (Freire, 1998:22}. 

4.6.3.1 Leesliefde 

Oat Freire die taak van lees verbind met plesier, is 'n doelstelling van literatuuronderrig wat dikwels 

opgeduik het in afdeling 3.2.9 - om leesliefde aan te kweek, 'n leeskultuur. 

Die moeilike tekste moet dus toeganklik gemaak word vir (en deur) studente. Daar is wei 'n korrelasie 

tussen die moeilikheidsgraad (Freire noem dit die inhoudsvlak) van 'n boek en 'n Ieser se 

ontwikkelingsvlak. Daardie vlakke hang af van die intellektuele ondervinding van beide die Ieser en die 

skrywer. In hierdie verhouding tussen vlakke word leesbegrip medebepaal. En om te studeer is 'n 

geduldige en ongeduldige oefening aan die kant van die student om daardie mispassing in vlakke in te 

haal: "that is why studying is a preparation for knowing: It is a patient and impatient exercise on the part of 

someone whose intent is not to know it all at once but to struggle to meet the timing of knowledge" (Freire, 

1998:23}. 

Wanneer ons lees kan ons nie verwag dat skrywers hulle werk doen, naamlik om te skryf, en ook ons (die 

Ieser se) werk doen, naamlik verduidelik, verstaan, nie. Skrywers se werk is om eenvoudig en liggies te 

skryf, sodat dit makliker is vir die Ieser om te verstaan, toeganklik, maar sander om self stap vir stap te 

verduidelik. 

'n Leser se·werk is om hard te werk om te verstaan, nie met die eerste oogopslag nie, maar verstaan 

moet aktief aangepak en ged6en word. 

Lees is dus interverweef met skryf in Freire se onderwysfilosofie. Daarom. ook dat hy, soos hierbo 

bespreek, die keuse van sty! en register in skryftaal beskou as subdoelstellings vir leeswerk: Enersyds 

moet grondvlaktaal nie probeer weggeleer word nie, en andersyds hoef daar nie teruggedeins word vir 

moeilike taal van groot skrywers nie. 

In die proses om lees en skryf te onderrig moet hulle (lees en skryf) beskou word as iets wat nodig is vir 

iets anders, middele tot doele. Dit sluit aan by die beginsels van doelstellingsgerigte leer: wat kan die 

student met die aangeleerde vaardighede maak. 
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Hy reken dat as ons van vroeg af al by studente 'n liefde vir lees en skryf aankweek, en daardie liefde in 

stand hou dwarsdeur hulle onderrigloopbaan, sal voorgraadse studente waarskynlik minder worstel met 

skryf. Hy se hy hoor meer dikwels as enige iets anders by voorgraadse studente: "I cannot write". Hy se 

studente se onsekerheid oor skryf (soos ek hier nou) openbaar die hartseer feit dat die onderwys nog so 

ver is van 'n in-diepte begrip van wat leer beteken. Net so is dit een van die doelstellings vanuit die 

wereld van werk dat studente aanmekaar nuwe inligting moet kan absorbeer en verwerk, soos om 

aanmekaar nuut te lees en daaroor te skryf, teksvaardigheid (1998:24). 

As studeer nie amper altyd so swaar las vir ons was nie, as lees nie 'n bittere plig was nie, maar as lees 

en leer bronne van plesier was, en ook bronne van kennis oor hoe om beter in die wereld te beweeg, sou 

ons meer aanduidings gehad het van suksesvolle onderrig. En op sy beurt is leesliefde 'n middel tot ander 

doele. Ons het van Freire se doelstellings hierbo gesien, byvoorbeeld om verantwoordelikheid te aanvaar 

vir die eie leerproses, en 'n sin vir 'n vrye self, skeppendheid en herskeppendheid. Sonder lees en skryf 

is dit in die geletterde kultuur omtrent onmoontlik om te leer, te soek en om die subjektiwiteit van dinge te 

leer ken, en objekte se bestaans- en beweegrede krities raak te sien. Daarom moet lees en skryf nie in 

teenoorstaande pare (biner gedichotomiseerd) staan nie maar as deel van die geduldige, ongeduldige 

proses van groei en van weet. 

4.7 . Kurrikulering 

Freire voorsien dat 'n postgeletterdheidkursus ook gekurrikuleer kan word volgens dieselfde metode wat 

hieronder uitgestip word, en dat so 'n kursus dan net sal verskil van die geletterheidskursus in terme van 

inhoud. Die implikasie is dat 'n meer gevorderde kursus, byvoorbeeld op universiteit, ook volgens 

dieselfde metode gekurrikuleer kan word. In hierdie gedeelte word Freie se · kurrikuleringsmetode 

uitgestippel. 

4.7.1 Breakdown en Kodifisering 

Freire se geletterheidsdosente . het 'n tema. of kulturele konsep gekies, en dit opgebreek in tien 

"eksistensiele" situasies (iets tipies aan hulle bestaan) waarmee die klas vertroud is (breakdown). Dan 

teken hulle sketse van die situasies (kodifiseer) en vertoon die prente op 'n truprojektor. Die groep · 

studente moet die prent dan dekodeer deur te vertel wat hulle daar sien. Dit is nie moeilik nie, omdat hulle 

vertroud is met die situasie wat uitgebeeld is, en soos hulle aangaan word woorde wat hulle reeds in 

konteks ken, in skrif vir hulle gewys. 
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Een so voorbeeld van kodifiserig is toe Freire Sao Tome in die Guinee-golf aan die weskus van Afrika 

besoek het om die metoda daar bekend te stel aan dosente. Hy het 'n prentjie gebruik van 'n plaaslike 

kusdorp, Porto Mont, met huisies al langs die strand in 'n ry, wat uitkyk op die see, en 'n visserman wat 

wegloop van 'n boot af met 'n vis in die hand. Twee van die deelnemers het opgestaan en na die venster 

toe gestap en uitgekyk na die toneel van .hulle alledaagse ("eksistensiele;') realiteit. En weer omgedraai en 

gekyk na die kodifisering (die prentjie van die landskap) en gese ja, dis hoe Porto Mont lyk, en ons het dit 

nie eers geweet nie. Tot toe was hulle "lesing" van die plek, en van hulle eie wereld, bedek met 'n dofheid 

wat gekeer het dat hulle kon sien hoe hulle lewens lyk, baie soos die illusie wat Althusser beskryf tussen 

die subjek en haar wereld (afdeling 3.1). Die kodifisering het hulle in staat gestel om 'n nuwe lesing te 

maak van hulle self as subjekte, en hulle konteks, en hulle ou lesing te herskep. 

Hoe die dekodifiseringsproses in die geletterheidsklas verloop het, is deur die koordineerder (dosent) 

gefasiliteer. Die student se selfverwesenliking is dus nie heeltemal onafhanklik van die dosent nie. Hier is 

een van die slaggate wat hierbo genoem is as die klem op die verhouding tussen dosent en student, net 

soos die swakpunt by doelstellingsgerigte onderrig. In 'n kursus wat deur die Wildlife and Environmental 

Society of South Africa in 1999 in . Mtunzini aangebied is oar doelstellingsgerigte onderrig in 

omgewingsbewaring, het oak geblyk dat dit gevaarlik is as die koordineerder te vee! werk self moet doen, 

as dit te vee! afhang van haar charisma, onuitputlike energie en geesdrif. Daarom beklemtoon Freire 

(1973:48) dat die onderrigmetode wat hy voorstaan die instrument van die leerder en van die leerkrag 

moet wees, anders is dit top-down en vind geen transformasie van die self as aktiewe agens in haar eie 

konteks plaas nie. 

Die transformasie-aspek is, soos hierbo bespreek, nie net van toepassing op leer lees en skryf nie. Freire 

se om geletterdheid te verwerf is, beteken vee! meer as die meganiese en mentale beheersing van lees

en-skryf-tegnieke. Dit is om hierdie tegnieke bewus te beheers, om te verstaan wat jy lees en skryf, om te 

kommunikeer. Daarom gaan dit nie om die memorisering van letters, lettergrepe, woorde, sinne nie -

lewelose dinge wat niks te doen het met die wereld waarin jy jou bevind nie - maar dit gaan oar 'n 

installing van skep en herskep - selftransformasie wat uitloop op inmenging (intervention) in jou eie 

konteks (Freire, 1973:50). 

So gaan dit vir die literatuurstudent op universiteit oak nie (net) oar die beheersing van literatuur of van 

literatuurteorie nie, dit gaan nie (net) oar die toepassing van teoriee op tekste nie, dit gaan oar 

kommunikeer, oar die verwerwing van 'n nuwe self en houding oar die self en die eie konteks wat sal 

uitloop op transformasie. Een so transformasie is om beroepsgereed te wees. Nag een is 

demokratisering en bemagtiging. 

Vir die kurrikulum betaken dit om Hewer materiaal aan te bied wat 'n aktiwiteit genereer, as materiaal wat 

. 'n einddoel veronderstel. Die materiaal is nie die einddoel nie, die student se interaksie daarmee is. Dit is 

327 



waar Freire en doelstellingsgerigte onderrig ooreenkom. Dit beteken nie materiaal is nie belangrik nie, 

maar dat materiaal ook net middel is, nie die doelwit nie. 

In Freire se geletterheidsopleiding het die kodifisering berus op "generatiewe lettergrepe". Die 

koordineerders het generatiewe lettergrepe ge'identifiseer waarmee baie woorde gebou kan word wat in 

die gekodifiseerde prent voorkom. As die prent byvoorbeeld 'n werkende messelaar uitgebeeld het, sou 'n 

generatiewe lettergreep kon wees: bou. 

Die onderwerpe van die prente is gekies nadat onderhoude met die studente gevoer is om hulle relevante 

konteks, hulle eksistensiele situasies, te peil. Daaruit is 'n lys temas opgestel, en die wat hulle baie leen 

tot generatiewe materiaal is dan in prente uitgebeeld (Freire 1973:49). 

Freire se metoda herinner aan analise van 'n teks: begin met 'n stimulerende gegewe - 'n prent van 'n 

bekende situasie in hulle geval, 'n gedig (of ander teks) in die geval van literatuuronderrig, en dekodeer 

dit. Freire (1973:51) meen onderrig behoort weg te spring van 'n bekende. Hoewel dit 'n algemene 

beginsel in so te se aile kommunikasie is, kan literatuuronderrig ook speel in die rigting van die 

onbekende. Waar die ongeletterde student 'n klein kenniskapitaal het, kim die eerstejaar

universiteitstudent met vreemde materiaal uitgedaag word. Waar die skets 'n representasie van die 

studente se realiteit is, representeer 'n gedig soms iets Anders. In albei gevalle moet die materiaal so 

gekies word dat dit gesprek stimuleer wat kan lei tot grater kritiesheid, terwyl geleer word wat geleer moet 

word, hetsy letters of letterkunde. 

Die wegspringpunt is dus om uit te vind wat studente reeds weet. As die gekodifiseerde skets op die 

·truprojektor byvoorbeeld een is van 'n messelaar met 'n troffel in die hand, sal tipiese segoed uit die 

situasie opduik. Ek is dit met Freire eens is dat jy moet weet watter basis van kennis jou studente by 

intrede het, maar dit is baie moeilik om in heterogene groepe met verskillende einddoelstellings, uit te vind 

wat die gemeenskaplike wegspringbasis vir ons as klas is. 

Dit sal help om meer relevante kurrikulering na te street en meer dialogiese dosent-student-verhoudings 

(horisontaal) te skep. 'n Verkenning van die student se realiteit help om te verseker dat die student as 

subjek gesien word, en dit is waarop 'n horisontale verhouding berus (Freire 1973:50). 
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4.7.1.1 Op universiteitsvlak 

Op universiteitsvlak is dit egter heelwat haalbaarder om studente se kontekste, frustrasies en doelstellings 

te probeer peil met vraelyste, en via elektroniese media soos epos, as met 'n onderhoud. Dit behoort ook 

opgevolg te word, byvoorbeeld deur die vraelyste halfpad in die kursus weer voor te le. In die Wessa

kursus (Mtunzini 1999) is studente byvoorbeeld vooraf gevra om hulle doelstellings met die kursus saam 

met hulle inskrywingsvorm aan te stuur. Op die eerste dag (maande na inskrywing) moes elke student 

weer haar eie doelstellings neerskryf. En daarna is daar ook op die eerste dag in 'n breinstormsessie lyste 

gemaak van studente se doelstellings. In die middel van die kursus is dit weer genoem en bespreek, en 

aan die einde het studente die kursus geevalueer aan die hand van die mate waarin aan daardie 

doelstellings voldoen is. Freire eis ook voortdurende herevaluasie aan die hand van doelstellings. 

Freire (1973:50) het die onderhoude met studente laat ontleed deur kenners om te help om geskikte 

onderrigmateriaal en -metode te kies - en wie was daardie kenners? Dit was ons, die literatuurteoretici. 

Freire het 'n professor in literatuurteorie gevra om 'n stel temas uit die onderhoude te kristalliseer. Die 

temas is dan in leseenhede georganiseer (verdeel), en elke leseenheid het sy gekodifiseerde situasie met 

gepaardgaande generatiewe woorde gehad, en die generatiewe woorde is gekies volgens 'n lys kriteria 

uit Freire se kennis van geletterdheid en pedagogie. Waar die studente dus die tema bepaal, klee die 

dosente dit met tegniese inhoud in. 

Die volgende stap is om lesplanne verder uit te werk, nie as rigiede skedules nie, maar as "agendas" 

(Freire 1973:52). Om lesplanne op hierdie stadium te beplan is redelik laat, in vergelyking met Malan en 

Du Toit (1991) se siklus van kurrikulering. Dis omdat Freire se metode nie verwag dat die lesplan klaar 

moet wees voordat daar met die studente in interaksie getree word nie, maar daarna. Hierdie metode het 

dus die implikasie dat 'n paar kontakure gewy word aan interaksie en kurrikulering, en nie aan studie van 

die vakinhoud nie. 

In verskeie letterkundekursusse is die eerste lesuur of wat gewy aan orientasie ten opsigte van die 

kursus. In plaas daarvan dat 'n dosent die kurrikulum in daardie tyd aan studente voorle, kan dit gebruik 

word vir gesprek daaroor, en in effek nie eintlik meer kontakure gebruik nie, veral as inligting oor studente 

se doelstellings en wegspringpunte vooraf reeds ingewin is. En in plaas van persoonlike onderhoude kan 

studente se invoer per epos of rekenaarwerkgroepe soos 'n bulletinbord versamel word, of in 

mentorgroepies met die hulp van senior studente. Die mentorgroepies en rekenaarinvoere sal nie 

kontakure opvreet nie en sal kontak tussen studente en tussen studente · en onderrighulpmiddels 

bewerkstellig, en so kommunikasievaardighede ontwikkel. 
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Dan volg die laaste stap voor die les eindelik plaasvind: die lesmateriaal word voorberei: breakdown. Die 

prente word gemaak. Die generatiewe woorde word gekies en in volgorde van moeilikheidsgraad 

geplaas sodat dit aan die studente aangebied kan word vir dekodifisering, lees. 

In hierdie stadium word ontmoetings gereel met koordineerders (dosente) om hulle te "instruct" oor die 

groepe se behoeftes en oor die lyste generatiewe woorde. Die woord "instruct" beteken by Freire 

(1973:52} sowel oplei as opdrag gee. Die dosente moet bekeer wees (of word) tot die konsep van die 

dialogiese metode (" ... must' be converted to dialogue"- 1973:52}. Die instruksie gaan dus nie soseer oor 

die tegniese aspek van geletterdheid nie, maar oor die opvoedkundige metode daarvan. · 

Die laaste fase van Freire se metode is wanneer die les aan die gang is. Dan wys die koordineerder 

(dosent) op die generatiewe aspek van die woord (die eerstelynse doelstelling:. geletterheid) eers nadat 

aile gesprek random die situasie, die realiteit, uitgeput is, en dit is hoekom hy dit analise en dekodering 

noem. Dit stel die student in staat om te werk vanuit kennis wat sy reeds het, om dus nie oorweldig te voel 

nie. 

Wanneer die gedekodeerde woord ge"identifiseer is, word dit versterk deur dit in skrif te wys, te 

visualiseer. Die woord word bo-op die skets waarin dit "voorkom" geprojekteer, en dan aileen, sander die 

objek waarna dit verwys (Freire 1973;53}. 'n Volgende woord wat ge"identifiseer word, sal dan letters of 

lettergrepe in gemeen he met die eerste woord. So word woord vir woord aangeleer. 

'n Kurrikuleringsgesprek kan ook vir letterkundedosente nuttig wees om tweedelynse doelstellings te 

ekspliseer, en om die kommunikasiesituasie in die klas te ontleed en te besluit oor herstrukturering 

daarvan. In Freire se situasie is een eerstelynse doelstelling, naamlik om te leer lees en skryf. Maar in 

letterkunde se geval, waar daar verskeie verskillende doelstellings is in verskillende vakke en modules en 

departemente, kan 'n kurrikuleringsgesprek miskien vroeer gehou word, en op 'n minder "instructive" 

manier. Kurrikuleringsgesprekke tussen verskillende letterkundedosente kan lesplanne hopelik be"invloed 

sodat daar beter afstemming van (selfs dan net tweedelynse) doelstellings kan gebeur en studente 

minder fragmentering van kursusinhoude ervaar. 

Hieruit volg een van die punte van kritiek teen Freire - as direkteur van sy departement se doelstellings 

het hy 'n goeie tyding om uit te dra, die boodskap van bevryding, en aile medewerkers moet daarby inpas. 

Maar by 'n universiteit met verskillende kenners is dit moelik om so 'n saamgestemde afgestemde 

eerstelynse doelstelling te bereik. Hieronder sal ons dus verder uitbrei op wat bedoel word met bevryding 

en bemagtiging as doelstellings. 
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4.7.1.2 In postkoloniale Afrika 

Dit klink (vir Amerikaanse feminis Gaby Weiner, 1995:125) na 'n "verbasend konvensionele 

onderrigteorie" om te se bevrydingspedagogie verbind evaluasiekriteria met gewenste uitkomste. Maar as 

een van daardie gewenste uitkomste as bemagtiging van. die student beskryf word, kom die 

"revolusionere" program se ware kleure te voorskyn .. 

Bemagtiging vir en van wat? Bemagtiging en bevryding as doelstelling moet verder gespesifiseer word, 

meen Elizabeth Elsworth (1992:98), anders loop 'n kursus gevaar om bemagtiging as doel in sigself te 

stagneer, en dan het ons die middel-doel-verwarring wat in essensialisme vasloop. 

Hierby voeg Weiner (1995:125) nog die bemagtigingsdoelstelling dat ervaring epistemologies 

bevraagteken moet word as 'n bron van kennis en waarheid. Sy het met ander woorde 'n meer kritiese 

houding oor die waarheid van die eie ervaring as Freire, en dit sluit aan by Elsworth se kritiek oor 

outentieke identiteit as 'n bron waaruit die subjek se stem ontwikkel kan word. Dit sluit ook aan by die 

kritiek teen essensialisme wat in afdeling 2.2.3 aangevoer is, en by die manier waarop Althusser 

spontane'iteit bevraagteken as 'n bron van kennis, want hy meen dit le nie buite die invloed van die 

ideologiese staatsapparate nie. 

Dit is daarom nodig om teoreties uit te klaar presies watter bemagtiging van watter subjektiwtieit verkry wil 

word. In daardie uitklaringsproses van die doelstelling is die student 'n mede-onderhandelaar. 

Soos Makgoba (in afdeling 3.3) betreur Vilakazi (1999:9) dat 'n kloof ontstaan het tussen swart 

intelligentsia en hul eie tradisie, sodat eenvoudige ongeletterde mense eintlik die houers van kultuur 

geword het. Soos Freire se gewone mens, is die onopgevoede Afrikaan vir Vilakazi en Makgoba bronne 

van outentieke eie kulturele identiteit. Die fotograaf Peter Magubane leef daardie standpunt van die 

intellektueel uit deur verafgelee dorpies se lewenswyses en individuasieprosessse te fotografeer as 

dokumente van 'n kultuur waartoe toegang steeds verklein (byvoorbeeld in die. 1998-boek Vanishing 

Cultures of South Africa). 

Die akademie as 'n "universalistiese" instelling verseker dan ook nie ruimte vir identiteite anders westers 

nie. So bevraagteken Elsworth (in afdeling 4.6.2 hier bo) of 'n dosent haar eie identiteit eenkant kan laat 

staan wanneer sy met bevrydingspedagogie 'n stem aan die subjek wil gee in die klaskamer. Sy wys 

daarop dat sy as wit middelklas-dosent nie sender risiko aan 'n swart student 'n stem kan gun nie, en dat 

sy deur daardie risiko te verswyg, mag sou probeer behou. Daarom moedig sy aan dat bemagtiging nie 

as 'n doelstelling in sigself gesien moet word nie, maar dat gevra word: bemagtig waarvoor. 
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As bevrydingspedagogie nie genoeg teoretiseer oor wat dit met bemagtiging wil bereik nie, kan die 

deelnemers aan so 'n kursus dalk inkoop daarin dat demokrasie in hulle klas bereik is, omdat hulle so se. 

'n lllusie van gelykheid kan dus sus terwyl die outoritere verhoudings in stand gehou word (Elsworth, 

1992:98). Soos Althusser glo sy dus dat deurtastende kennis illusie kan verdryf. 

Daarom meen sy (soos Spivak in afdeling 3.2) dat studente toegerus moet word met hoe-vlak analitiese 

denke sodat hulle die pluraliteit van posisies krities kan ondersoek. 

In dieselfde grein van teoretiese skeptisisme bevraagteken Elsworth (1998) of dit moontlik is (soos 

sommige bevrydingspedagoge soos Giroux aanvoer) dat die dosent die posisie van leerder inneem. 

Giroux bedoel die dosent moet leer van die student se wereld en die student se kennis, en ook dat die 

dosent die studie-objek saam met die student moet her-leer. Dit veronderstel 'n onmoontlike posisie - die 

dosent kan tog nie teruggaan na 'n vorige fase, of 'n verbeelde fase, van nie-weet nie. Die dosent·kan wei 

indink hoe die student dinge beleef, maar om onkunde by die dosent te veronderstel, is na"ief. In hoer 

onderwys het ons immers met vakinhoude te doen waarin die dosent haar immers leeftye lank verdiep 

het. Elsworth meen die herleer-drogredenasie is die resultaat van te min teoretisering oor die onderwerp. 

Sy glo 'n meer subtiele uitgangspunt sal wees om binne die klaskonteks te onderhandel oor watter 

magspraktyk houdbaar is en watter nie. As die dosent erken dat onderrig outoriter en direktief van aard is, 

kan sy met die students onderhandel oor watter van daardie praktyke houdbaar is. Dit is byvoorbeeld in 

sekere omstandighede nie houdbaar dat students se teksinterpretasie as ongeldig beskou word nie, of 

dat hulle nie hulle eie voorgeskrewe tekste kan kies nie, terwyl die eksamen as evaluasiemetode miskien 

'n toegif aan die burokratiese struktuur is. 

Hiermee stel Elsworth (1992:99) voor dat students hanteer moet word asof hulle ook belang stel in sake 

van sosiale geregtigheid en politieke daadkragtigheid. Haar doelstelling word geformuleer as: "making 

one's self present as part of a moral and political project that links production of meaning to the possibility 

for human agency, democratic community, and transformative social action" (1992:99) 

Dit is deels 'n antwoord op die vraag waarvoor students bemagtig wil word. Verdere antwoorde uit 

Elsworth (1992:99) is dat onderrig probeer om teen rassisme te veg - en rassisme is immers 'n saak van 

subjekvorming. Sy sien dus dat bevrydingspedagogie werk in die rigting van meer keuses by sosiale 

identiteitsformasie. Sy waak ook teen wye definies van selfverwesenliking (soos in afdeling 3.1 verbind is 

met Oprah Winfrey), anders koop die subjek in in die humanistiese individualisms en ambisie wat 

kapitalisme dryf, dan word dit bloat die strewe na effektiwiteit.en reproduseer dit die sewe gewoontes van 

suksesvolle kapitaliste. 
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In Suid-Afrika is die antwoord op die vraag "bemagtig waarvoor?" nie so kompleks as wat Elsworth dit 

ervaar in Amerika nie. Want hier is die geskiedenis van apartheid baie duidelik die oorsaak van 'n 

getraumatiseerde samelewing en is die behoefte aan herstelde subjekvorming glad nie net retories of 

diskursief nie. So veer Vilakazi (1999:200) aan dat slawehandel, kolonialisasie en rassisme die idee van 

wat mens is vir so te se almal op aarde omgekrap het, en 'n diepgaande identiteitskrisis en -versteuring in 

die psige van die moderne mens ingebed het. 

Elsworth (1992:1 00) is dit eens dat die fokus op die student se stem gebaseer meet word in die politieke 

konteks, in die doelstelling om strategiee teen werklike praktyk van rassisme te vind. 

Omdat die slawehandel integraal is aan kapitalisme, inderdaad die grondslag gebied het vir die opbou van 

die moderne kapitalistiese beskawing, is nie net Afrika nie maar ook die westerse beskawing daardeur 

geraak. Die uitbuiting van Afrika deur die Weste knoop Afrika se onderontwikkeling, grootskaalse 

armoede en siekte onlosmaakbaar aan die geestelike, mentale en morele siekte waaraan die eerste 

wereld se verbruikersbeskawings ly (Vilakazi, 1999:201). 

Die Afrika-renaissance hoop om daardie siekte te help heel. 

Die antwoord op die vraag na die doelstelling van bemagtiging van die student, is dus by Vilakazi duidelik: 

Die universiteit en die intelligentsia in Afrika staan voor die uitdaging om ontwikkeling te bevorder, veral 

ekonomiese ontwikkeling. 

Afrika se onvermoe om vir haarself kos te gee is volgens Vilakazi haar grootste mislukking sedert 

onafhanklikheidswording. Hoewel daar groot planne was vir landbou-ontwikkeling, was dit gerig op 

kontantgewasse vir uitvoer, en nie op plaaslike behoeftes nie. Daar is inderdaad in 2002 kos- en 

waterkrisisse in Zambie, Malawi, Zimbabwe, Mosambiek, Angola, Lesotho, Tanzania... om net die 

naastes te noem. 

Maak nie saak binne watter dissipline nie, die universiteit se taak is om by te dra daartoe om ~ir die volk 

as geheel en vir die student as individu ekonomiese ontwikkeling en kos te verseker. Ons meet ons 

kritiese denke rondom hierdie doelstellings ontplooi. Dit is die bottom line. Want versuim daarvan raak die 

universiteit dialekties: Die krisis van onderontwikkeling, siekte en armoede erodeer die Afrika-universiteit 

erg (Vilakazi, 1999:206-7). Hoewel ander multidimensionele postkoloniale uitdagings reeds aangespreek 

word, is die dringende saak die ekonomie. So het afdeling 3.2 ook aangevoer dat die student die reg het 

om as breadwinner voorberei te word - selfs in literatuurstudie. 
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4.7.2 ldealisme, die subjek en die werklikheid 

Freire se hele teorie berus daarop datmense moontlikhede het. Die subjek is dus die sentrale kwessie. 

Sy idealisme oor die potensiaal van die subjek is een van die opsigte waarin hy soms kritiek ontlok as te 

idealisties of optimisties. Self se Freire (1998:25): "Nee ek is nie 'n idealis nie. Net soos wat ek enige 

meganistiese interpretasie van geskiedenis verwerp, verwerp ek ook 'n idealistiese interpretasie van 

geskiedenis. Meganistiese interpretasies verklein bewussyn tot niks meer nie as nabootsings van die 

materiele strukture van die samelewing. ldealisme onderwerp alles aan 'n magtige gewete, bewussyn 

(conscience en consciousness, gewete, conscientao)." 

4.7.2.1 Agens 

In die postkoloniale kontekste het Freier se beginsel van transformerende subjektiwiteit die rol om die 

gesagsvorme wat die subjek makmaak (domesticate), te desentraliseer en te disorienteer. Die 

geskiedenis van die onderdrukte word oorheers deur 'n soeke na kontinu'fteit en die begeerte vir 

bekendheid. Daar word geglo dat dinge so sal aangaan op hulle onregverdige manier, omdat dit so beskik 

is, of omdat dit nog altyd so aangaan. Freire se fokus op die self is 'n bemagtigende beset vir die 

onderdrukte. Die norme van sukkel wat deur die aannames van die gang van geskiedenis bevestig word, 

versteen selfbeelde en skep wan hoop. Waar Althusser (in afdeling 3.1) pessimisties was oor die subjek 

se agentskap in die ideologiese staatsapparate, het Freire nuwe geloof in agentskap gebring en geglo 

dat dit belangrik is om kritiese eienaarskap van ons selfvorming te aanvaar (Mclaren 1993:24). 

Freire is dit wei eens met Althusser dat bewussyn en die wereld dialekties in wisselwerking is, en soos 

Althusser sien hy kennis as 'n manier waarop die ideologie se illusie geskeur kan word. Hy meen ons 

moenie sit en wag vir materiele transformasies om te gebeur voordat ons kan begin om die probleem van 

lees en skryf aan te pak nie. 'n Kritiese lees van tekste en van die wereld is deel van die proses om 

subjek, teks en wereld te verander (1998:25). 

Geleidelik word daardie self aktief, bewus, pratend, lesend, skrywend inherent sowel as buite in die 

samelewing gevorm. Hy glo ons moet handskud met die inherente self wat evolusioner geprogrammeer is 

om te leer, en dan moet ons leer hoe om te leer (Freire, 1998:24). 

Om die bevrydingstryd te volvoer, moet die onderdrukte massa die konkrete realiteit van onderdrukking 

raaksien - maar hulle moet dit nie fatalisties sien as 'n voltooide wereld nie, maar as 'n beperkende 

situasie wat hulle kan transformeer (Freire, 1971 :34). 
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Dit was 'n uitgangspunt toe Freire-hulle met hulle program begin het dat die rol van die mens nie net is om 

in die wereld te wees nie, maar om betrek te wees in verhoudings met die wereld. In sulke verhoudings 

tree die subjek skeppend en herskeppend op en vorm die kulturele realiteit. Hulle siening van die mens se 

verhouding tot die realiteit is in 'n verhouding van subjek tot objek, en daardie verhouding lei tot kennis, en 

daardie kennis kan uitgedruk word in taal (1973:43}. Selfs die ongeletterde kan dus verwesenlik word in 

haar siening van haarself, sy kan ook 'n kultuurmaker wees. Sy is dit nie net potensieel in die sin dat sy al 

die groat digters sal kan lees as Freire met haar klaar is nie, sy is dit oak reeds, in die sin dat sy die 

gedigte van die volksmond ken, die popliedjies en idiome. 

Omdat hy glo in agense wat selfbeskikking teweeg bring, soek Freire na leerprogramme waarin mense 

subjekte is en nie ontvangers van onderrig nie: "We wanted a literacy program with men (sic) as its 

Subjects rather than as patient recipients, a program which itself would be. an act of creation, capable of 

releasing other creative acts, one in which students would develop the impatience and vivacity which 

characterize search and invention." (1973;43}. 

4.7.2.2 Werk 

Waar dit vir Freire die belangrikste doelstelling is om die student sosiopolities te bemagtig om 'n agens, 'n 

aktiewe subjek, in haar eie konteks te wees, is dit vir my (saam met Vilakazi) 'n belangrike doelstelling dat 

die studentesubjek ekonomies bemagtig moet word - 'n werk moet kan kry. Hoewel hierdie studie soek na 

doelstellings, en die gesprek oor onderrigdoelstellings wil oopmaak, en die formulering van doelstellings 

wil vergemaklik, kan ek nie wegsteek dat ek reeds weggespring het met 'n eie belangrike doelstelling nie. 

Net soos wat Freire nie aan die studente oorlaat of hulle wil bevry word of nie, net so laat ek dit nie aan 

hulle oor om te besluit of hulle wil werk he of nie. (Ek en) Freire glo die inhoud van die kursus 

(geletterdheid, of letterkunde) sal niks ly onder ons eie doelstellings nie, want daar was nog altyd sulke. 

doelstellings saam met kursusse ingegee, maar implisiet. In oorgangstye, soos vir Brasilia toe en vir Suid

Afrika nou, is daar miskien meer eksplisiete fokus op die tweedelynse doelstellings as in ander tye, soos 

wat daar tydens paradigmaskuiwe eksplisiete paradigmagesprekke is. 

Die agens van vryheid is dus 'n subjek, maar nie die subjek in die self in opgeneem nie, nie 'n subjek op · 

'n psigoanalis se bank nie, maar 'n subjek met 'n graaf in die hand daar buite in die regte wereld besig: 

"To deny the importance of subjectivity in the process of the transforming the world and history is na"ive 

and simplistic. It is to admit the impossible: a world without men (sic) (Freire, 1998:24}." Die proses om die 

wereld te transformeer is in die · kleine reeds aanmekaar besig om te gebeur: Werk is 'n vorm van 

transformasie, en in hierdie opsig sien ons Freire se marxistiese wortels weer raak in die verheerliking 

van werk. 
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'n Straatveer van Brasilia het byvoorbeeld in een van Freire se klasse gese hy gaan more werk met sy 

"head held high", want hy het die waarde van homself ontdek. 'n Ander werker het gese hy maak skoene, 

en nou sien hy dat hy net soveel. werd is as iemand met 'n Ph.D wat boeke skryf. "I know now that I am 

cultured, an elderly peasant said emphatically. And when he was asked how it was that now he knew 

himself to be cultured, he answered with ( ... ) emphasis: "Because I work, and working, I transform the 

world" (Freire, 1998:24)." 

Werk word in hierdie verheerlikte posisie gestel ·deurdat dit herlees word deur die nou lesende subjek: 

Deur verby die bloat sensoriese ervaring van werk te leer lees, kan die werker haar wereld transformeer. 

'n Hoer orde-vaardigheid is aangeleer, en dit is om te veralgemeen, om afstand te neem en krities te kyk. 

Om 'n pot van klei te maak, was nie meer net 'n handeling om te oorleef nie, maar 'n handeling van skep, 

van kultureel aktief wees. · Deur nou weer te kyk na haar vorige lesings van die wereld, van daaglikse 

handelinge in die wereld, kon een van die studente in die noord-ooste van Brasilia trots se: ek maak 

kleipotte, ek maak kultuur. (Baie soos die mense van Sao Tome wat vir die eerste keer hulle eie wereld 

· kon raaksien, (1998:20).) Lees is by Freire dus 'n aktiverende faktor in die subjek se verhouding met haar 

werklikheid: dit stel haar in staat om haarself as 'n transformeerder te sien. 

4.8 Perspektief op Freire 

Soos die meeste postkolonialiste is Freire se pos1s1e gedeeltelik binne die westerse diskursiewe 

verwysingsraamwerk, en gedeeltelik buite. Hy maak gebruik van kernbegrippe in die hedendaagse 

diskoers, soos die subjek en die diskoers, maar hy wil nie een omvattende kader inpas nie. Hy verkies om 

hom by die buitestanders te skaar. Die dubbelsinnige posisie stel hom in staat om dominansie te kritiseer. 

Hy is nie ten gunste daarvan dat verskillende interpretatiewe benaderings en metodologiee saam onderrig 

word nie. Sy siening is (soos Makgoba se moeilik verskil) dat die verskillende kritiese teoriee dan saam 

langs mekaar bestaan in 'n hoflike verdraagsaamheid, in plaas van in 'n stryd om mag, self, identiteit en 

geskiedenis. In die konvokasie van verskillende teoriee word 'n radikale teorie soos syne dan maar net 

nag 'n lewensbeskouing. 'n "Gebalanseerde" kurrrikulum van liberale, konserwatiewe en radikale posisies 

kan volgens hom nie reg laat geskied aan elke posisie nie; hulle word almalliberaal, onkrities en apolities. 

Dit word blote nuuskierigheid vir kennis. 

Bevrydingsonderwys eis dus ongelukkig aile aandag vir ditself op. Dit bats ongelukkig oak met die 

dekonstruktiewe posisie van die radikale dosent, want dit verwag dat albei voete by bevrydingsonderwys 

staan, en nie een voet in elke ander ideologiese apparaat, en die self ongesetel en onrustig nie. Verder 

bats dit met Freire se eie dubbelsinnige posisie tegelyk binne en buite die dominante diskoers. 

Kritiese pedagogie vorm 'n forum om die pyn van onderdrukking en die hoop van vryheid te deel. 

Subjekte wat min kans het om aktief saam te veg, kan in die klas die strydros bestyg in dialoog, in 
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diskoers. Die student se subjektiwiteit moet herontdek word as 'n terrein waar historiese agentskap 

herkarteer en oorgedoen kan word - waar die student se lot oorbeslis kan word. 

Dit is wei 'n utopiese standpunt. Mclaren noem dit 'n voorlopige manier van dink (1993:20), omdat dit 

nooit die einde van vryheid kan waarborg nie, maar tog alternatiewe vir die huidige assimmetriese 

magsverdeling probeer ontdek. 

Freire het 'n geliefde figuur geword in die hopelose krotbuurtes van Brasilia, omdat hy 'n raamwerk kon 

bied waarbinne hy die selfverslanende patrone van vervreemding wat die minderbevoorregtes perpetueer, 

kon transformeer. bis nie seker of sy liefde en toewyding eintlik die ding is wat die verskil gemaak het nie, 

en of daar eintlik ook maar doodgewone outydse oordrag van leerinhoude plaasgevind het in die naam 

van sy metodologie nie. 

Soos by enige bevrydingsleer hoor ons by Freire 'n mistieke taal, 'n atmosfeer van kampvuurtjies en 

slagspreuke. Dit kan as na"ief ervaar word in die akademie, en die messiaanse optimisme kan 

wetenskaplikes vervreem. Freire bevestig 'n denkwyse van alles of niks, ons is of vir die revolusioniste of 

teen hulle. Hierdie houding strook nie met tradisionele akademiese openheid en ondersoek nie. Dis vir my 

ook nie aanvaarbaar dat sekere diskoerse nie langs dieselfde vuur as sy metodologie mag sit nie. 

Freire se stryddiskoers het die selfsugtige aard van enige revolu.sionis: die struggle bo alles. Die waarde 

wat hy vir postkoloniale literatuuronderrig het, le in die idee dat die self se handelinge konsekwensies dra, 

dat die self nooit los van geskiedenis, politiek en die samelewing is nie, en dat jy dus 'n etiese 

verantwoordelikheid het. Hierdie keiharde sosiale en ekonomiese ingesteldheid sluit mooi aan by die 

literatuurstudie se diskursiewe kritiek. Die literatuurstudie doen immers in ieder geval diskursiewe kritiek, 

en Freire se konsep van 'n self kan nuttig wees hierby in die hiatus van die Lacanse self, wat as 

voortbouing op die Freudiaanse self, uiters selfobsessief is, en vir die derde wereld se subjektiwiteit en die 

kommunaliteit van hierdie ander sosiale stelsel weinig beteken. 

Oat daar 'n groot aantal mense is wat nie deel is van die dominante diskoers nie, en dat hulle daarby 

ingewy wil word om toegang tot die magstruktuur te he, deur dit getrou na te boots, is waar. Freire staak 

die vloei van begeerte van die wat buite magte is, na die wat met mag beklee is. By Freire kry die 

opposisionele literatuuronderrig kans om aansluiting te vind by die geleefde ervaring van die studente. Die 

Suid-Afrikaanse post-apartheid situasie kan hiermee geanaliseer word. Die diskoerse van mag kan 

gekaap word. Maar daar is kritiek teen Freire se jaloesie, dat as studente bevrydingsonderrig leer, hulle 

niks anders moet leer nie. 

Ons literatuurstudente leer reeds om met diskoers te werk, maar om dit in dialoog te doen, blyk 'n nodige 

vaardigheid te wees. Uit Lickindorf (1993) se ondersoeke blyk dat groepwerk 'n baie laag ingeskatte 
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vaardigheid is in die BA-kurrikula. En om die literatuurvaardighede in die realiteit te begrond en daar toe 

te pas, is ook nie 'n vaardigheid wat studente vanselfsprekend in universiteitsletterkunde verwerf nie. 

Sommige dosente onder ons aanvaar miskien vanselfsprekend dat die diskursiewe vaardighede 

oorgeskuif kan word van tekste na realiteit, maar daar is 'n vermoede dat dit nie die geval is nie. 

Selves and Others - Exploring Language and Identity (1999} is 'n werkboek vir taal en letterkunde wat 

gebruik maak van verhoogde selfbewussyn by die student om diskoerse te leer analiseer en tale as 

tekenstelsels te benader, en om kommunikasie en kodes te ondersoek. Studente word gelei om deur taal 

met die werklikheid om te gaan, en daardie werklikheid is dan die spesifiek Suid-Afrikaanse geskiedenis 

van die negentigs, in al sy glorie en teleurstellings. Die boek moedig studente aan om te vra in watter 

mate betekenisse self geskep word, en in hoe verre betekenis inherent in die realiteit voorkom. Dit 

ondersoek kulturele identiteit, stereotipering en persoonlike identiteit, en so is dit in 'n mate 'n uitlewing 

van Freire se vermoede dat demokratiese reg, persoonlike identiteit, en diskursiewe vaardigheid baie na 

aan mekaar le. Dit is dus 'n voorbeeld van hoe Freire se dialogiese beginsels ook toegepas kan word op 

tersiere vlak. Dit is ook 'n vars bewys dat vryheid, subjekvorming en literatuuronderrig verweef is. 

4.9 Gevolgtrekking 

Hierdie studie se klem op doelstellings in literatuuronderrig stem ooreen met die uitkomsgebaseerde 

werkswyse van programmatige literatuuronderrig. Saqa se transformasieproses pas dus reg in die kraal 

daarvan, maar as die dosente se mening oor die proses nie sistematies, amptelik, breedvoerig en 

inklusief daaroor gevra word nie, maar dit bloot afgeforseer word omdat die Witskrif en Saqa dit vereis, 

gaan dit 'n onvolledige stelsel wees, en al die potensiaal daarvan gaan uitlek. Daarom die beswaar teen 

NCHE se burokratiese aanpak. Literatuuronderrig in 'n programbenadering eis baie werk van dosente 

(Scholz, 1994} en dis nodig dat onderwyshulp (soos 'n buro vir universiteitsonderrig of 'n akademiese 

steundiens) heeltyd betrokke is, sonder om bemoeisiek of tegnies-rasionalisties resepmatig te wees. 

Bykomende administratiewe hulp is ook nodig, en studente kan in party van die take assistentskappe 

volstaan. Daar moet gedurig siklusse van hersieningsprosesse deur die hele makrokurrikuleringsproses 

syfer om studente in die kurrikuleringsproses te betrek en om die kurrikulum te evalueer. 

Die studie het in afdelings 2 en 3 aangedui dat daar klowe bestaan tussen die akademie en die 

arbeidsmark, tussen die dosent en die student, en tussen verskillende instansies (vakgroepe, 

departemente, dosente) wat literatuur doseer. Literatuuronderrig kan daardie.klowe oorbrug, soos hier uit 

afdeling 4 blyk, op twee maniere: deur beroepsvaardighede as doelstellings te ekspliseer en deur dialoog 

as klasmetode aan te wend. 

Hierdie subjekvormende onderrigmetodes hoef nie die student self as studie-objek te he nie, maar dit kan 

gebruik word vir die vakinhoud van letterkunde en kultuurstudies, want daardie vakinhoude is i.mmers ook 
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diskoers. Diskursiewe vaardighede word in bevrydende literatuuronderrig dus in sowel inhoud as metode 

aangesny. 
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