
Opgedra aan Hendrle en Jana 

DIE BEGELEIDINGSROL VAN OUERS MET KINDERS WAT LEEROBSTRUKSIES 

ONDERVIND 

J.A. KRUGER 



DIE BEGELEIDINGSROL VAN OUERS MET KINDERS WAT 

LEEROBSTRUKSIES ONDERVIND 

JOHANNA ALETTA KRUGER BJURIS, H.O.D., B. Ed. (Met lof) 

Verhandeling voorgele vir die graad Magister Educationis in 
Leerderondersteuning aan die 

Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys. 

Studieleier: Professor Petrusa du Toit 

November 2003 



VOORWOORD 

DANKBETUIGINGS 

My opregte dank aan die volgende persone en instansies : 

.:. Prof. Petrusa du Toit vir haar entoesiastiese leiding, geduld en vriendelikheid . 

• :. l\t1ev. A. Qosthuizen van die Statistiese Konsultasiediens van die PU vir CHQ vir 

die verwerking van die empiriese gegewens . 

• :. Die personeel van die Ferdinand Postma Biblioteek vir hulle waardevolle hulp ten 

opsigte van die opspoor en verkryging van bronne . 

• :. Die onderwysers wat as kontakpersone opgetree het met die verspreiding van 

die vraelyste . 

• :. Die ouers vir hul entoesiastiese samewerking met die voltooing van die vraelyste . 

• :. Mnr. Graham Pelser, Hoof van Qliver Lodge Primary School, vir sy leierskap en 

ondersteuning . 

• :. Dr. Linda du Plessis vir haar waardevolle insette . 

• :. My eggenoot, Johan, vir sy geduld, aanmoediging en hulp . 

• :. Die PU vir CHQ vir die onskatbare bydrae tot my wording as lewenslange 

leerder. 



INHOUDSOPGAWE 

VOORWOORD ...................................................................................... i 

SLEUTEL TERM E...................................... ....................... ..................... ix 

ABSTRACT (OPSOMMING)......... ...................... .... ................. ................ xi 

HOOFSTUK 1 -INLEIDING, PROBLEEMSTELLlNG, DOEL VAN STUDIE, 

METODOLOGIE, BEGRIPSVERKLARING, BEPERKING VAN STUDIE EN 

PROGRAM VAN STUDIE.......... .... .................. ........... .......... ................... 1 

1. INLEIDING ................................................................................ 1 

2. PROBLEEMSTELLING ............................................................... 3 

3. DOEL VAN DIE STUDIE .............................................................. 4 

4. NAVORSINGSMETODOLOGIE ..................................................... 4 

4.1. KEUSE VAN METODOLOGIE ....................................................... 4 

5. BEGRIPSVERKLARING .............................................................. 10 

6. BEPERKING VAN DIE STUDIE ..................................................... 11 

6.1. VERTEENWOORDIGING .............................................................. 11 

6.2. RESULTATE VAN DIE EMPIRIESE NAVORSING ............................. 11 

7. PROGRAM VAN STUDIE ............................................................ 12 

ii 



HOOFSTUK 2 - DIE BEGELEIDINGSROL VAN OUERS IN OPVOEDING ......... 13 

1. INLEIDING .................................................................................. 13 

2. WAT IS OPVOEDING? ................................................................. 14 

3. ESSENSIES VAN OPVOEDING ...................................................... 15 

3.1 Die opvoedingsverhoudinge ......................................................... 16 

3.2 Die opvoedingsverloop ................................................................ 22 

3.3 Die opvoedingsbedrywighede ...................................................... 28 

3.4 Die opvoedingsdoel. .................................................................... 32 

4. SAMEVATTING ............................................................................ 35 

HOOFSTUK 3 - DIE LEERDER WAT LEEROBSTRUKSIES ONDERVIND ......... 37 

1. INLEIDING ................................................................................... 37 

2 DIE ONTOEREIKENDE OPVOEDINGSGEBEURE .............................. 38 

2.1 Gebrekkige deelname ................................................................... 38 

2.2 Opvoedingsfoute ......................................................................... 39 

3. LEEROBSTRUKSIES .................................................................... 46 

3.1 Die konsep leerobstruksies ........................................................... 46 

3.2 Intrinsieke en ekstrinsieke leerobstruksies ..................................... 46 

iii 



3.3 Manifestasie van leerobstruksies .................................................. 50 

4. SAMEVATTING ........................................................................... 54 

HOOFSTUK 4· RESULTATE VAN DIE EMPIRIESE ONDERSOEK ................ 55 

1. INLEIDING.... .................. ...... ................... ... ..................... .......... 55 

2. DOELSTELLING.......................... ........................ ........................ 55 

3. NAVORSINGSONlWERP .............................................................. 56 

3.1 Metode van ondersoek ................................................................. 56 

3.2 Meetinstrument ........................................................................... 56 

3.3 Loodsondersoek........................................................................ 59 

3.4 Populasie en steekproef ............................................................... 60 

4. UITVOER VAN DIE EMPIRIESE ONDERSOEK (INVUL VAN DIE ........... 62 

VRAELYSTE) 

5. TERUGVOER ............................................................................... 63 

6. VERWERKING VAN DIE DATA ....................................................... 64 

7. RESULTATE VAN DIE VRAELYSTE ................................................ 65 

7.1 Resultate van die geslote vrae ...................................................... 65 

7.2 Resultate van die oop-eindigende vrae ........................................... 70 

8. SAMEVATTING ............................................................................ 107 

HOOFSTUK 5 - BESPREKING VAN DIE RESULTATE ................................. 108 

iv 



1. INLEIDING .................................................................................. 108 

2. BESPREKING VAN DIE RESULTATE ............................................. 108 

2.1 Bespreking van die geslote vrae ................................................... 108 

2.2 Bespreking van die oop-eindigende vrae ....................................... 110 

3. BEVINDINGE ............................................................................... 118 

3.1 Die opvoedingsverhoudlnge ......................................................... 118 

3.2 Die opvoedlngsverloop ................................................................. 121 

3.3 Die opvoedkundige bedrywighede ................................................. 123 

3.4 Die opvoedingsdoelstelling ........................................................... 125 

4. SAMEVATTING ............................................................................ 126 

HOOFSTUK 6 - SAMEVATTING, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELlNGS .. 127 

1. SAMEVATTING ............................................................................ 127 

2. GEVOLGTREKKINGS ................................................................... 128 

2.1 Die opvoedingsverhoudlnge ......................................................... 128 

2.2 Die opvoedingsverloop................................................................ 130 

2.3 Die opvoedingsbedrywighede ...................................................... 131 

2.4 Opvoedingsdoel. ......................................................................... 133 

3. AANBEVELINGS .......................................................................... 134 

3.1 Aanbevelings ten opsigte van ouers se toepassing van die .............. 134 

opvoedingsessensies 

3.2 Aanbevelings ten opsigte van verdere navorsing ............................. 135 

v 



4. SLOT .......................................................................................... 136 

Addendum A (Afrikaanse weergawe van begeleidende brief) ...................... 137 

Addendum B (Engelse weergawe van begeleidende brief) ......................... 138 

Addendum C (Afrikaanse weergawe van vraelys) ...................................... 139 

Addendum D (Engelse weergawe van vraelys) .......................................... 142 

BIBLIOGRAFIE ...................................................................................... 145 

LYS VAN TABELLE 

Tabel 1 : Intrinsieke leerobstruksles ........................................................ 48 

Tabel 2 : Ekstrinsieke leerobstruksies..................................................... 49 

Tabel 3: Seleksie van skole vir die steekproef ........................................ 62 

Tabel 4 : Terugvoerrespons .................................................................... 63 

Tabel 5: Leerprobleme .......................................................................... 65 

Tabel 6: Gevoelens .............................................................................. 66 

Tabel 7 : Gedrag .................................................................................... 66 

Tabel 8 : Houding ................................................................................... 67 

Tabel 9: Oorsake van leerobstruksie ...................................................... 68 

Tabel 10 : Optrede ................................................................................. 69 

Tabel 11 : Wyse van beantwoording van vraag 7.1 .................................... 70 

Tabel 12 : Die HOOFTEMAS van die wyses waarop ouers hul kind se 

leerobstruksie hanteer ............................................................. 71 

Tabel13: Persentasie respondente wat se dat hu"e die ondergenoemde 

aktiwitelte ultvoer (HOOFTEMAS) ............................................. 71 

Tabel 14: Sub-temas van HOOFTEMA 1 .................................................. 72 

Tabel 15: Sub-temas van HOOFTEMA 2 .................................................. 73 

Tabel16: Sub-temas van HOOFTEMA 3 .................................................. 74 

Tabel17: Sub-temas van HOOFTEMA 4 .................................................. 74 

Tabel18: Sub-temas van HOOFTEMA 5 .................................................. 75 

Tabel 19 : Wyse van beantwoording van vraag 7.2.................................... 76 

vi 



Tabel 20: Die HOOFTEMAS van die wyses waarop ouers hul kind se 

leerobstruksie hanteer.......................................................... 77 

Tabel 21 : Persentasle respondente wat se dat hulle die ondergenoemde 

aktiwiteite ultvoer................................................................. 77 

Tabel 22: Sub-temas van HOOFTEMA 1 .................................................. 78 

Tabel 23: Sub-temas van HOOFTEMA 2 .................................................. 79 

Tabel 24: Sub-temas van HOOFTEMA 3 .................................................. 80 

Tabel 25: Sub-temas van HOOFTEMA 4 .................................................. 80 

Tabel 26: Sub-temas van HOOFTEMA 5 .................................................. 81 

Tabel27: Die inhoud van die respondente se antwoorde ten opsigte van 

HOOFTEMA 6, HOOFTEMA 7 en HOOFTEMA 8 ........................ 82 

Tabel 28: Wyse van beantwoording van vraag 7.3 .................................... 83 

Tabel 28 A : Die HOOFTEMAS van die wyses waarop ouers hul kind se 

leerobstruksie hanteer .......................................................... 83 

Tabel 29: HOOFTEMAS van vraag 7. 3 .................................................... 84 

Tabel 30: Sub-temas van HOOFTEMA 1....... .................. ........................ 84 

Tabel 31 : Sub·temas van HOOFTEMA 2... ....................... ............... ........ 85 

Tabel 32: Sub-temas van HOOFTEMA 3.................... ..................... ........ 86 

Tabel 33: Sub·temas van HOOFTEMA 4.......... .......... ........... ....... ...... ..... 87 

Tabel 34: Sub-temas van HOOFTEMA 5........... ..................... ...... ........... 88 

Tabel 35: Sub-temas van HOOFTEMA 6........ ..................... .................... 89 

Tabel 36: Sub·temas van HOOFTEMA 7....... ...... ......... ........................... 89 

Tabel 37: Sub-temas van HOOFTEMA 8 ................................................. 90 

Tabel 38: Sub-temas van HOOFTEMA 9..... .............................. .............. 91 

Tabel 39 : Die inhoud van die respondente se antwoorde ten opsigte van 

HOOFTEMA 10 en HOOFTEMA 11 ............................................. 91 

Tabel40 : Wyse van beantwoording van vraag 7.4 .................................... 92 

Tabel41 : Die hooftemas van die wyses waarop ouers hul kind se houding 

hanteer ................................................................................. 92 

Tabel 42 : HOOFTEMAS van vraag 7.4 ...................................................... 93 

Tabel 43: Sub-temas van HOOFTEMA 1 .................................................. 93 

Tabel 44: Sub-temas van HOOFTEMA 2 .................................................. 94 

Tabel 45: Sub·temas van HOOFTEMA 3 .................................................. 95 

Tabel 46: Sub-temas van HOOFTEMA 4 .................................................. 96 

Tabel 47: Sub-temas van HOOFTEMA 5 .................................................. 97 

Tabel 48: Sub-temas van HOOFTEMA 6 .................................................. 97 

vii 



Tabel49: Sub-temas van HOOFTEMA 7 .................................................. 98 

Tabel 50: Sub-temas van HOOFTEMA 8 .................................................. 99 

Tabel 51 : Wyse van beantwoording van vraag 7.5 .................................... 99 

Tabel 52 : Die HOOFTEMAS van die wyses waarop ouers die oorsake van 

die kind se leerprobleem hanteer .............................................. 100 

Tabel53: HOOFTEMAS van vraag 7.5 ..................................................... 100 

Tabel54: Sub-temas van HOOFTEMA 1 .................................................. 101 

Tabel 55: Sub-temas van HOOFTEMA 2 .................................................. 102 

Tabel56: Sub-temas van HOOFTEMA 3 .................................................. 103 

Tabel57: Sub-temas van HOOFTEMA 4 .................................................. 104 

Tabel 58: Sub-temas van HOOFTEMA 5 .................................................. 105 

Tabel59: Sub-temas van HOOFTEMA 6 .................................................. 105 

Tabel 60: HOOFTEMAS 7 tot 11 ............................................................. 106 

viii 



SLEUTELTERME 

.:. Opvoedingsessensies 

.:. Opvoedingsdoel 

.:. Opvoedingsverhoudings 

.:. Opvoedingsverloop 

.:. Opvoedingsbedrywighede 

.:. Ekstrinsieke leerobstruksies 

.:. I ntrinsieke leerobstruksies 

.:. Opvoedingsfoute 

.:. Selfaktualisering 

ix 



KEYWORDS 

.:. Educational essences 

.:. Educational aim 

.:. Educational relationships 

.:. Educational progress 

.:. Educational actions 

.:. Extrinsic barriers to learning 

.:. Intrinsic barriers to learnings 

.:. Educational errors 

.:. Selfactual isation 

x 



ABSTRACT 

Every person (also the learner) has a need to fulfill his full potential. To be successful in 

fulfilling one's potential, the learner needs the accompaniment of an adult, as no person 

can reach selfactualisation without this accompaniment. The way in which the adult 

(parent) accompanies the learner, is of utmost importance. If the parent commits an 

educational error by not putting the educational essences into practice, it can lead to 

intrinsic barriers to learning, which manifests as learning problems, or specific 

educational needs, in a learner. 

Research was conducted to determine the accompaniment role of parents with children 

who experience barriers to learning, in Grade 4 - 7, in the Vanderbijlpark district. The 

aim was to determine the extent to which parents apply the educational essences to their 

children (learners) who experience barriers to learning. 

The main conclusion from the research is that the majority of parents do apply some of the 

educational essences. It is clear however that some parents omit I neglect to put the 

educational essences into practice, or make errors in educating their children. 

Recommendations are offered with regard to ways in which parents can apply the 

educational essences to their children (learners) who experience barriers to learning as 

well as towards further research in this regard. 

xi 



HOOFSTUK 1 

INLEIDING, PROBLEEMSTELLlNG, DOEL VAN STUDIE, METODOLOGIE, 

BEGRIPSVERKLARING, BEPERKING VAN STUDIE, EN PROGRAM VAN STUDIE 

1. INLEIDING 

Die hoogste strewe van die mens is om sy volle potensiaal te verwesenlik. Gegewe die 

gepaste omstandighede en met voldoende geleenthede sal elke persoon in 'n positiewe 

rigting beweeg en daarna strewe om sy potensiaal te verwesenlik (Rogers, 1961: 26; 

Feldman, 1996: 20). Maslow (in Biehler & Snowman, 1997: 407; in Feldman, 1996: 

326) beskryf die behoefte aan selfaktualisering as die hoogste vlak van motivering. 

Selfaktualisering verwys na die behoefte om al jou potensiele talente en vermoens te 

ontwikkel (Feldman, 1996: 327). 'n Voorvereiste vir hierdie hoogste vlak van 

selfaktualisering is egter dat die la er orde behoeftes eers vervul moet word: die 

fisiologiese behoeftes, die behoefte aan veiligheid, en positiewe selfagting (Feldman, 

1996: 326-327; Biehler & Snowman, 1997: 408), moet eers vervul word, voordat 'n 

persoon kan strewe na selfaktualisering (Feldman, 1996: 327). Vir die leerder wat te 

kampe het met obstruksies ("barriers to learning") wat in homself sowel as in die 

onderwyssisteem gelee kan wees, is selfaktualisering nie vanselfsprekend nie. Hierdie 

obstruksies manifesteer in swak leeruitkomste/swak prestasiel ontoereikende vaardigheid 

in lees, skryf, spel, lulster, praat, redeneer en numeriese vermoens (NICHCY, 2003: 2; 

Biehler & Snowman, 1997: 218-219; Kirk, Gallagher & Anastasiow, 2000: 220), en as 

sodanig is hierdie leerder dus 'n leerder met spesiale onderwysbehoeftes. 

Selfaktualisering word bereik deur mlddel van onder and ere goeie prestasie/goeie 

leeruitkomste. Daar is ook 'n verdere wisselwerking tussen prestasie en selfkonsep. By 

die kind wat 'n leerobstruksie ondervind lei swak leeruitkomste, gevolg van hierdie 

leerobstruksie, tot negatiewe selfkonsep en gevolglik weer tot gebrekkige selfaktualisering. 

Die negatiewe selfkonsep en gebrekkige selfaktualisering word dan 'n verdere obstruksie 

tot leer (Purkey & Novak, 1996: 47). 

Aangesien leerders wat 'n leerobstruksie ondervind, nie hulself tot selfaktualisering kan 

begelei nie, maar deur 'n volwassene daartoe gelei moet word (Landman, Van der 

Merwe, Pitout, Smith & Winde!!, 1990: 56), ontstaan die vraag na die aard van die 
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ondersteuningsrol van ouers met kinders wat leerobstruksies ondervind, asook hoe dit 

verander/verbeter kan word, sodat hierdie kinders selfaktualisering kan bereik. 

Die belangrike begeleidingsrol wat die ouer speel ten opsigte van die leerder wat 

leerobstruksies ondervind se leeruitkoms (prestasie), en ten opsigte van die leerder se 

deelname aan die ontwikkeling van Suid-Afrika, word ook deur die Witskrif oor Spesiale 

Onderwysbehoeftes (Departement van Onderwys, 2001: 3, 6 & 34) beklemtoon. Hierdie 

beleidsdokument gee 'n uiteensetting van die doelwitte van die regering ten opsigte van 

onderwys vir leerders met besondere onderwysbehoeftes en verskaf In raamwerk ten 

opsigte van die bou van In inklusiewe onderwys- en opleidingsisteem vir Suid-Afrika 

(Departement van Onderwys, 2001: 5). Een van hierdie doelwitte is om deur die 

samewerking (Utirisano") tussen onderwysers en ouers In inklusiewe onderwys- en 

opleidingsisteem vir Suid-Afrika te vestig (Departement van Onderwys, 2001: 3 & 7). 

Die beskrywing van Inklusiewe Onderwys in die Witskrif omsluit die erkenning dat leer ook 

in die tuiste en gemeenskap van die leerder plaasvind. Die erkenning van hierdie 

begeleidingsrol wat die ouer in die opvoeding en onderwys van die kind wat In 

leerobstruksie ondervind speel, dui op die belangrikheid van opvoedingsaktiwiteite deur 

ouers vir die daarstelling van 'n inklusiewe onderwyssisteem (Departement van Onderwys, 

2001: 6, 7, 16 & 34). 

As gevolg van bepaalde faktore blyk ouerbetrokkenheid in die Suid-Afrikaanse 

onderwyskonteks egter In probleem te wees. Van die faktore sluit in enkel-ouer gesinne, 

moeders wat werk, moederskap tydens die jeugjare, armoede, en In gebrek aan kennis 

by ouers oor die bydrae wat hulle kan lewer ten opsigte van hul kind se opvoeding en 

onderwys (Pretorius, 2000: 160). 

Wat leerders met leerobstruksies betref blyk gebrekkige kennis ten opsigte van die bydrae 

van die ouer tot die leersukses en selfkonsep van die kind 'n besondere probleem te wees. 

Dit blyk uit bogenoemde Witskrif dat daar ongeveer 280 000 gestremde leerders in Suid

Afrika is wat tans nie deel is van die skoolsisteem nie, maar udeur hul ouers in isolasie 

gehou word" (Departement van Onderwys, 2001: 4, 16, 22 & 30). Sodanige optrede deur 

ouers kortwiek die selfaktualisering van hul kinders en ontneem die bydrae wat sulke 

leerders as volwassenes met gestremdhede tot die gemeenskap sou kon maak. 

Desnieteenstaande, bly die ouer as primere opvoeder 'n belangrike opvoedkundige bron 

vir die leerder wat In leerobstruksie ondervind, veral ook aangesien hierdie leerders beter 
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baat vind by een tot een instruksie as in gewone groepsverband in die klaskamer. Waar 

die ouer In uitnodigende omgewing skep wat die opvoedkundige doelwitte van die skool 

aktief ondersteun, behaal leerders groter akademiese sukses (prestasie) en verbeter die 

selfkonsep en gedrag van leerders (Pretorius, 2000: 161; Dowds & Hess, 1996: 17 & 

22, 24; Kirk et al., 2000 : 240-241, 253). 

In Wyse waarop ouers van leerders wat leerobstruksies ondervind, kan bydra tot die 

selfaktualisering van hierdie leerders, is deur die toepassing van die volgende 

opvoedingsessensies en -gebeure, waarsonder daar nie van opvoeding en dus ook nie 

van selfaktualisering van die leerder sprake kan wees nie (Landman, Sarnard, Gerber, 

Roos, Van der Westhuizen & Smit, 1987: 41 - 93): 

• Die opvoedingsverhoudinge, naamlik die vertrouensverhouding, die 

begrypingsverhouding en die gesagsverhouding tussen ouer en kind; 

• Die verloop van die opvoedingsgebeure; 

• Wyse van deelname aan die opvoedingsituasie deur die ouer en kind; 

• Die doel van opvoeding, wat behels dat die ouer die kind na volwassenheid 

begelei. 

Suite hierdie opvoedingsessensies kan die kind wat 'n leerobstruksie ondervind nie sy 

volle potensiaal ontwikkel nie (Landman et al., 1987: 41; Pretorius, 1992: 26). Dit is 

derhalwe slegs deur die uitvoer van opvoedingsessensies deur die ouers van kinders wat 

leerobstruksies ervaar, dat gestalte gegee kan word aan die Witskrif se ideale in hierdie 

verband. 

2. PROBLEEMSTELLlNG 

Soos blyk uit die voorgaande, is ouerbetrokkenheid by leerders wat 'n leerobstruksie 

ondervind In leemte in die huidige onderwysstelsel. Die hoofdoelstelling vir hierdie studie 

kan dus soos volg geformuleer word: 

Wat is die begeleidingsrol van ouers met kinders wat leerobstruksies 

ondervind, om hul kinders tot selfaktualisering te begelei? 
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3. DOEL VAN DIE STUDIE 

Die oorkoepelende doel van hierdie studie is om vas te stel wat die aard van die 

begeleidingsrol van ouers met kinders wat leerobstruksies ondervind, is. 

Hierdie oorkoepelende doe I kan soos volg in meer operasionele doelstellings uiteengesit 

word: 

• Die beskrywing van opvoedingsessensies. 

• Die beskrywing van die aard van leerobstruksies. 

• Die bepaling van die begeleidingsrol van ouers van kinders wat leerobstruksies 

ondervind. 

4. NAVORSINGSMETODOLOGIE 

In hierdie studie word daar van die volgende navorsingsmetodes gebruik gemaak, en wel 

om die redes soos uiteengesit. 

4.1 Keuse van metodologie 

Die mees algemene en erkende benaderings tot navorsing is die kwantitatiewe en 

kwalitatiewe navorsingsmetodes. 'n Kwantitatiewe studie kan omskryf word as 'n 

ondersoek wat onderneem word ten opsigte van 'n sosiale of menslike probleem, het ten 

doel om 'n hipotese te toets, en word gedoen deur middel van die statistiese analise van 

numeriese data (Fouche & Delport, 2002: 79; Gall, Gall & Borg, 2003: 23). 'n 

Kwalitatiewe studie kan omskryf word as 'n ondersoek wat onderneem word met die doel 

om die sosiale lewe en die betekenis wat mense aan die alledaagse lewe heg, te begryp. 

Kwalitatiewe navorsing beoog om die betekenisse, ervarings en persepsies van 

deelnemers aan die navorsing, aan die lig te bring en gebruik daarom beskrywende data. 

Die kwalitatiewe navorser het ten doel om 'n verskynsel te begryp en poog daarom om 

deelnemers se oortuigings (opvattings) en waardes vas te stel (Fouche & Delport, 2002: 

79; Gall, Gall & Borg, 2003: 23 - 24). 

In hierdie studie word van kwalitatiewe sowel as kwantitatiewe metodes gebruik gemaak. 

Eerstens word die kwalitatiewe metode gebruik, naamlik 'n literatuurstudie wat 
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aangewend word om die opvoedingsessensies en die aard van leerobstruksies te beskryf. 

Tweedens word kwantitatiewe navorsing van 'n beperkte aard uitgevoer, naamlik deur 

middel van die gestruktureerde vraelys wat in terme van persentasies ontleed word. 

Derdens word die gedeelte van die vraelys wat die oop-eindigende vrae bevat, ook 

kwalitatief ontleed. Vierdens word die resultate van die empiriese studie ook kwalitatief 

beskryf. 

Daar is besluit om hoofsaaklik van die kwalitatiewe benadering gebruik te maak, 

aangesien 'n bepaalde sosiale verskynsel bestudeer en bepaal wil word, te wete die 

begeleidingsrol van ouers met kinders wat leerobstruksies ondervind, en die ouers se 

persepsies oor hul begeleidingsrol. Die kwalitatiewe benadering is die mees gepaste 

benadering vir die bereiking van die doel van die studie. aangesien die resultate 'n 

kwalitatiewe weergawe sal wees van die persepsies van ouers met kinders wat 

leerobstruksies ondervind. 

4.1.1 Empiriese ondersoek 

Doel: 

'n Empiriese ondersoek sal onderneem word om inligting te versamel oor die wyse waarop 

ouers van kinders wat leerobstruksies ondervind tans opvoedingsessensies toepas al dan 

nie. 

Ontwerp: 

Die empiriese navorsing sal 'n veldondersoek behels van ouers van kinders met 

leerobstruksies, soos verkry uit 'n gerieflikheidsteekproef. 

Metingsinstrument (metode van dat~versameling): 

Volgens Fouche en Delport (2002 : 265) is die eerste stap, uniek aan die kwalitatiewe 

proses, om die plek van 'n literatuurstudie in die navorsingsproses van die betrokke studie 

te bepaal. In hierdie studie is die teorie oor opvoedingessensies en leerobstruksies wat uit 

die literatuurstudie verkry is, gebruik om 'n gestruktureerde vraelys saam te stel. 

'n Vraelys kan omskryf word as 'n dokument wat dieselfde vrae stel aan al die individue 

wat deel is van die steekproef (Gall et al., 2003: 222). Daar is besluit om van 'n vraelys 

gebruik te maak omdat dit wat koste en tyd betref (Gall et al., 2003 : 222; Tuckman. 

1994 : 226) 'n effektiewe wyse is om 'n groot aantal respondente. naamlik die ouers van 
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leerders wat leerobstruksies ondervind, te bereik. Op die wyse kan die doel van die 

studie, naamlik om 'n protiel te verkry oor die aard van die begeleidingsrol van ouers van 

kinders wat leerobstruksies ondervind, bereik word. 

Proses van dataversameling: 

Die onderwysers van die skole wat deel vorm van die steekproef is genader om leerders 

wat leerobstruksies ondervind te identifiseer. Die onderwysers het hierdie leerders 

versoek om die vraelys aan hul ouers te oorhandig. Die ouers van hierdie leerders wat 

leerobstruksies ondervind, is by wyse van 'n begeleidende brief versoek om die vraelys te 

voltooi en weer aan die onderwyser te oorhandig. Die navorser het daarna die voltooide 

vraelyste by die skole afgehaal. 

Die samestelling van die vraelys: 

Die doel met die vraelys is om te bepaal of ouers van kinders wat leerobstruksies 

ondervind, tans opvoedingsessensies toepas al dan nie. Uit hierdie data kan die 

begeleidingsrol van die ouers met kinders wat leerobstruksies ondervind, vasgestel word. 

Die vraelys is gebaseer op die teoretiese beskrywing van die opvoedingsessensies en die 

aard van leerobstruksies. 

Die data word uit die vraelys verkry deur vrae oor die aard van die respondent se kind se 

leerobstruksie en die toepassing van die opvoedingsessensies deur die ouers. Die 

inligting verkry uit die vraelyste is gebaseer op die persepsie van die ouers oor hul kind se 

leerobstruksie en hul eie begeleidingsrol as ouer. Om die rede word die data uit die 

vraelyste kwalitatief ontieed. 

Die vraelys bestaan uit ses geslote vrae, elk met 'n aantal items, en een oop-eindigende 

vraag met vyf items. Vrae 1 tot 5 handel oor die aard van die kind se leerobstruksie asook 

die kind se gevoelens, gedrag, houding en die oorsake van die kind se leerobstruksie. By 

Vraag 6 moet respondente (die ouers) beskryf wat hulle ten opsigte van hul 

opvoedingstaak doen. Vraag 7 vereis van respondente (die ouers) om aan te toon hoe 

hulle hul kind se leerobstruksie, gevoelens, gedrag, houding en oorsake van die 

leerobstruksie, opvoedingsmatig hanteer. 

Dit neem ongeveer 15 minute vir die ouers om die vraelys in te vul. 
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Omdat die vlak van geletterdheid van die ouers wat by die studie betrek is, nie bekend is 

nie, is die vrae in alledaagse gebruikstaal geformuleer sodat dit maklik verstaanbaar is, 

'n Voorbeeld van die vraelys, in Afrikaans en Engels, is as addendums (C en D) aan die 

einde van die verhandeling ingevoeg, 

By alle verwysings in die studie waar geslag ge'impliseer word, verwys die gebruik van 

"hy" of "sy" ook na die ander geslag, 

In Hoofstuk 5 word die bespreking van die resultate in terme van die opvoedingsessensies 

aangebied soos afgelei uit die resultate van die vraelys, 

Loodsondersoek: 

Voordat die vraelys gefinaliseer word, sal 'n loodsondersoek onderneem word om die 

geldigheid en betroubaarheid van die vraelys te verseker. 

Universum: 

Die teikenpopulasie is die ouers van kinders wat leerobstruksies ondervind in Gauteng, 

Populasie en steekproef: 

Populasie verwys na individue in die universum wat oor spesifieke eienskappe beskik 

(Arkava & Lane, soos aangehaal deur Strydom & Venter, 2002 : 198). Vir die doe I van 

hierdie navorsing is die populasie ge'identifiseer as alle ouers met kinders wat 

leerobstruksies ondervind, 

'n Steekproef is 'n kleiner gedeelte van die populasie en omvatlbevatlsluit daarom die 

elemente van die populasie in. Volgens Strydom en Venter (2002 : 199) word 'n 

steekproef gebruik omdat dit selde moontlik is om die totale populasie te bereik. 

Aangesien die presiese aantal leerders wat leerobstruksies ondervind in SUid-Afrika nie 

bekend is nie, die aantal ouers dus ook nie, en al hierdie ouers daarom ook nie 

bereikbaar is nie, word vir die doel van hierdie studie 'n gerieflikheidsteekproef uitgevoer, 

Die oogmerk is om die ouers van leerders met reeds ge'identifiseerde leerobstruksies te 

betrek, wat sal afhang daarvan dat die ouers bereikbaar, beskikbaar en gewillig moet 

wees om aan die steekproef deel te neem. 
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Wat die grootte van die steekproef betref, geld die volgende kriteria na die mening van 

Strydom en Venter (2002 : 199 200) in die algemeen: 

o hoe groter die populasie, hoe 'n kleiner persentasie van die populasie hoef die 

steekproef te wees; 

o vanuit 'n groter steekproef kan meer akurate gevolgtrekkings gemaak word; 

o sommige skrywers meen dat 'n sleekproef van 30 respondente genoeg is om 

basiese statistiese bewerkings te doen, terwyl ander meen dat 'n minimum van 

100 voldoende is; 

o dit is verstandig om 'n groter steekproef te gebruik as wat uiteindelik benodig word, 

aangesien dit van elke navorsingsprojek waar is dat 'n sekere aantal respondente 

uiteindelik nie daaraan deelneem nie. 

In navolging van die skrywers wat meen dat 'n minimum van 'n 100 voldoende is vir 

statistiese bewerkings, is besluit om te poog om 100 vraelyste terug te ontvang vir 

dataontleding. Daar is verder op 'n steekproef van 100 besluit, sodat meer akurate 

gevolgtrekkings gemaak kan word, in die lig daarvan dat die populasie, as gevolg van die 

beleid van inklusiewe onderwys, gevarieerd is in terme van vlakke van geletterdheid, 

sosio-ekonomiese status, landelike en stedelike gebiede, bevolkingsgroepe en 

taalgebruik. Om die steekproef verteenwoordigend van die ouers van die geografiese 

gebied waarbinne die studie uitgevoer is, te selekteer, ten opsigte van laasgenoemde 

kriteria, is ses skole geselekteer. Om die doelwit van In steekproef van 100 respondente 

te bereik en as gevolg van die entoesiasme waarmee die onderwysers van skole wat by 

die steekproef betrek is, die vraelyste aan ouers met kinders wat leerobstruksies 

ondervind, uitgegee het, is 158 vraelyste aan ouers met kinders wat leerobstruksies 

ondervind, uitgegee. Hierdie vraelyste is eweredig tussen die ses skole versprei en deur 

die betrokke onderwysers uitgegee aan ouers met kinders wat leerobstruksies ondervind. 

Wat afbakening van die studie betref sal dit binne die Gautengse Departement van 

Onderwys uitgevoer word, aangesien die navorser toegang het tot die bepaalde provinsie 

se skole. Daar is besluit om die steekproef gerieflikheidshalwe verder af te baken tot die 

skole van Vanderbijlpark en nabye omgewing op grond van die volgende faktore: 

o Die leerders en ouergemeenskap van die skole wat binne Vanderbijlpark en 

omgewing gelee is, is verleenwoordigend van die populasie ten opsigte van: 

o ontwikkelde sower as agtergeblewe gemeenskappe 
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o landelike sowel as stedelike gemeenskappe 

o geletterde sower as ongeretterde ouers 

o verskillende bevolkingsgroepe 

o verskillende taalgroepe 

o hoe. gemiddelde en lae inkomste groepe (sosio-ekonomiese status) 

Cl praktiese uitvoerbaarheid. aangesien die navorser in Vanderbijlpark woonagtig is 

en 'n onderwyspos by 'n skool in Vanderbijlpark beklee. 

Statistiese tegnieke: 

Die Statistiese Konsultasiediens van die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer 

Onderwys sal geraadpleeg word in verband met die ontwikkeling van die vraelys asook die 

statistiese verwerking en (beskrywende) analise van die empiriese data verkry uit die 

vraelys. 

4.1.2 Literatuurstudie 

'n Literatuurstudie van beperkte omvang is reeds in die inreiding van hierdie hoofstuk 

aangebied. en sal in Hoofstukke 2 en 3 onderskeidelik verder in besonderhede beskryf 

word in terme van die begeleidingsrol van ouers, en leerobstruksies wat leerders mag 

ondervind. 

In Hoofstukke 2 en 3 word desnoods van ouer literatuurverwysings gebruik gemaak. 

aangesien opvoedingsteorie reeds in die sewentiger- en tagtigerjare as wetenskap fundeer 

en as sodanig beskryf is. Hierdie bronne geld steeds dus as die brontekste in die 

opvoedingswetenskap. Daar sal ook na meer resente bronne verwys word. wanneer 

nuwe teorie. soos dit daarin beskryf word, aangetoon moet word. Dit blyk egter dat daar 

sedert die sewentigerjare se brontekste geen vernuwende insigte verskyn het nie, en dit 

wat wer verskyn het. is bloot 'n herformulering van die reeds bestaande teorie. Selfs die 

meer resente bronne verwys self na die ouer brontekste. Indien nodig word dit so 

aangetoon in Hoofstukke 2 en 3. 
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5. BEGRIPSVERKLARING 

Ten einde moontlike onduidelikheid uit te skakel, word die ondergenoemde begrippe wat 

in die verhandeling gebruik word verklaar: 

Obstruksies tot leer: 

Dit verwys na enige faktore wat 'n hindernis of struikelblok veroorsaak ten opsigte van die 

leerder se vermoe om voordeel te put uit die onderrig en leer situasie. Obstruksies tot leer 

kan intrinsiek wees, dit wil se gelee in die leerder self. Voorbeelde hiervan is fisieke 

gestremdheid en perseptuele probleme. Obstruksies tot leer kan ook ekstrinsiek wees, dit 

wil se gelee in die omgewing en/of skoolsisteem. Voorbeelde hiervan is armoede, geweld, 

onbetrokkenheid van ouers en nie-moedertaal onderrig. Obstruksies tot leer kan 

aanleiding gee tot spesiale onderwysbehoeftes by leerders, in terme van leerprobleme en 

swak prestasie, wat "spesiale" onderrigeise aan die onderwyser stel. Leerobstruksies 

word in Hoofstuk 3 volledig beskryf. 

Inklusiewe onderwys: 

Dit verwys na 'n beleid wat wil verseker dat alle vorme en verskeidenheid van 

onderwysbehoeftes geakkommodeer en ingesluit word in 'n enkele onderwysstelsel. Die 

beleid van die Suid-Afrikaanse regering oor inklusiewe onderwys is vervat in die Witskrif 

oor Spesiale Onderwysbehoeftes (Departement van Onderwys, 2001). Inklusiewe 

onderwys impliseer dat daar op verskillende wyses in 'n diversiteit van 

onderwysbehoeftes voorsien moet word. Dit sluit in die spesifieke behoeftes van leerders 

wat obstruksies tot leer ondervind. Die beleid plaas klem daarop dat die sisteem in die 

behoeftes van die kind moet voorsien, sonder dat die kind uitgesluit, afgesonder of teen 

gediskrimineer word. 

Ouer: 

Die ouer is die primere versorger en opvoeder van die kind. Wanneer daar in hierdie 

studie na "ouer" verwys word, sluit dit enige van die volgende persone in: die vader van 

die kind, die moeder van die kind, 'n pleegouer of enige volwasse persoon wat hoofsaaklik 

vir die versorging en opvoeding van die kind verantwoordelik is. 

Opvoedingsessensies: 

Daar is bepaalde moontlikheidsvoorwaardes waaraan voldoen moet word, alvorens daar 

van opvoeding sprake kan wees. Die opvoedingsessensies is dus daardie kenmerke van 
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opvoeding, waarsonder opvoeding nie kan plaasvind nie. Wanneer in hierdie studie na 

opvoedingsessensies verwys word, word die volgende wesenskenmerke van opvoeding 

bedoel: 

o Die opvoedingsverhoudinge, dit is die vertrouensverhouding, die 

begrypingsverhouding en die gesagsverhouding wat daar tussen die ouer en kind 

moetwees; 

o Die verloop van die opvoedingsgebeure; 

o Die wyse van deelname aan die opvoedingsituasie deur die ouer en kind; 

o Die doel van opvoeding, naamlik dat die ouer die kind na volwassenheid begelei. 

Hierdie opvoedingsessensies word in Hoofstuk 2 volledig beskryf. 

6. BEPERKING VAN DIE STUDIE 

6.1 Verteenwoordiging 

Om 'n verteenwoordigende bee Id te bekom van die begeleidingsrol van die ouer met 'n 

kind wat 'n teerobstruksie ondervind, sou dit ter wille van statistiese beduidendheid van 

groter waarde k~n wees om 'n steekproef saam te stet uit al die ouers van teerders met 

leerobstruksies van alle skole in Suid-Afrika, of dan almal in een bepaalde provinsie van 

SUid-Afrika. Soos by die afbakening van die studie hierbo beskryf, is daar om praktiese en 

logistiese redes besluit om die studie te beperk tot Vanderbijlpark en die nabye omgewing. 

Om bogenoemde redes is 'n gerieflikheidsteekproef geselekteer en beperk tot ouers van 

leerders wat leerobstruksies ondervind in Graad 4 tot 7 van ses prim~re skole in Gauteng 

(Vanderbijlpark). Die data wat versamel is, kan dus slegs as verteenwoordigend beskou 

word van skole van een distrik binne een provinsie, en wat voldoen aan die kriteria van 

die steekproef (Iandelik en stedelik, vlak van geletterdheid, bevolkingsgroepe, 

taalgroepe, en sosio-ekonomiese status). 

6.2 Resultate van die empiriese navorsing 

Die resultate weerspieel die persepsies van ouers oor hut kind se leerobstruksies, 

gevoelens, gedrag, houding en oorsake van die leerobstruksie, asook hul persepsie oor 

hul eie opvoedingsmatige hantering van bogenoemde. Die resultate is derhalwe slegs 'n 

weerspieeling van moontlikhede en waarskynlikhede, maar kan waarskynlik in redelik 

dieselfde mate verteenwoordigend wees van die persepsies van ander ouers met kinders 
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wat leerobstruksies ervaar. Hierdie moontlikheid sal egter verder empiries ondersoek 

moet word. 

7. PROGRAM VAN STUDIE 

In hierdie hoofstuk is die agtergrond, probleemstelling en doel van die studie, 'n 

uiteensetting van die metodologie, die kernbegrippe, en die beperkings van die studie 

verklaar. Hoofstuk 2 handel oor die begeleidingsrol van ouers tydens opvoeding en toon 

aan wat die opvoedingsessensies behels. Hoofstuk 3 beskryf die leerder wat 

leerobstruksies ondervind. Hoofstuk 4 verskaf die resultate van die empiriese navorsing, 

en die resultate word in Hoofstuk 5 bespreek. Hoofstuk 6 verskaf 'n opsomming van die 

studie, gevolgtrekkings en aanbevelings. 
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HOOFSTUK2 

DIE BEGELEIDINGSROL VAN OUERS IN OPVOEDING 

1. INLEIDING 

Die grootste verantwoordelikheid vir die kind se opvoeding rus op die ouers, as die 

prime re opvoeders (Donald, Lazarus & Lotwana, 2002: 290; Lerner. 2000: 30 & 170; 

Landman. 1987: 9; Landman, 1984 : 1; Pitout, Smith, Windell & Steinmann, 1993: 75). 

Die kind bly nie onaangeraak deur die persone met wie hy kontak het of deur sy omgewing 

nie. Die ouer lewer 6f 'n positiewe bydrae tot die lewe van die kind 6f doen afbreuk aan 

die lewe van die kind (Shaw, 1996: 1; Purkey & Novak: 1996: 3-4). Alhoewelopvoeding 

wordingshulp is (Van Niekerk, 1976 : 32). kan die suksesvolle verloop van die opvoeding 

van 'n kind nie gewaarborg word nie. Indien die ouer nalaat om die kind op te voed 

volgens die essensies (voorwaardes) van opvoeding is die ouer, as gevolg van sy 

opvoedingsfoute, verantwoordelik daarvoor dat die kind leerobstruksies ondervind. Dit is 

dan die taak van die ouer om, na behoorlike analise van sy opvoedil1gsfoute, hierdie foute 

reg te stel en sodoende kan die kind se leerobstruksie opgehef word (Van Wyk, 1984: 96). 

Leerobstruksies kan dus slegs opgehef word indien die ouers direk betrokke is by hul kind 

se opvoeding (Donald et al., 2002: 290). Die Witskrif oor Leerders met Spesiale 

Onderwysbehoeftes (Departement van Onderwys. 2001 : 34; vergelyk ook Engelbrecht 

& Green, 2001: 46 - 48) beklemtoon ook die sentrale rol van ouers in die selfaktualisering 

van hul kind wat 'n leerobstruksie ondervind (vergelyk Hoofstuk 1 & 3). In hierdie verband 

noem Potgieter (2002 : 35) dat geen ouer sal wit toesien dat sy kind se ontwikkeling 

belemmer word deur enige faktor wat 'n obstruksie tot leer kan word nie. Dit is egter ook 

so dat ouers dikwels nie toegerus voel en is om hul kind te begelei tot selfaktualisering nie 

(Lerner, 2000: 174 - 175; Engelbrecht & Green, 2001 : 206). Ten einde die ouer in staat 

te stel om sy rol en taak as opvoeder te vervul moet die ouer bemagtig (toegerus) word 

met die nodige kennis en vaardighede sodat hy ten beste daartoe in staat is om sy kind tot 

selfaktualisering te begelei (Lemer, 2000: 170; Engelbrecht & Green, 2001 : 206 ). 

Bemagtiging van die ouers sodat hulle hul kinders kan begetei, beteken immers dat die 

ouers 'n primere rol sal speel in besluite rakende die opvoeding van hul kinders (Kirk, 

2000: 15 & 536). Die positiewe gesindhede, handelinge en ondersteuning van die ouers 

teenoor hut kind wat leerobstruksies ondervind is 'n belangrike bydraende faktor ten 

opsigte van die wyse waarop die kind wat leerobstruksies ondervind, hierdie obstruksie 

die hoof bied (Kirk, 2000: 12; Lerner, 2000: 30, 538 - 539). Daarom fokus hierdie 
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hoofstuk op dit wat essensieel is vir die opvoedingsituasie, op grond waarvan die 

empiriese ondersoek beplan sal word, en op grond waarvan riglyne bepaal sal word 

waarvolgens ouers bemagtig kan word om hul kind wat 'n leerobstruksie ondervind tot 

selfaktualisering te begelei. 

Alle kinders is op opvoeding aangewese, ook kinders wat leerobstruksies ondervind. 

Daarom moet daar in hierdie studie aangetoon word wat die essensies van normale 

opvoeding is, waarop die riglyne vir die empiriese navorsing gebaseer sal word, om 

sodoende te kan aantoon hoedat die opvoeding van leerders wat leerobstruksies 

ondervind, daar uitsien. 

Met die oog op die bemagtiging van die ouer van die kind wat leerobstruksies ondervind, 

sodat die ouer sy kind kan bege/ei om sy volle potensiaal te verwesenlik, sal die definisie 

van opvoeding, die opvoedingsdoelstelling en aspekte wat essensieel is vir opvoeding, in 

die volgende gedeelte bespreek word. 

2. WAT IS OPVOEDING? 

Die mens (kind) kom onklaar in die wereld in en het die taak om homself te help vollooi 

(selfaktualisering). In hierdie voltooingsproses (strewe na selfaktualisering) het die mens 

(die kind) die voorreg om onder andere self le besluil wie en wat hy self wil wees (Pitout, 

Smith, Windell & Steinmann, 1993: 72 - 73; Pistorius, 1982 : 20; Sonnekus, 1986 : 16). 

Om hierdie strewe van die kind na selfaklualisering le ontwikkel, noodsaak opvoeding 

(Pitout et al., 1993: 72 - 73; Pretorius, 1998: 181; Pistorius, 1982: 17; Sonnekus, 1986: 

16). Hierdie stelling gee aanleiding tot die vraag: wat is opvoeding? 

Die opvoeding van alle kinders kan omskryf word as 'n handeling wat tussen minstens 

twee persone plaasvind met die voorbehoud dat een van die persone 'n volwassene en 

die ander 'n kind is (Sonnekus, 1986 : 3; Landman, 1987: 53; Pitout, Smith, Windell & 

Steinmann, 1993: 75). Hierdie handeling is 'n doelbewuste handeling aangesien die 

volwassene die kind begelei tot volwassenheid (Pretorius, 1998: 9; Sonnekus, 1986 . 

3; Landman, 1987: 53; Pistorius, 1982 : 23). Volwassenheid hou in dat die kind as gevolg 

van die ouer se begeleiding in staat is om selfstandig en verantwoordelik besluite te neem 

en keuses te maak tussen dit wat reg en verkeerd is (Sonnekus, 1986 : 3; Pislorius, 1982 : 

23), en homself dus sodoende te selfaktualiseer (Pretorius, 1998: 18 - 19). 
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Volgens Pistorius (1982: 23) is die volgende twee aspekte kenmerkend van opvoeding: 

eerstens wil die opvoeder dit wat vir hom (die opvoeder) in sy eie lewe waardevol is aan 

die kind oordra. Die ouer as opvoeder het met ander woorde 'n bepaalde perspektief op 

die opvoedingsgebeure (Land man, Van Zyl & Roos, 1975 : 39). Hy het daarom ten doel 

om die kind te help vorm aan 'n lewensopvatting. Tweedens wil die opvoeder die kind 

voorberei op die praktiese lewe sodat die kind volwaardig en selfstandig aan die 

gemeenskap kan deelneem (Land man 1990: 119). 

Die feit dat die ouer die kind in opvoeding begelei impliseer nie dat die kind in sy 

opvoeding passief is nie. Die kind is, hoe ouer hoe meer, betrokke by en deelnemer aan 

sy volwassewording deurdat hy verantwoordelikheid neem deur middel van 

selfaktualisering, vir die eise wat die ouer aan hom stel (Purkey & Novak, 1996: 3; 

Landman et al" 1987: 87; Sonnekus, 1986 : 16; Landman et al., 1975 : 65 - 67). 

Die rol van die ouer en die kind word in die volgende afdeling as die essensies van 

opvoeding beskryf. 

3. ESSENSIES VAN OPVOEDING 

Uit bogenoemde omskrywing van opvoeding kan afgelei word dat nie enige menslike 

handeling tussen opvoeder en kind as opvoeding beskryf kan word nie (Sonnekus, 1986: 

2; Pitout et al., 1993: 75). Om vas te stel wanneer opvoeding wel ter sprake is moet die 

wesenskenmerke, die essensies van opvoeding, as opvoedingskriteria in ag geneem 

word. Die ondergenoemde word deur Landman et al. (1987: 41 - 44) en Landman, Van 

der Merwe, Pitout, Smith en Windell (1990 : 107 - 133), Sonnekus (1986: 4 - 16), 

Landman, Van Zyl en Roos (1975 : xxiii) en Landman (1984 : 1 - 12) geidentifiseer as 

die hoofkategoriee (essensies) van opvoeding: 

o die opvoedingsverhoudinge; 

o die opvoedingsverloop; 

o die opvoedingsbedrywighede; 

o die opvoedingsdoel. 

Vervolgens word die opvoedingsverhoudinge beskryf. 
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3.1 Die opvoedi ngsverhoudinge 

Kinders word deur volwassenes gelei en begelei na volwassenheid. Dit gebeur so omdat 

kinders hulpbehoewend is en volwassenes die hulp kan verleen. Kinders het die hulp 

nodig omdat hulle selfstandig wil word. Hierdie noodsaaklikheid tussen ouer en kind lei tot 

'n verhouding. (Pretorius, 1998: 7; Landman et al., 1987: 1; Pitout et al., 1993 : 76; 

Landman, 1984: 1). Opvoeding kan slegs plaasvind indien daar 'n verhouding met 'n 

spesifieke aard tussen die ouer en kind bestaan. Hierdie verhouding is besonders omdat 

dit bepaalde essensies moet vertoon alvorens daarna verwys kan word as 'n 

opvoedingsverhouding: hierdie verhouding moet die essensies van vertroue, begrip en 

gesag vertoon (Pretorius, 1998: 12; Landman et al., 1990: 113 - 117; Landman et al., 

1987: 41; Landman, 1984: 1). 

Omdat opvoeding dus nie moontlik is sonder die vertrouensverhouding, die 

begrypingsverhouding en die gesagsverhouding nie, sal die aard van hierdie 

onderskeie opvoedingsverhoudings verduidelik word. 

3.1.1 Die vertrouensverhouding 

Die vertroue in die opvoedingsverhouding verwys na die atmosfeer of klimaat tussen ouer 

en kind wat sodanig moet wees dat die een persoon glo aan die ander persoon se 

eerlikheid en trou (Sonnekus, 1986: 5; HAT, 2000 :1281; Purkey & Novak, 1996: 50-

51). Vertroue en 'n gevoel van veiligheid (sekuriteit; geborgenheid) kan ook as sinonieme 

beskou word (Pretorius, 1998: 7 - 8; Sonnekus, 1986: 4). Weens die kind se behoefte 

aan sekuriteit en geborgenheid kan opvoeding nie suksesvol plaasvind sonder vertroue 

binne die opvoedingsverhouding nie (Pretorius, 1998: 8; Landman, 1987: 44-45; 

Sonnekus, 1986: 4). Wanneer die kind onveilig voel het die kind nie die selfvertroue en 

waaghouding om die wereld te ontdek en volwasse te wil word nie (Sonnekus, 1986: 4 -

5). 

Vertroue het twee fasette wat essensieel deur die ouers uitgevoer moet word en 

waarsonder die kind nie die nodige vert roue in die ouer sal ervaar nie. Hierdie fasette is 

aanvaarding en respek (Landman, 1987: 45). 
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Wat aanvaarding betref is dit essensieel dat die ouer die kind onvoorwaardelik sal aanvaar 

soos hy Is, maar ook soos wat hy kan wees en behoort te wees (Landman, 1987: 45; 

Landman, 1984 : 1; Purkey & Novak, 1996: 11). Aanvaarding impliseer dat die ouer nie 

die kind sal uitsluit nie. maar dat die kind sal deelneem aan die opvoedingsgebeure 

(Landman, 1984: 4). Die ouer moet dus die kind steun, lei. verwelkom en ook aanspreek 

wanneer nodig. Hierdie steungewing gee die ouer met liefde, geduld en toewyding 

(Landman, 1984 : 4). 'n Belangrike element van die insluiting van die kind in die 

opvoedingsgebeure is interaksie (Donald, Lazarus & Lolwana, 2002: 247; Pretorius, 

1998 : 7 - 8, 10 - 11) tussen ouer en kind, wat insluit dat die ouer na die kind sal lulster 

(Land man, 1987: 45-46). Hierdie aspek van die vertrouensverhouding is van soveel 

belang dat Lerner (2000 : 278) daarop wys dat gebrekkige interaksie (Iuister) tussen ouer 

en kind aanleiding kan gee tot leerobstruksies by die kind. Direkte en positiewe interaksie, 

wat ondersteuning aan die kind en die vermyding van kritiek teenoor die kind insluit, dra 

by tot die kind se ervaring dat sy ouers horn aanvaar, en dus dra dit by tot die bou van die 

vertrouensverhouding tussen die ouer en kind (Lerner, 2000: 176). Dit is dus van groot 

belang dat die kind die ervaring (persepsie) moet he dat hy aanvaar word. Die ouer moet 

dus geleenthede skep sodat die kind kan ervaar dat hy aanvaar word. Indien die kind nle 

aanvaarding by sy ouers ervaar nie, sal vertroue gebrekkig wees en opvoeding skade lei 

(Landman, 1987: 46). Deel van die wyses waarop die kind aanvaarding ervaar is dat die 

ouer 'n plek skep vir die kind se versorging, sorg vir die kind se beskerming en veiligheid 

en dat die ouer ook deur sy nabyheid vir die kind beskikbaar sal wees (Landman, 1987: 

46; Landman, 1984 : 3 - 4). Dit sal aanleiding gee tot die ontwikkeling by die kind van 

positiewe hoedanighede so os onder andere bedagsaamheid teenoor ander, agting vir 

gesag, liefde, meegevoel, integriteit en beskeidenheid (Landman, 1984: 2). 

Respek hou in dat die ouer agting en eerbied vir die menswaardigheid van die kind moet 

he, ten spyte van sy kindwees (Lerner, 2000: 176; Landman, 1987: 45; Landman, 

1984 : 3). Die kind strewe daarna om self iemand te wil wees. Daarom is dit essensieel 

vir die opvoedingsvertrouensverhouding dat die ouer respek, waardering en 

bedagsaamheid teenoor die kind betoon, en die kind sodoende begelei na die besef dat hy 

(die kind) as persoon betekenisvol is (Lerner. 2000: 176; Landman, 1987: 47; 

Landman, 1984 : 3; Vergelyk ook Purkey & Novak. 1996: 51 - 52). Vertroue in die 

verhouding kan geskaad word wanneer die ouer te streng, te toegeeflik. oorbeskermend 

is of inkonsekwent optree (Sonnekus, 1986: 5). 
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Bogenoemde uiteensetting van die vertrouensverhouding kan soos volg saamgevat word 

(Landman, Van Zyl & Roos, 1975: xxiv; Landman et al., 1990: 125, Landman, 1987: 

47): 

Agting vir die kind se menswaardigheid - die ouer behandel die kind met respek. 

konsiderasie, waardering en toon eerbied vir die kind wat self iemand wil wees. 

Aanvaarding van die kind soos hy is - hierdeur ontstaan 'n intieme band tussen die 

ouer en sy kind. 

Aanspreek en aanhoor - die ouer praat duidelik met die kind en die kind moet deeglik 

na die ouer luister 

Voorneme om die kind te versorg die kind moet ervaar dat die ouer die kind wil 

versorg. Die ouer skep geleenthede vir die kind om te ervaar dat hy welkom is. 

Besordheid van wee Iiefde - die kind beleef dat die ouer uit goedgesingheid met hom 

bemoeienis maak. 

3.1.2 Die begrypingsverhouding 

Volgens Landman (1987: 48-50) en Sonnekus (1986: 5) het die ouer kennis van en 

begrip vir sy kind nodig om sinvol op te voed. Die volwassene moet die kind ken 

(Pretorius, 1998: 8) en begryp sodat hy gepaste leiding kan gee. Lemer (2000 : 129 & 

170) beklemtoon dat die ouer oor algemene kennis van die algemene opvoedingsituasie 

(byvoorbeeld oor kennis van dit wat bevorderlik is vir leer) asook oor besondere kennis 

van sy kind moet beskik, veral omdat die kind sensitief is vir die ouer se houding en 

reaksie teenoor die kind. Dit is verder essensieel dat die ouer moet begryp dat sy kind 'n 

unieke wese is (Vergelyk Purkey & Novak, 1996: 52). Hierdie begrip sal die ouer in staat 

stel om die kind te begelei om sy unieke potensiaal te verwesenlik (Lemer, 2000: 176; 

Landman, 1984 : 1). Die ouer wat die wereld van sy kind ken en begryp sal nie van die 

kind aktiwiteite en prestasie verwag wat die kind nie in staat is om te lewer nie. Indien die 

ouer prestasie bo die huidige vlak en vermoens van die kind verwag, word leer vir die kind 
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'n pynlike ervaring (Lerner, 2000: 176). Die ouer leer die kind ken deur die kind van 

kleins af waar te neem (Sonnekus, 1986: 5). 

Volgens Landman (1987: 48-50) het die ouer kennis en begrip van, onder andere, die 

volgende nodig om die gepaste opvoedingshulp aan die kind te kan verleen: 

o Wat opvoeding is; 

o die doelstelling met die opvoeding van die kind; 

o wesenskenmerke van kindwees; 

o verskillende fases van kindwees; 

o die leefwereld van die kind; 

o die betekenis wat die kind aan opvoedkundig essensiele aktiwiteite toeken; 

o die kind in sosiale verhoudinge; 

o die uniekheid van die kind; 

o die gee van leiding sodat die kind se volle potensiaal ontwikkel kan word. 

Binne die begrypingsverhouding het die kind ook 'n taak om te ken en te begryp. Die kind 

moet sy ouer leer ken en verstaan, want deur hierdie kennis en begrip sal hy we et wat 

van hom verwag word (Sonnekus, 1986: 5). Deur die nodige kennis en begrip moet die 

kind derhalwe toenemend besef dat hy aan bepaalde norme en eise, veral ten opsigte 

van taakverrigting en die aanvaarding van verantwoordelikheid, moet voldoen. Die kind 

moet ook toenemend begryp dat hierdie voldoening aan norme en eise 'n keuse is, wat 

inspanning en gehoorsaamheid verg (Landman, 1987: 50). 

Hierdie essensie of grondvoorwaarde vir opvoeding impliseer dat daar genoegsame tyd 

en geleentheid deur die ouer en kind geskep moet word om mekaar te leer ken en 

verstaan. Sodoende sal die ouer talente waaroor die kind beskik raaksien en die kind wat 

'n leerobstruksie ondervind se kanse op sukses verbeter (Lerner, 2000: 176). 'n 

Gejaagde lewenstyl van 'n gesin word deur Sonnekus (1986 : 5) ge"identifiseer as een van 

die groot struikelblokke in 'n begrypingsverhouding. Omdat daar geen tyd in die gesin se 

program ingepas word vir ouer en kind om mekaar te leer ken en verstaan nie, gaan 

hierdie essensie van opvoeding verlore en vind opvoeding nie sinvol plaas nie. 
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Hieronder is 'n opsomming van die essensies van die begrypingsverhouding (Landman, 

van Zyl & Roos, 1975: xxiv; Landman et al., 1990: 125; Landman, 1987: 49 - 50): 

Die begryping van die kind se uniekheid - die ouer moet besef dat die kind self 

iemand wil wees en sy kind daarom as individu leer ken en begryp. Die kind moet 

ervaar dat die ouer sy uniekheid in ag neem. 

Begryping van die kind se unieke moontlikhede - die ouer moet die kind help om sy 

potensiaal te verwesenlik deur die ontdekking en uitbouing van sy moontlikhede en 

talente. 

Die begryping van die opvoedingsrol- die ouer moet besef dat hy die kind moet help 

om die eise van menswees, byvoorbeeld die naleef van bepaalde norme, te verstaan. 

Begryping van eie opvoedingsverantwoordelikheid - die ouer moet die 

verantwoordelikheid op hom neem om die kind tot selfaktualisering te begelei. 

3.1.3 Die gesagsverhouding 

Volgens Sonnekus (1986 : 6) is die gesagsverhouding waarskynlik die belangrikste 

essensie vir suksesvolle opvoeding aangesien die hele samelewing gebaseer is op die 

handhawing en aanvaarding van gesag, insluitend die gesag van die owerheid, God en 

medemens. Die opvoedingsvertrouensverhouding en die 

opvoedingsbegrypingsverhouding is egter voorwaardes vir die verwesenliking van die 

gesagsverhouding. Die kind wat sy ouer ken (begrypingsverhouding) en weet dat hy op sy 

ouer kan staatmaak en geborge voel (vertrouensverhouding) sal maklik gesag aanvaar. 

Indien daar vertroue in die verhouding tussen ouer en kind ontbreek, is die ouer in 'n 

magsposisie in plaas van in 'n gesagsposisie en moet die ouers die kind dwing om 

gehoorsaam te wees, wat meebring dat daar nie werklik van opvoeding sprake kan wees 

nie (Landman, 1984: 5). 

Die kern van die gesagsverhouding tussen ouer en kind is die gegewe dat die kind nie 

homself tot aktualisering kan begelei nie, maar dat hy van 'n volwassene afhanklik is vir 

begeleiding om sy volle potensiaal te bereik (Landman, van der Merwe, Pitout, Smith & 
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Windell, 1990: 56). Die opvoedingsgesagsverhouding ontstaan dus omdat die kind 

steun, leiding en versorging nodig het en die ouer steun, leiding en versorging aan die 

kind kan gee (Landman, 1987: 50-51). Ten opsigte van hierdie begeleiding tot 

aktualisering het die kind die ouer se simpatieke gesagsleiding nodig, wat beteken dat 

die kind verlang dat die ouer vir hom perke of grense sal stel sodat hy, met 'n gevoel van 

veiligheid, daarbinne sy potensiaal kan ontwikkel (Land man, 1984: 5). 

Die gevolg van die gesaguitoefening deur die ouer is dat die kind voel dat hy erens 

'behoort', en die nodige selfvertroue kan ontwikkel (Sonnekus, 1986: 7). Selfvertroue 

gee aan die kind die nodige waagmoed om sy omgewing te verken wat weer nodig is vir 

die kind se volwassewording (Sonnekus, 1986 : 4 - 5). 'n Gevoel van veiligheid en 

selfvertroue is ook 'n gevolg van die vertrouensverhouding tussen ouer en kind en 

illustreer waarom die gesags- en vertrouensverhouding beide grondvoorwaardes vir 

suksesvolle opvoeding is. 'n Verdere gevolg van die gesagsverhouding is dat die kind al 

hoe meer self verantwoordelikheid vir sy handelinge neem. Waar die ouer, wanneer die 

kind jonk is, grootliks vir hom besluit en die kind begelei daartoe om 'n besluit te neem, 

leer die kind via die ouers se uitoefening van gesag, al hoe meer om aanspreeklikheid vir 

sy eie besluite te aanvaar (Land man, 1984: 5). Op grond van hierdie gevolge van die 

gesagsverhouding kan aangetoon word dat die belangrikste elemente van die 

gesagsverhouding gehoorsaamheid en verantwoordelikheid is. Deur gehoorsaamheid 

aanvaar die kind die gesag van die ouer en sodoende ervaar die kind ook geborgenheid 

(Landman,1987:50-51; Sonnekus, 1986: 8). 

Die kind word deur die ouer se gesag begelei tot verantwoordelikheid en gehoorsaamheid 

aan norme (Pitout et al., 1993: 76; Landman, 1987:50-51; Sonnekus, 1986: 8). 'n 

8elangrike voorwaarde ten opsigte van die kind se gehoorsaamheid aan norme is dat die 

ouer nie voorskriftelik kan optree en daarteenoor self nie aan die eise van norme gehoor 

gee nie. Die voorbeeld van die ouer wat self aan norme gehoor gee is van uiterste belang, 

omdat die kind se vertroue in die ouer daardeur versterk word en hy dan geneig is om die 

ouer se gesag te gehoorsaam (Landman, 1984: 5) sonder die nodigheid van dwang. 

Omdat die ouer self aan die norme, wat hy aan die kind voorhou, gehoor gee, maak die 

norme vir die kind sin en kan hy deur hierdie sin ook betekenis gee aan sy eie 

aktualisering (Landman, 1984: 5). Uit hierdie aanvaarding van en gehoorsaamheid aan 

norme ontwikkel die kind se eie lewensopvatting (Landman, 1984: 6). 
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Uit bogenoemde blyk die belangrikste essensies van die gesagsverhouding die volgende 

te wees (Landman, van Zyl & Roos, 1975: xxiv; Landman et al., 1990: 125 - 126; 

Landman, 1987: 51): 

Aanspreking - die ouer praat duidelik met die kind oor waardes en norme waaraan die 

kind moet voldoen, ten einde die kind te begelei tot behoorlike volwassenheid. 

Afk.euring - deur die kind duidelik te wys op dit wat verkeerd is, word die kind 

aangemoedig om die behoorlike te doen. 

Goedkeuring - die ouer prys die gedrag van die kind wat in ooreenstemming is met die 

norme en waardes wat die ouer aan die kind voorhou. 'n Belangrike deel van die ouer 

se begeleidingsrol in hierdie verband is dat die ouer self die voorbeeld aan die kind moet 

stel in die naleef van die waardes en norme wat die ouer aan die kind voorhou. 

'n Suksesvolle vertrouens-, begrypings- en gesagsverhouding tussen ouer en kind is 'n 

voorwaarde vir die suksesvolle verloop van die opvoedingsgebeure. Hierdie verhoudinge 

groei ook steeds terwyl die opvoedingsgebeure 'n bepaalde verloop nee m (Landman, 

1987: 41 & 71). Hierdie verloop van die opvoedingsgebeure word in die volgende 

gedeelte bespreek. 

3.2 Die opvoedingsverloop 

Met die verloop van die opvoeding word verwys na die voltrekking of die tot uitvoer bring 

van opvoeding binne 'n verhouding tussen ouer en kind (Sonnekus, 1986: 11). Die 

opvoedingsgebeure verloop op 'n bepaalde wyse (Landman, 1987: 41 - 42; Landman, 

1984 : 6 - 8) en wat van groot belang is in hierdie verband, is die kwaliteit van die 

verwesenliking van elke opvoedingshandeling omdat die mate van sukses van elke 

opvoedingshandeling bepaal hoe suksesvol die daaropvolgende opvoedingshandeling sal 

wees. 
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Die verloop van die opvoedingsgebeure geskied in die volgende momente (Landman, 

1987: 41 - 42; Landman, 1984: 6 - 8 & Landman, van Zyl & Roos, 1975: xxv; 

Landman et al., 1990: 126 - 127): 

o die opvoedingsomgang; 

o die opvoedingsontmoeting waartydens die opvoedingsmomente sigbaar word; 

o die opneem van bemoeienisverantwoordelikheid; 

o die opvoedingsbemoeienis wat ingryping en instemming insluit; 

o die terugkeer na pedagogiese omgang en 

o die periodieke verlating. 

Bogenoemde onderskeie momente in die verloop van die opvoedingsgebeure word 

vervolgens bespreek. 

3.2.1 Die opvoedingsomgang 

Vir opvoeding om suksesvol plaas te vind moet die ouer en kind tyd saam bestee sodat 

interaksie (kommunikasie) kan plaasvind. Tydens hierdie saam wees moet die ouer 

aanspreeklikheid aanvaar vir die opvoeding van die kind (Pretorius, 1998: 41; Landman, 

1987: 53 - 54; Landman, 1984: 6). 

Die volgende omgangessensies kan aangetoon word (Landman, van Zyl & Roos, 1975: 

xxv; Landman et al., 1990: 126 - 127; Landman, 1987: 54 - 55): 

Bymekaar wees - die ouer en kind is gelyktydig in dieselfde ruimte sodat kommunikasie 

kan plaasvind. 

Aanvangsopvoeding - tydens die opvoedingsomgang vind algemeen opvoedende 

bernvloeding plaas wat inhou dat die ouer behoorlikheidseise aan die kind voorhou. 
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3.2.2 Die opvoedingsontmoeting 

Deur die nabyheid, vertroue, toeganklikheid en gevoel van toebehorenheid wat daar 

teenwoordig is in die ontmoetingsituasie tussen die ouer en kind word geleenthede vir 

opvoeding geskep (Landman, 1990: 118 - 119). In hierdie ontmoeting is die ouer en 

kind op mekaar aangewese en hou die ouer die opvoedingsdoel in gedagte wanneer hy 

die kind begelei. Om die geleenthede wat vir opvoeding geskep word in die 

ontmoetingsituasie te ben ut, en sodoende die kind tot selfaktualisering te begelei, moet 

die ouer volgens Landman (1987: 55) en Sonnekus (1986: 12): 

o self beleef; 

o saam met die kind beleef; 

o die kind lei deur sy voorbeeld; 

o deur sy verduidelikings die norme waaraan voldoen moet word, oordra; 

o saam met die kind doen. 

Die ontmoetingsverhouding verg tyd van die ouer. Die kern van die ontmoeting tussen 

ouer en kind is daarom toeganklikheid, en positiewe gesindheid van toeganklik wil 

wees, van die ouer vir die kind en die geborgenheid wat die kind daardeur ervaar. Daar is 

derhalwe 'n intieme gebondenheid tussen ouer en kind. Hierdie toeganklikheid maak ook 

kommunikasie moontlik (Landman, 1987: 55-56; Landman, 1984: 6). 

Die volgende betekenisvolle essensie kenmerk die opvoedingsontmoeting (Landman, 

van Zyl & Roos, 1975: xxv; Landman et al., 1990: 126 - 127; Landman, 1987: 55-

56): 

Met mekaar wees - die nabyheid van die ouer en kind maak kommunikasie moontlik. 

Ouer en kind is bereikbaar en beskikbaar vir mekaar in die opvoedingsontmoeting wat 

gekenmerk word deur innigheid, hartlikheid en vertroulikheid. 
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3.2.3 Die opneem van bemoeienisverantwoordelikheid 

Opvoeding sal slegs suksesvol wees indien die ouer die persoonlike verantwoordelikheid 

neem vir die opvoeding van die kind. Hierdie verantwoordelikheid sluit in dat die ouer die 

kind help, begelei en steun en aan die kind in goeie voorbeeld stel. (Landman, 1990: 

119; Landman, 1984: 7). 

Die volgende opneem-essensies kan onderskei word (Landman, van Zyl & Roos, 1975: 

xxv; Landman et al., 1990: 126 - 127; Landman, 1987: 57): 

Opneem van verantwoordelikheid - die ouer aanvaar aanspreeklikheid om die kind tot 

selfaktualisering te begelei. 

Verpligting tot beskikbaarheid - die ouer aanvaar die verpligting om vir die kind 

beskikbaar te wees en sodoende die kind te begelei om sy volle potensiaal te bereik. 

3.2.4 Die opvoedingsbemoeienis 

Tydens die saam wees (opvoedingsomgang) vind opvoeding plaas deurdat die ouer 'n 

handeling van die kind goedkeur of afkeur. Hierdie goedkeuring of afkeuring kan geskied 

by wyse van ingryping, sodat die handeling reggestel kan word of by wyse van 

instemming. sodat die kind weet dat sy handeling korrek is Landman, 1990: 119 

120). Omdat opvoeding normatief van aard is, is die ingryping of instemming deur die 

ouer van groot belang. Opvoeding word dus voltrek tydens bepaalde 

opvoedingsmomente wat deur die ouer benut moet word (Sonnekus, 1986: 11; 

Landman, 1984: 6). Die ouer se gesindheid tydens ingryping (teregwysing) toon sy 

simpatie en begrip en mag nie deur gevoelens van wraak gekenmerk word nie (Landman, 

1984: 6 -7) 

Ten einde gestalte te gee aan die opvoedingsdoel, naamlik die volwassewording van die 

kind (Sonnekus, 1986: 13 & 16) is die opvoedingsbemoeienis van die ouer met die kind 

daarop gemik om die kind te begelei om toenemend te kan onderskei tussen dit wat reg en 

verkeerd is. Ten einde dit te bereik. is dit vir die ouer nodig om vir die kind duidelik te 

maak wanneer sy gedrag nie aanvaarbaar is nie. In die plek van die onaanvaarbare 
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gedrag moet die ouer iets positief en uitvoerbaar stel (Land man, 1987: 58). Dit is egter 

ook vir die groei van die kind na volwassenheid noodsaaklik dat die ouer sy goedkeuring 

verleen aan daardie gedrag van die kind wat in ooreenstemming is met die norme soos 

deur die ouer voorgehou. Die kind moet geprys word vir gedrag wat korrek is, sod at hy 

daardeur die ouer se waardering kan ervaar en verder groei in die vermos om te onderskei 

dit wat reg is (Land man, 1987: 59 - 60; Landman, 1984: 6 -7). Die ouer moet die kind 

ook voortdurend onderskraag en op simpatieke wyse herinner daaraan om dit te doen wat 

reg is (Landman, 1984: 7). 

Na aanleiding van dit wat hierbo omskryf is as die opvoedingsbemoeienis, kan die 

volgende as essensies van hierdie verloopstruktuur uitgewys word (Landman, van Zyl & 

Roos, 1975: xxv; Landman et al., 1990: 126 - 127; Landman, 1987: 59): 

Afkeuring van die afkeurenswaardige - die ouer wys die kind daarop dat, om dit te 

doen wat in stryd is met aanvaarde waardes en norme, nie vir die ouer aanvaarbaar is 

nie. 

Voorstelling van In nuwe lewenswyse - in die plek van die onaanvaarbare stel die 

ouer iets voor wat positief en uitvoerbaar is en sodoende leer die kind al hoe meer om te 

onderskei tussen reg en verkeerd. 

3.2.5 Terugkeer na opvoedingsomgang 

Die terugkeer na die normale, ontspanne omgangsverhouding is van groot belang omdat, 

hoewel die kind afhanklik is van die ouer, die kind daarna strewe om 'n persoon in eie reg 

te wees. Die kind moet die geleentheid gebied word om selfstandig te word (Landman, 

1990 : 120). Geleenthede moet vir die kind geskep word sodat hy sy kennis van mense, 

van sosiale verhoudings, van die natuur en van homself kan verb reed en sodoende 

volwasse word. Die kind moet egter ook tot die besef kom dat hierdie selfstandigwording 

altyd vryheid en gebondenheid beteken (Landman, 1987: 60 - 61; Sonnekus, 1986 : 

13). 
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Landman, Van Zyl en Roos (1975: xxv), Landman, 1987: 61 en Landman et al. (1990: 

126 - 127) onderskei die volgende as 'n belangrike essensie van die terugkeer na 

omgang: 

Verwerwing van selfkennis - hoewel die ouer en kind in verbondenheid met mekaar 

leef, moet die ouer die kind geleentheid gee om self na te dink en te handel sodat die 

kind homself beter kan leer ken. 

3.2.6 Die periodieke verlating 

Vir opvoeding om sinvol te verloop moet die ouer en kind nie voortdurend bymekaar wees 

nie. Wanneer die ouer die kind geborge laat voel en nie oorbeskermend optree binne die 

vertrouens-, begrypings- en gesagsverhouding nie, word die kind al hoe meer selfstandig 

en verantwoordelik. Vir selfstandigwording en selfontdekking moet die ouer 

genoegsame geleentheid vir die kind skep om die ouer tydelik (Landman, 1987: 62) te 

verlaat, byvoorbeeld om by vriende te kuier (Sonnekus, 1986 : 13). I n die verband is dit 

altyd belangrik dat die ouer daarop moet let dat opvoeding nooit gerig is op oorbeskerming 

of verwenning van die kind nie, maar wel op sodanige beskerming dat die kind geborge 

sal voel om die ouer van tyd tot tyd en later permanent te verlaat (Sonnekus, 1986 : 13; 

Landman. 1984: 7). 

Omdat opvoeding normatief van aard is (Sonnekus, 1986 : 8) is die periodieke verlating 

tydens die opvoedingsverloop van besondere belang omdat die kind daardeur die 

geleentheid kry om op eie verantwoordelikheid die norme wat die ouer vir hom leer sy eie 

te maak (Land man, 1990: 120; Landman, 1987: 62). Die kind moet toegelaat word om 

self iets te waag (Landman. 1984: 7). 
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Uit die bogenoemde bespreking kan die volgende, onder andere, as essensies van die 

periodieke verlating onderskei word (Landman, van Zyl & Roos, 1975: xxvi; Landman et 

al., 1990: 126 -127; Landman, 1987: 70): 

Toe/ating van verlating - die ouer laat die kind toe om die opvoedingsituasie tydelik te 

verlaat, sodat die kind na selfstandigwording kan groei. 

Herste/ van opvoedingsomgang - wanneer die ouer en kind weer bymekaar is gaan 

die ouer voort met sy begeleidingsrol, omdat die kind die ouer se steungewing nodig het 

om sy volle potensiaal te ontwikkel. 

3.3 Die opvoedingsbedrywighede 

Opvoeding word gekenmerk deur handelinge of aktiwiteite. Waar daar dus passiwiteit van 

die ouer of kind is, vind opvoeding nie plaas nie. Hierdie voortdurende handelinge of 

aktiwiteite impliseer dat daar wisselwerking (interaksie) tussen die ouer en kind is. 

Hierdie wisselwerking behels voortdurende beweging in belewing en teenbelewing, 

ingryping en ontwikkeling van moontlikhede (Landman, 1987: 42; Landman, 1984: 8). 

Omdat die opvoedingsituasie 'n dinamiese situasie is, is deelname van groot belang vir 

die suksesvolle realisering van die opvoedingsituasie (Landman, 1987: 42; Landman, 

1984: 8; Purkey & Novak, 1996: 3). 

Daar is egter bepaalde aktiwiteite wat besondere opvoedingswaarde vir die kind het 

(Landman, 1987: 42). Daarom moet die kind, vir opvoeding om suksesvol te wees, 

betrokke raak by die volgende opvoedingsaktiwiteite (Landman, 1987: 71 - 82; 

Landman, 1984: 8 - 12): 

Cl Die kind moet vanaf geboorte betekenisse heg aan sy omgewing sodat die wereld 

vir hom sin maak. Die kind het die ouer nodig om hom te help om betekenisse op 

so wyse te vorm dat dit vir die kind in sy lewe waardevol is. Die ouer, met sy 

ervaring van die wereld, moet dit vir die kind ontsluit sodat die kind met die wereld 

vertroud kan raak en dit sy eie kan maak. Die kind begryp al hoe meer van sy 

omgewing soos wat hy vanaf sy geboorte vorder tot volwassenheid en daarmee 
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saam al hoe meer begryp van die eise van die norme waaraan hy gehoorsaam 

moet wees. 

o Die kind kan nie sonder inspanning vorder van waar hy is na waar hy behoort te 

wees nie. Hy is in kommunikasie met sy omgewing en dit vereis van hom 

dinamiese deelname aan die omgewing asook aanvaarding van 

verantwoordelikheid vir die eise wat aan hom gestel word. Die ouer moet die 

kind steun en genoeg geleentheid gee om deel te neem aan sy opvoeding sodat hy 

uiteindelik 'n sinvolle lewe kan lei. 

o Volwassenheid word gekenmerk deur identifikasie met norme, wat beteken dat 

die volwassene sy lewensopvaUing moet uitleef. Die kind moet daarom, veral 

namate hy meer begrip ontwikkel, ook verantwoordelikheid aanvaar vir die uitleef 

van sy lewensopvatting. Die uitleef van norme is vir die kind slegs sinvol indien 

die ouer ook die norme uitleef en so 'n voorbeeld vir die kind stel. Dit moet 

beklemtoon word dat die ouer sy lewensopvaUing onder alle omstandighede moet 

uitleef sodat die kind kan leer dat gehoorsaamheid aan norme nie na gelang van 

omstandighede aanpasbaar gemaak kan word nie. 

o Die ouer en kind is beide deelnemers aan die opvoeding van die kind. Die 

opvoeding kan slegs plaasvind indien die ouer en kind mekaar vertrou. Vir beide is 

die opvoedingsituasie egter 'n waagstuk omdat niemand die uitkoms daarvan kan 

voorspel nie. In die opvoedingsituasie moet die ouer en kind beide bereid wees om 

te waag in die soeke na dit wat waardevol is en moet die kind ook die keuse maak 

om in ooreenstemming met aanvaarde norme op te tree. Volwassenheid en die 

voldoening aan en uitleef van norme kan nie van mekaar geskei word nie. 

o Die kind is bewus daarvan dat hy nie homself na aktualisering kan begelei nie, dit 

terwyl hy graag self iemand wil wees. Hierdie bewustheid laat hom onveilig voel. 

Die ouer se nabyheid en onvoorwaardelike aanvaarding van hom laat die kind 

geborge voel. Omdat die kind hierdie geborgenheid ervaar kan hy dit waag om sy 

volle potensiaal te verwesenlik en is hy daarvoor dankbaar. Hy toon sy 

waardering deur agting en respek vir die ouer. 

o Die ouer en kind is mede-aanspreeklik vir die kwaliteit van die 

opvoedingsverhoudinge en elk moet verantwoordelikheid aanvaar vir sy aandeel in 
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die vertrouens-, begrypings- en gesagsverhoudings. Die aanvaarding van 

aanspreeklikheid is 'n voorwaarde vir die opvoeding van die kind. Hierdie aandeel 

van die kind is een van die eerste verantwoordeUkhede wat die kind, met die 

begeleiding van die ouer, moet aanvaar. So word die kind deelnemer aan sy 

opvoeding. 

o Opvoeding is toekomsgerig. Die kind sien uit daarna dat hy in die toekoms in 

staat daartoe sal wees om dinge te kan doen wat hy nou nog nie kan regkry nie. 

Hy aanvaar egter dat hy foute maak omdat hy nog nie volwassenheid bereik het 

nie, maar dat hy met die ouer se begeleiding sy onvolwassenheid sal oorkom. 

Die ouer en kind moet toekomsideale voor oe hou en saam daaraan werk om 

hierdie toekoms te bereik. Deel van die ouer se steungewing is dat daar 

kommunikasie tussen die ouer en kind sal plaasvind oor hul toekomsvisie en dat 

die ouer die kind sal rig tot selfaktualisering. 

o Die kind se gerigtheid op die toekoms moet deur taakaanvaarding lei tot 

selfaktualisering. Die ouer moet die kind begelei sodat hy sy volle potensiaal kan 

ontwikkel. Hierdie begeleiding behels dat die ouer die kind sal help om sy 

moontlikhede te beoordeel en sy moontlikhede so te gebruik dat dit lei tot sy 

volwassewordi ng. 

o Die kind is besig met selfverwesenliking. Hierdie doelwit of bestemming bereik die 

kind nie oornag nie, maar oor jare heen. Die kind moet gerig bly op sy 

bestemming, sodat hy, met die steun van sy ouer, telkens op 'n hoer vlak 

realiseer en uiteindelik by die bestemming, naamlik sy selfstandigwording uitkom. 

o Elke kind is 'n unieke wese en daarom moet die kind, met die potensiaal waaroor 

hy beskik, sin maak van die wereld op sy eie unieke wyse. Die ouer moet die kind 

begelei sodat die kind sy eie menswaardigheid ontdek en die waardigheid van 

ander respekteer. Die kind se menswaardigheid kom tot volheid daardeur dat die 

kind sy pUg uitvoer en die norme wat sy ouer aan hom voorhou, aanvaar. 

o Die ouer moet die kind begelei sod at die kind homself al hoe meer ken en begryp. 

Die kind moet selfbegrip ontwikkel sod at hy sy handelinge krities kan beoordeel 

met die oog op sy selfaktualisering. Selfkennis help die kind ook om op sinvolle 

wyse betekenis aan sy omgewing te gee en om te begryp dat hy verantwoordelik 
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moet lewe. Hierdie verantwoordbare lewe is slegs moontlik indien die kind sy 

optrede krities kan beoordeel. 

o Omdat die kind aanvanklik nie daartoe in staat is om besluite te neem of keuses te 

maak nie, doen die ouer dit vir die kind. Later maak ouer en kind saam keuses en 

wanneer die tyd in die lewe van die kind daarvoor ryp is, maak die kind self 

keuses. Die kind moet derhalwe selfstandig word sodat hy met die vryheid wat 

hy verwerf het kan keuses maak en verantwoordelikheid vir sy keuses en 

handelinge aanvaar. Dit is juis kenmerkend van volwassenheid dat plig vrywillig 

uitgevoer word en dat gesag vrywillig gehoorsaam word. 

Op grond van die bogenoemde uiteenseWng, kan die volgende genoem word as 

essensies van die opvoedingsbedrywighede (Landman, van Zyl & Roos, 1975: xxiii; 

Landman et al., 1990: 127 - 129): 

o Betekening 

o Inspanning 

o Genormeerdheid 

o Waag 

o Dankbaarheid 

o Aanspreeklikheid 

o Hoop 

o Ontwerp 

o Vervulling 

o Agting 

o Selfbegryping 

o Vryheid 

Die ouer wat lukraak "opvoed" sal nie in sy opvoeding baie suksesvol wees nie. Die ouer 

moet altyd opvoed met sy gedagtes gerig op die opvoedingsdoel. Die volgende gedeelte 

handel daarom oor die doel met die opvoeding van die kind. 
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3.4 Die opvoedingsdoel 

Die hulp wat die ouer aan die kind gee om die kind tot selfaktualisering te lei is altyd gerig 

daarop om die opvoedingsdoel te bereik (Land man, 1987: 43). Die opvoedingsituasie, wat 

gekenmerk word deur die opvoedingsverhouding, die opvoedingsverloop en die 

opvoedingsbedrywighede, is daarom gerig op die bereik van daardie doel of idee wat die 

ouer met sy opvoeding van die kind in gedagte het (Landman, 1987 : 43 & 88). As 

opvoeding gerig is op die bereiking van 'n doel, moet die vraag oor wat die doel van 

opvoeding is, beantwoord word. 

Die begeleiding en bemoeienis van die ouer met sy kind het ten doel om die kind te help 

om self 'n volwassene te word (Pitout, 1993: 77; Landman, 1987: 43 & 84; Sonnekus, 

1986 : 16). Die opvoeding is daarom altyd ter wille van die kind, wat na volwassenheid 

op pad is. Opvoeding is juis noodsaaklik omdat die kind nog nie is wat hy behoort te wees 

nie (Landman, 1984: 12). Die ouer kan nie sinvol opvoed indien hy nie hierdie op pad 

wees na volwassenheid voortdurend voor oe hou nie (Landman, 1987: 43 & 84; 

Sonnekus, 1986: 16). 

Die op pad wees na volwassenheid van die kind verwys na wording of verandering wat 

daar by die kind plaasvind. 'n Voorwaarde van wording is egter dat die anderswording in 

die rigting van volwassenheid moet wees en dat hierdie volwassenheid wording tot 

verantwoordelikheid beteken (Landman, 1987: 86 & 87; Sonnekus, 1986: 21). 

As die doel van opvoeding dan die bereiking van volwassenheid deur die kind is, is die 

vraag wat na aanleiding daarvan beantwoord moet word: wat is die inhoud van hierdie 

volwassenheid waarheen die ouer die kind begelei? Met ander woorde, hoe weet die 

ouer en kind dat die kind volwassenheid bereik het? 

Sonnekus (1986: 17) en Pitout et al. (1993 : 77) meen dat die kind volwassenheid bereik 

het wanneer hy daartoe in staat is om op eie inisiatief en met die nodige vryheid, 

selfstandig te kies tussen dit wat reg en verkeerd is. Dit beteken dat die kind die 

verantwoordelikheid wat nodig is vir die lewe van die volwassene, aanvaar het. 
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Landman (1987 : 88 - 93), Pitout et al. (1993 : 79 - 82) en Landman et al. (1990: 121) 

onderskei die volgende as kenmerke van behoorlike volwassenheid: 

o Die lei van 'n sinvolle, verantwoordbare lewe waarin hyself verantwoordelikheid 

neem om sy roeping te verwerklik. 

o Selfkennis, veral oor sy eie potensiaal, asook die vermoe om homself te 

beoordeel en te kritiseer indien hy nie aan die lewenseise voldoen nie. 

o Bewustheid rakende sy eie en ander se menswaardigheid, wat inhou dat hy 

norme uitlewe en respek toon vir ander se menswaardigheid. 

o Die selfstandige maak van keuses en die aanvaarding van verantwoordelikheid vir 

sy keuses en handelinge wat meebring dat hy standvastig, toegewyd en 

pligsgetrou is. 

o Optrede, uit innerlike oortuiging, volgens norme waarmee hy identifiseer. 

o Lewe onder alle omstandighede volgens sy lewensopvatting. 

Hierdie essensies van volwassenheid dien dus as maatstaf om vas te stel of die kind 

volwassenheid bereik het al dan nie, dus: of die opvoedingsdoel bereik is al dan nie, en 

word deur Landman et al. (1990 : 129 - 130) en Landman, Van Zyl en Roos (1975: 

xxviii) soos volg uiteengesit: 

o Sinvolheid van bestaan 

o Selfbeoordeling en selfbegrip 

o Menswaardigheid 

o Sedelik-selfstandige besluitvorming en verantwoordelike handeling 

o Normidentifikasie 

o Lewensopvatting 

Met hierdie opvoedingsdoel in gedagte, rig die ouer voortdurend 'n uitnodiging tot die 

kind (Sonnekus, 1986 : 16) om die beste te wees en te word wat hy kan wees -

intellektueel, sosiaal, fisiek, psigologies en geestelik. Die kind wat op pad is na 

aktualisering en derhalwe nog emosioneel in wording is, word deur 'n uitnodiging van die 

ouer - 'n boodskap vanaf die ouer dat die kind in staat sal wees om hierdie doel te bereik 

- verryk en sy menslike potensiaal word daardeur ontplooi (Purkey, 1996: 3). Hieruit is 

dit duidelik dat die inhoud van die boodskap en die wyse waarop die boodskap oorgedra 
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word van groot belang is. Die uitnodigende boodskap is bedoel om die kind in te lig dat hy 

bekwaam, waardevol en verantwoordelik is. Die uitnodigende boodskap bevorder die 

ontwikkeling van 'n positiewe selfkonsep. Die onuitnodigende boodskap vertel die kind dat 

hy onbekwaam, onverantwoordelik en sonder veel waarde is en het 'n verwoestende 

effek op selfagting (Purkey & Novak, 1996: 10; Purkey & Stanley, 1996: 3). 

Die volgende voorstelling illustreer die gevolg van die uitnodigende en onuitnodigende 

boodskap: 

Die uitnodigende boodskap 

My ouers is entoesiasties oor 

my akademiese vordering, 

daarom voel ek bekwaam, 

waardevol en verantwoordelik 

Die onuitnodigende boodskap 

My ouers vertrou my nie, daarom 

voel ek onbekwaam, waardeloos en 

onverantwoordelik 

Die ouer wat uitnooi, baseer sy verhouding en bedrywighede met sy kind, op 'n basis van 

vertroue, respek, intensionaliteit en optimisme, respekteer sy kind se individualiteit, 

moedig 'n entoesiasme vir leer aan by die kind, en koester die kind se waardigheid. 

Hierdie uitnodiging het die selfaktualisering van die kind in gedagte en daarom val die 

klem op die kind se potensiaal tot volle volwassenheid (Ellis, 1990: 1). 

Volgens Johnson (2000: 5) het selfaktualisering twee elemente. Dit is eerstens die 

dryfkrag en deursettingsvermoe om die eie potensiaal te verwerklik, en tweedens 

behels dit 'n gevoel van vreugde en vervulling om alles te wees wat 'n mens kan wees. 

Jacobs en Vrey (1982: 13) voeg hierby dat die selfaktualiseerder sy energie en vermoens 

rig op probleme en omstandighede buite homself. Sekerheid oor die self (selfvertroue) 
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word uitgesonder as daardie eienskap wat die individu in staat stel om nader aan sy volle 

potensiaal te lewe en te presteer (Orlick, 1998: 54-57). Die verband tussen selfkonsep en 

selfaktualisering word ook deur Branden (1995: 14-16), Purkey en Novak (1996: 46) en 

Orlick (1998: 58) beklemtoon. Selfkonsep bepaal 'n persoon se welstand en 

lewenskwaliteit omdat dit 'n stel verwagtinge of oortuigings skep van dit wat moontlik en 

gepas is vir die self. Hierdie verwagtinge gee aanleiding tot handelinge wat weer die 

werklikheid word. Hierdie werklikhede bevestig en versterk die oorspronklike oortuigings. 

So sal 'n negatiewe selfkonsep dus 'n persoon se aspirasies en prestasie beperk en 

verhoed dat hy sy volle potensiaal bereik (Branden, 1995: 15). Hierteenoor sal positiewe 

selfkonsep lewenskwaliteit en prestasie verbeter. Hierdie positiewe ervarings dra weer 

daartoe by dat die persoon se selfvertroue versterk word (Purkey & Novak, 1996: 46). 

'n Verdere kenmerk van die selfkonsep is dat dit kompleks is (Gouws et al., 2000: 82-

83). Hiermee word bedoel dat daar dimensies in die selfkonsep onderskei kan word 

(Gouws et al., 2000: 82-83). Die volgende dimensies word deur Zanobini en Usai (2002: 

204) onderskei: akademiese selfkonsep wat betrekking het op akademiese prestasie; 

sosiale selfkonsep verwys na interpersoonlike verhoudings, fisieke selfkonsep omvat 

fisieke voorkoms en fisieke vermoens; selfkonsep oor bekwaamheid is verwant aan 

suksesvolle gedrag in die omgewing; affektiewe selfkonsep het betrekking op 

emosionele reaksies, en gesinselfkonsep verwys na die situasie binne die gesin. 

Selfaktualisering en selfkonsepvorming is dus deel van die opvoedingsdoel wat die ouer 

poog om te bereik in sy bemoeiing met sy kind, op pad na die kind se volwassenheid. 

4. SAM EVATTI NG 

In hierdie hoofstuk is aangetoon dat die ouer verantwoordelik is vir die kind se versorging 

en volwassewording, en om die kind daadwerklik op te voed. Opvoeding gebeur nie 

outomaties nie en die kind bereik nie outomaties volwassenheid nie, maar het die ouer se 

begeleiding nodig om sy potensiaal te verwerklik. Die kind is aktiewe deelnemer aan sy 

volwassewording omdat hy sin en betekenis gee aan die wyse waarop die ouer hom 

begelei. Hy voer dus dialoog met die omringende wereld, met die begeerte om self 

volwasse te word. 
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Ten einde die kind te begelei tot selfaktualisering, moet die ouer die kind opvoed volgens 

die voorgaande opvoedingsessensies, want slegs wanneer aan hierdie essensies voldoen 

word, het opvoeding plaasgevind. 

In Hoofstuk 3 sal die klem val op bepaalde opvoedingsfoute wat deur ouers begaan word, 

as ekstrinsieke leerobstruksies, en wat kan lei tot intrinsieke leerobstruksies by 'n leerder, 

wat manifesteer in leerprobleme, of spesiale onderwysbehoeftes, by daardie leerder in 

die skool. 
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HOOFSTUK3 

DIE LEERDER WAT LEEROBSTRUKSIES ONDERVIND 

1. INLEIDING 

In die vorige hoofstuk is aangetoon dat die ouer die kind begelei en ondersteun en dat die 

kind die ondersteuning nodig het omdat die kind nog nie selfstandig is nie. Die ouer lei en 

begelei die kind sodat die kind sy moontlikhede kan aktualiseer. Die opvoeding van die 

ouer moet aan bepaalde essensiele voorwaardes voldoen ten einde die kind tot 

aktualisering te begelei. Hierdie essensies is in die vorige hoofstuk volledig bespreek. 

Dit gebeur dat die ouer nie voldoen aan die essensiele voorwaardes vir opvoeding nie 

(Donald et al., 2002: 351; Sonnekus, 1986: 124). Waar daar byvoorbeeld 'n gebrek aan 

vertroue, begrip of gesag in die opvoedingsverhouding is, of gebrekkige kommunikasie 

tussen ouer en kind, word die opvoedingsdoel nie bereik nie. Waar die ouer nalaat om die 

kind reg te begelei ontstaan 'n opvoedingsnoodsituasie. Dit plaas die kind se 

selfaktualisering in gevaar en hierdeur word die kind se volwassewording nadelig geraak, 

omdat sy volwassewording stadiger verloop as wat dit behoort te verloop. Daar is dus 

nou 'n verskil tussen wat die kind as persoon is en wat hy behoort te wees (Van Niekerk, 

1988: 9 - 10; Van Niekerk, 1976, 43 - 44; Van Niekerk, 1984: 127). 

Omdat die ontoereikende opvoeding deur die ouer kan aanleiding gee tot gevoels~ en/of 

gedragsprobleme soos aggressie en woedeuitbarstings, identiteitsprobleme (Meyer, 

2001 : 52), asook tot leerobstruksies by die kind (Engelbrecht & Green, 2001 : 48) wat 

manifesteer as leerprobleme en derhalwe spesiale onderwysbehoeftes meebring, sal daar 

in hierdie hoofstuk aandag gegee word aan die volgende: 

o Ontoereikende opvoedingsgebeure. 

o Spesifieke opvoedingsfoute wat aanleiding gee tot onderaktualisering van die kind. 

o Leerobstruksies. 

o Manifestering van leerobstruksies as gevolg van ontoereikende 

opvoedingsgebeure. 

Die ontoereikende opvoedingsgebeure word kortliks bespreek om daarmee 'n duideliker 

aanduiding te gee van hoe hierdie gebeure die kind se aktualisering raak. 
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2 DIE ONTOEREIKENDE OPVOEDINGSGEBEURE 

2.1 Gebrekkige deelname 

Die aktualisering van die kind se potensiaal verg aktiewe begeleiding deur die ouer en 

aktiewe deelname deur die kind. Dit gebeur egter dat die ouer sy taak nalaat of 

verwaarloos en dan verander opvoeding in opvoedingsnood (Van Niekerk, 1988: 8). 

Opvoedingsnood dui daarop dat die ouer en kind nie in verbondenheid lewe nie, dat die 

verhouding tussen hulle is versteur is, wat daartoe aanleiding gee dat die kind nie veilig 

voel by die ouer nie en dat kommunikasie tussen ouer en kind onvoldoende is. 

Ontoereikende kommunikasie beteken ontoereikende opvoeding en daarom ook 

ontoereikende aktualisering van die kind se potensiaal. Die kind ervaar dan gevoelens 

van angs, eensaamheid, onveiligheid, hulpeloosheid en onsekerheid. Die kind se vlak 

van volwassewording verskil dan van sy bereikbare vlak van volwassewording, wat kan 

manifesteer in gedrags- en leerprobleme, as gevolg van die ouer se ontoereikende 

begeleiding (Van Niekerk, 1988: 8 - 9). 

Die ouer begelei die kind ontoereikend omdat die ouer nalaat om te verseker dat daar aan 

die essensies van die opvoeding voldoen word. Die opvoedingsessensies (Hoofstuk 2) 

word nie verwerklik soos dit verwerklik behoort te word nie (Van Niekerk, 1988: 10). Dit 

moet wel in gedagte gehou word dat onvoldoende begeleiding deur die ouer nie 

noodwendig opsetlik is nie; onkundigheid ten opsigte van die uitvoering van die 

opvoedingsessensies deur die ouer speel In groot rol (Van Niekerk, 1988: 10). 

Die moontlike redes vir die ontoereikende uitvoer van opvoedingsessensies deur ouers, 

kan moontlik die volgende wees (Pitout et al., 1993: 35 - 36; Sternberg & Williams, 

2002 : 385; Lerner, 2000: 172 - 174; Van Niekerk, 1988: 11): 

o Werksverpligtinge van ouers ver weg van die huis, wat veroorsaak dat ander 

persone die opvoedingstaak van die ouer moet oorneem. Die kind ontbeer 

hierdeur ouerlike ondersteuning en sorg. 

o Armoede, hongersnood, verstedeliking, plakkery en ongeletterdheid van ouers dra 

daartoe by dat die ouers nie 'n milieu skep wat bydrae tot die positiewe wording 

van die kind nie. 
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o Dit is kenmerkend van die moderne lewe dat die onderskeie lede van die gesin elk 

hul eie belangstellings buitenshuis uitleef. Die tuiste word slegs 'n plek waar die 

lede van die gesin 'n oornag rusplek vind. Die gevolg hiervan is dat die essensiele 

gesinsverhoudings verlore gaan. 

o Faktore soos egskeiding, 'n kind wat onwelkom is, 'n gesin waar daar 

ongelukkigheid heers of waar die moeder of vader die res van die gesinslede 

domineer, gee aanleiding tot 'n milieu wat nie bevorderlik is vir die aktualisering 

van die kind nie. 

o Gesondheid van die ouers 

o Die opvoedingstyl van die ouer. In die verband kan die volgende genoem word: 

te hoe of te lae eise, inkonsekwentheid, indoktrinasie, liefdeloosheid, 

oorspanning, outorih3re of permissiewe opvoeding, ensovoorts. 

o Die reaksie van die ouer teenoor sy kind wat leerobstruksies ondervind. Die ouer 

kan byvoorbeeld 'n gevoel van hulpeloosheid ervaar omdat hy sy kind met die 

leerobstruksie wil bystaan, maar nie weet hoe nie, en as gevolg daarvan en uit 

frustrasie die kind blameer. 

Waar die kind binne die gesin nie die nodige essensiele opvoedingsverhoudings naamlik 

vertroue, begrip en gesag ervaar nie, word die kind se hele bestaan daardeur geraak 

(Van Niekerk, 1984: 128). Opvoedingsfoute wat ouers weens welke rede ook al kan 

begaan, word nou bespreek. 

2.2 Opvoedi ngsfoute 

Pitout, Smith, Windell en Steinmann (1993 : 34 - 35) omskryf die ouer as die primere 

opvoeder wat 'n sentrale en fundamentele opvoedingsagtergrond aan die kind voorsien. 

Die ouer se begeleiding moet die grondslag le vir die kind se toekomstige gesonde 

kognitiewe, fisieke, emosionele en sosiale lewe. Die ouers as primere versorgers en 

opvoeders moet die nodige sekuriteit binne die opvoedingsverhoudings (vertroue, beg rip, 

gesag) aan die kind voorsien (Pitout et al., 1993: 34 - 35; Fox, 1993: 76; Van Niekerk, 

1988:7). 
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Dit is duidelik dat die opvoeding deur die ouer essensieel is vir die aktualisering van die 

kind as persoon. Die ouer kan egter ook faal in sy taak as primere versorger en opvoeder 

(Pitout et al., 1993: 35; Van Niekerk, 1988: 8) en dan word die ouer self 'n faktor as 'n 

leerobstruksie by die kind. 'n Verskeidenheid opvoedingsfoute, soos byvoorbeeld 

emosionele verwaarlosing, verwerping, verwenning of oorbeskerming van die kind, kan 

tot verdere leerobstruksies by die kind lei. 

Enkele spesifieke opvoedingsfoute word kortliks bespreek: 

Gebrek aan veiligheid: 

Wanneer die ouer nie daarin slaag om die kind te laat veilig voel binne die 

opvoedingsituasie nie, voel die kind asof hy aan gevaar oorgelewer is en leef hy nie in 

veilige verbondenheid met die ouer nie (Van Niekerk, 1988 : 14). 

Gebrekkige toekomsperspektief : 

Vir die kind is sy ouer die verlede, hede en toekoms. As die ouer sy opvoedingstaak 

nalaat of verwaarloos het die kind niks wat horn aan die verlede bind nie en het die kind 

ook nie verwagtinge vir die toekoms nie (Van Niekerk, 1988: 14 - 15). 

Verwerping van die kind: 

'n Ouer kan nie-aanvaarding van die kind toon, onder andere deur die kind voortdurend te 

kritiseer, te verkleineer, op sy foute en minder gewensde karaktertrekke te wys (Pretorius 

en Le Roux, 1998: 395). Indien die ouer die kind nie spontaan aanvaar nie, voel die kind 

die nie-aanvaarding, en voel daarom onwelkom. Hy belewe onveiligheid en angs, en in 

plaas van die uitnodiging om in vertroue saam met die ouer te waag. Die aanvoeling dat 

hy nie aanvaar word nie, dra daartoe by dat die opvoedingsontmoeting ontoereikend is. 

Die gevoel dat hy verwerp word het tot gevolg dat die kind nie met die ouer wil identifiseer 

nie. en so gaan die vormende waarde van identifikasie verlore (Van Niekerk, 1988 : 16 -

17). Die kind voel ook verworpe, bedreig en minderwaardig omdat hy nooit die ouer se 

bemoediging ervaar nie. Die kind wat verwerp voel, presteer onder sy vermoens omdat hy, 

as gevolg van die nie-aanvaarding deur sy ouers, geen sin in sy bestaan kan raaksien nie. 

Hy vind dit ook moeilik om te konsentreer omdat hy gedurig poog om ander se aandag te 

trek en deur hulle aanvaar te word (Pretorius & Le Roux, 1998: 395). 
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Ongunstige vergelyking: 

Met die klem wat daar in die samelewing op prestasie geplaas word, koppel baie ouers 

die kind se menswaardigheid aan sy prestasies. Waar ouers prestasie verwag op terreine 

waar die kind nie so goed presteer nie, voel die kind 'n mislukking as persoon. Dit is 

noodsaaklik dat die ouer hoe verwagtinge van die kind moet koester, maar hierdie 

verwagtinge moet slegs gerig wees op die kind se moontlike potensiaal. Indien nie, is 

hierdie verwagtinge van die kind skeef, en dra dit slegs by tot opvoedingsbelemmering. 

Wanneer die ouer die kind se prestasie met ander vergelyk en die ander kinders se 

prestasie word voorgehou as al wat die moeite werd is, voel die kind minderwaardig en 

word sy uniekheid as persoon daardeur ontken. Die ouer moet in die eerste plek die kind 

se pogings raaksien en waardeer (Van l\Iiekerk, 1988 : 17 - 18). Pretorius en Le Roux 

(1998 : 393) noem dat indien In broer of suster van die kind as ideaalbeeld voorgehou 

word, die kind daardeur ontmoedig word omdat hy nie toegelaat word om op sy unieke 

wyse sy eie potensiaal te ontwikkel nie. 

Gebrekkige gesagsbeoefening: 

Waar gesag afwesig is of uitgeoefen word op 'n onsimpatieke, inkonsekwente, liefdelose 

of diktoriale wyse word die opvoedingsituasie belemmer. Te veel opdragte, verwagtinge 

en eise, wat die kind as sinloos beleef, het die gevolg dat die kind onseker voel (Van 

Niekerk, 1988 : 18; Pretorius & Le Roux, 1998: 393). Die kind voel ook onseker omdat 

die kind as gevolg van die onstabiele gesagsuitoefening nie we et of sy gedrag in In 

bepaalde situasie goed- of afgekeur sal word nie. Daar is nie In konsekwente stel reels en 

norme waarvolgens die kind sy gedrag moet inrig nie. Onstabiele gesagsuitoefening is 

ook die gevolg van 'n vader en moeder met verskillende opvoedingshoudings, 

byvoorbeeld wanneer die een streng is en die ander een toegeeflik. Die kind voel dan 

angstig, onveilig en ontbreek aan waagmoed, en daarom eksploreer die kind dan nie sy 

fisiese en sosiale wereld voldoende nie (Pretorius & Le Roux, 1998: 393). 

Ontkenning van die kind as unieke persoon: 

Die kind gee betekenis aan die begeleiding deur die ouer, vanuit sy ervaringswereld en op 

sy besondere wyse. Indien die begeleiding ontoereikend is, gee die kind onbevredigende 

betekenisse aan homself en aan die opvoedingsinhoude, wat byvoorbeeld tot gevolg kan 

he dat die kind angs ervaar ten opsigte van homself, sy ouers en skoolwerk (Lemer, 

2000 : 176; Van Niekerk, 1988 : 18 - 19). Vir die kind, veral voor sy adolessensie, is 

hyself die middelpunt in alle interaksie en gebeure rondom hom. So byvoorbeeld sal hy 

die wyse waarop die ouer hom groet, opdragte gee of erkenning gee, subjektief 
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interpreteer, omdat hy nog nie oor die vermoe beskik om homself te distansieer en 'n 

situasie objektief te oordeel nie (Van Niekerk, 1988 : 18 - 19). 

Verwaarlosing: 

Verwaarlosing van die kind kan plaasvind omdat die ouer nie voldoende in die die kind se 

materiele behoeftes voorsien nie en nie voldoende hulp en steun, byvoorbeeld leiding en 

dissiplinerig, verleen nie. Verwaarlosing vind egter ook plaas waar daar voldoende in die 

kind se materiele behoeftes voorsien word, maar die ouers nie die tyd vind om aandag 

aan die kind te gee nie. Kommunikasie is 'n belangrike sleutel tot die opvoeding van die 

kind en waar die ouer nie tyd saam met die kind bestee nie, is daar ook nie geleenthede 

om die ouer se eise en norme aan die kind oor te dra nie. Omdat die kind nie die nodige 

aandag, dissipline, ensovoorts kry nie, voel die kind dan onveilig. Sodoende kan sy 

optrede onbeheers word, en kan hy ook nie aanvaarde norme of ander mense in ag neem 

nie. Weens 'n gebrek aan eie dissipline, rusteloosheid en weens eiewilligheid, kan die 

kind nie konsentreer nie, ten spyte van (dikwels) goeie intellektuele vermoens en dan gee 

die gebrek aan konsentrasie aanleiding tot onderprestasie. Dit kan weer lei tot negatiewe 

insteliing teenoor die skool, en op sy beurt weer veroorsaak dat die kind nie voldoende 

aandag en tyd aan sy skoolwerk wil gee nie (Pretorius & Le Roux, 1998: 388). 

Bederf: 

Omdat die ouer dit moeilik vind om die kind iets te weier. of homself van die kind te 

distansieer, is die ouer oortoegeeflik. Hierdie ouer fokus nie op dit wat behoort te wees 

nie. maar wil verhoed dat die kind op die oomblik terleursteliing ervaar. Die ouers gee toe 

aan elke wens van die kind omdat hulie konflik en onaangenaamheid met die kind wil 

vermy. As gevolg van hierdie opvoedingsfout eis die kind al hoe meer van die ouer. en 

leer nie om selfstandig op te tree of verantwoordelike keuses te maak nie omdat die kind 

alies sonder inspanning kry. Hierdie kind se wording tot 'n gebalanseerde emosionele 

volwassene word vertraag omdat die kind "beskerm" word van lewensrealiteite. Die kind 

wat deur sy ouer bederf word vorm moeilik sy eie identiteit omdat hy nie toegerus word 

met nodige lewensvaardighede 5005 om onafhanklik te oordeel en besluite te neem nie. 

Die kind onderpresteer omdat die kind nie dissiplinering en pligte by die skool kan aanvaar 

nie, want hy leer dit nie tuis aan nie (Pretorius & Le Roux, 1998: 388). 
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Verharding: 

Hierdie ouer is van mening dat die kind deur opvoeding hard gemaak moet word vir die 

harde realiteite van die lewe. Dit is kenmerkend van die ouer wat die kind wil verhard dat 

hy van die kind verwag om nie te huil nie, nie terleurstelling te wys nie, angs en ongemak 

moet kan verduur en geslaan en gestraf moet word. Hierdie ouer toon 'n gebrek aan 

versigtigheid, sensitiewe beslistheid, versoening en vergewing. Die kind is angstig en 

raak afgestomp, gevoelloos. ontaard en verhard. Hierdie opvoedingsfout kan tot 

onderprestasie aanleiding gee omdat die kind se psigiese en sosiale wording ontoereikend 

is. Die kind kan hierdie ontoereikende wording te ken ne gee deur gedrag soos 

byvoorbeeld baasspelerigheid en 'n negatiewe en uitdagende houding wat dikwels teen 

gesag rebelleer (Pretorius & Le Roux, 1998: 388). 

Oorbeskerming: 

Die ouer probeer om die kind teen gevaar (ook nie-wesenlike gevaar) te beskerm deur 

alles vir die kind te doen. Die oorbeskerming van die ouer spruit uit 'n houding wat of 

dominansie of onderworpenheid kenmerk. Die ouer is oorbesorg en onderskat die kind 

omdat hy slegs eise aan die kind stel wat 'n mens aan 'n kind stel wat veel jonger is. Die 

ouer is bang dat die kind iets sal oorkom en in die proses ontken die ouer die kind se 

behoefte om self iemand te wil wees en ontneem die ouer die kind van identiteitvorming 

(Meyer, 2001 : 52) en selfstandigwording. Die ouer besef nie dat dit noodsaaklik is dat die 

kind sy omgewing ook op sy eie moet ontdek en verken nie. Die kind vind dit moeilik om 

van die ouer geskei te wees omdat die ouer die kind te veel help met take wat hy eintlik 

self moet verrig. Die ouer vertraag die kind se selfstandigwording omdat hy die kind 

beskerm teen konflik en kompetisie. Die psigiese ontwikkeling van die kind word 

belemmer en sy gehoorsaamheid aan die ouer is blote volgsaamheid, onderdanigheid. 

inskiklikheid en teruggetrokkenheid. Die kind is geneig tot passiwiteit en afhanklikheid. 

Die kind vind dit ook moeilik om sosiale verhoudings met ander aan te knoop weens 'n 

vrees vir verwerping (Meyer, 2001 : 52). Oorbeskerming kan tot onderprestasie by die 

kind aanleiding gee omdat die kind nie pligte en verantwoordelikhede kan dra wat by sy 

ouderdom pas nie, en hy ook min belangstelling in skoolwerk toon (Van Niekerk, 1988 : 

16 - 17; Pretorius & Le Roux, 1998: 388). 

Oorstrengheid en oorvraging: 

Die oorstreng ouer dwing reels eensydig en ferm en onbuigsaam af en oorskat hierin die 

kind se ontwikkelingspeil. Die eise wat aan die kind gestel word, byvoorbeeld ten opsigte 

van deugsaamheid, flinkheid en doelmatigheid, is te hoog en toon onbegrip vir die w~reld 
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van die kind. Die opvoedingshandelinge van die ouer bestaan uit ingryping en afkeuring 

en selde uit instemming en goedkeuring. Die ouer se oorkritiese houding maak die kind 

beangs en gefrustreerd en hy voel wrokkig en aggressief. Omdat die kind nooit aan die 

ouer se eise kan voldoen nie, word hy moedeloos en kan hy (5005 die ouers) nie 

mislukkings en terleurstellings verwerk nie. Die kind word sensitief, teruggetrokke, 

gevoelig vir kritiek, het 'n gebrek aan selfvertroue en voel minderwaardig. Die kind 

onderpresteer omdat hy gespanne is en aanvoel dat hy eers moet presteer alvorens sy 

ouer hom sal aanvaar, terwyl hy ook voel dat hy nie aan die ouer se verwagtinge van horn 

kan voldoen nie (Pretorius & Le Roux, 1998: 391 - 392; Lerner, 2000: 176). 

Volgens Van Niekerk (1988 : 15 - 16) is 'n stabiele ouer-kind verhouding onontbeerlik vir 

die kind se selfaktualisering en waar die kind emosioneel verwaarloos word, is die 

opvoedingsverhoudinge ook onvoldoende. Waar daar nie wedersydse vertroue, begrip 

en simpatieke gesagsleiding is nie, kan die kind nie emosioneel, verstandelik of normatief 

aktualiseer nie. Wanneer die ouer nie met oorgawe opvoed nie, is dit onwaarskynlik dat 

die opvoeding toereikend sal verloop. Die kind begryp die ouer dan as onsimpatiek 

teenoor hom, ervaar gebrekkige vertroue in die ouer en beleef dat die ouer hom nie 

aanvaar nie. As gevolg hiervan is die kind se aanvaarding van die ouer se gesag en 

norme ook onvoldoende. Hierdie vertrouenskonflik het tot gevolg dat die kind nie die sin 

van menswaardigheid leer nie, wat kan uitmond in leerobstruksies. 

Die opvoedingsverhoudinge (vertroue-, begrip- en gesagsverhoudinge), asook die 

verloops-, bedrywigheids- en doelessensies van die opvoedingsituasie is onvoldoende. 

Hierdie ontoereikende begeleiding deur die ouer kom tot openbaring daarin dat die kind, 

onder andere, die volgende gedrag of gevoelens kan ervaar of openbaar (Donald et al., 

2002 : 350 - 352; Winkler, Modise & Dawber, 1998: 110; Van Niekerk, 1988: 30; Van 

Niekerk. 1984: 129): 
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o Aggressie 

o Moedeloosheid 

o Afknouerigheid 

o Woedeuitbarstings 

o Buierigheid 

o Leuens vertel 

o Ongehoorsaamheid 

o Huiswerkontduiking 

o Vroee skoolverlating 

o Aandagfluktuasie 

o Senuweeagtigheid 

o Dagdromery 

o T eruggetrokkenheid 

o Vrees en/of angs 

o Gevoel van onveiligheid 

o Opstandigheid 

o Swak selfbeeld 

o Onderprestasie 

o Terneergedruktheid 

o Aandagsoekery 

o Oorafhanklikheid 

o Ongedissiplineerdheid 

o Passiwiteit 

o Gefrustreerdheid 

o Gevoelig vir kritiek 

Soos hierbo aangedui is die gevolg van die ontoereikende opvoedingsgebeure 

(opvoedingsfoute) dat die kind nie sy potensiaal verwerklik nie. Dit impliseer dat die 

gebrekkige opvoeding deur die ouer aanleiding kan gee tot leerobstruksies by die kind. 

Om hierdie rede word die konsep "Ieerobstruksie" in die volgende gedeelte bespreek. 
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3. LEEROBSTRUKSIES 

3.1 Die konsep leerobstruksies 

Die term "Ieerobstruksie" verwys na enige probleem wat vir 'n leerder 'n belemmering is 

(Donald et al., 2002: 4; Van Niekerk, 1988: 9; Potgieter, 2002: 28) en wat kan 

veroorsaak dat spesiale onderwysbehoeftes by 'n leerder ontstaan. Vir effektiewe leer om 

plaas te vind moet die onderwysstelsel elke leerder se onderskeie behoeftes kan 

akkommodeer. Obstruksies kan egter ontstaan by die skool, die onderwysstelsel, die 

gemeenskap (byvoorbeeld die ouers) of binne die leerder self. Wanneer hierdie 

obstruksies nie hanteer word nie, kan dit daartoe aanleiding gee dat leer nie plaasvind nie 

of dat die leerder van die onderwysstelsel uitgesluit raak. Die faktore wat daartoe 

aanleiding gee dat leerders onderpresteer of uit die onderwysstelsel uitgesluit word, kan 

beskryf word as obstruksies tot leer en ontwikkeling (National Commission on Special 

Needs in Education and Training [NCSNET} en National Committee on Education Support 

Services [NCESS}, 1997: v). 

Die leerobstruksie kan intrinsiek van aard wees, dit wil se gesetel in die leerder self, 

byvoorbeeld 'n fisieke gestremdheid of 'n perseptueJe ontwlkkelingsagterstand. Die 

leerobstruksie kan ook ekstrinsiek wees, dit wil se gelee buite die leerder in die 

omgewing of skoolsisteem (National Commission on Special Needs in Education and 

Training [NCSNET} en National Committee on Education Support Services [NCESS}, 

1997 : 12). Voorbeelde van ekstrinsieke obstruksies is 'n problematiese verhouding 

tussen ouer en kind, armoede, ontoepaslike onderrigmetodes, ensovoorts. 

Obstruksies tot leer veroorsaak weer verder dat 'n leerder nie effektief leer nie en, dit lei tot 

spesiale onderwysbehoeftes by leerders (Potgieter, 2002: 28). 

3.2 Intrinsieke en ekstrlnsieke leerobstruksies 

Obstruksies tot leer kan voortspruit uit 'n probleem wat in die leerder self gelee is 

(intrinsieke leerobstruksies), of kan voortspruit uit 'n tekort of probleem wat in die 

omgewing, dit wil se buite die leerder (ekstrinsieke leerobstruksies), gelee is (Potgieter, 

2002: 43). 
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Volgens die Witskrif oor Leerders met Spesiale Onderwysbehoeftes (Departement van 

Onderwys, 2001: 17 - 18) ontstaan leerbehoeftes as gevolg van 'n gemengde 

verskeidenheid ekstrinsieke en intrinsieke faktore, soos die volgende: 

o fisieke, verstandelike, sensoriese, neurologiese, ontwikkelings- en psigo-sosiale 

obstruksies; 

o verskille in intellektuele vermoens; 

o bepaalde lewenservarings; 

o sosio-ekonomiese verwaarlosing; 

o negatiewe gesindhede en stereotipering van verskille 

o In onbuigsame kurrikulum 

o taal van onderrig wat onvanpas is 

o ontoepaslike kommunikasie 

o ontoeganklike omgewing 

o onvanpaste en onvoldoende ondersteuningsdienste 

o onvoldoende beleid en wetgewing 

o onbetrokkenheid van ouers 

o onderwysers met onvoldoende opleiding 

In ander literatuur (Du Toit, 1996: 152; Du Toit, 1991: 29; Engelbrecht & Green, 

2001:122 -140, 148 - 167 & 171 - 184, 213 - 232; Grove & Hauptfleisch, 1982: 40 

44; Le Roux, 1992: 6, 17 & 20; Lerner, 2000: 116; Derbyshire, 1991: 414; Van Wyk, 

1991: 83, 88, 91, 98 & 108) word ekstrinsieke en intrinsieke leerobstruksies apart soos 

volg beskryf, in Tabelle 1 en 2. 
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Tabel 1 : Intrinsieke leerobstruksies 

I 

Intrinsieke leerobstruksies 

Fisieke obstruksies 

Emosionele obstruksies 

Gedragsobstruksies 

Leerobstruksies 

Voorbeeld 

Sintuiglike gebreke, spraakgebreke, 

neurale disfunksie, perseptuele 

disfunksie, siektetoestande soos 

HIVNIGS, ensovoorts. 

Negatiewe selfkonsep, spanning as 

gevolg van herhaalde mislukking, vrees 

vir die onderwyser, konflik in sosiale 

verhoudinge of intrapersoonlike konflik, 

egosentrisme, gebrekkige gevoel van 

behoort, ensovoorts. 

Dromerigheid, skoolfobie, opstandigheid, 

dwelmverslawing, negatiewe gedrag, 

ensovoorts. 

Probleme met lees, spelling, taal, reken, 

aandagstoornisse en studiemetodes, 

ensovoorts. 
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Ekstrinsieke leerobstruksies (Du Toit, 1996: 152 - 153; Du Toit, 1991: 29 - 30; Lerner, 

2000 : 115 - 117; Grove & Hauptfleisch, 1982: 44 46; Engelbrecht & Green, 2001: 

225) word in die Tabel 2 uiteengesit: 

Tabel 2 : Ekstrinsleke leerobstruksies 

Ekstrinsieke leerobstruksies 

Huislike omgewing 

Ontoereikende opvoeding 

Skoolverwante probleme 

Onvoldoende begeleiding deur die 

onderwyser 

Voorbeeld 

Verhuising, milieugeremdheid, 

egskeiding, drankmisbruik, 

i werkloosheid, ensovoorts. 

Ovoedingsfoute so os bederf, 

oorstrengheid, te min tyd aan die kind 

bestee, gebrekkige kennis oor die kind 

se probleem, ensovoorts. 

'n Skoolstelsel, kurrikulum en 

onderrigmetodes wat nie aan die leerder 

se behoeftes voldoen nie, ensovoorts. 

Negatiewe houding teenoor die kind, 

outoritere optrede, ensovoorts. 

Omgewing wat vreemd is aan die kind se Immigrantekinders. 

kultuur 

i 

In die volgende gedeelte word aandag gegee aan die manifestasie van leerobstruksies, 

spesifiek in terme van leerprobleme, omdat leerprobleme (of onderprestasie) duidelik 
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waarneembaar is (tesame met gedragsprobleme) en omdat die begeleiding van hierdie 

leerprobleme deur ouers, bepaal wil word, as die doel van die studie: 

3.3 Manifestasie van leerobstruksies 

Intrinsieke en ekstrinsieke leerobstruksies manifesteer by leerders as leerprobleme, wat 

dan as spesiale onderwysbehoeftes beskryf kan word (Potgieter, 2002 : 46 47). 

Potgieter (2002: 57) toon spesifiek aan hoedat die ouer se opvoedingfoute, as 

ekstrinsieke leerobstruksies by die kind kan manifesteer as leerprobleme, in terme van 

taal-. lees-. spelling, skryf- en wiskundeprobleme. Hierdie leerprobleme op sigself word 

dan weer verdere obstruksies tot leer, wat dan binne die leerder gelee is (intrinsieke 

leerobstruksie ). 

Die simptome van bogenoemde leerprobleme, as uiteindelike manifestasies van 

intrinsieke leerobstruksies, word vervolgens aangetoon. 

3.3.1 Taalprobleme 

Du Toit (1996: 207) en Winkler, Modise en Dawber {1998 : 80} wys daarop dat taal 

belangrik is vir prestasie omdat taal die middel is waardeur onderrig en leer plaasvind. 'n 

Leerder met In taalprobleem het ook In probleem met konsentrasie, met die uitvoer van 

opdragte en om homself uit te druk. Latere lees- en skryfprobleme asook kognitiewe 

probleme, byvoorbeeld onbegrip van abstrakte konsepte, is gevolge van taalprobleme. 'n 

Taalprobleem het 'n negatiewe invloed op die kind se totale persoonsontwikkeling. 

Taalprobleme kan algemeen van aard wees, dit wil se ten opsigte van alle elemente van 

reseptiewe of ekspressiewe taal, of slegs ten opsigte van 6f reseptiewe 6f ekspressiewe 

taal, of kan oak verwys na spesifieke elemente van reseptiewe of ekspressiewe taal 

(Donald et al., 2002: 347). 

Ontoereikende opvoedingsverhoudinge, as eksterne obstruksie (in terme van 

ontoereikende opvoedingsverhoudinge). byvoorbeeld verwaarlosing. kan ook tot 

taalprobleme aanleiding (Du Toit, 1996: 216). 
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Die volgende kan onder andere aangetoon word as simptome van mondelinge en 

skriftelike taalprobteme (Du Toit, 1996: 213 - 215; Winkler et al., 1998: 80): 

Mondelinge taalprobleme : 

o Klein spreekwoordeskat 

o Swak mondelinge sinkonstruksie 

o Onvermoe om mondelinge groepsinstruksies te begryp en uit te voer 

o Onvermoe om eie gedagtes verbaal uit te druk 

o Onvermoe om mondelinge abstrakte konsepte en opdragte te begryp 

Skriftelike taalprobJeme : 

o Onvermoe om spelreels le begryp en spel daarom verkeerd 

o Onvermoe om die doel van punktuasie te begryp en skryf daarom sonder 

leestekens 

o Onvermoe om die doel van paragrawe te verstaan en skryf daarom 

aaneenlopend 

o Woordorde word foutiewelik aangewend 

3.3.2 Leesprobleme 

Winkler et al. (1998: 83) toon aan dat leesvaardigheid die grondslag vorm van alle formele 

leer. 'n Leesprobleem en onderprestasie kan oor en weer as mekaar se leerobstruksies 

figureer. 8epaalde simptome van leesprobleme is onder andere die volgende (Du Toit, 

1996: 234): 

o Leesfoute soos omkerings van letters 

o Leesagterstand 

o Swak leesmetode 

o Swak leesbegrip 

o Foutiewe gebruik van linguistiese leidrade 
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3.3.3 Spellingprobleme 

Winkler et al. (1998: 97) omskryf spelling as die vaardigheid om woorde skriftelik te vorm. 

Sommige kinders vind spelling problematies omdat die klanke en letters nie altyd 

ooreenstem nie. Die volgende simptome van spellingprobleme is onderskeibaar (Du Toit, 

1996: 272): 

I.J In Gebrek aan selfvertroue in die eie vermoe om te kan spel 

I.J 'n Gebrek aan belangstelling in skryf wat aanleiding gee tot gebrekkige 

motivering om reg te spel 

I.J 'n Vrees of spanning om met skryfopdragte te misluk 

I.J Spelfoute soos fonetiese spelling 

3.3.4 Skryfprobleme 

Lerner (2000 : 442) noem dat skryfvaardigheid die mees gesofistikeerde en komplekse 

vaardigheid binne die taalsisteem is. Deur te skryf word vorige leer, luister, praat en lees 

geinkorporeer. Die volgende kan derhalwe aangedui word as moontlik bydraend tot 

skryfprobleme (Lerner, 2000: 442 - 443): 

Onvoldoende mondelinge taalvaardighede 

Onvoldoende leesvermoe 

Onvoldoende spelvaardighede 

Onvoldoende kennis van die reels van geskrewe taal 

Gebrekkige kognitiewe strategiee vir die beplanning en organisering van 

skryfwerk 
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Ondergenoemde is kenmerkende simptome van skryffoute (Du Toit, 1996: 280): 

a Grammatikale foute ten opsigte van sintaksis 

a Grammatikale foute ten opsigte van morfologie 

a Swak punktuasie 

a Skryfstylfoute 

3.3.5 Wiskundeprobleme 

Du Toit (1996 : 291) identifiseer die volgende algemene rekenkundige probleme wat in die 

grondslagfase voorkom. Enkele voorbeelde word hier gegee: 

a Onvermoe om die grootte, lengte en volume van voorwerpe en hoeveelhede aan 

te toon en te vergelyk 

a Onvermoe tot vergelyking van elemente in versamelings 

a Onvermoe om vorentoe en agtertoe te tel 

a Verkeerde koppeling van die getalnaam aan die syfersimbool 

a Onvermoe om die beginsel van behoud van getal, hoeveelheid, massa, 

oppervlakte, volume, afstand, lengte en spoed te begryp 

a Onvermoe om bewerkingstekens te onderskei en toe te pas 

a Onvermoe om plekwaardes te begryp 

a Onvermoe om ontbinding en oordrag te begryp 

a Berekeningsfoute en algoritmefoute weens nalatigheid 
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Bogenoemde algemene rekenkundige probleme kan tot wiskundeprobleme in die 

intermedi<3re fase aanleiding gee (Du Toit, 1996 : 292). Enkele voorbeelde is : 

o Konkreetgebondenheid deur byvoorbeeld op die vingers te tel 

o Onvermoe om die vier basiese bewerkings met meersyfergetalle te doen 

o Onvermoe om plekwaardes te begryp 

o Onvermoe om hergroepering van ene, tiene en honderde te begryp 

o Probleme met ontbinding en oordrag 

o Probleme met afronding 

o Onvermoe om behoud te begryp 

o Onvermoe om woordsomme te doen 

o Onvermoe om breuke en desimale breuke te begryp 

o Probleme met grafieke 

o Probleme met meetkundige begrippe 

o Probleme met persentasies 

4. SAMEVATTING 

Omdat ontoereikende opvoeding deur die ouer (ekstrinsieke leerobstruksie) kan lei tot die 

manifestasie van leerprobleme (intrinsieke leerobstruksie) is daar in hierdie hoofstuk 

aandag gegee aan ontoereikende opvoedingsgebeure in terme van bepaalde 

opvoedingsfoute wat deur ouers begaan word, en hoedat dit tot intrinsieke en ekstrinsieke 

leerobstruksies, veral taal-, lees-, spelling-, skryf- en wiskundeprobleme, as intrinsieke 

leerobstruksies, kan aanleiding gee. 

In Hoofstuk 4 word die resultate van die empiriese ondersoek weergegee en bespreek. 
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HOOFSTUK4 

UITVOER EN RESULTATE VAN DIE EMPIRIESE ONDERSOEK 

1. INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word die empiriese ondersoek bespreek in terme van die volgende 

aspekte: 

CJ Doelstellings van die empiriese ondersoek. 

CJ Die navorsingsontwerp, wat die volgende insluit: 

o Die metode van ondersoek; 

o Beskrywing van die meetinstrument (vraelys); 

o Die loodsondersoek; 

o Populasie en steekproef. 

CJ Uitvoer van die empiriese ondersoek (vraelyste). 

CJ Terugvoer. 

CJ Resultate van die vraelyste. 

Tydens die empiriese ondersoek is die vraelyste deur ouers van leerders van Graad 4 tot 

7, en wat reeds ge'identifiseerde leerobstruksies ondervind, ingevul. Onderwysers van die 

intermediere en senior fase (Graad 4 tot 7), van die ge'identifiseerde laerskole, het 

leerders wat leerobstruksies ondervind ge'identifiseer, en die vraelyste is deur die ouers 

van hierdie leerders ingevul. 

2. DOELSTELLlNG 

Die doel van hierdie empiriese ondersoek is om die wyse waarop ouers van kinders wat 

leerobstruksies ondervind, opvoedingsessensies toepas al dan nie, te bepaal. 

Die navorsingsontwerp vir hierdie bepaalde empiriese ondersoek word vervolgens beskryf. 
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3. NAVORSINGSONTWERP 

3.1 Metode van ondersoek 

'n Empiriese ondersoek na die wyse waarop ouers van kinders wat leerobstruksies 

ondervind, opvoedingsessensies toe pas al dan nie, is onderneem. Die inligting wat uit die 

literatuurstudie verkry is, is gebruik om die empiriese ondersoek ('n vraelys) daarop te 

baseer. Met behulp van die literatuurstudie is daar in Hoofstuk 2 'n uiteensetting verskaf 

van die essensies van opvoeding deur die ouer, en in Hoofstuk 3 is aangetoon welke 

opvoedingsfoute ouers moontlik begaan, wat aanleiding daartoe kan gee dat kinders 

obstruksies tot leer ondervind. Die teorie rakende leerobstruksies is ook bespreek. Die 

literatuurstudie het dus die grondslag gevorm vir die empiriese ondersoek omdat die 

inligting wat uit die literatuurstudie verkry is, gebruik is om die vraelys saam te stel. 

3.2 Meetinstrument 

'n Gestruktureerde vraelys is gebruik as meetinstrument. Gall et al. (2003: 222) omskryf 

'n vraelys as 'n dokument wat dieselfde vrae stel aan al die deelnemers. Die respondente 

verskaf 'n geskrewe respons op elke vraag. Die respondente het beheer oor die data

insamelingsproses, aangesien hulle die vraelys self kan voltooi soos en wanneer dit vir 

hulle gerieflik is. Respondente kan besluit om bepaalde vrae nie te antwoord nie, en kan 

unieke antwoorde op geslote vrae verskaf. 

Volgens Delport (2002 : 179) en Gall et al. (1996 : 295) kan daar in 'n vraelys van oop en 

geslote vrae gebruik gemaak word. Daar is vir die doel van hierdie ondersoek besluit om 

vir die grootste deel van die vraelys van geslote vrae gebruik te maak (ses vrae met 

elkeen 'n aantal items), omdat die inligting wat verlang word effektief op die wyse verkry 

kon word, terwyl geslote vrae ook vir die respondente maklik en vinnig is om te 

beantwoord. Deurdat die vraelys vir die respondente maklik en vinnig is om te voltooi, 

vergroot dit die moontlikheid dat meer individue aan die navorsing sal deelneem. Daar is 

egter besluit om een oop vraag, met vyf items, by die vraelys in te sluit om respondente 

die geleentheid te gee om hul eie relevante ervarings mee te deel (De Waal, 2000: 170). 

In die lig daarvan dat die vlak van geletterdheid van die respondente (ouers van kinders 

wat leerobstruksies ervaar) nie vasgestel kon word nie, is daar gepoog om die bewoording 

van die vraelys in maklik verstaanbare taal op te stel. 
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Die inhoud (vrae) van die vraelys word nou beskryf, soos gegrond op die literatuurstudie 

in Hoofstukke 2 en 3 oor opvoeding en oor leerobstruksies, om te bepaal hoedanig ouers 

hul kinders met leerobstrukies begelei (opvoed). 

Die vraelys bestaan uit twee gedeeltes. Die eerste gedeelte van die vraelys (vrae een tot 

vyf) handel oor die ouer se persepsies van sy kind se leerobstruksie/s en die moontlike 

oorsake daarvan. Die oorkoepelende doel met die eerste gedeelte van die vraelys is om 

ouers die geleentheid te bied om hulself te orienteer ten opsigte van die tipe 

leerobstruksies waaroor die vraelys handel, asook ten opsigte van die gevoelens, gedrag 

en houding van die kind, wat moontlik met die leerobstrukie gepaard gaan, asook die 

moontlike oorsake van die kind se leerobstruksie. 

Vraag 1 bestaan uit nege items en handel oor die aard van die kind se leerprobleem. Die 

respondente is gevra om by elke item 'n opsie ("ja" of "nee") te kies en sodoende aan te 

dui wat die aard van hul kind se leerobstruksie is. Die doel met hierdie vraag was om vas 

te stel of die ouers kennis dra van die spesifieke aard van die leerobstruksies van hul eie 

kinders, te wete 'n obstruksie ten opsigte van lees, spelling, skryf, wiskunde, taal, 

studiemetodes, aandag en konsentrasie, spraak, gehoor of sig. 

Vraag 2 bestaan uit agt items wat in verband staan met die gevoelens wat die kind met 

leerprobleme ervaar. Die respondente is gevra om by elke item 'n opsie ("ja" of "nee") te 

kies en daarmee 'n aanduiding te gee van die aard van die gevoelens wat deur hul kind 

met leerprobleme ervaar word. Die respondente is ook die opsie gegee om aan te dui 

watter ander gevoelens (indien enige), wat nie by die geslote Iys ingesluit is nie, deur hul 

kind ervaar word. Die doel met die vraag is om vas te stel of daar bepaalde gevoelens en 

emosies is wat dikwels voorkom by leerders wat leerobstruksies ondervind. 

Vraag 3 bestaan uit sewe items en verwys na die gedrag wat kinders wat leerobstruksies 

ondervind, openbaar. Respondente is versoek om by elkeen van die sewe items by wyse 

van "ja" of "nee", aan te toon welke vorme van gedrag by hul kind met leerobstruksies 

voorkom. Die geleentheid is ook aan respondente gegee om aan te toon watter ander 

gedrag moontlik by hul kind voorkom, wat nie reeds as deel van die items van hierdie 

vraag genoem is nie. Die doel van die vraag is om vas te stel of leerders wat 

leerobstruksies ondervind, bepaalde tipes gedrag, byvoorbeeld opstandigheid, 

openbaar. 
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Vraag 4 bestaan uit vyf items. Hierdie vraag handel oor die houding van die kind wat 

leerobstruksies ondervind. Respondente is gevra om aan te toon wat hul kind wat 

leerobstruksies ervaar, se houding is ten opsigte van die skool wat die kind bywoon, sy 

skoolwerk, sy onderwysers, sy eie vermoens en sy ouers. Die respondente kon 'n keuse 

maak tussen "positief' en "negatief'. Die doel met hierdie vraag is eerstens om te bepaal 

of die ouer bewus is van sy kind se houding oor die genoemde sake, en tweedens 'n 

aanduiding te verskaf of die leerobstruksies wat die leerder ervaar, sy houding ten opsigte 

van die bogenoemde aangeleenthede positief of negatief be·invloed. 

Vraag 5 ondersoek die ouer se persepsie van die moontlike oorsake van sy kind se 

leerprobleem. Die vraag bestaan uit 12 items waar die respondent ten opsigte van elke 

item 'n opsie van "ja" of "nee" moes uitoefen. Die moontlike oorsake ten opsigte waarvan 

die ouer sy keuse kon uitoefen, kan breedweg in drie kategoriee ingedeel word, naamlik 

aangeleenthede rakende die skool wat moontlik as oorsaak van die kind se leerobstruksie 

aangedui kan word, aangeleenthede rakende die ouer wat moontlik as oorsaak van die 

kind se leerobstruksie aangedui kan word, en aangeleenthede rakende die kind, te wete 

sy eie gevoelens, gedrag of houding, wat moontlik as oorsaak van sy leerobstruksie 

aangedui kan word. Die doel met die vraag is om vas te stel wat die ouer as moontlike 

oorsake van sy kind se leerobstruksie beskou. 

Die tweede gedeelte (vrae ses en sewe) handel oar die ouer se hantering van sy kind 

wat leerobstruksies ondervind. Die oorkoepelende doel met die tweede gedeelte van die 

vraelys is om vas te stel wat die respondente se persepsie oor hul opvoedings

(begeleidings-)rol is, en of die opvoedingsessensies deur die ouers van kinders wat 

leerobstruksies ondervind, toegepas word al dan nie. 

Vraag 6 bestaan uit 12 items waarop die respondente 'n keuse van "ja" of "nee" kon 

uitoefen. Hierdie vraag het ten doel om die navorser van inligting te voorsien ten opsigte 

van die toepassing al dan nie, van die opvoedingsessensies deur ouers. Die items wat 

deel uitmaak van hierdie vraag handel oor die opvoedingsverhoudinge, naamlik die 

vertrouensverhouding. die begrypingsverhouding en die gesagsverhouding, die 

opvoedingsverloop. die opvoedingsbedrywighede, en die opvoedingsdoelstellings. 
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Vraag 7 bestaan uit vyf oop-eindigende items wat aan die respondente die geleentheid 

gee om te beskryf op welke wyse hulle die leerobstruksie/s van hul kind hanteer. Hierdie 

vraag word gekoppel aan vrae een tot vyf van die vraelys, aangesien die respondente 

moes aandui op welke wyse hulle hul kind wat leerobstruksies ervaar, hanteer, in die lig 

van die antwoorde wat hulle in vrae een tot vyf verskaf het. Die respondente is dus 

versoek om aan te toon hoe hulle die leerprobleem, gevoelens, gedrag en houding van 

hul kind, en die oorsake van hul kind se obstruksie tot leer, hanteer. Die doel van die 

vraag is om, deur middel van die respondente se eie beskrywings en ervarings, insig te 

verkry hoedat ouers die opvoedingsessensies, in hul hantering van hul kind wat 

leerobstruksies ervaar, toepas, al dan nie. 

3.3 Loodsondersoek 

Neuman (2003: 181, 257 & 270) beskou dit as belangrik dat die vraelys vooraf getoets 

word aangesien betroubaarheid van die navorsing daardeur verbeter kan word. Verder 

kan belangrike inligting wat die navorsing kan affekteer daaruit duidelik word en dit gee die 

navorser die geleentheid om die vraelys te verfyn. Dit kan byvoorbeeld duidelik word dat 

In groot aantal respondente 'n bepaalde vraag onbeantwoord laat of verkeerd interpreteer. 

Respondente moet ook vir die doeleindes van die loodsondersoek versoek word om 

kommentaar te lewer oor die bewoording van die vrae, oortollige vrae, bykomende vrae 

wat ingesluit behoort te word, en vrae wat verwarring skep. 

Die konsepvraelys is vir die loodsondersoek aan ouers in Vanderbijlpark en nabye 

omgewing gegee om daarop kommentaar te lewer ten opsigte van verstaanbaarheid van 

die vraelys. Hierdie ouers is wat betref sosio-ekonomiese status, taal- en bevolkingsgroep 

en stedelike en landelike gebied verteenwoordigend van die populasie wat vir die 

empiriese ondersoek gebruik word. 

Nadat die konsepvraelys terugontvang is, is veranderinge daarop aangebring op grond 

van die kommentaar en aanbevelings van die ouers aan wie die konsepvraelys gegee is. 

Die finale vraelys is hierna saamgestel, in terme van die vrae soos by 3.2 beskryf word. 
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3.4 Populasie en steekproef 

Populasie verwys na individue in die universum wat oor spesifleke eienskappe beskik 

(Arkava & Lane, soos aangehaal deur Strydom en Venter in De Vos (red) et al., 2002 : 

198). Vir die doel van hierdie navorsing is die populasie ge'identifiseer as alle ouers van 

kinders wat leerobstruksies ervaar in Graad 4 tot 7 en wat in die Vanderbijlpark-distrik 

woonagtig is. Ouers van leerders van Graad 4 tot 7 is as populasie gekies, omdat reeds 

geTdentifiseerde leerders wat leerobstruksies ondervind, hulle normaalweg in Graad 4 tot 

7 bevind. Verder is Vanderbijlpark vir die studie gekies omdat dit binne die Gautengse 

Departement van Onderwys gelee is en die navorser toegang het tot die bepaalde 

provinsie se skole. Om In verteenwoordigende steekproef van skole in Vanderbijlpark en 

nabye omgewing te vind, is die volgende faktore as kriteria aangewend: 

Cl Die leerders en ouergemeenskap van die skole wat binne Vanderbijlpark en 

omgewing gelee is, is verteenwoordigend van die populasie ten opsigte van: 

o ontwikkelde sowel as agtergeblewe gemeenskappe 

o landelike sowel as stedelike gemeenskappe 

o geletterde sowel as ongeletterde ouers 

o verskillende bevolkingsgroepe 

o verskillende taalgroepe 

o hoe, gemiddelde en lae inkomste groepe (sosio-ekonomiese status). 

Cl Praktiese uitvoerbaarheid, aangesien die navorser in Vanderbijlpark woonagtig is 

en 'n onderwyspos by 'n skool in Vanderbijlpark beklee, wat makliker toegang sou 

verleen by die ander geselekteerde skole. 

Aangesien die deelnemers aan die ondersoek verder ook aan bogenoemde spesifieke 

vereiste moet voldoen, naamlik dat die deelnemer 'n ouer moet wees van 'n kind wat 

reeds ge'identifiseerde leerobstruksies (deur die onderwyser) ondervind, is die steekproef 

nie-ewekansig uitgevoer (Vermeulen, 1998: 58). Die ouers is derhalwe geselekteer op 

grond van voldoening aan hierdie spesifieke kriterium, dit wil se, as 'n ouer van 'n reeds 

ge'identifiseerde leerder wat leerobstruksies ondervind, eerder as op grond daarvan dat 

hulle 'n bepaalde groep verteenwoordig (Neuman, 2003: 211). Weens die aard van die 

studie, is 'n steekproef geselekteer wat gepas is vir die doel van die studie, en daarom is 

'n gerieflikheidsteekproef (Gall, Borg & Gall, 1996: 227) gekies. Die steekproef in 

hierdie studie kan as 'n gerieflikheidsteekproef omskryf word, omdat die steekproef afhang 

van die bereikbaarheid, beskikbaarheid en gewi/lige deelname van ouers wat aan 
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bogenoemde kriteria voldoen. Soos in Hoofstuk 1 gemeld, is die doel van die studie om 

die kwalitatiewe aard van die begeleidingsrol van ouers van kinders wat leerobstruksies 

ondervind te bepaal, en daarom word ouers van leerders met reeds ge'identifiseerde 

leerobstruksies, as die deelnemers betrek. Volgens Gall et al. (1996 : 236) is daar ook 

geen vaste reel ten opsigte van die grootte van die steekproef, wanneer kwalitatiewe 

navorsing gebruik word nie. 

Om die steekproef verteenwoordigend te maak, is ses skole vir die steekproef 

geselekteer, omdat hierdie ses skole voldoen aan die volgende kriteria: 

• Bevolkingsgroepe en taalgebruik: die ouers van die ses gekose skole 

verteenwoordig al die bevolkingsgroepe en tale van leerders in die Gauteng 

Provinsie, naamlik Tswana, Zoeloe, Sotho, Xhosa, Pedi, Afrikaans en Engels, 

as die mees gebruikte moedertale deur leerders in hierdie provinsie. 

• Sosio-ekonomiese status : die ouers van die ses gekose skole verteenwoordig 

die ouers wat deel vorm van die hoe, gemiddelde en lae inkomstegroepe. 

• Stedelike en landelike gebiede: die ouers van die ses gekose skole 

verteenwoordig ouers wat in stedelike sower as landelike gebiede woon. 

Die seleksie van die ses skole kan verder in tabelvorm soos volg weergegee word: 
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label 3: Seleksie van skole vir die steekproef 

i 

• Bevolkingsgroepe en Sosio-ekonomiese status 

I taalgebruik 

Stedelike en landelike 

gebiede 

Hoe en gemiddelde 

Afrikaans-medium inkomstegroepe Stedelik 

i 
Hoe, gemiddelde en lae 

i Afrikaans-medium inkomstegroepe Landelik 

i 
Dubbel-medium 

Dubbel-medium 

Gemiddelde 

inkomstegroepe 

e 

oepe 

Gemiddeld 

inkomstegr 
--;;;;:----_ .. _-------+-----
Engels-medium: 

en 

en 

lae 

I i Stedelik 

lae I 

Landelik 

Stedelik, leerders pendel 

middelde moedertaal- asook Tswana-, Hoe, ge 

Zoeloe-, Sotho-, Xhosa- en inkomste 9 

en lae vanaf alle omliggende dorpe I 

i 

roepe i (townships) en landelike 

ebiede na die skoot. 9 I 

.~tedelik' leerders pendel I 
Pedi-sprekers, 

Engels-medium : 

moedertaal- asook Tswana-, Gemiddelde 

Zoeloe-, Sotho-, Xhosa- en i inkomstegroepe 

Pedi-sprekers, 

en lae vanaf alle omliggende dorpe . 

(townships) en landelike 

gebiede na die skool. 

Tydens die empiriese ondersoek is die vraelyste deur ouers van leerders van Graad 4 tot 

7, en wat reeds ge'identifiseerde leerobstruksies ondervind, ingevul. Onderwysers van 

die intermediere en senior fase (Graad 4 tot 7), van die geselekteerde laerskole, het 

leerders wat leerobstruksies ondervind ge'identifiseer, en die vraelyste is deur die ouers 

van hierdie leerders ingevul. 

4, UITVOER VAN DIE EMPIRIESE ONDERSOEK (lNVUL VAN DIE VRAELYSlE) 

Die ouers wat aan die navorsing deelgeneem het, is betrek deurdat die onderwysers van 

Graad 4- tot 7-leerders van die ses skole wat deur die gerieflikheidsteekproef geselekteer 

is, versoek is om die leerders in die onderskeie grade wat leerobstruksies ondervind, te 

identifiseer. Die onderwysers het op grond van hul professionele kundigheid, die leerders 

wat leerobstruksies ondervind, in hul klasse gei'dentifiseer, en daarna die vraelys aan een 
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van die ouers van hierdie leerders oorhandig vir invulling. Die navorser is derhalwe 

onbewus van watter leerders ge'identifiseer is en kon dus geen kontak met die ouers 

gehad het nie. Die vraelyste is dus anoniem deur die ouers ingevul en aan die 

onderwysers terugbesorg, wat dit weer aan die navorser terugbesorg het. Op hierdie 

wyse is 158 leerders deur die onderwysers ge'ldentifiseer en die vraelyste dus aan 158 

ouers uitgegee. 

Aangesien die onderwysers, wat almal kennisse van die navorser is, in hul privaattyd 

genader is om as kontakpersone op te tree, en die ouers dus ook in hul privaattyd die 

vraelyste voltooi het, en die leerders self nerens in die ondersoek betrek is nie, is die 

Departement van Onderwys nie genader vir toestemming vir die uitvoer van die empiriese 

ondersoek in die bepaalde skole nie. Die ouers se toestemming vir die invul van die 

vraelys is wel deur 'n begeleidende brief (aangeheg as Addendum A en B), wat aan die 

vraelys geheg is, versoek. 

5. TERUGVOER 

Die terugvoerrespons word in die volgende tabel aangetoon: 

Tabel 4 : Terugvoerrespons 

Uit Tabel 4 is dit duidelik dat 109 vraelyste terugontvang is, wat 'n persentasie van 69% 

verteenwoordig van die 158 vraelyste. 

Aangesien die grootte en samestelling van die steekproef afhang van die aantal ouers van 

kinders met reeds ge'identifiseerde leerobstruksies, en hierdie ouers bereikbaar, 

beskikbaar en gewillig moet wees om aan die steekproef deel te neem, soos reeds gestel, 

asook dat slegs 'n persentasie (69%) vraelyste terugontvang is, kan die steekproef nie 

noodwendig as verteenwoordigend van alle ouers van Graad 4- tot 7-leerders wat 

leerobstruksies ondervind, beskou word nie. Die steekproef kan wel as 

verteenwoordigend beskou word van skole van een sentrum (Vanderbijlpark) binne een 

bepaalde provinsie (Gauteng), waarvan die omstandighede voldoen aan die kriteria 

(Iandelik en stedelik, vlak van geletterdheid. bevolkingsgroepe. taalgroepe en sosio

ekonomiese status) vir die steekproef. 

63 



6. VERWERKING VAN DIE DATA 

Die data wat deur middel van die vraelyste ingesamel is, is deur die Statistiese 

Konsultasiediens van die Vaaldriehoekkampus van die Potchefstroomse Universiteit 

verwerk, en word hieronder weergegee soos dit deur die Diens verskaf is. Tydens die 

verwerking is daar van beskrywende statistiek gebruik gemaak. Die sagteware waarvan 

gebruik gemaak is, sluit in "Statistical! weergawe 6, sowel as "SAS" (Statistical Analysis 

System) weergawe 8. Daar is van hierdie sagteware gebruik gemaak omdat dit, oor die 

algemeen, deur statistici as voortreflik beskou word. 

Aangesien die navorsing gedoen is as 'n beskrywende kwantitatiewe sower as 

kwalitatiewe ondersoek en geen hipotese geformuleer is nie, is die "ja"-antwoorde van 

elke item en sub-item afsonderlik bymekaar getel, die persentasies daarvan bereken (in 

terme van die aantal respondente wat die bepaalde vraag beantwoord het) en in 

tabelle aangegee, soos dit deur die Statistiese Konsultasiediens van die 

Vaaldriehoekkampus van die Potchefstroomse Universiteit verskaf is. 

Die resultate van die geslote vrae (vrae 1 tot 6) word onder elke vraag bespreek, in terme 

van slegs die response wat bevestigend ("jail) was op 'n vraag, en dit word in persentasies 

weergegee. 

Die volgende afkortings word in die resultate (Vrae 1 tot 6) gebruik (Vermeulen, 1998 : 70): 

n 

% 

Die aantal respondente wat 'n bepaalde vraag beantwoord het. 

Die aantal respondente wat bevestigend ("ja") by 'n bepaalde vraag 

geantwoord het, word uitgedruk as 'n persentasie van die totale aantal 

respondente wat die bepaalde vraag beantwoord het, dit wil se, die n by elke 

vraag is nie noodwendig elke keer die volle 109 nie, en die persentasies by elke 

vraag word dus telkens aangedui as die aantal "ja's" van die totale aantal 

respondente wat elke bepaalde vraag beantwoord het, wat dus nie oral 

dieselfde is nie. 

Hierdie onderskeie persentasies word dan bespreek in terme van persentasies wat 

relatief hoog of relatief laag is. Ter wille van duidelikheid word die volgende voorbeeld 

gegee: indien die response op In bepaalde sub-tema byvoorbeeld soos volg is: sub-tema 

1 : 16%, sub-tema 2 : 2% en sub-tema 3: 1%, word die 16% as "relatief groat" beskryf in 
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vergelyking met die 2% en 1 % van die ander sub-temas, al is die 16% van die hooftema 

in terme van persentasies op al die ander hooftemas, op sigself relatief min. 

Wat Vraag 7 betref, moet dit ook gestel word, dat weens die uiteenlopendheid van die 

response op die oop-eindigende vraag (Vraag 7), die persentasies van die onderskeie 

response op Vraag 7 in elk geval laag is (vergelyk 7.2). 

7. RESULTATE VAN DIE VRAELYSTE 

7.1 Resultate van die geslote vrae 

Vraag 1: Ondervind u kind enige van die vo/gende leerprobleme? 

Die resultate van Vraag 1 word in tabel 5 weergegee. 

Tabel 5: Leerprobleme 

Hierdie resultate word in terme van die hoogste (meeste) en laagste (minste) 

persentasies aangebied, in terme van dalende en stygende volgorde respektiewelik: 

Cl Aandag- en konsentrasieprobleme kom die meeste voor: by 76% van die 

respondente se kinders, terwyl probleme met spelling die obstruksie tot leer is wat 

deur 73% van die (kinders van die) respondente ondervind word. 62 % van die 

kinders (soos aangetoon deur die respondente, hul ouers) ondervind probleme met 

studeer. 

Cl Probleme met sintuiglike waarneming kom die minste voor : by 25% van die 

respondente se kinders, en 29% van die kinders het spraakprobleme. 33% van 

die respondente het aangedui dat hul kinders probleme ondervind met taal. 
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Vraag 2: Ondervind u kind enige van die vo/gende gevoelens? 

Die resultate van Vraag 2 word in tabel 6 weergegee. 

label 6: Gevoelens 

Hierdie resultate word in terme van die hoogste en laagste persentasies aangebied, in 

terme van dalende en stygende volgorde respektiewelik: 

o Ongeveer eweveel respondente (52%) ervaar dat hul kinders buie het wat wissel, 

as die 51% se kinders wat gevoelens van moedeloosheid ervaar. 

o Gevoelens van terneergedruktheid word minder deur leerders ervaar (25%). 

32% respondente dui aan dat hul kinders gevoelens van aggressie ervaar. 

Vraag 3: Toon u kind enige van die vo/gende gedrag? 

Die resultate van Vraag 3 word in tabel 7 weergegee. 

label 7 : Gedrag 

Hierdie resultate word in terme van die hoogste en laagste persentasies aangebied, in 

terme van dalende en stygende volgorde respektiewelik: 

o Die tipe gedrag wat by 'n relatief groot persentasie van leerders wat 

leerobstruksies ondervind, voorkom. is 'n verwagting dat hul ouers hulle met 

take sal help (74%). 'n sensitiwiteit vir kritlek (68%), aandagsoekery (54%), 
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die vermyding van skoolwerk (44%) en die geneigdheid om leuens te vertel 

(32%). 

Cl 'n Relatief klein persentasie leerders (27%) toon opstandige gedrag. 

Vraag 4: Is u kind se houding oor die ondergenoemde sake positief of negatief? 

Die resultate van vraag 4 word in tabel 8 weergegee. 

Tabel 8 : Houding 

Hierdie resultate word in terme van die hoogste en laagste persentasies aangebied, in 

terme van dalende en stygende volgorde respektiewelik: 

Cl Leerders is ten spyte van die obstruksies tot leer wat deur hulle ondervind word, 

positief oor hul ouers of versorgers (91%), onderwysers (87%) en oor die skool 

(82%). 

Cl Ten opsigte van hul skoolwerk asook ten opsigte van hul eie vermoens voel 69% 

van die leerders positief. Daar is dus sowat een derde van leerders wat 'n 

leerobstruksie ondervind, wat 'n negatiewe houding het teenoor hul skoolwerk en 

eie vermoens. 

Vraag 5: Watter van die volgende beskou u as moontlike oorsake van u kind se 

leerprobleem? 

Die resultate van vraag 5 word in tabel 9 weergegee. 
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Tabel 9: Oorsake van leerobstruksie 

Hierdie resultate word in terme van die hoogste persentasies aangebied, in terme van 

dalende volgorde, as die aangeleenthede wat deur die respondente beskou word as die 

oorsaak van hul kind se leerobstruksie: 

o Die tipe gedrag wat die leerder toon (48%) 

o Die tipe gevoelens wat die leerder ervaar (44%) 

o Die hoeveelheid tyd wat die ouer I versorger tu is aan die kind se probleem bestee 

(43%) 

o Die ouer I versorger se kennis oor die kind se probleem (40%) 

o Die onderrigmetodes van die onderwysers (40%) 

o Die hoeveelheid kinders in die klas (39%) 

o Beskikbare fasiliteite by die skool (20%) 

o Die houding van die onderwysers (25%) 

o Teenwoordigheid van kinders met verskillende probleme in dieselfde klas (28%) 

o Beskikbare fasiliteite in die ouerhuis (31%) 

Vraag 6: Toon aan of u die volgende doen (dit wi/ se, of die respondent die 

opvoedingsessensies toepas, al dan nie): 

Die resultate van vraag 6 word in tabel 10 weergegee. 
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Tabel10: Optrede 

Of die respondent die kind help om te begryp waarom die kind die 
gedrag. gevoelens en houdings ervaar, soos na verwys in vorige 
vrae 

Of die respondent met die kind gesels oor dit wat van die kind 
ve:>I'VII'f'ln word 
Of die respondent die kind beloon vir positiewe gedrag 

Of die respondent tuis, ontspanningsaktiwiteite saam met die kind 
beoefen 
Of die respondent skoolaktiwiteite bywoon, byvoorbeeld oueraande 

Of die respondent sport- of kultuurbyeenkomste, waarby die kind 
betrokke is n\lUlln,.., ... 

Of die respondent die kind saam neem na plekke. soos winkel of 
kerk toe 
Of die respondent die kind saam neem na familie of vriende toe 

Of die respondent die kind se potensiaal, gedrag, gevoelens of 
houd met hom bes 
Of die respondent die kind se toets- en eksamenpunte met hom 

re:>c::nr .. ,ne:>nt die kind se prestasie en skoolvordering met hom 

82 80 

98 92 

88 83 

77 73 

77 73 

64 61 

97 90 

98 90 

96 88 

102 94 

100 93 

88 82 

Hierdie resultate word in te~me van die hoogste persentasies aangebied, in terme van 

dalende volgorde. Die meeste respondente toon aan dat hulle die volgende 

opvoedingsessensies toe pas: 

Cl Om die kind se toets- en eksamenpunte met hom te bespreek (94%) 

Cl Om die kind se prestasie en skoolvordering met hom te bespreek (93%) 

Cl Om met die kind te gesels oor dit wat van die kind verwag word (92%) 

Cl Om die kind saam te neem na plekke toe wat die ouer besoek (90%) 

Cl Om die kind saam te neem na familie of vriende toe (90%) 

Cl Om die kind se potensiaal, gedrag, gevoelens of houding met hom te 

bespreek (88%) 

Cl Om die kind te beloon vir positiewe gedrag 

Cl Om die kind se toekomstige beroepslewe met hom te bespreek (82%) 

Cl Om die kind te help om te begryp waarom hy bepaatde gedrag openbaar en 

bepaalde gevoelens en houdings ervaar (80%) 
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7.2 Resultate van die oop-eindigende vrae 

Die response op die oop-eindigende vrae is kwalitatief ontleed (Vergelyk Hoofstuk 1). 

Response word op die volgende wyse weergegee: response wat ooreenstem, is saam 

gegroepeer en word onder 'n hooftema weergegee om sodoende 'n sinvolle weergawe te 

gee van respondente se persepsies oor hul kind se leerobstruksie, asook die 

verskeidenheid wyses waarop ouers hul kind se leerprobleme, emosies, gedrag, 

houding en redes vir die kind se leerprobleme, hanteer. Onder hierdie hooftemas word 

die response verder in sub-temas ingedeel om sodoende 'n sinvolle en akkurate 

weergawe van die response te verskaf. 

Vraag 7: Hoe hanteer u u kind se probleme, 5005 u by die vrae hierbo gemerk het? U 

moet asseb/ief by elke prob/eem skryf hoe u dit hanteer. 

Vraag 7, item 1 : U kind se leerprobleem soos u dit in vraag 1 gemerk het. 

Tabel11 toon aan hoe vraag 7, item 1, deur respondente beantwoord is : 

Tabel 11 : Wyse van beantwoording van vraag 7.1 

Uit die aantal oop-eindigende vrae wat betekenisvol beantwoord is (81) het die volgende 

wyses (Tabel 12) waarop ouers hul kinders se leerobstruksies hanteer. as algemene of 

hooftemas geblyk. soos aangedui deur die 81 respondente. Hierdie hooftemas is in 

arbitrere volgorde geplaas, dit wil se, as gelyk (ewe belangrik) in waarde, en nie volgens 

hoogste of laagste voorkoms (persentasies) nie. 
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Tabel 12: Die hooftemas van die wyses waarop ouers hul kind se leerobstruksie 

hanteer 

o Hulpverlening aan die kind deur die ouer 

o Motivering en aanmoediging deur die ouer 

o Kommunikasie tussen ouer en kind 

o Hulpverlening aan die kind deur professionele persone 

o Hantering van ouers se eie gevoelens oor die kind se leerprobleem 

o Aanskaf van hulpmiddels 

o Toepas van dissipline 

o T oepas van groepwerk 

o Kommunikasie met persone buite die gesin 

Hierdie hooftemas, soos aangedui deur 81 respondente, word in die volgende tabel (tabel 

13) weer eens as persentasies aangedui, dit wil se, as die persentasie van die 81 ouers, 

en wel in dalende volgorde. 

Tabel13: Persentasie respondente wat sa dat hulle die ondergenoemde aktiwlteite 

uitvoer (hooftemas) 

Vervolgens word hierdie hooftemas verder met behulp van sub-temas uiteengesit. ook 

soos hierdie sub-temas uit die betekenisvolle antwoorde as (sub-) temas geblyk het. 
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Sewe-en-dertig (46%) respondente het aangetoon dat hulle deur hulpverlening hul kind se 

leerobstruksie hanteer, en wel op die volgende wyses (dit wil se, die sub-temas van 

"Hulpverlening" as Hooftema 1) (Ta bel 14). Die wyses word weer eens in terme van die 

aantal (persentasie) van hierdie 37 ouers aangetoon : 

Tabel14: Sub-temas van HOOFTEMA 1 

Uit die bogenoemde data blyk die volgende: 

(J 16% respondente het aangedui dat hulle hul kind behulpsaam wil wees om sy 

leerobstruksie te oorkom deur horn met sy skoolwerk te help. 11 % respondente 

het aangetoon dat hut hul kind behulpsaam wil wees om sy leerobstruksie te 

oorkom deur horn te help met lees. Hierdie twee wyses blyk wyses te wees wat 

die meeste ouers toepas om hul kinders te help. 

(J 2% respondente help hul kind met die aanleer van metakognitiewe vaardighede, 

2% met spelling, 2% met wiskunde. 1 % met konsentrasie en 1 % help hul kind 

om te verstaan waar hy verkeerd is. Hierdie vyf wyses blyk dus die wyses te wees 

wat die ouers die minste toe pas om hul kinders te help 

Motivering en aanmoediging word deur 22 (27%) respondente as 'n nog belangrike 

wyse van hulpverlening aan hul kind beskou. Die sub-temas van hierdie motivering en 

aanmoediging word in Tabel 15 gedokumenteer. weer eens as persentasie van die 81 

betekenisvolle antwoorde: 
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Tabel 15 Sub-temas van HOOFTEMA 2 

Respondente dui aan dat hulle, deur hul motivering, 
!:lnlnn,Crllt'l om aan te hou nrn,nc.:.r 

Respondente dui aan dat hulle, deur hul motivering, hul kind wil 
aa om harder te robeer 
Respondente dui aan dat hulle, deur hul motivering, hul kind wil 

nrn,no.r1.n om meer te studeer 
dui aan dat hulle, deur hul motivering, hul kind wil 

aanmoed vert roue in hul eie vermoens te h~ 
Respondente dui aan dat hulle, deur hul motivering, hul kind wil 
aanmoed om meer te lees 

Uit die bogenoemde data blyk dat: 

3 4 

5 6 

2 2 

2 2 

o 12% respondente moedig hul kind aan om nie moed op te gee nie, en 6 % moedig 

die kind aan om meer te studeer. Hierdie twee wyses blyk wyses te wees wat die 

meeste ouers toepas om hul kinders te help. 

o 2% respondente moedig hul kind aan om geloof in hul eie vermoens te h~ 2% en 

om meer te lees. Hierdie twee wyses blyk wyses te wees wat die minste ouers 

toe pas om hul kinders te help. 

Vyftien (19%) respondente dui aan dat hulle dit as hul begeleidingstaak beskou om hul 

kind wat 'n leerobstruksie ondervind, deur kommunikasie bewus te maak van die 

belangrikheid van skoolwerk en geletterdheid. Die sub-temas van hierdie kommunikasie 

word in Tabel 16 gedokumenteer, weer eens as persentasie van die 81 betekenisvolle 

antwoorde: 
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Tabel16 Sub-temas van HOOFTEMA 3 

Uit die bogenoemde data kan die gevolgtrekking gemaak word dat respondente 

kommunikasie met hul kind ten opsigte van die ondergenoemde, as van belang beskou: 

Cl Om teenoor hul kind te beklemtoon om meer aandag aan hul skoolwerk te gee 

(9%). Hierdie wyse blyk die wyse te wees wat die meeste ouers toe pas om hul 

kinders te help. 

Cl Om teenoor hul kind te beklemtoon om meer te lees (5%) en om teenoor hul kind 

te beklemtoon om die vrymoedigheid te he om openlik met hul ouers te 

kommunikeer (5%). Hierdie twee wyses blyk wyses te wees wat die minste ouers 

toe pas om hul kinders te help. 

Dertien (16%) respondente het dit nodig geag om van professionele dienste gebruik te 

maak om hul kind met sy leerobstruksie te help. Die sub-temas van hierdie hulpverlening 

deur professionele persone word in Tabel 17 gedokumenteer, weer eens as persentasie 

van die 81 betekenisvolle antwoorde: 

Tabel17 Sub-temas van HOOFTEMA 4 

Die volgende kan uit die response afgelei word: 
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1:1 14% respondente is van mening dat remedierende onderrig die beste wyse is om 

hul kind met sy leerobstruksie te help. Hierdie wyse blyk die wyse te wees wat die 

meeste ouers toepas om hul kinders te help. 

1:1 1 % respondente maak gebruik van sielkundige dienste en 1 % van arbeidsterapie 

om hul kind met sy leerobstruksie te help. Hierdie twee wyses blyk die wyses te 

wees wat die minste ouers toe pas om hul kinders te help. 

Persoonlike gevoelens en gewaarwordinge is deur nege (11 %) respondente in hul 

antwoord op hierdie vraag genoem. Die sub-temas van hierdie hantering van die ouers se 

eie gevoelens oor die kind se leerprobleem word in Tabel 18 gedokumenteer, weer eens 

as persentasie van die 81 betekenisvolle antwoorde: 

Tabel 18 : Sub-temas van HOOFTEMA 5 

Respondente het aangetoon dat hulle gevoelens van ongeduld 
en 'iriteerdheid ervaar as van hul kind se leerobstruksie 4 5 
Respondente het aangetoon dat hulle voel dat hul as ouers te 
onbetrokke hul kinders is 3 4 
Respondente het aangetoon dat hulle it moeilik vind om genoeg 

te vind om hul kind met te her 

Uit die bogenoemde data blyk dit dat die leerobstruksie wat deur hulle kind 

ondervind word, daartoe aanleiding gee dat respondente die volgende gevoelens 

ervaar: 

1:1 Gevoelens van ongeduld en ge'iriteerdheid (5%) en gevoelens dat hulle nie 

betrokke genoeg is by hul kind nie (4%). Hierdie gevoelens blyk die gevoelens te 

wees wat die meeste ouers ervaar. 

1:1 Gevoelens dat hu"e te veel ander verpligtinge het om genoeg tyd aan hul kind te 

spandeer (2%). Hierdie gevoelens blyk die gevoelens te wees wat die minste 

ouers ervaar. 
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Twee (2%) respondente het hulpmiddels, soos boeke, aangeskaf om hul kind te help. 

Twee respondente (2%) noem dat hulle deur dissipline (om met die kind te raas of te 

berispe) hul kind se leerprobleem hanteer. 

Twee (2%) respondente is van mening dat hul kind deur spanwerk (groepwerk) homself 

en ander kan help. 

Een (1%) respondent hanteer die kind se leerprobleme deur gereelde ontmoetings met die 

kind se onderwysers. 

Vraag 7, item 2: Hoe hanteer u u kind se gevoe/ens soos u dit in vraag 2 gemerk 
het. 

Tabel19 toon aan hoe hierdie item deur respondente beantwoord is : 

Tabel19: Wyse van beantwoording van vraag 7.2 

\I01'''I<~tTtng van 'n herhaling van die tipe leerprobleem soos in . 

I 
15 

Uit die aantal oop-eindigende vrae wat betekenisvol beantwoord is (69) het die volgende 

wyses waarop ouers hul kinders met leerobstruksies se gevoelens hanteer, as algemene 

of hooftemas geblyk. Hierdie hooftemas word in die volgende tabel weergegee, 

gerangskik (en georden) in arbitrl!!re (geJyke) volgorde, en nie volgens hoogste of laagste 

voorkoms (persentasies) nie. 
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Tabel20: Die hooftemas van die wyses waarop ouers hul kind se leerobstruksie hanteer 

a Kommunikasie tussen ouer en kind 

a Ondersteuning, aanmoediging en aanprysing 

a Begrip toon vir die kind se gevoelens 

a Hulpverlening aan die kind deur die kind lewensvaardighede te leer 

a Onvoldoende aandag wat die respondent self I die ander ouer I die onderwyser 

aan die kind gee 

a Hulpverlening aan die kind deur 'n professionele persoon 

a Toepas van straf 

a Vermyding van die probleem 

Hierdie 69 sinvolle hooftemas word in die volgende tabel weer eens as persentasies 

aangedui, dit wil s~, as die persentasie van die 69 ouers. en wel in dalende volgorde 

genommer. 

Tabel 21 : Persentasie respondente wat se dat hulle die ondergenoemde aktiwiteite 

uitvoer 

Hulpverlening aan e kind deur die kind 
lewensvaardi hede te leer 5 7 

5. Onvoldoende wat die respondent self I die . 
ander ouer I d aan die kind . 5 7 

6. Hulpverlening aan die kind deur 'n professionele 

Vervolgens word hierdie hooftemas verder met behulp van sub-temas uiteengesit, ook 

soos hierdie sub-temas uit die betekenisvolle antwoorde as (sub-) temas geblyk het. 
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Ses-en-twintig (37%) respondente het aangetoon dat hul deur middel van kommunikasie 

hul kind met 'n leerobstruksie se gevoelens die hoof probeer bied. Nege respondente het 

aangedui dat hulle slegs met hul kind oor sy gevoelens praat, terwyl sewentien 

respondente aangedui het wat die inhoud van hul gesprekke met hul kind is. Die sub

temas van hierdie kommunikasie tussen ouer en kind word in Tabel 22 gedokumenteer, 

weer eens as persentasie van die 69 betekenisvolle antwoorde: 

Tabel 22 : Sub-temas van HOOFTEMA 1 

Die respondente se dat hulle met hul kind praat oor sy gevoelens 

Die respondente se dat hulle met hul kind praat oor alledaagse 
onderwerpe, soos die kind se belangstellings of hoe sy dag 
\lo,·lnr.n het 
Die respondente se dat hul met hul kind praat oor sy besondere 
tale en eienska 
Die respondente se dat hulle deur hul kommunikasie druk op hul 
kind uitoefen om hul probleme in 'n godsdienstige lig te sien en 
hul emosies te verander 
Die respondente se dat hulle deur hul kommunikasie hul kind wil 
aanmoedig om openlik met hul ouers en onderwysers oor hul 
"c,/nc1cns te 

Die ondergenoemde kan uit die data afgelei word: 

9 13 

2 3 

7 10 

2 3 

6 7 

o 13% respondente beskou dit as belangrik om met hul kind oor sy gevoelens te 

praat, 10% praat met hul kind oor sy unieke vermoens, en 7% wil graag he dat hul 

kind openlik met hul praat oor sy gevoelens. Hierdie blyk die inhoud van die 

gesprekke te wees, van die meeste ouers met hul kinders. 

o 3% respondente het aangetoon dat hul deur roetine-gesprekke met hul kind 

kommunikeer, en 3% beklemtoon godsdiens in hul gesprekke. Hierdie blyk die 

inhoud van die gesprekke te wees van die minste ouers met hul kinders. 
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Vyf-en-twintig (36%) respondente het aangetoon dat hulle deur middel van ondersteuning, 

aanmoediging en motivering hul kind met 'n leerobstruksie se gevoelens hanteer. Vier 

respondente het aangedui dat hulle hul kind slegs aanmoedig, ondersteun en motiveer, 

terwyl een-en-twintig respondente aangedui het op welke wyse hul hul kind aanmoedig. 

Die sub-temas van hierdie ondersteuning, aanmoediging en aanprysing deur die ouer 

word in Tabel 23 gedokumenteer, weer eens as persentasie van die 69 betekenisvolle 

antwoorde: 

Tabel 23 : Sub-temas van HOOFTEMA 2 

Respondente dui aan dat hulle hul kind begelei deur hom aan te 
moedi te ondersteun en te motiveer 
Respondente dui aan dat hulle hul kind begelei deur met hul 
fisiese teenwoordigheid en aktiwiteite wat hul saam met hom 
doen hom te n 
Respondente dui aan dat hulle hul kind begelei deur hom aan te 
moedi om aan te hou en nie moed te nie 
Respondente dui aan dat hulle hul kind begelei deur hom aan te 
moedig om goed oor homself te voel ten spyte van die 
leerobstruksie wat ondervind 
Respondente dui aan hulle hul kind horn aan te 
moedi om aand skoolwerk 

Die ondergenoemde kan uit die data afgelei word: 

4 6 

4 6 

7 10 

8 12 

Cl 10% respondente begelei hul kind ten opsigte van sy gevoelens deur hom moed in 

te praat, en 12% respondente het aangetoon dat hulle hul kind help om sy 

selfkonsep te help ontwikkel. Hierdie twee wyses blyk die wyses te wees wat die 

meeste ouers toe pas om hul kinders aan te moedig, te ondersteun en te motiveer. 

Cl 3% respondente het gese dat hulle hul kind ten opsigte van sy gevoelens begelei 

deur hom aan te moedig om harder te werk. Hierdie wyse blyk die wyses te wees 

wat die minste ouers toe pas om hul kinders aan te moedig, te ondersteun en te 

motiveer. 
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Vyf (7%) respondente het aangetoon dat hulle deur middel van begrip vir hul kind met In 

leerobstruksie, sy gevoelens hanteer. Die sub-temas van hierdie begrip vir die kind se 

gevoelens deur die ouer, word in Tabel 24 gedokumenteer, weer eens as persentasie 

van die 69 betekenisvolle antwoorde: 

Tabel 24 Sub-temas van HOOFTEMA 3 

Uit die response blyk dit dat 4% respondente poog om hul kind se gevoelens te begryp, 

terwyl 3% respondente se dat hulle hul kind se gevoelens begryp. Hieruit blyk dat 

ongeveer eweveel ouers hul kind begryp, en probeer. om hul kind te begryp. 

Vyf (7%) respondente het aangetoon dat hulle dit as belangrik beskou om hulp aan hul 

kind te verleen deur vir hul kind die nodige lewensvaardighede te leer sodat hy in staat is 

om sy gevoelens te hanteer. Die sUb-temas van hierdie hulpverlening aan die kind deur 

die kind lewensvaardighede te leer, deur die ouer, word in Tabel 25 gedokumenteer, 

weer eens as persentasie van die 69 betekenisvolle antwoorde: 

Tabel 25: Sub-temas van HOOFTEMA 4 

Die response dui daarop dat 4% respondente hul kind leer om beheer oor sy gevoelens uit 

te oefen, en 3% respondente positiewe denke by hul kind wil ontwikkel. Hierdie twee 
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wyses blyk die wyses te wees wat deur ongeveer eweveel ouers toegepas word om hul 

kinders lewensvaardighede te leer. 

Vyf (7%) respondente het aangetoon dat hulle die onvoldoende aandag wat die 

respondent self I die ander ouer I die onderwyser aan die kind gee, as die oorsaak van 

die kind se negatiewe gevoelens beskou. Die sub-temas van hierdie hulpverlening aan 

die kind deur die kind lewensvaardighede te leer, deur die ouer, word in Tabel 26 

gedokumenteer, weer eens as persentasie van die 69 betekenisvolle antwoorde: 

Tabel 26 Sub-temas van HOOFTEMA 5 

dat e kind se negatiewe gevoelens die 
",,,,, ... 11<:.1'1 wat die ouer aan die kind 

aan dat die kind se negatiewe gevoelens die 
van "n."ler\AI\,"''''''"'' wat die kind afkraak 
ndente dui aan dat die kind se negatiewe gevoelens die 
van die vader se misbruik van alkohol 

Die volgende blyk uit die data: 

3 4 

1 1 

Cl 4% respondente het aangetoon dat hulle die negatiewe emosies van hul kind kan 

toeskryf aan die gegewe dat hulle as ouer self nie voldoende aandag aan hul kind 

gee nie. Die negatiewe gevoelens van die kind wat leerobstruksies ondervind is 

derhalwe volgens die ouers te wyte aan gebrekkige begeleiding ten opsigte van 

die kind se gevoelens. Hierdie mening blyk die mening te wees wat die meeste 

ouers huldig ten opsigte van hul kind se negatiewe gevoelens. 

Cl 2% respondente het hierdie vraag beantwoord deur te se dat faktore buite die 

beheer van die betrokke respondent die oorsaak van negatiewe gevoelens by die 

kind met leerprobleme is. 1 % respondente dui aan dat negatiewe kritiek deur 

onderwysers teenoor die kind, bydra tot die kind se negatiewe gevoelens. 1% 

respondente toon aan dat die misbruik van alkohol deur die kind se vader bydra 

tot die kind se negatiewe gevoelens. Hierdie twee menings blyk die menings te 
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wees wat die minste ouers huldig ten opsigte van hul kind se negatiewe 

gevoelens. 

Die inhoud van die respondente se antwoorde word in die volgende tabel weergegee: 

Tabel 27 : Die inhoud van die respondente se antwoorde ten opsigte van 

HOOFTEMA 6, HOOFTEMA 7 EN HOOFTEMA 8 

Die volgende blyk uit die response: 

Cl 1 % respondente het aangedu; dat hulle hul kind na 'n sielkundige toe neem vir 

hulp. 

Cl 1 % respondente het aangetoon dat hulle hul kind straf vir negatiewe gevoelens 

Cl 1 % respondente aangetoon het dat hulle hul kind se negatiewe gevoelens 

ignoreer. 

Cl 1 % respondente het geantwoord dat hulle meer aandag aan hul kind gee om 

sodoende die kind se negatiewe gevoelens te hanteer. 

Hierdie vier wyses blyk die wyses te wees wat die minste ouers toepas om hul kinders se 

gevoelens te hanteer. 
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Vraag 7, item 3: Hoe hanteer u u kind se gedrag 5005 u dit in vraag 3 gemerk het. 

T abel 28 toon aan hoe hierdie item deur respondente beantwoord is : 

label 28: Wyse van beantwoording van vraag 7.3 

Uit die aantal oop-eindigende vrae wat betekenisvol beantwoord is (76) het die volgende 

wyses waarop ouers hul kinders met leerobstruksies se gedrag hanteer, as algemene of 

hooftemas geblyk. Hierdie hooftemas word in die volgende tabel weergegee, gerangskik 

in arbitrere (gelyke) volgorde, en nie volgens hoogste of laagste voorkoms 

(persentasies) nie. 

label 28 A : Die hooftemas van die wyses waarop ouers hul kind se leerobstruksie 

hanteer 

Cl Kommunikasie tussen ouer en kind 

Cl Hulpverlening aan die kind 

Cl Begeleiding na onafhanklikheid 

Cl Begeleiding na positiewe selfkonsep 

Cl Toepas van dissipline 

Cl Motivering en aanmoediging 

Cl Beklemtoning van eerlikheid 

Cl Aandag skenk aan die kind 

Cl Begelei ten opsigte van die hantering van kritiek 

Cl Hulpverlening aan die kind deur 'n professionele persoon 

Cl Vermyding van die kind se negatiewe gedrag 
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Tabel 29 verskaf 'n uiteensetting van die persentasie respondente wat se dat hulle 

die ondergenoemde aktiwiteite uitvoer, in dalende volgorde aangetoon: 

Tabel 29: Hooftemas van vraag 7. 3 

Vervolgens word hierdie hooftemas verder, met behulp van sub-temas uiteengesit, 

ook so os hierdie sub-temas uit die betekenisvolle antwoorde as (sub-) temas geblyk 

het. 

Vyftien (19%) respondente het aangetoon dat hulle deur middel van kommunikasie met 

hul kind wat 'n leerobstruksie ondervind, sy gedrag hanteer. Die sub-temas van hierdie 

kommunikasie tussen ouer en kind word in Tabel 30 gedokumenteer, weer eens as 

persentasie van die 76 betekenisvolle antwoorde: 

Tabel 30 : Sub-temas van HOOFTEMA 1 

84 



Uit die data blyk dat: 

Q 18% respondente kommunikeer met hul kind oor sy gedrag. Hierdie wyse blyk die 

wyse te wees wat die meeste ouers toepas om hul kinders se gedrag te hanteer. 

Q 1 % respondente kommunikeer met hul kind oor die gevolge van sy gedrag. 

Hierdie wyse blyk die wyse te wees wat die minste ouers toe pas om hul kinders se 

gedrag te hanteer. 

Veertien (18%) respondente gee aan hul kind ouerbegeleiding ten opsigte van sy gedrag, 

deur hulpverlening met skoolwerk en leiding ten opsigte van sosiale optrede. Die sub

temas van hierdie hulpverlening aan die kind word in Tabel 31 gedokumenteer, weer eens 

as persentasie van die 76 betekenisvolle antwoorde: 

Tabel31 : Sub-temas van HOOFTEMA 2 

pondente se dat hulle hul kind ten ops 
deur die kind met huiswerk en take 

Die respondente se dat hulle hul kind ten opsigte van sy gedrag 
begelei deur die kind te leer hoe om teenoor ander mense op te 
tree 
Die respondente dat hulle hul kind ten opsigte van sy gedrag 
begelei deur die kind se gedrag te probeer begryp en deur so 

uld moontlik te wees 

Die ondergenoemde blyk uit die respondente se antwoorde: 

12 16 

1 1 

1 1 

Q 16% respondente begelei hul kind se gedrag deur skoolwerk saam met die kind te 

doen. Hierdie wyse blyk die wyse te wees wat die meeste ouers toe pas om hul 

kinders te help. 

Q 1 % respondente toon aan dat hulle die kind ten opsigte van sy gedrag begelei 

deur die kind sosiale vaardighede aan te leer en die kind se gedrag te probeer 

verstaan en geduldig te bly (1%). Hierdie twee wyses blyk die wyses te wees wat 

die minste ouers toepas om hul kinders te help. 
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Dertien (17%) respondente het aangetoon dat hul kind baie hulp met take verwag en/of 

benodig, en dat hulle deur middel van hul begeleiding hul kind na grater onafhanklikheid 

wil opvoed. Die sub-temas van hierdie begeleiding na onafhanklikheid van die kind word 

in Tabel 32 gedokumenteer, weer eens as persentasie van die 76 betekenisvolle 

antwoorde: 

Tabel 32 Sub-temas van HOOFTEMA 3 

Respondente noem dat hul kind wat leerabstruksies ondervind, 
dit moeilik vind om take onafhanklik uit te voer en dat die 
respondente hul kind voortdurend moet aanse (opdrag gee) om 

skoolwerk te doen 
Respondente noem dat hulle hul kind wil leer om meer 
onafhanklik te wees deur die kind te leer om sekere dinge op sy 
eie te doen 
Die respondent noem dat die kind opstandig word indien sy ouer 
horn nie met skoolwerk hel nie 

Die volgende blyk uit die data: 

6 8 

5 7 

Q 8% respondente gee op en gereelde basis aan hul kind opdrag om sy skoolwerk te 

gaan doen, omdat die kind hulp van die ouer verwag en nie uit eie beweging sy 

skoolwerk gaan doen nie. 7% respondente het ook aangedui dat hulle hul kind 

begelei deur horn te leer om sekere dinge onafhanklik te doen. Hierdie twee wyses 

blyk die wyses te wees wat die meeste ouers toepas om hul kinders te help. 

Q 1 % respondente het aangetoon dat hulle hul kind met sy skoolwerk help, omdat 

die kind opstandig word indien die ouer die kind nie help nie, en 1 % respondente 

het aangedui dat hulle glo die kind meer onafhanklik sal wees, indien die kind 

meer self-gemotiveerd is. Hierdie wyse blyk die wyse te wees wat die minste 

ouers toepas om hul kinders te help en die mening wat die minste ouers huldig ten 

opsigte van hul kind se gedrag. 
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Dertien (17%) respondente het aangetoon dat hulle dit as belangrik beskou om hul kind op 

so wyse te begelei dat hul kind 'n positiewe selfkonsep kan ontwikkel sodat hy in staat is 

om sukses te behaal. Die sub-temas van hierdie begeleiding na positiewe selfkonsep 

deur die ouer word in Tabel 33 gedokumenteer, weer eens as persentasie van die 76 

betekenisvolle antwoorde: 

Tabel 33 Sub·temas van HOOFTEMA 4 

Respondente het aangetoon dat die ouer en kind saam daaraan 
werk om die kind beter oor homself te laat voel 
Respondente het aangetoon dat hulle die kind by aktiwiteite 
betrek en hom ondersteun sodat hy meer dinge vir homself kan 
doen en sodoende meer selfvertroue kan ontwikkel 

Cl Uit die data blyk dat 9% respondente dit as belangrik beskou om met die 

samewerking van hul kind, hul kind se selfkonsep positief te ontwikkel. 8% 

respondente het ook aangedui dat hul 'n positiewe selfkonsep by hul kind wil 

ontwikkel deur die kind te begelei om meer onafhanklik te wees. Hierdie twee 

wyses blyk die wyses te wees wat ongeveer eweveel ouers toepas om hul kinders 

te help. 

13% respondente het aangetoon dat hulle dissiplinering as 'n effektiewe wyse beskou om 

hul kind se negatiewe gedrag te verbeter. Die sub-temas van hierdie toepas van dissipline 

word in Tabel 34 gedokumenteer, weer eens as persentasie van die 76 betekenisvolle 

antwoorde: 
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Tabel 34 Sub-temas van HOOFTEMA 5 

3 4 

1 1 

1 1 
hul kind 

1 1 

2 3 

2 3 

Die ondergenoemde blyk uit die response: 

o 4% respondente dien Iyfstraf aan hul kinders toe en 3% weerhou voorregte van hul 

kind om dissipline toe te pas. Hierdie twee wyses blyk die wyses te wees wat die 

meeste ouers toepas om hul kinders se gedrag te hanteer. 

o 1% respondente oefen gesag uit deur met hul kind te raas, hulle te vermaan (1%) 

en op hulle te skreeu (1%). Hierdie drie wyses blyk die wyses te wees wat die 

minste ouers toepas om hul kinders se gedrag te hanteer. 

Sewe respondente (9%) het hierdie vraag beantwoord deur te se dat hulle motivering en 

aanmoediging as die beste wyse beskou om die negatiewe gedrag van hul kind met 

leerprobleme, te hanteer. Die sub-temas van hierdie motivering en aanmoediging word in 

Tabel 35 gedokumenteer, weer eens as persentasie van die 76 betekenisvolle 

antwoorde: 
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Tabel 35 Sub·temas van HOOFTEMA 6 

Die data toon die volgende wyses van begeleiding deur respondente: 

Cl 7% respondente motiveer hul kind om sy gedrag te verander deur aandag en liefde 

aan die kind te gee. Hierdie wyse blyk die wyse te wees wat die meeste ouers 

toepas om hul kinders te motiveer en aan te moedig. 

Cl 3% respondente het aangedui dat hulle hul kind motiveer en aanmoedig om die 

korrekte gedrag in te oefen. Hierdie wyse blyk die wyse te wees wat die minste 

ouers toepas om hul kinders te motiveer en aan te moedig. 

Om hul kind te leer hoe belangrik dit is om eerlik te wees, is deur sewe respondente (9%) 

genoem as die wyse waarop hul hul kind wat leerobstruksies ondervind se gedrag 

hanteer. Die sub-temas van hierdie beklemtoning van eerlikheid word in Tabel 36 

gedokumenteer, weer eens as persentasie van die 76 betekenisvolle antwoorde: 

Tabel 36: Sub-temas van HOOFTEMA 7 

Die respondent se dat hy aan sy kind die belangrikheid daarvan 
vertel om die waarheid te rt I tilt d t I sy le ens ve e ea e ye en a a u 

i daartoe kan lei dat hy ee ndag tronkstraf o~gele kan word 
Die respondent se dat hy 
moet wees omdat dit oor 
Die respondente se dat h 
waarheid te vertel 

--'---

TOTAAL 

aan sy kind vertel dat sy altyd eerlik 
haar toekoms gaan 
ulle hul kind daarop wys om die 
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7 9 



Die volgende blyk uit die response: 

o 7% respondente beklemtoon by hul kind die belangrikheid daarvan om nie leuens 

te vertel nie. Hierdie wyse blyk die wyse te wees wat die meeste ouers toepas om 

hul kinders te begelei. 

o 2% respondente benadruk by hul kind die belangrikheid daarvan om die waarheid 

te vertel deur hul kind te wys op die gevolge daarvan om leuens te vertel. Hierdie 

wyse blyk die wyse te wees wat die minste ouers toe pas om hul kinders te 

begelei. 

Dit is die mening van sewe (9%) responente dat, om aandag aan hul kind met 

leerprobleme te skenk en tyd saam met die kind te bestee, die mees gepaste wyse is om 

die kind se negatiewe gedrag te hanteer. Die sUb-temas van hierdie aandag skenk aan 

die kind word in Tabel 37 gedokumenteer, weer eens as persentasie van die 76 

betekenisvolle antwoorde: 

Tabel 37 Sub-temas van HOOFTEMA 8 

Die respondente dui aan dat h 
hul kind te hul kind se nC'rtr",,, h,or .. "IQI 

o Die data toon dat 9% responente van mening is dat om meer aandag aan hul kind 

met leerprobleme te skenk en meer tyd saam met die kind te bestee, die mees 

gepaste wyse is om die kind se negatiewe gedrag te hanteer. Hierdie wyse blyk 

die wyse te wees wat die meeste ouers toepas om hul kinders te begelei. 

Om hut kind te leer hoe om kritiek te hanteer word deur vier (5%) respondente beskou as 

In belangrike hanteringswyse van die negatiewe gedrag van hul kind wat leerobstruksies 

ervaar. Die sub-temas van hierdie begeleiding ten opsigte van die hantering van kritiek 

word in Tabel 38 gedokumenteer, weer eens as persentasie van die 76 betekenisvol/e 

antwoorde: 
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Tabel 38: Sub-temas van HOOFTEMA 9 

Uit die response blyk die volgende: 

o 5% respondente begelei hul kind ten opsigte van die hantering van kritiek, op die 

volgende wyses: 

o deur die kind bewus te maak dat, om kritiek te ontvang, deel van die lewe 

is (3%). Hierdie wyse blyk die wyse te wees wat die meeste ouers toe pas 

om hul kinders te begelei. 

o deur te se dat sy kind kritiek van sy vriende moet ignoreer (1%) en deur 

positiewe en negatiewe kritiek aan sy kind te gee (1 %). Hierdie twee 

wyses blyk die wyses te wees wat die minste ouers toepas om hul kinders 

te begelei. 

1 % (1) respondent het aangedui dat hy sy kind na In sielkundige toe neem vir hulp 

(hulpverlening aan die kind deur 'n professionele persoon). 1 % (1) respondent het ook 

geantwoord dat hy niks aan sy kind se negatiewe gedrag doen nie (vermyding). Die 

inhoud van die respondente se antwoorde word in die volgende tabel weergegee: 

Tabel 39 : Die inhoud van die respondente se antwoorde ten opsigte van 

HOOFTEMA 10 EN HOOFTEMA 11 

rQc,nnnn,Clnr versoek hulpverlening aan die kind deur 'n 
1 

enige wyse op te 
1 
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Die volgende blyk uit die data: 

o 1 % respondent het aangedui dat hy die kind na 'n sielkundige toe neem vir hulp; 

o 1 % respondente het geantwoord dat hy niks aan die kind se negatiewe gedrag 

doen nie. 

Hierdie twee wyses blyk die wyses te wees wat die minste ouers toepas om hul kinders te 

begelei ten opsigte van hul gedrag. 

Vraag 7, item 4: Hoe hanteer u u kind se houding soos u dit in vraag 4 gemerk het. 

Tabel 40 toon aan hoe hierdie item deur respondente beantwoord is : 

Tabel40 : Wyse van beantwoording van vraag 7.4 

Uit die aantal oop-eindigende vrae wat betekenisvol beantwoord is (60) het die volgende 

wyses waarop ouers hul kinders met leerobstruksies se houding hanteer. as algemene of 

hooftemas geblyk. Hierdie hooftemas word in die volgende tabel weergegee. gerangskik 

(en georden) in arbitrere volgorde. en nie volgens hoogste of laagste voorkoms 

(persentasies) nie. 

Tabel 41 : Die hooftemas van die wyses waarop ouers hul kind se houding hanteer 

o Begeleiding van die kind om 'n positiewe houding aan te leer 

o Kommunikasie tussen ouer en kind 

o Motivering. aanmoediging en ondersteuning 

o Redes vir die kind se negatiewe houding 

o Hulpverlening aan die kind 

o Betrokkenheid deur dissipline 

o Kommunikasie met persone buite die gesin 

o Aanprysing en beloning 

o Hulpverlening aan die kind deur 'n professionele persoon 
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Tabel 42 verskaf 'n uiteensetting van die persentasie respondente wat se dat hulle 

die ondergenoemde aktiwiteite uitvoer, in dalende volgorde gerangskik. 

Tabel42: Hooftemas van vraag 7.4 

9. Hulpverlening aan die kind deur In professionele persoon 

Vervolgens word hierdie hooftemas verder, met behu/p van sub-temas, uiteengesit, ook 

so os hierdie sub-temas uit die betekenisvolle antwoorde as temas geblyk het. 

Vyftien (25%) respondente het aangetoon dat hulle dit as betekenisvol beskou om hul kind 

te begelei om 'n positiewe houding aan te leer, en op die wyse hul kind wat 'n 

leerobstruksie ondervind, se negatiewe houding hanteer. Die sub-temas van hierdie 

begeleiding ten opsigte van die aanleer van 'n positiewe houding word in Tabel 43 

gedokumenteer, weer eens as persentasie van die 60 betekenisvolle antwoorde: 

Tabel 43 : SUb-temas van HOOFTEMA 1 
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Die data toon die votgende: 

Cl 17% respondente motiveer hut kind om positief oor die toekoms te bly. Hierdie 

wyse blyk die wyse te wees wat die meeste ouers toepas om hul kinders te begelei 

ten opsigte van hut houding. 

Cl 7% respondente verduidelik vir hut kind hoe belangrik dit is om 'n positiewe 

houding oor skoolwerk en hul onderwysers te behou, terwyl 2% respondente vir 

hut kind wys dat hut trots is op hom om sodoende die kind te begelei om 'n 

positiewe houding te ontwikkel. Hierdie twee wyses blyk die wyses te wees wat die 

minste ouers toepas om hul kinders te begelei ten opsigte van hul houding. 

Elf (18%) respondente gee deur middel van kommunikasie aan hul kind ouerbegeteiding 

ten opsigte van sy houding. Die sub-temas van hierdie begeleiding deur kommunikasie 

word in Tabel 44 gedokumenteer, weer eens as persentasie van die 60 betekenisvolle 

antwoorde: 

Tabel44 : Sub-temas van HOOFTEMA 2 

Die respondente se dat hulle hul kind se houding met hom 

Die respondente se dat hulle dit as belangrik beskou om na hul 
kind te luister 

• Die respondente se dat hulle met hul kind kommunikeer om hom 
sodoende bewus te maak van die belangrikheid daarvan om 

akademiese kwalifikasies te he 

Uit tabel * blyk dit dat: 

6 10 

2 3 

3 5 

Cl 10% respondente bespreek hul kind se houding met homo Hierdie wyse blyk die 

wyse te wees wat die meeste ouers toepas om hul kinders te begelei ten opsigte 

van hut houding. 

Cl 5% respondente kommunikeer met hul kind om hom sodoende bewus te maak van 

die betangrikheid daarvan om goeie akademiese kwalifikasies te he. 3% 

respondente beskou dit as hut belangrikste begeleidingsrol ten opsigte van hul 

kind se houding. om na hut kind te luister. Hierdie twee wyses blyk die wyses te 
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wees wat die minste ouers toepas om hul kinders te begelei ten opsigte van hul 

houding. 

Tien (17%) respondente het aangetoon dat wanneer hul kind 'n negatiewe houding 

openbaar, hulle die kind begelei deur horn te motiveer, te ondersteun en aan te moedig. 

Die sUb-temas van hierdie begeleiding word in Tabel 45 gedokumenteer, weer eens as 

persentasie van die 60 betekenisvolle antwoorde: 

Tabel 45 : SUb-temas van HOOFTEMA 3 

respondente motiveer, ondersteun en moedig hul kind aan 
• om meer aan skoolwerk te c:.n"lnt1,c .. '~" 4 7 

Die nte motiveer, ondersteun en moedig hul kind aan 
. om aal ten 0 van skoolwerk te ontwikkel 4 7 

Die respondente motiveer en moedig hul kind aan om met sy 
ouers en ond te raat oor dit wat hom 

Uit die gegewens blyk die volgende: 

o Die respondente motiveer, ondersteun en moedig hul kind aan om meer tyd aan 

sy skoolwerk te bestee (7%) en sy volle potensiaal te ontwikkel (7%). Hierdie 

twee wyses blyk die wyses te wees wat die meeste ouers toe pas om hul kinders te 

begelei ten opsigte van hul houding. 

o 3% respondente het aangetoon dat hulle hul kind motiveer en aanmoedig om met 

sy ouers en onderwysers te praat oor sy probleme. Hierdie wyse blyk die wyses te 

wees wat die minste ouers toe pas om hul kinders te begelei ten opsigte van hul 

houding. 

Agt (13%) respondente het die vraag beantwoord deur te beskryf wat die rede vir die kind 

se negatiewe houding is. Die sub-temas van hierdie redes wat deur respondente 

aangevoer word, word in Tabel46 gedokumenteer, weer eens as persentasie van die 60 

betekenisvolle antwoorde: 
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Tabel 46 Sub-temas van HOOFTEMA 4 

is 
ent is van mening dat die die kind 'n negatiewe 

het as van die vader wat die n verlaat het 
Die respondent is van mening dat die gebrek aan kommunikasie 
tussen die ouer en kind die oorsaak van die kind se negatiewe 
houdi 

se eie luiheid die 
is 

Die volgende blyk uit bogenoemde response: 

4 7 

1 2 

1 2 

1 2 

o 7% respondente meen dat hul kind negatief is omdat hy dit moeilik vind om sy 

skoolwerk te verstaan. Hierdie rede blyk die rede te wees wat die meeste ouers 

aanvoer waarom hul kinders 'n negatiewe houding openbaar. 

o Die volgende persentasie respondente meen dat hul kind se negatiewe houding 

aan die volgende te wyte is: 

o Die kind se onderwysers (2%) 

o Die kind se vader wat die gesin verlaat het (2%) 

o Gebrekkige kommunikasie tussen die ouer en kind (2%) 

o Die kind se eie laksheid (2%) 

Hierdie vier redes blyk die redes te wees wat die minste ouers aanvoer waarom hul 

kinders 'n negatiewe houding openbaar. 

Ses (10%) respondente het aangetoon dat hulle deur hul hulp en bystand die kind wat 

leerobstruksies ervaar, begelei. Die sub-temas van hierdie hulpverlening word in Tabel 

47 gedokumenteer, weer eens as persentasie van die 60 betekenisvolle antwoorde: 
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Tabel 47 Sub·temas van HOOFTEMA 5 

Die respondente skryf dat hulle hul kind help met die skoolwerk, 
wat die kind moeilik vind, sodat die kind dit kan verstaan en 
minder alief voel 
Die respondente skryf dat hulle hul kind help sodat hy sy talente 
ontwikkel en minder voel 

Bogenoemde data dui op die volgende: 

5 8 

o 8% respondente help hul kind met hul skoolwerk sod at die kind minder negatief 

voel. Hierdie wyse blyk die wyse te wees wat die meeste ouers toe pas om hul 

kinders te help. 

o 2% respondente help hul kind om deur ontwikkeling van sy talente 'n meer 

positiewe houding te ontwikkel. Hierdie wyse blyk die wyse te wees wat die 

mlnste ouers toepas om hul kinders te help. 

Vyf respondente (8%) het hierdie vraag beantwoord deur te se dat hulle dissipline as die 

beste wyse beskou om die negatiewe houding van hul kind met leerprobleme, te hanteer. 

Die sub-temas van hierdie betrokkenheid deur dissipline word in Tabel 48 gedokumenteer, 

weer eens as persentasie van die 60 betekenisvolle antwoorde: 

Tabel48 : Sub·temas van HOOFTEMA 6 

Die volgende blyk uit die data soos weergegee in tabel48 : 

Q Die respondente het aangetoon dat hulle op die volgende wyses hul gesag 

uitoefen ten opsigte van die kind se negatiewe houding: 
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o Poog om die kind te beheer (3%) 

o Verwag van die kind om altyd te luister (2%) 

o Skreeu op die kind (2%) 

o Straf die kind (2%) 

Hierdie vier wyses blyk die wyses te wees wat ongeveer eweveel ouers toepas om hul 

kinders te help. 

Vier respondente (7%) het genoem dat hulle, weens die negatiewe houding van hul kind, 

die aangeleentheid met persone buite die gesin bespreek. Die sub-temas van hierdie 

kommunikasie met persone buite die gesin word in Tabel 49 gedokumenteer, weer eens 

as persentasie van die 60 betekenisvolle antwoorde: 

Tabel 49 : Sub-temas van HOOFTEMA 7 

Die volgende gevolgtrekkings blyk uit die data: 

Q 5% respondente kommunikeer met die kind se onderwysers oor die kind se 

leerobstruksie. Hierdie wyse blyk die wyse te wees wat die meeste ouers toepas 

om hul kinders te help. 

Q 2% respondente kommunikeer met die skoolhoof van die skool waar die kind 

ingeskryf is. Hierdie wyse blyk die wyse te wees wat die minste ouers toepas om 

hul kinders te help. 
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Dit is die mening van vier (7%) responente dat, om hul kind met leerprobleme te prys en 

te beloon, die mees gepaste wyse is om die kind se negatiewe houding te hanteer. Die 

sub-temas van hierdie aanprysing en beloning deur die ouer word in Tabel 50 

gedokumenteer, weer eens as persentasie van die 60 betekenisvolle antwoorde: 

Tabel 50 : Sub·temas van HOOFTEMA 8 

Uit die bogenoemde data is dit duidelik dat: 

Cl 5% respondente hul kind prys vir werk wat hy goed doen. Hierdie wyse blyk die 

wyse te wees wat die meeste ouers toepas om hul kinders te beloon. 

Cl 2% respondente hul kind beloon. Hierdie wyse blyk die wyse te wees wat die 

minste ouers toe pas om hul kinders te help. 

Een respondent (2%) het aangedui dat hy sy kind na 'n sielkundige toe neem vir hulp. 

Hierdie wyse blyk die wyse te wees wat die minste ouers toepas om hul kinders te help. 

Vraag 7, item 5: Hoe hanteer u die oorsake van u kind se leerprobleem soos u dit 

in vraag 5 gemerk het. 

Tabel 51 toon aan hoe hierdie item deur respondente beantwoord is : 

Tabel 51 : Wyse van beantwoording van vraag 7.5 

I Betekenisvol beantwoord 
I Onbeantwoorq gelaat'--______ ------~---_+_----=:c::_-----1 
i Onverstaanbare of onvan aste antwoord 

-~-~-----~--------
'n Verskaffing van 'n herhaling van die tipe leerprobleem soos in 
vraa~t~noem of het nie die probleem nie 
TOTAAL 
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Uit die aantal oop-eindigende vrae wat betekenisvol beantwoord is (57) het die volgende 

wyses waarop ouers hul kinders met leerobstruksies se houding hanteer, as algemene of 

hooftemas geblyk. Hierdie hooftemas word in die vOlgende tabel weergegee, gerangskik 

in arbitrere volgorde, en nie volgens hoogste of laagste voorkoms (persentasies) nie. 

Tabel 52: Die hooftemas van die wyses waarop ouers die oorsake van die kind se 

leerprobleem hanteer 

l:J Skakeling met die kind se onderwysers 

l:J Hulpverlening en die skenk van aandag deur die ouer 

l:J Kommunikasie tussen ouer en kind 

l:J Dui ekstrinsieke omstandighede aan as oorsaak van die kind se probleem 

l:J Hulpverlening aan die kind deur 'n professionele persoon 

l:J Persepsie van die ouer oor die kind 

l:J Toepas van dissipline 

l:J Die gee van beloning 

l:J Vermyding van die oorsake van die kind se probleem 

l:J Onduidelikheid oor die rede vir die kind se probleem 

l:J Onkunde oor hoe om die probleem te hanteer 

Tabel 53 verskaf 'n uiteensetting van die persentasie respondente wat se dat hulle die 

ondergenoemde aktiwiteite uitvoer. in dalende volgorde. 

Tabel 53 : Hooftemas van vraag 7.5 
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Vervolgens word hierdie hooftemas verder, met behulp van sub-temas uiteengesit, ook 

so os hierdie sub-temas uit die betekenisvolle antwoorde as temas geblyk het. 

Vyftien (26%) respondente het die vraag beantwoord deur verwysing na of hul skakeling 

met die kind se onderwysers of met verwysing na die onderwyser se onderrigmetodes. 

Nege (16%) respondente het aangetoon hoe hul die oorsake van hul kind se 

leerobstruksie, deur middel van skakeling met die skool, hanteer. Vyf (9%) respondente 

het die mening uitgespreek dat die onderrigmetodes van hul kind se onderwysers die 

oorsaak is van hul kind se leerobstruksies. Een (2%) respondent meen dat die gebrek aan 

dissipline by die skool, die oorsaak is van sy kind se leerobstruksie. Die sub-temas van 

hierdie skakeling met die kind se onderwysers word in Tabel 54 gedokumenteer, weer 

eens as persentasie van die 57 betekenisvolle antwoorde: 

Tabel 54: Sub-temas van HOOFTEMA 1 

2 4 

1 2 

3 5 

5 

Die volgende blyk uit die data: 

Cl 9% respondente beskou die onderrigmetodes van hul kind se onderwyser as 

oorsaak van hul kind se leerprobleem. Hierdie mening blyk die mening te wees van 

die meeste ouers. 

Cl 5% respondente kommunikeer met die kind se onderwyser oor die kind se 

leerprobleem, terwyl 5% respondente meen dat dit die taak van die onderwyser is 

om die kind met sy leerprobleme te help. 4% respondente meen die kind moet self 
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met sy onderwysers praat oor sy leerprobleem. 2% respondente skryf dat hul die 

onderwyser konfronteer oor hul kind se probleem en 2% respondente beskou die 

gebrek aan dissipline by sy kind se skool, as oorsaak van die kind se 

leerprobleme. Hierdie vyf wyses en menings blyk die wyses en menings te wees 

wat die mlnste ouers toepas en huldig om die oorsake van hul kinders se 

leerprobleme te hanteer. 

Vyftien (26%) respondente het geantwoord dat hulle deur hulpverlening en die skenk van 

aandag aan hul kind, die kind begelei om die leerobstruksie te oorkom. Die sub-temas van 

hierdie begeleiding deur hulpverlening en die skenk van aandag aan die kind word in 

Tabel 55 gedokumenteer, weer eens as persentasie van die 57 betekenisvolle 

antwoorde: 

Tabel 55 : Sub-temas van HOOFTEMA 2 

Respondente het aangetoon dat hulle self meer aandag aan hu( 
kind gee en skoolwerk saam met hul kind doen 

Die respondent het rn".n,rln is dat indien sy 

Die ondergenoemde blyk uit die data: 

12 21 

1 2 

1 2 

1 2 

o 21 % respondente se dat hulle as ouers, self meer aandag aan hul kind gee en 

skoolwerk saam met hul kind doen om hul kind se leerobstruksie te hanteer. 

Hierdie wyse blyk die wyse le wees wat die meeste ouers toepas om hul kinders te 

help. 

o 2% respondente se dat hulle vir hul kind die nodige hulpmiddels aanskaf om die 

kind te help met die leerobstruksie en dat hul die kind probeer positief hou. Verder 

het die respondente gese dat hulle van mening is dat hulle die volgende behoort te 

doen oor die oorsake van hul kind se leerobstruksie: 

o meer met die kind speel, aangesien dit die kind sal help (2%) 

102 



o meer na sy kind moet luister en meer kere skoolwerk saam met die kind 

moet doen (2%) 

Hierdie drie wyses blyk die wyses te wees wat die minste ouers toe pas om hul kinders te 

help. 

Tien (18%) respondente het aangetoon dat hulle kommunikasie met hul kind as die 

aangewese metode beskou om hul kind te begelei om sy leerobstruksie te oorkom. Die 

sub-temas van hierdie begeleiding deur kommunikasie word in Tabel 56 gedokumenteer, 

weer eens as persentasie van die 57 betekenisvolle antwoorde: 

Tabel 56 : Sub-temas van HOOFTEMA 3 

Die respondente skryf dat hulle aan hul kind verduidelik waarom 
dit belangrik is dat hy sy negatiewe gevoelens en optrede moet 
oorkom en moet wees oor dit waarin 10 
Die res skryf dat hulle hul kind se probleme met horn 
bes 
Die respondent skryf dat hy altyd vir sy kind vertel om op te hou 
speel in die klas en na die onderwyser te luister en dat sy moet 

om ander kinders se te vat 

Die volgende blyk uit data: 

5 9 

4 7 

1 2 

Cl Die respondente beskou die volgende as hul begeleidingsrol ten opsigte van die 

oorsake van hul kind se leerobstruksie: 

o om hul kind deur kommunikasie bewus te maak waarom dit belangrik is dat 

hy sy negatiewe gevoelens en optrede moet oorkom en positief moet wees 

oor dit waarin hy glo (9%) 

o om hul kind se probleme met horn te bespreek (7%) 

Hierdie twee wyses blyk die wyses te wees wat die meeste ouers toepas om met hul 

kinders te kommunikeer. 

Cl 2% respondente dui aan dat hulle voortdurend hul kind vermaan om op te let in die 

klas en dat sy moet eerlik wees. Hierdie wyse blyk die wyse te wees wat die 

minste ouers toepas om met hul kinders te kommunikeer. 
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Sewe (12%) respondente het die vraag beantwoord deur te beskryf wat die rede vir die 

kind se leerobstruksie is. Die sub-temas van hierdie ekstrinsieke omstandighede wat 

aangedui word as oorsaak van die kind se leerprobleem word in Tabel 57 gedokumenteer, 

weer eens as persentasie van die 57 betekenisvolle antwoorde: 

Tabel 57 : Sub-temas van HOOFTEMA 4 

Die respondente meen dat die ouers se egskeiding bydra tot die 
kind se leerobstruksie 
Die respondente meen dat die kind se pa bydra tot die kind se 
leerobstruksie 
Die respondente meen dat werkloosheid in die gesin bydra tot 
die kind se leerobstruksie 
Die respondente meen dat die kind se ervaring van emosionele 
trauma tot die kind se leerobstruksie 

2 

2 4 

2 4 

1 2 

Uit die bogenoemde data blyk dat die respondente die kind se leerobstruksie aan die 

volgende toeskryf: 

Cl egskeiding (4%) 

Cl die kind se pa (4%) 

Cl werkloosheid (4%) 

Cl emosionele trauma (2%) 

Hierdie vier redes blyk die redes te wees wat eweveel ouers as oorsake van hul kind se 

leerobstruksie beskou. 

Vier (7%) respondente het aangetoon dat hulle van die hulp van professionele persone 

gebruik maak om hul kind wat leerobstruksies ervaar, te help. Die sub-temas van hierdie 

begeleiding deur hulpverlening deur professionele persone, word in Tabel 58 

gedokumenteer, weer eens as persentasie van die 57 betekenisvolle antwoorde: 
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Tabel 58 Sub-temas van HOOFTEMA 5 

1 2 

Uit die data kan gesien word dat respondente van die volgende persone gebruik maak om 

hul kind te help: 

• remedierende onderwys (4%). Hierdie wyse blyk die wyse te wees wat die meeste 

ouers toe pas om hul kinders te help. 

• die hulp van ander ouers en ander hulpbronne (2%) en In arbeidsterapeut (2%). 

Hierdie twee wyses blyk die wyses te wees wat die minste ouers toepas om met 

hul kinders te help. 

Vier respondente (7%) het hierdie vraag beantwoord deur te se wat hul mening is rakende 

hul kind self, wat 'n aanduiding kan wees dat die oorsaak van die leerobstruksie moontlik 

binne die kind self gelee kan wees. Die sub-temas van hierdie persepsie van die 

respondente word in Tabel 59 gedokumenteer, weer eens as persentasie van die 57 

betekenisvolle antwoorde: 

Tabel 59: Sub-temas van HOOFTEMA 6 

Hieruit blyk dit dat respondente die volgende persepsies oor hul kind huldig: 
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CJ die kind se leerobstruksie is as gevolg van sy spelerigheid (4%). Hierdie persepsie 

blyk die persepsie te wees van die meeste ouers. 

CJ die kind se leerobstruksie is as gevolg van sy luiheid (2%) en die kind se 

leerobstruksie is as gevolg van sy gebrek aan motivering (2%). Hierdie persepsie 

oor hul kind blyk die persepsie te wees van die minste ouers. 

Ten opsigte van die bogenoemde aangeleenthede was die response soos volg (tabel 60): 

Tabel 60: HOOFTEMAS 7 tot 11 

die respondent het aangetoon dat hy dissipline as baie belangrik 
· beskou 1 2 
i die respondent het aangetoon dat hy sy kind beloon en 

bemoed 1 2 
i die respondent het dat hy nog ondersoek instel 
· waarom die kind nd 1 2 
• die respondent het aangetoon dat hy die oorsake van die kind se 

1 2 

2 

Hieruit blyk dat respondente hul kind wat leerobstruksies ondervind, op die volgende 

wyses begelei: 

CJ deur dissipline (2%) 

CJ deur beloning en bemoediging (2%) 

CJ deur te poog om die oorsaak van die kind se leerobstruksie vas te stel (2%) 

CJ 2% respondente het aangedui dat hulle onkundig voel om hul kind met sy 

leerobstruksie te help. 

CJ 2% respondente het aangetoon dat hulle die oorsake van hul kind se 

leerobtruksies ignoreer. 
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Hierdie vyf wyses blyk die wyses te wees wat eweveel ouers toe pas om die oorsake van 

hul kinders se probleme te hanteer. 

8. SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die doelstelling, metodes van die empiriese studie, die samestelling 

en hantering van die vraelys asook die terugvoer ten opsigte van die vraelys bespreek. 

Daar is 'n uiteensetting van die steekproef en die wyse van die verwerking van die data 

gegee. Die statistiese resultate, soos verkry uit die response wat terug ontvang is, is 

weergegee en ge'interpreteer. Die resultate word in Hoofstuk 5 bespreek, in terme van die 

opvoedingsessensies soos dit deur die ouers toegepas word, al dan nie. 
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HOOFSTUK 5 

BESPREKING VAN DIE RESULTATE VAN DIE EMPIRIESE ONDERSOEK 

1. INLEIDING 

Die doel met die vraelys was om te bepaal of ouers van kinders wat leerobstruksies 

ondervind, opvoedingsessensies toepas al dan nie. Uit hierdie data kan die 

begeleidingsrol van die ouers met kinders wat leerobstruksies ondervind, vasgestel word. 

Die vraelys is gebaseer op die beskrywing van die opvoedingsessensies en die aard van 

leerobstruksies, soos uit die literatuur verkry (Hoofstukke 2 en 3). 

Die inligting verkry uit die vraelyste is gebaseer op die persepsie van die ouers oor hul 

kind se leerobstruksie en hul eie begeleidingsrol as ouer. Om die rede word die data uit 

die vraelyste kwalitatief ontleed. 

In hierdie hoofstuk word die bespreking van die resultate soos verkry uit die vraelys, soos 

volg aangebied: 

Q Die bespreking van die ges/ote vrae in terme van die resultate wat beduidend 

hoog of laag is (par 2.1 ); 

Q Die bespreking van die oop-eindigende vrae se hoof- en sub-temas in terme van 

die resultate wat beduidend hoog of laag is (par 2.2.); 

Q Die bevindinge vanuit die bespreking van die resultate in terme van die 

opvoedingsessensies (par 3.); 

2. BESPREKING VAN DIE RESULTATE 

2.1 Bespreking van die geslote vrae 

Die resultate van vrae 1 tot 6 van die vraelys, wat in Hoofstuk 4 weergegee is, word 

vervolgens vraag vir vraag bespreek. In hierdie geval word die persentasies, soos dit 

aangedui is by die resultate van Vrae 1 tot 6 in Hoofstuk 4, weggelaat, en slegs as 

tendense bespreek ("hoer"/"Iaer"; "minder"l"meer"; "groter"l"kleiner"), aangesien die 

persentasies van Vraag 1 tot 6, nie dieselfde beteken nie die persentasies van Vraag 1 

tot 6 is telkens uit die totaal van die aantal respondente wat die vraag beantwoord het, 
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bereken en weergegee - die persentasies van die onderskeie vrae is dus nie met mekaar 

vergelykbaar nie, want dis nie elke keer uit dieselfde totaal bereken nie en beteken dus nie 

die dieselfde nie. AI die oenskynlik hoe en lae persentasies beteken dus nie dieselfde nie 

en kan daarom nie met mekaar vergelyk word nie. 

Vraag 1: Ondervind u kind enige van die volgende leerprobleme? 

Dit blyk uit die resultate (vergelyk Tabel 5 in Hoofstuk 4) dat 'n relatief groot persentasie 

leerders wat leerobstruksies ondervind, aandag- en konsentrasieprobleme, probleme 

met spelling, en probleme met studeer ondervind. 'n Kleiner persentasie van hierdie 

leerders ondervind probleme met taal, en 'n relatief klein persentasie leerders ondervind 

probleme met sintuiglike waarneming en spraak. 

Vraag 2: Ondervind u kind enige van die volgende gevoelens? 

'n Relatief groot persentasie leerders wat leerobstruksies ondervind (vergelyk Tabel 6 in 

Hoofstuk 4) ervaar buie wat wissel. gevoelens van moedeloosheid, senuweeagtigheid, 

vrees of angs, swak selfbeeld en aggressie. 'n Relatief klein persentasie leerders 

ervaar gevoelens van terneergedruktheid. 

Vraag 3: Toon u kind enige van die volgende gedrag? 

Die tipe gedrag wat by 'n relatief groot persentasie (vergelyk Tabel 7 in Hoofstuk 4) van 

leerders wat leerobstruksies ondervind, voorkom, is 'n verwagting dat hul ouers hulle met 

take sal help, 'n sensitiwiteit vir kritiek, aandagsoekery. die vermyding van skoolwerk. 

en die geneigdheid om leuens te vertel. 'n Relatief klein persentasie van hierdie leerders 

toon opstandlge gedrag. 

Vraag 4: Is u kind se houding oor die ondergenoemde sake positief of negatief? 

Die leerders is, ten spyte van die obstruksies tot leer wat deur hulle ondervind word, 

positief oor hul skool, onderwysers, en hul ouers of versorgers (vergelyk Tabel 8 in 

Hoofstuk 4). 

Hiervolgens word die afleiding gemaak dat die res van die leerders wat leerobstruksies 

ondervind, wat minder is, 'n negatiewe houding het teenoor hul skoolwerk en eie 

vermoens. 
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Vraag 5: Watter van die volgende beskou u as moontlike oorsake van u kind se 

leerprobleem? 

Die volgende aangeleenthede word deur die ouers beskou as grootliks die oorsaak van 

hul kind se leerobstruksie (vergelyk Tabel 9 in Hoofstuk 4): die tipe gedrag wat die 

leerder toon, die tipe gevoelens wat die leerder ervaar, die hoeveelheid tyd wat die ouer 

tuis aan die kind se probleem bestee, die ouer se kennis oar die kind se probleem, die 

onderrigmetodes van die onderwysers, die hoeveelheid kinders in die klas, en die 

beskikbare fasiliteite in die ouerhuis. Die volgende aangeleenthede word in 'n mindere 

mate deur die ouers aangetoon as oorsake van hul kind se leerobstruksie: beskikbare 

fasiliteite by die skool, die houding van die onderwysers en die teenwoordigheid van 

kinders met verskillende probleme in dieselfde klas. 

Vraag 6: Toon aan of u die volgende doen (dit wil se, of die ouers die 

opvoedingsessensies toepas, al dan nie): 

Aangesien die ouers die volgende opvoedingsessensies toepas (vergelyk Tabel 10 in 

Hoofstuk 4), kan dit afgelei word dat hulle dit as van besondere belang beskou: om die 

kind se toets- en eksamenpunte met ham te bespreek, om die kind se prestasie en 

skoolvordering met hom te bespreek, om met die kind te gesels oar dit wat van die kind 

verwag word, om die kind saam te nee m na plekke toe wat die ouer besoek, om die 

kind saam te neem na familie of vriende toe, om die kind se potensiaal, gedrag, 

gevoelens of houding met hom te bespreek, om die kind te beloon vir positiewe gedrag, 

om die kind se toekomstige beroepslewe met ham te bespreek, en om die kind te help 

om te begryp waarom hy bepaalde gedrag openbaar en bepaalde gevoelens en 

houdings ervaar. 

2.2 8espreking van die oop-eindigende vrae 

Die resultate van vraag 7 (met sub-items 1 tot 5) soos dit in Hoofstuk 4 weergegee is, 

word hieronder vraag vir vraag bespreek. Oak in hierdie geval word die persentasies, 

so os dit aangedui is by die resultate van Vraag 7 in Hoofstuk 4, weggelaat. en slegs as 

tendense bespreek. aangesien die persentasies van Vraag 7 se hoof- en sub-temas 

respektiewelik, oak nie dieselfde beteken nie die persentasies van Vraag 7 is telkens 

vanuit die totaal van die verskillende aantal betekenisvolle response op elke sub-item 
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bereken en weergegee, en beteken dus nie die dieselfde nie al die oenskynlik hoe en lae 

persentasies beteken dus nie dieselfde nie en kan daarom nie met mekaar vergelyk word 

nie. 

Vraag 7: Hoe hanteer u u kind se probleme, soos u by die vrae hierbo gemerk het? U 

moet assebfief by elke probleem skryf hoe u dit hanteer. 

Vraag 7, item 1 : U kind se leerprobleem soos u dit in Vraag 1 gemerk het. 

Van die ouers het aangetoon dat hulle deur hulpverlening hul kind se leerobstruksie 

hanteer (Vergelyk Tabel 14 in Hoofstuk 4). Die ouers het aangetoon dat hulle ten opsigte 

van die volgende, hulp aan hul kind gee om sy leerobstruksie te oorkom: hierdie sub

temas van die hooftema (hulpverlening aan hul kinders) is die wyse waarop die ouers hul 

kind help: 

o deur hom met sy skoolwerk te help; 

o deur hom te help met lees. 

Motivering en aanmoediging blyk In volgende wyse van hulpverlening vir die ouers te 

wees waarop hulle hul kind se leerprobleme hanteer (vergelyk Tabel 15 in Hoofstuk 4) 

deur middel van die feit dat hulie hul kind wil aanmoedig om nie moed op te gee nie en om 

meer te studeer, om harder te probeer, geloof in hul eie vermoens te he en om meer te 

lees. 

Kommunikasie is nog In wyse waarop ouers hul kinders bewus maak van die 

belangrikheid van skoolwerk en geletterdheid (vergelyk Tabel16 in Hoofstuk 4). Die ouers 

beskou kommunikasie met hul kind ten opsigte van die volgende as van belang: om 

teenoor hul kind te beklemtoon om meer aandag aan hul skoolwerk te gee, om teenoor 

hul kind te beklemtoon om meer te lees, om teenoor hul kind te beklemtoon om die 

vrymoedigheid te he om openlik met hul ouers te kommunikeer. 

Om van professionele dienste gebruik te maak om hul kind met sy leerobstruksie te help, 

is In verdere wyse waarop sommige van die ouers hul kind se leerprobleem hanteer 

(vergelyk Tabel 17 in Hoofstuk 4). Ouers is van mening dat remedierende onderrig die 

beste wyse is om hul kind met sy leerobstruksie te help, terwyl ouers ook gebruik maak 

van sielkundige dienste en arbeidsterapie om hul kind met sy leerobstruksie te help. 
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Van die ouers verwys ook na hul persoonlike gevoelens en gewaarwordinge as gevolg 

van hul kind se leerobstruksie (vergelyk Tabel 18 in Hoofstuk 4). Ouers toon aan dat die 

leerobstruksie wat deur hul kind ondervind word, daartoe aanleiding gee dat hulle 

gevoelens van ongeduld en ge'irriteerdheid ervaar. Ouers voel dat hulle nie betrokke 

genoeg is by hul kind nie en dat hulle te veel ander verpligtinge het om genoeg tyd aan hul 

kind te bestee. 

Nog wyses waarop sommige van die ouers hul kinders se leerobstruksie hanteer is die 

volgende: om hulpmiddels, soos boeke, aan te skaf om hul kind te help, deur die 

toe pas van dissipline, naamlik om met die kind te raas of te berispe, deur spanwerk 

(groepwerk) en gereelde ontmoetings met die kind se onderwysers. 

Vraag 7, item 2: U kind se gevoelens soos u dit in Vraag 2 gemerk het. 

Van die ouers het aangetoon dat hulle deur kommunikasie hul kind met 'n leerobstruksie, 

se gevoelens hanteer (vergelyk Tabel 22 in Hoofstuk 4). Die inhoud van die 

kommunikasie tussen die ouer en hul kind met 'n leerobstruksie sluit die volgende in: om 

met hul kind oor sy gevoelens te praat, om met hul kind oor sy unieke vermoens te praat 

en om hul kind aan te moedig om openlik met hul ouers te praat oor hul gevoelens. 

Sommige ouers het aangetoon dat hulle hul kind ten opsigte van sy gevoelens begelei 

deur gesprekke oor roetine-sake met hul kind te voer en deur 'n beklemtoning van 

godsdiens. 

Nog 'n wyse waarop ouers hul kind se gevoelens hanteer is deur middel van 

ondersteuning. motivering. aanmoediging en aanprysing (vergelyk Tabel 23 in 

Hoofstuk 4). Van die ouers ondersteun en motiveer hul kind om In positiewe selfkonsep te 

ontwikkel ten spyte van die leerobstruksie en sommige ouers deur hom moed in te praat. 

Van die ouers het aangedui dat hulle hul kind motiveer deur aktiwiteite saam met hom te 

doen deur hom aan te moedig om harder te werk. 

Om begrip vir hul kind met In leerobstruksie te toon, is 'n verdere wyse waarop sommige 

van die ouers hul kind se gevoelens hanteer (vergelyk Tabel 24 in Hoofstuk 4). Van die 

ouers het aangetoon dat hulle poog om hul kind se gevoelens te begryp terwyl sommige 

ouers se dat hulle hul kind se gevoelens begryp. 

Om hulp aan hul kind te verleen deur vir hul kind die nodige lewensvaardighede te leer 

sodat hy in staat is om sy gevoelens te hanteer, is 'n verdere wyse waarop sommige ouers 
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hul kind se gevoelens begelei (vergelyk Tabel 25 in Hoofstuk 4). Van die ouers toon aan 

dat hulle hul kind leer om beheer oor sy gevoelens uit te oefen en van die ouers leer hul 

kind hoe om positiewe denke te ontwikkel. 

Sommige ouers het aangetoon dat hul die negatiewe emosies van hul kind kan toeskryf 

aan die gegewe dat hul as ouer self nie voldoende aandag aan hul kind gee nie (vergelyk 

Tabel 26 in Hoofstuk 4). Die negatiewe gevoelens van die kind wat leerobstruksies 

ondervind is derhalwe volgens die ouers te wyte aan gebrekkige begeleiding ten opsigte 

van die kind se gevoelens. 

Van die ouers het hierdie vraag beantwoord deur te se dat faktore buite die beheer van die 

betrokke ouer die oorsaak van negatiewe gevoelens by die kind met leerprobleme is. Van 

die ouers dui aan dat negatiewe kritiek deur onderwysers teenoor hul kind en die 

misbruik van alkohol deur hul kind se vader bydrae tot die kind se negatiewe gevoelens. 

Van die ouers het aangedui dat hulle die volgende doen om hul kind se gevoelens te 

hanteer: hul kind na 'n sielkundige toe neem vir hulp. hul kind straf vir negatiewe 

gevoelens. hul kind se negatiewe gevoelens ignoreer en meer aandag aan hul kind gee 

om sodoende die kind se negatiewe gevoelens te hanteer. 

Vraag 7, item 3: U kind se gedrag 5005 u dit in Vraag 3 gemerk het. 

Van die ouers het aangetoon dat hulle deur middel van kommunikasie met hul kind wat 

'n leerobstruksie ondervind. sy gedrag hanteer (vergelyk Tabel 30 in Hoofstuk 4). 'n 

Relatief groot persentasie respondente se dat hulle met hul kind kommunikeer oor sy 

gedrag. 

Sommige van die ouers gee aan hul kind ouerbegeleiding ten opsigte van sy gedrag, deur 

hulpverlening met skoolwerk en leiding ten opsigte van sosiale optrede, asook deur die 

kind se gedrag te probeer verstaan en geduldig te bly (vergelyk Tabel 31 in Hoofstuk 4). 

Party ouers het aangetoon dat hul kind baie hulp met take verwag en/of benodig en dat hul 

deur middel van hul begeleiding hul kind na groter onafhanklikheid wil opvoed (vergelyk 

Tabel 32 in Hoofstuk 4). Van die ouers gee op 'n gereelde basis aan hul kind opdrag om 

sy skoolwerk te gaan doen, omdat die kind hulp van die ouer verwag en nie uit eie 

beweging sy skoolwerk gaan doen nie. Sommige het ook aangedui dat hulle hul kind 

begelei deur horn te leer om sekere dinge onafhanklik te doen. Van die ouers het 
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aangetoon dat hulle hul kind met sy skoolwerk help, omdat die kind opstandig word indien 

die ouer die kind nie help nie en die mening uitgespreek dat die kind meer onafhanklik sal 

wees, indien die kind meer self-gemotiveerd is. 

Die ontwikkeling van 'n positiewe selfkonsep deur die kind, sodat hy in staat is om 

sukses te behaal, word deur sommige ouers beklemtoon (vergelyk Tabel 33 in Hoofstuk 

4). Van die ouers aangedui dat hul In positiewe selfkonsep by hul kind wil ontwikkel deur 

die kind te begelei om meer onafhanklik te wees. 

Dissiplinering blyk 'n volgende wyse te wees wat deur sommige van die ouers as In 

effektiewe wyse beskou word om hul kind se negatiewe gedrag te verbeter (vergelyk Tabel 

34 in Hoofstuk 4). Van die ouers dien Iyfstraf aan hul kinders toe om hul kind te begelei 

om van negatiewe gedrag af te sien. Sommige ouers weerhou voorregte van hul kind, 

oefen gesag uit deur met hul kind te raas, vermaan hul kind of skreeu op hul kind om hul 

kind te begelei om van negatiewe gedrag af te sien. 

Van die ouers beskou motivering en aanmoediging as die beste wyse om die negatiewe 

gedrag van hul kind met leerprobleme, te hanteer (vergelyk Tabel 35 in Hoofstuk 4). Van 

hierdie ouers het gese dat hulie hul kind motiveer ten opsigte van gedragsverandering 

deur aandag en liefde aan die kind te gee. Party ouers motiveer hul kind deur die kind aan 

te moedig om die korrekte gedrag in te oefen. 

Om hul kind le leer hoe belangrik dit is om eerlik te wees, word deur sommige van die 

ouers beklemtoon (vergelyk Tabel 36 in Hoofstuk 4). Van die ouers wys hul kind op die 

gevolge van leuens vertel. 

Om aandag aan hul kind met leerprobleme te skenk en tyd saam met die kind te 

bestee word deur van die ouers as die mees gepaste wyse beskou om hul kind se 

negatiewe gedrag te hanteer (vergelyk Tabel 37 in Hoofstuk 4). 

Om hul kind te leer hoe om kritiek te hanteer, word deur sommige van die ouers as In 

belangrike hanteringswyse van die negatiewe gedrag van hul kind beskou (vergelyk Tabel 

38 in Hoofstuk 4). Van hierdie ouers begelei hul kind deur die kind bewus te maak dat om 

kritiek te ontvang, deel van die lewe is; ander weer deur te se dat hul kind kritiek van sy 

vriende moet ignoreer, en sommige begelei hul kind se negatiewe gedrag deur positiewe 

en negatiewe kritiek aan hul kind te gee. 
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Party van die ouers het aangedui dat hulle hul kind na 'n sielkundige toe neem vir hulp, 

terwyl sommige van die ouers geantwoord het dat hulle niks aan hul kind se negatiewe 

gedrag doen nie (vermyding) (vegelyk Tabel 39 in Hoofstuk 4). 

Vraag 7, item 4: U kind se houding 5005 u dit in Vraag 4 gemerk het. 

Van die ouers beskou dit as betekenisvol om hul kind te begelei om 'n positiewe houding 

aan te leer, en op die wyse hul kind wat 'n leerobstruksie ondervind, se negatiewe 

houding te hanteer (vergelyk Tabel 43 in Hoofstuk 4). Sommige van die ouers se dat hulle 

hul kind motiveer om positief oor die toekoms te bly, terwyl sommige vir hul kind wys dat 

hulle trots is op hom om sodoende die kind te begelei om 'n positiewe houding te 

ontwikkel. 

'n Aantal ouers gee deur middel van kommunikasie aan hul kind ouerbegeleiding ten 

opsigte van sy houding (vergelyk Tabel 44 in Hoofstuk 4). 'n Aantal van hierdie ouers 

bespreek hul kind se houding met hom, terwyl sommige van die ouers dit as hul 

belangrikste begeleidingsrol ten opsigte van hul kind se houding beskou, om na hul kind 

te luister. 

Van die ouers het aangetoon dat wanneer hul kind 'n negatiewe houding openbaar, hulle 

die kind begelei deur hom te motiveer, te ondersteun en aan te moedig (vergelyk Tabel 

45 in Hoofstuk 4). Van hierdie ouers motiveer, ondersteun en moedig hul kind aan om 

meer tyd aan sy skoolwerk te bestee en om sy volle potensiaal te ontwikkel. Van die 

ouers het aangetoon dat hulle hul kind motiveer en aanmoedig om met sy ouers en 

onderwysers te praat oor sy probleme. 

Sommige van die ouers het die vraag beantwoord deur te beskryf wat die rede vir die 

kind se negatiewe houding is (vergelyk Tabel 46 in Hoofstuk 4). In Aantal van die ouers 

meen dat hul kind negatief is omdat hy dit moeilik vind om sy skoolwerk te verstaan. Die 

ander redes wat deur sommige van die ouers aangevoer word vir hul kind se negatiewe 

houding is die volgende: die kind se onderwysers, die kind se vader wat die gesin verlaat 

het, die gebrekkige kommunikasie tussen die ouer en kind en die kind se eie laksheid. 

Van die ouers het aangetoon dat hulle deur hul hulp en bystand die kind wat 

leerobstruksies ervaar, begelei (vergelyk Tabel 47 in Hoofstuk 4). 'n Aantal van hierdie 

ouers help hul kind met hul skoolwerk sodat die kind minder negatief voel, terwyl 
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sommige hul kind help om deur ontwikkeling van sy talente 'n meer positiewe houding te 

ontwikkel. 

Party ouers beskou dissipline as die beste wyse om die negatiewe houding van hul kind 

met leerprobleme, te hanteer (vergelyk Tabel 48 in Hoofstuk 4). Die wyses waarop ouers 

hul gesag uitoefen wissel van pogings om die kind te beheer, verwagting van die kind om 

altyd te luister, skreeu op die kind, en om die kind te straf. 

Van die ouers het genoem dat hulle, weens die negatiewe houding van hul kind, die 

aangeleentheid met persone buite die gesin bespreek (vergelyk Tabel 49 in Hoofstuk 

4). Van hierdie ouers kommunikeer met die kind se onderwysers oor die kind se 

leerobstruksie, terwyl ander met die skoolhoof van die skool waar die kind ingeskryf is, 

kommunikeer. 

Om hul kind met leerprobleme te prys en te beloon is volgens sommige ouers die mees 

gepaste wyse om die kind se negatiewe houding te hanteer (vergelyk Tabel 50 in Hoofstuk 

4). Van die ouers prys hul kind vir werk wat hy goed doen, terwyl sommige hul kind 

beloon, maar geen aanduiding van die wyse of inhoud van die beloning gee nie. 

Van die ouers neem hul kind na 'n sielkundige vir hulp. 

Vraag 7, item 5: Die oorsake van u kind se leerprobleem soos u dit in Vraag 5 

gemerk het. 

Sommige van die ouers verwys na of hul skakeling met die kind se onderwysers of na 

die onderwyser se onderrigmetodes (vergelyk Tabel 54 in Hoofstuk 4). Hierdie ouers 

beskou die onderrigmetodes wat die onderwyser toepas as gevolg van 

uitkomsgebaseerde onderwys, as oorsaak van hul kind se leerprobleem. Ander ouers 

kommunikeer met die kind se onderwyser oor die kind se leerprobleem, terwyl 'n verdere 

aantal ouers meen dat dit die taak van die onderwyser is om die kind met sy leerprobleme 

te help. Sommige van die ouers meen die kind moet self met sy onderwysers praat oor sy 

leerprobleem, terwyl van die ouers self die onderwyser konfronteer oor hul kind se 

probleem. Van die ouers beskou die gebrek aan dissipline by sy kind se skool as die 

oorsaak vir sy kind se leerprobleme. 

Hulpverlening en die skenk van aandag aan hul kind is nog 'n wyse waarop sommige 

van die ouers hul kind begelei om hul leerobstruksie te oorkom (vergelyk Tabel 55 in 

Hoofstuk 4). Die ouers se dat hulle self meer aandag aan hul kind gee en skoolwerk 
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saam met hul kind doen om hul kind se leerobstruksie te hanteer. 'n Aantal ouers se dat 

hulle vir hul kind die nodige hulpmiddels aanskaf om die kind te help met die 

leerobstruksie en dat hulle hul kind probeer positief hou. Sommige van die ouers se dat 

hulle meen dat hulle die volgende behoort te doen aan die oorsake van hul kind se 

leerobstruksie: meer met hul kind speel, aangesien dit die kind sal help en meer na hul 

kind moet lulster en meer kere skoolwerk saam met die kind moet doen. 

Van die ouers het aangetoon dat hul kommunikasie met hul kind as die aangewese 

metode beskou om hul kind te begelei om sy leerobstruksie te oorkom (vergelyk Tabel 56 

in Hoofstuk 4). Hierdie ouers beskou kommunikasie as hul vernaamste begeleidingsrol 

om sodoende hul kind daarvan bewus te maak waarom dit belangrik is dat hy sy 

negatiewe gevoelens en optrede moet oorkom en positief moet wees oor dit waarin hy glo. 

Ander ouers se dat hulle hul kind se probleme met hom bespreek. Party ouers dui aan 

dat hulle voortdurend hul kind vermaan om op te let in die klas en beklemtoon dat die kind 

moet eerlik wees. 

Van die ouers het die vraag beantwoord deur te beskryf wat die rede vir die kind se 

leerobstruksie is (vergelyk Tabel 57 in Hoofstuk 4). Hierdie ouers skryf hul kind se 

leerobstruksie aan die volgende toe: egskeiding, die kind se pa, werkloosheid, en 

emosionele trauma. 

Die hulp van professionele persone of van ander ouers word deur sommige ouers 

gebruik om hul kind wat leerobstruksies ervaar, te help (vergelyk Tabel 58 in Hoofstuk 4). 

Van hierdie ouers se kinders ontvang remedierende onderrig, sommige maak gebruik van 

die dienste van 'n arbeidsterapeut, terwyl sommige van die hulp van ander ouers en 

ander hulpbronne gebruik maak. 

'n Aantal van die ouers het hul mening rakende hul kind self uitgespreek, wat 'n 

aanduiding kan wees dat die oorsaak van die leerobstruksie moontlik binne die kind self 

gelee kan wees, maar wat ook daarop kan dui dat die ouer se persepsie oor die kind, 

die oorsaak van die kind se leerobstruksie kan wees (vergelyk Tabel 59 in Hoofstuk 4). 

Van die ouers se dat die kind se leerobstruksie is as gevolg van sy spelerigheid, as 

gevolg van sy eie luiheid of as gevolg van sy gebrek aan motivering. 

Van die ouers het aangetoon dat hulle hul kind wat leerobstruksies ondervind, ten opsigte 

van die oorsake van die leerobstruksie, op die volgende wyses begelei: deur die toepas 
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van dissipline, deur beloning en bemoediging en deur te poog om die oorsaak van die 

kind se leerobstruksie vas te stel (vergelyk Tabel 60 in Hoofstuk 4). 

'n Aantal van die ouers het aangedui dat hulle onkundig voel om hul kind met sy 

leerobstruksie te help, of dit probeer vermy (vergelyk Tabel 60 in Hoofstuk 4). 

3. BEVINDINGE 

In die vorige gedeelte is die data wat uit die vraelyste verkry is bespreek. In hierdie 

gedeelte word die gegewens wat uit die bespreking verkry is, gegroepeer in terme van die 

opvoedingsessensies (volgens Hoofstuk 2), waarop die vraelys gebaseer is, om as 

bevindinge aan te bied. Ten einde hierdie bevindinge sinvol te kan aanbied, word die 

bevindinge vanuit die literatuurstudie rakende die opvoedingsessensies, met die 

bevindinge van die empiriese studie gei"ntegreer, en in terme van die 

opvoedingsessensies uiteengesit. Die tema en doelstelling van hierdie studie, naamlik 

die bepaling van die begeleidingsrol van ouers met kinders wat leerobstruksies ondervind, 

word dus as bevinding van die studie aangebied. Hieruit sal duidelik word op welke wyse 

ouers die opvoedingsessensies toepas of nalaat in hul begeleiding van hul kinders wat 

leerobstruksies ondervind. 

3.1 Die opvoedingsverhoudinge 

3.3. 1 Die vertrouensverhouding 

Inligting oor die vertrouensverhouding is verkry uit vraag 6 ( item 2), vraag 6 ( item 9), 

vraag 7 (item 2, hooftema 1), vraag 7 ( item 3, hooftema 1), vraag 7 (item 4, hooftema 

2), vraag 7 (item 5, hooftema 3), en vraag 7 ( item 1, hooftema 3). 

>- Aanspreek en aanhoor - Sommige ouers praat met hul kind oor dit wat van die 

kind verwag word. Ouers bespreek ook hul kind se potensiaal, gedrag, gevoelens 

en houding met ham. Ouers kommunikeer met hul kind om die kind bewus te 

maak van die belangrikheid van skoolwerk, en van lees, en om openlik met hul 

ouers te praat, 

>- Agting en waardering vir die kind se menswaardigheid - Die ouers beloon hul 

kind vir positiewe gedrag. Ouers toon agting vir die kind wat daarna strewe om 
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self iemand te wees, deur die kind aan te moedig om goed te voel oor homself ten 

spyte van sy leerobstruksie en om nie moed op te gee nie, 

» Besorgdheid en bemoeienis vanwee liefde en voorneme om die kind te 

versorg - 'n Beduidende aantal ouers besef nie die belangrikheid van meelewing 

en meedoen aan ontspanningsaktiwiteite tuis, 

kultuuraktiwiteite waarby hul kind betrokke is nie. 

en van skool-, sport- en 

Ouers bespreek wel hul kind se 

toets- en eksamenpunte met horn en toon so hul bemoeienis met hul kind. Ouers 

verleen hulp aan hul kind ten opsigte van die kind se skoolwerk, en ten opsigte 

van die aanleer van lewensvaardighede, sodat die kind kan leer om sy emosies te 

beheer en positief te dink. Ouers begelei hul kind ook deur hulpverlening ten 

opsigte van die kind se negatiewe gevoelens, deur die kind met huiswerk en die 

ontwikkeling van sy potensiaal te help, 

» Aanvaarding van die kind soos hy is - Sommige ouers ervaar gevoelens van 

ongeduld en ge'iriteerdheid, wat nadelig is vir die vertrouensverhouding tussen 

ouer en kind, aangesien dit daarop kan dui dat die ouer dit moeilik vind om die 

kind se leerobstruksie te aanvaar. 

3.1,2 Die begrypingsverhouding 

Inligting oor die begrypingsverhouding is verkry uit vrae 1 en 5; vraag 7 (item 1, 

hooftema 10, vraag 7 ( item 3, hooftema 2), vrae 2 tot 4; vraag 5 (item 10), en 

vraag 6 (item 1), 

» Begryping van die kind se unieke moontlikhede - Die ouers is in staat om aan 

te toon wat die essensie/s van hul kind se leerobstruksie is, en wat die oorsake 

daarvan is, wat daarop kan dui dat ouers hul kind se unieke moontlikhede en 

beperkinge besef. Ouers verleen hulp aan hul kind ten opsigte van sy skoolwerk 

en help die kind op die wyse om sy potensiaal te verwesenlik 

» Die begryping van die kind se uniekheid - Die ouers is in staat daartoe om, 

volgens hul persepsie, aan te toon watter tipe gevoelens, gedrag en houding hul 

kind openbaar, wat 'n aanduiding kan wees dat ouers besef dat hul kind uniek is, 
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);> Begryping van eie opvoedingsverantwoordelikheid - 'n Beduidende aantal 

ouers het aangetoon dat 'n moontlike oorsaak van die kind se leerobstruksie te 

wyte kan wees aan die hoeveelheid tyd wat die ouer tuis aan die kind se probleem 

bestee. Dit kan daarop dui dat ouers nie hul begeleidingsrol nakom om die 

verantwoordelikheid op hul te neem om die kind tot selfaktualisering te begelei nie. 

);> Die begryping van die opvoedingsrol - Die ouers help hul kind om te begryp 

waarom die kind bepaalde gedrag, gevoelens en houdings ervaar en besef dus 

dat hy, in sy ouerbegeleiding, die kind moet help om die eise van menswees die 

hoof te bied. 

3. 1.3 Die gesagsverhouding 

Inligting oor die gesagsverhouding is verkry uit vraag 6 (item 3), vraag 7 ( item 3, 

hooftema 6), vraag 7 ( item 1, hooftema 7), vraag 7 (item 3, hooftema 5), vraag 6 ( item 

2), vraag 7 (item 3, hooftema 1), en vraag 7 (item 3, hooftema 7). 

);> Goedkeuring - Die ouers beloon die positiewe gedrag van die kind wat in 

ooreenstemming is met die norme en waardes wat die ouer aan die kind voorhou. 

Ouers moedig verder hul kind aan om sy gedrag te verander deur hul aandag en 

liefde aan die kind te gee. 

);> Afkeuring - Deur die kind duidelik te wys op dit wat verkeerd is, word die kind 

aangemoedig om die behoorlike te doen. Hierdie gesagsleiding moet simpatieke 

gesagsleiding wees. In die beantwoording van die oop vrae het relatief min 

respondente klem geplaas op die gesagsverhouding, en waar dit wel gedoen is, 

ontbreek simpatieke gesagsleiding, aangesien gesagleiding plaasvind deur middel 

van Iyfstraf, raas, vermaning, skreeu, straf en die weerhouding van voorregte. 

);> Aanspreking Die ouers gesels met hul kind oor dit wat van hom verwag word. 

Hieruit blyk dat die kind bewus is van die waardes en norme waaraan hy, as kind, 

moet voldoen. Hierdeur begelei die ouer die kind tot behoorlike volwassenheid. 

Klem is deur 'n aantal ouers geplaas op die belangrikheid daarvan om in hul 

begeleidingsrol hul kinders aan te spreek oor eerlikheid. 
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3.2 Die opvoedingsverloop 

Die bevindinge ten opsigte van die onderskeie momente in die verloop van die 

opvoedingsgebeure word vervolgens aangebied. 

3.2.1 Opvoedingsomgang 

Inligting oor die opvoedingsomgang is verkry uit vraag 6 (items 2 en 9 en 12), vraag 7 

(item 1, hooftema 2), en vraag 7 (item 2, hooftema 2). 

};> Bymekaar wees - Die ouers kommunikeer met hul kinders oor wat van hul 

verwag word, asook oor hul kinders se houding, potensiaal, gedrag en 

gevoelens, hul kind se skoolwerk, skoolprestasie en toekomstige beroepslewe, 

wat inpliseer dat die ouer en kind gelyktydig in dieselfde ruimte is, sodat 

kommunikasie kan plaasvind. 

};> Aanvangsopvoeding - Die ouers ondersteun, motiveer en moedig hul kind aan 

om deursettingsvermoe aan die dag te le ten einde hul leerobstruksie te oorkom en 

om goed te voel oor hulself ten spyte van die leerobstruksie. Tydens die 

opvoedingsomgang vind algemeen opvoedende belnvloeding plaas, wat inhou dat 

die ouer behoorlikheidseise aan die kind voorhou. 

3.2.2 Die opvoedingsonfmoeting 

Inligting oor die opvoedingsontmoeting is verkry uit vraag 7 ( item 2, hooftema 2). 

};> Met mekaar wees - Deur motivering, aanmoediging en ondersteuning moedig die 

ouers hul kind aan om nie moedeloos te word oor sy skoofwerk nie, om 'n 

positiewe selfkonsep te ontwikkel asook deur aktiwiteite saam met die kind te 

doen. Dit kan dui op die nabyheid van die ouer en kind wat kommunikasie 

moontlik maak en wat verder kan dui op innigheid, hartlikheid en vertroulikheid 

tussen ouer en kind, alhoewel hierdie kenmerke moeilik meetbaar is. 
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3.2.3 Die opneem van bemoeienisverantwoordelikheid 

Inligting oor die opneem van bemoeienisverantwoordelikheid is verkry uit vraag 5 (item 

10), vraag 6 (items 4 tot 6), en vraag 7 (item 5, hooftema 2). 

). Opneem van verantwoordellkheid ~ Soos reeds by die begrypingsverhouding 

gemeld, het 'n beduidende aantal ouers aangetoon dat 'n moontlike oorsaak van 

die kind se leerobstruksie te wyte kan wees aan die hoeveelheid tyd wat die ouer 

tuis aan die kind se probleem bestee. Dit kan daarop dui dat ouers nie hul 

begeleidingsrol nakom om die aanspreeklikheid te aanvaar om die kind tot 

selfaktualisering te begelei nie. 

). Verpligting tot beskikbaarheid - so os reeds by die opvoedingsverhoudinge 

uitgewys is, besef 'n beduidende aantal ouers nie die belangrikheid van 

meelewing en meedoen aan ontspanningsaktiwiteite tuis, skoolwerk en 

skoolaktiwiteite, en sport- en kultuuraktiwiteite waarby hul kind betrokke is nie. Dit 

kan 'n aanduiding wees dat die ouer nie die verpligting aanvaar om vir die kind 

beskikbaar te wees en sodoende die kind te begelei om sy volle potensiaal te 

bereik nie. 

3.2.4 Die opvoedingsbemoeienis 

Inligting oor die opvoedingsbemoeienis is verkry uit vraag 7 (item 3, hooftema 1), vraag 

7 ( item 3, hooftema 6), en vraag 6 (item 2). 

). Afkeurlng van die afkeurenswaardige - Die ouers bespreek die kind se 

verkeerde gedrag met hom en moedig die kind deur hul aandag en liefde aan om 

sy gedrag te verander. Deur hierdie begeleidingstaak wys die ouer die kind daarop 

dat, om dit te doen wat in stryd is met aanvaarde waardes en norme, nie vir die 

ouer aanvaarbaar is nie. 

). Voorstelling van 'n nuwe lewenswyse - Die ouers gesels met hul kind oor dit 

wat hulle van hul kind verwag. In die plek van die onaanvaarbare stel die ouer 

deur kommunikasie iets voor wat positief en uitvoerbaar is. 
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3.2.5 Terugkeer na opvoedingsomgang 

Inligting oor die terugkeer na opvoedingsomgang is verkry uit vraag 7 (item 3, hooftema 

3). 

~ Verwerwing van selfkennls - Die ouers leer hul kind om meer dinge op sy eie te 

doen, en gee die kind opdrag om sy skoolwerk te gaan doen. Hierdie begeleiding 

deur ouers kan aandui dat die ouer die kind geleentheid gee om self na te dink en 

te handel sodat die kind homself beter kan leer ken. 

3.3 Die opvoedkundige bedrywighede 

Inligting oor die opvoedkundige bedrywighede is verkry uit vraag 6 (item 3), vraag 7 ( 

item 3, hooftema 6), vraag 7 (item 3, hooftema 3), vraag 6 (item 2), vraag 7 (item 3, 

hooftemas 1, 2, 5 en 6), vraag 6 (item 1), vraag 7 ( item 2, hooftema 3), vraag 7 ( item 

1, hooftema 1), vraag 7 (item 2, hooftema 4), vraag 7 (item 3, hooftema 2), vraag 7 

(item 5, hooftema 1), vraag 7 (item 5, hooftema 4), vraag 7 (item 5, hooftema 6), 

vraag 6 (items 11 - 12), vraag 7 (item 1, hooftema 2), vraag 7 ( item 2, hooftema 2), 

vraag 7 (item 4, hooftema 3), vraag 7 (item 3, hooftema 4), vraag 7 (item 2, hooftema 

2), vraag 7 (item 3, hooftema 4), en vraag 7 (item 3, hooftema 3). 

~ Betekening - Die ouers beloon hul kind vir positiewe gedrag, en help die kind op 

die wyse om dit wat betekenisvol is, deel van sy lewenswyse te maak. Verder 

moedig ouers hul kind aan om aan te hou oefen om die regte ding te doen, en op 

die wyse leer die ouers hul kind om die betekenisse wat hulle aan die waardevolle 

heg, in dade om te sit. 

~ Inspanning - Dit blyk dat leerders met leerobstruksies dit moeilik vind om 

onafhanklik te werk en verantwoordelikheid vir hul eie leer te aanvaar, terwyl dit 

essensieel is vir die kind om dinamies aan sy omgewing deel te neem en 

verantwoordelikheid te aanvaar vir die eise wat aan horn gestel word. Die ouers 

gee aan die kind die geleentheid tot deelname deur die kind te leer om sekere take 

op sy eie te doen en die kind opdrag te gee om sy skoolwerk te gaan doen. 
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~ Genormeerdheld - Die ouers gesels met die kind oor dit wat van die kind verwag 

word, en begelei die kind om korrek op te tree deur kommunikasie, hulpverlening, 

die toepas van dissipline, en ondersteuning en motivering. Die ouers se uitlewing 

van hul lewensopvatting, sodat die kind hierdie voorbeeld kan navolg, is nie deur 

die ouers aangeraak in hul beantwoording van die vrae nie. 

~ Waag - Die ouers help hul kind om te begryp waarom hy bepaalde gedrag, 

houdings en gevoelens ervaar, en probeer self begryp dat die kind skoolwerk 

moeilik vind as gevolg van sy leerobstruksie. en verleen hulp aan die kind ten 

opsigte van sy skoolwerk. sy gevoelens en sy gedrag. Hierdie wyse van 

ouerbegeleiding dui daarop dat ouers saam met hul kind lewe en saam met hul 

kind waag. 

~ Dankbaarheid - Die ouers laat hul kind geborge voel deur met die kind te 

kommunikeer, die kind te ondersteun en te motiveer, hulp te verleen ten opsigte 

van skoolwerk en die aanleer van lewensvaardighede. en die kind te probeer 

begryp, sod at die kind sy volle potensiaal kan ontwikkel. Dit blyk dat die 

simpatieke toepassing van gesag deur die ouer, sodat die kind geborge kan voel, 

ontbreek. 

~ Aanspreeklikheid - Die ouers het hul kind se leerprobleem aan een of meer van 

die volgende toegeskryf: die onderrigmetodes van onderwysers, die onderwysers 

self. gebrek aan dissipline by die skool. werkloosheid. die kind se pa, emosionele 

trauma, die kind se spelerigheid. en die kind se luiheid en gebrek aan motivering, 

wat daarop kan dui dat die ouer moontlik wegskram van sy aanspreeklik vir die 

opvoedingsverhoudinge. 

~ Hoop - Die ouers bespreek hul kind se prestasie, skoolvordering en toekomstige 

beroepslewe met hom, wat aantoon dat die ouer toekomsideale in gedagte hou in 

hul begeleiding van hul kind. 

~ Ontwerp - Taakaanvaarding lei tot selfaktualisering, en die ouer moet die kind 

begelei om sy moontlikhede te beoordeel en so aan te wend dat dit lei tot die kind 

se volwassewording 
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» Vervulling - Die ouers motiveer, ondersteun en moedig hul kind aan om aan te 

hou probeer, meer te studeer, vertroue in hul eie vermoens te he, aktiwiteite 

saam met hul kind te doen, goed te voel oor homself, en om sy potensiaal ten 

opsigte van sy skoolwerk te ontwikkel. Op die wyse steun die ouers hul kind om tot 

selfverwesenliking te kom en sodoende selfstandig te word. 

» Agting - Alhoewel ouers klem plaas op die ontwikkeling van eiewaarde by die kind, 

ontbreek die ouerbegeleiding ten opsigte van ander persone se waarde en 

menswaardigheid. Die ouer moet, in sy omgang met die kind, hom begelei om sy 

eie en ander se menswaardigheid te ontdek en te respekteer 

» Selfbegryping - Die ouers moedig hul kind aan om goed te voel oor homself, ten 

spyte van sy leerobstruksie. Hulle werk saam met hul kind daaraan om die kind 

beter oor homself te laat voel, betrek die kind by aktiwiteite, en laat die kind dinge 

vir homself doen. Op die wyses begelei die ouer die kind sodat die kind homself 

kan ken, oordeel en begryp. 

» Vryheid - Die ouers se dat hulle hul kind leer om sekere dinge op sy eie te doen, 

asook dat hulle aan die kind opdrag gee om sy skoolwerk te gaan doen, en op die 

wyse die kind begelei om met die toenemende vryheid wat hy verwerf, 

onafhanklike en verantwoordelike keuses te maak 

3.4 Die opvoedingsdoelstelling 

Inligting oor die opvoedingsdoelstelling is verkry uit vraag 7 ( item 4, hooftema 1), vraag 

6 (items 11 en 12), vraag 7 ( item 2, hooftema 2), vraag 7 (item 3, hooftema 4), vraag 

7 (item 3, hooftema 3), vraag 7 (item 5, hooftema 3), vraag 7 (item 3, hooftema 7), en 

vraag 6 (item 9). 

» Sinvolheid van bestaan - Die ouers maak hul kind bewus van die lewe as iets 

wat betekenisvol is, deur hul kind te motiveer om altyd positief te bly, veral oor die 

toekoms. Die ouers bespreek verder hul kind se skoolvordering en toekomstige 

beroepslewe met hom. 

» Selfbeoordeling, selfkonsep en selfbegrip - Die ouers moedig huf kind aan om 

goed te voel oor homself, ten spyte van sy leerobstruksie. Hulle werk saam met 

125 



hul kind daaraan om die kind beter oor homself te laat voel, betrek die kind by 

aktiwiteite, en laat die kind dinge vir homself doen. Op die wyses leer die ouer 

deur sy opvoeding, die kind wat aanvaarbaar is sodat die kind homself kan ken, 

oordeel en begryp. 

}> Menswaardigheid - Alhoewel ouers klem plaas op die ontwikkeling van eiewaarde 

by die kind, ontbreek die ouerbegeleiding ten opsigte van ander se waarde en 

menswaardigheid. 

}> Sedelik-selfstandige besluitvorming en verantwoordelike handeling - Deur die 

kind te leer om sekere dinge op sy eie te doen en die kind opdrag te gee om sy 

skoolwerk te gaan doen, begelei die ouers hul kind na groter onafhanklikheid, om 

onafhanklike keuses te kan maak, en verantwoordelikheid daarvoor te aanvaar. 

}> Normidentifikasie - Die ouers verduidelik vir hul kind waarom dit belangrik is om 

positief te wees oor dit waarin hulle glo, en beklemtoon verder teenoor hul kind die 

belangrikheid daarvan om te alle tye die waarheid voor oe te hou. Dit gee 'n 

aanduiding dat die ouer die kind sodanig wil begelei dat die kind leef volgens die 

norme waarmee hy identifiseer. 

}> Lewensopvatting - Die ouers bespreek hul kind se gedrag, gevoelens, 

potensiaal en houding met homo Hieruit kan afgelei word dat die ouer tydens die 

gesprekke die kind ten opsigte van lewensopvatting begelei om onder alle 

omstandighede volgens hierdie lewensopvatting te leef. 

4. SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk is die bevindinge van die navorsing uiteengesit in terme van die 

opvoedingsessensies. 

In Hoofstuk 6 word die samevatting van die studie, gevolgtrekkings en bevindings verskaf. 
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HOOFSTUK 6 

SAMEVATTING, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELlNGS 

1. SAMEVATTING 

HOOFSTUK 1 word ingelei met 'n bespreking van die behoefte van die kind om sy volle 

potensiaal te ontwikkel, en word daarop gewys dat vir alle leerders maar ook die leerder 

wat te kampe het met leerobstruksies ("barriers to learning") wat in homself sowel as in die 

onderwyssisteem gelee kan wees, selfaktualisering nie vanselfsprekend is nie. Die ouer 

moet die kind daartoe begelei. Die bespreking lei na die probleemstelling en doelstelling 

van die studie, naamlik om te bepaal wat die ondersteuningsrol is van ouers met kinders 

wat leerobstruksies ondervind, asook hoe dit verander/verbeter kan word, sod at hierdie 

kinders selfaktualisering kan bereik. Ten einde die doelstelling van die studie te bereik, 

word empiriese navorsing gedoen aan die hand van 'n vraelys, om te bepaal wat die 

ouers se persepsie oor hul kind se leerobstruksie is en in hoe 'n mate die ouers met 'n 

kind wat leerobstruksies ondervind, die opvoedingsessensies toepas. Ses primere skole 

is vir die steekproef van die empiriese navorsing geselekteer as verteenwoordigend van 

alle primere skole in Vanderbijlpark omgewing. Die hoofstuk sluit af met 'n 

begripsverklaring van die terminologie wat in die studie voorkom. 

HOOFSTUK 2 handel oor die begeleidingsrol van ouers in opvoeding. Ten einde 

duidelikheid te verkry oor hierdie begeleidingsrol is die essensies van opvoeding 

uiteengesit, naamlik die opvoedingsdoel, die opvoedingsverhoudings, die 

opvoedingsverloop, en die opvoedingsbedrywighede. 

HOOFSTUK 3 handel oor die leerder wat leerobstruksies ondervind. Die ontoereikende 

opvoedingsgebeure en opvoedingsfoute wat deur ouers begaan word, word bespreek. 

Intrinsieke en ekstrinsieke leerobstruksies, asook enkele simptome van leerobstruksies, 

as manifestasies van ekstrinsieke leerobstruksies, naamlik taal-, lees-, spelling-, skryf

en wiskundeprobleme, word uiteengesit. 

HOOFSTUK 4 beskryf die uitvoer van die empiriese ondersoek en resultate van die 

empiriese ondersoek in terme van die response op die vraelys, van die 109 ouers wat aan 

die navorsing deelgeneem het. 
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HOOFSTUK 5 bevat die bespreking van die resultate van die empiriese ondersoek ten 

opsigte van die geslote en die oop-eindigende vrae. Die literatuurstudie rakende die 

opvoedingsessensies word met die bevindinge van die empiriese studie ge'integreer, en in 

terme van die opvoedingsessensies uiteengesit en as bevindinge van die navorsing 

aangebied. 

HOOFSTUK 6 bevat die samevatting van die studie, die gevolgtrekkings wat daaruit 

gemaak word, asook aanbevelings wat daaruit voortspruit. 

Vervolgens word die gevolgtrekkings van die studie bespreek. 

2. GEVOLGTREKKINGS 

Die vernaamste gevolgtrekkings wat uit hierdie studie gemaak kan word, gebaseer op die 

resultate van die empiriese studie oor ouers se persepsies van hul kind se leerobstruksie 

en ouers se toepassing van die opvoedingsessensies, is soos volg: 

2.1 Die opvoedingsverhoudinge 

Die vertrouensverhouding: 

Sommige ouers praat met hul kind oor dit wat van die kind verwag word. Ouers 

bespreek ook hul kind se potensiaal, gedrag, gevoelens en houding met hom. Ouers 

kommunikeer met hul kind om die kind bewus te maak van die belangrikheid van 

skoolwerk, lees en om openlik met hul ouers te praat. Die ouers beloon ook hul kind vir 

positiewe gedrag, en toon agting vir die kind, wat daarna strewe om self iemand te wees, 

deur die kind aan te moedig om goed te voel oor homself ten spyte van sy leerobstruksie 

en om nie moed op te gee nie. 

Di blyk ook dat In beduidende aantal ouers nie die belangrikheid van meelewing en 

meedoen aan ontspanningsaktiwiteite tu is besef nie, en van skool-, sport- en 

kultuuraktiwiteite waarby hul kind betrokke is nie. Ouers bespreek wel hul kind se toets- en 

eksamenpunte met hom en toon so hul bemoeienis met huI kind. Ouers verleen hulp aan 

hul kind ten opsigte van die kind se skoolwerk en ten opsigte van die aanleer van 

lewensvaardighede, sodat die kind kan leer om sy emosies te beheer en positief te dink. 

Ouers begelei hul kind ook deur hulpverlening ten opsigte van die kind se negatiewe 

gevoelens deur die kind met huiswerk en die ontwikkeling van sy potensiaal te help. 

128 



Sommige ouers ervaar wel gevoelens van ongeduld en ge'iriteerdheid, wat nadelig is vir 

die vertrouensverhouding tussen ouer en kind, aangesien dit daarop kan dui dat die ouer 

dit moeilik vind om die kind se leerobstruksie te aanvaar. 

Die begrypingsverhouding: 

Die ouers is in staat om aan te toon wat die essensie/s van hul kind se leerobstruksie is, 

en wat die oorsake daarvan is, wat daarop dui dat ouers hul kind se unieke moontlikhede 

en beperkinge besef. Ouers verleen hulp aan hul kind ten opsigte van sy skoolwerk en 

help die kind op die wyse om sy potensiaal te verwesenlik. 

Die ouers is in staat daartoe om, volgens hul persepsie, aan te toon watter tipe 

gevoelens, gedrag en houding hul kind openbaar, wat In aanduiding kan wees dat ouers 

besef dat hul kind uniek is. 

In Beduidende aantal ouers het aangetoon dat 'n moontlike oorsaak van die kind se 

leerobstruksie te wyte kan wees aan die hoeveelheid tyd wat die ouer tuis aan die kind se 

probleem bestee. Dit kan daarop dui dat ouers nie hul begeleidingsrol nakom om die 

verantwoordelikheid op hul te nee m om die kind tot selfaktualisering te begelei nie. 

Die ouers help hul kind om self te begryp waarom die kind bepaalde gedrag, gevoelens 

en houdings ervaar, en besef dus dat hy in sy ouerbegeleiding, die kind moet help om die 

eise van menswees die hoof te bied. 

Die gesagsverhouding: 

Die ouers beloon die positiewe gedrag van die kind wat in ooreenstemming is met die 

norme en waardes wat die ouer aan die kind voorhou. Ouers moedig verder hul kind aan 

om sy gedrag te verander deur hul aandag en liefde aan die kind te gee. Deur die kind 

duidelik te wys op dit wat verkeerd is, word die kind aangemoedig om die behoorlike te 

doen. Die resultate toon egter dat relatief min ouers klem plaas op die gesagsverhouding, 

en waar dit wel gedoen word, ontbreek simpatieke gesagsleiding, aangesien gesagleiding 

plaasvind deur middel van Iyfstraf, raas, vermaning, skreeu, straf en die weerhouding 

van voorregte. Die ouers gesels wel met hul kind oor dit wat van hom verwag word. 

Hierdeur begelei die ouer die kind tot behoorlike volwassenheid. Klem is deur sommige 

ouers geplaas op die belangrikheid daarvan om in hul begeleidingsrol hul kinders aan te 

spreek oor eerlikheid. 
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2.2 Die opvoedingsverloop 

Opvoedingsomgang: 

Die ouers kommunikeer met hul kinders oor wat van hulle verwag word, asook oor hul 

kinders se houding, potensiaal, gedrag en gevoelens, hul kind se skoolwerk, 

skoolprestasie en toekomstige beroepslewe, wat inpliseer dat die ouers en hul kinders 

gelyktydig in dieselfde ruimte is, sodat kommunikasie kan plaasvind. 

Die ouers ondersteun, motiveer en moedig hul kinders aan om deursettingsvermoe aan 

die dag le le ten einde hul leerobstruksie te oorkom en om goed te voel oor hulself ten 

spyte van die leerobstruksie. Tydens opvoedingsomgang vind algemeen opvoedende 

beYnvloeding derhalwe plaas wat inhou dat die ouer behoorlikheidseise aan die kind 

voorhou. 

Opvoedingsontmoeting: 

Deur motivering, aanmoediging en ondersteuning moedig die ouers hul kind aan om nie 

moedeloos te word oor sy skoolwerk nie, om 'n positiewe selfkonsep te ontwikkel asook 

deur aktiwiteite saam met die kind te doen. Dit kan dui op die nabyheid van die ouer en 

kind wat kommunikasie moontlik maak en wat verder kan dui op innigheid, hartlikheid 

en vertroulikheid tussen ouer en kind, alhoewel hierdie kenmerke moeilik meetbaar is. 

Opneem van bemoeienisverantwoordelikheid: 

800s reeds by die begrypingsverhouding gemeld, het 'n beduidende aantal ouers 

aangetoon dat 'n moontlike oorsaak van die kind se leerobstruksie te wyte kan wees aan 

die hoeveelheid tyd wat die ouer tuis aan die kind se probleem bestee. Dit kan daarop dui 

dat ouers nie hul begeleidingsrol nakom om die aanspreeklikheid te aanvaar om die kind 

tot selfaktualisering te begelei nie. 800s ook reeds by die opvoedingsverhoudinge 

uitgewys is, besef 'n beduidende aantal ouers nie die belangrikheid van meelewing en 

meedoen aan ontspanningsaktiwiteite tuis, en aan skool-, sport- en kultuuraktiwiteite 

waarby hul kind betrokke is nie. Dit kan 'n aanduiding wees dat die ouer nie die 

verpligting aanvaar om vir die kind beskikbaar te wees en sodoende die kind te begelei om 

sy volle potensiaal te bereik nie. 
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Opvoedi ngsbemoeieni~ 

Die ouers bespreek die kind se verkeerde gedrag met horn en moedig die kind deur hul 

aandag en liefde aan om sy gedrag te verander. Deur hierdie begeleidingstaak wys die 

ouer die kind daarop dat, om dit te doen wat in stryd is met aanvaarde waardes en norme, 

nie vir die ouer aanvaarbaar is nie. Die ouers gesels eerder met hul kind oor dit wat hulle 

van hul kind verwag. In die plek van die onaanvaarbare stel die ouer deur kommunikasie 

iets voor wat positief en uitvoerbaar is. 

Terugkeer na opvoedingsomgang: 

Die ouers leer hul kind om meer dinge op sy eie te doen, en gee die kind opdrag om sy 

skoolwerk te gaan doen. Hierdie begeleiding deur ouers kan aandui dat die ouer die kind 

geleentheid gee om self na te dink en te handel sodat die kind homself beter kan leer ken. 

2.3 Die opvoedingsbedrywighede 

Betekening: 

Die ouers beloon hul kind vir positiewe gedrag en help die kind op die wyse om dit wat 

betekenisvol is, deel van sy lewenswyse te maak. Verder moedig ouers hul kind aan om 

aan te hou oefen om die regte ding te doen en op die wyse leer die ouers hul kind om die 

betekenisse wat hul aan die waardevolle heg, in dade om te sit. 

Inspanning: 

Dit blyk dat leerders met leerobstruksies dit moeilik vind om onafhanklik te werk en 

verantwoordelikheid vir hul eie leer te aanvaar, terwyl dit essensieel is vir die kind om 

dinamies aan sy omgewing deel te neem en verantwoordelikheid te aanvaar vir die eise 

wat aan horn gestel word. Die ouers gee aan die kind die geleentheid tot deelname deur 

die kind te leer om sekere take op sy eie te doen en die kind opdrag te gee om sy 

skoolwerk te gaan doen. 

Genormeerdheid: 

Die ouers gesels met die kind oor dit wat van die kind verwag word en begelei die kind om 

korrek op te tree deur kommunikasie, hulpverlening, die toepas van dissipline, en 

ondersteuning en motivering. Die ouers se uitlewing van hul eie lewensopvatting, sodat 

die kind hierdie voorbeeld kan navolg, word nie deur die ouers aangeraak nie. 
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'lVaag: 

Die ouers help hul kind om te begryp waarom hy bepaalde gedrag, houdings en 

gevoelens ervaar, en probeer self begryp dat die kind skoolwerk moeilik vind as gevolg 

van sy leerobstruksie, en verleen hulp aan die kind ten opsigte van sy skoolwerk, 

gevoelens en gedrag. Hierdie wyse van ouerbegeleiding dui daarop dat ouers saam met 

hul kind lewe en saam met hul kind waag. 

Dankbaarheid: 

Die ouers laat hul kind geborge voel deur met die kind te kommunikeer, die kind te 

ondersteun en te motiveer, hulp te verleen ten opsigte van skoolwerk en die aanleer van 

lewensvaardighede, en die kind te probeer begryp sodat die kind sy vo"e potensiaal kan 

ontwikkel. Soos reeds vermeld blyk dit dat die simpatieke toepassing van gesag deur die 

ouer, sodat die kind geborge kan voel, ontbreek. 

Aanspreeklikheid: 

Die ouers skryf hul kind se leerprobleem aan een of meer van die volgende toe: die 

onderrigmetodes van onderwysers, die onderwysers self, gebrek aan dissipline by die 

skool, egskeiding, werkloosheid, die kind se pa, emosionele trauma, die kind se 

spelerigheid, en die kind se luiheid en gebrek aan motivering, wat daarop kan dui dat die 

ouer wegskram van sy aanspreeklikheid vir die opvoedingsverhoudinge. 

Hoop: 

Die ouers bespreek hul kind se prestasie, skoolvordering en toekomstige beroepslewe 

met hom, wat aantoon dat die ouer toekomsideale in gedagte hou in hul begeleiding van 

hul kind. 

Vervulling: 

Die ouers motiveer, ondersteun en moedig hul kind aan om aan te hou probeer, meer te 

studeer, vertroue in hul eie vermoems te he, aktiwiteite saam met hul kind te doen, goed 

te voel oor homself en om sy potensiaal ten opsigte van sy skoolwerk te ontwikkel. Op die 

wyse steun die ouers hul kind om tot selfverwesenliking te kom en sodoende selfstandig te 

word. 

Agting: 

Alhoewel ouers klem plaas op die ontwikkeling van eiewaarde by die kind, ontbreek die 

ouerbegeleiding ten opsigte van ander persone se waarde en menswaardigheid. 
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Selfbegryping: 

Die ouers moedig hul kind aan om goed te voel oor homself, ten spyte van sy 

leerobstruksie. werk saam met hul kind daaraan om die kind beter oor homself te laat 

voel. betrek die kind by aktiwiteite. en laat die kind dinge vir homself doen. Op die wyses 

begelei die ouer die kind sodat die kind homself kan ken, oordeel en begryp. 

Vryheid: 

Die ouers se dat hulle hul kind leer om sekere dinge op sy eie te doen en ook aan die kind 

opdrag gee om sy skoolwerk te gaan doen. en op die wyse die kind begelei om met die 

toenemende vryheid wat hy verwerf, onafhanklike en verantwoordelike keuses te maak 

2.4 Opvoedingsdoel 

Sinvolheid van bestaan: 

Die ouers maak hul kind bewus van die lewe as iets wat betekenisvol is, deur hul kind te 

motiveer om altyd positief te bly, veral oor die toekoms. Ouers bespreek verder hul kind 

se skoolvordering en toekomstige beroepslewe met horn. 

Selfbeoordeling. selfkonsep en selfbegrip: 

Die ouers moedig hul kind aan om goed te voel oor homself ten spyte van sy 

leerobstruksie, werk saam met hul kind daaraan om die kind beter oor homself te laat 

voel, betrek die kind by aktiwiteite, en laat die kind dinge vir horns elf doen. Op die wyses 

leer die ouer deur sy opvoeding. die kind wat aanvaarbaar is sodat die kind horns elf kan 

ken, oordeel en begryp. 

Menswaardigheid: 

Alhoewel ouers klem plaas op die ontwikkeling van eiewaarde by die kind, ontbreek die 

ouerbegeleiding ten opsigte van ander se waarde en menswaardigheid. 

Sedelik-selfstandige besluitvorming en verantwoordelike handeling: 

Deur die kind te leer om sekere dinge op sy eie te doen en die kind opdrag te gee om sy 

skoolwerk te gaan doen, begelei die ouers hul kind na groter onafhanklikheid. om 

onafhanklike keuses te kan maak en verantwoordelikheid daarvoor te aanvaar. 
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Normidentifikasie: 

Die ouers verduidelik vir hul kind waarom dit belangrik is om positief te wees oor dit waarin 

hulle glo, en beklemtoon verder teenoor hul kind die belangrikheid daarvan om eerlik te 

wees. 

Lewensopvatting: 

Die ouers bespreek hul kind se gedrag, gevoelens, potensiaal en houding met horn. 

Hieruit kan afgelei word dat die ouer tydens die gesprekke die kind begelei om volgens 

hierdie lewensopvatting te leef. 

3. AANBEVELlNGS 

3.1 Aanbevelings ten opslgte van ouers se toepassing van die 

opvoedingsessensies 

a Ouers van leerders wat leerobstruksies ondervind, behoort 'n grondige kennis van 

opvoedingsessensies te he en dit toe te pas, in die lig daarvan dat hul kinders nie 

hul volle potensiaal kan bereik indien die ouers nie die opvoedingsessensies 

toepas nie. Ouers behoort verder grondige kennis te he van hul kind se 

leerobstruksie sodat hulle hul kind kan help om die leerobstruksie te oorkom, 

aangesien ouerbetrokkenheid by die kind se skoolwerk. bydra tot die kind se 

akademiese prestasie. Persone wat professioneel opgelei is om leerders te 

ondersteun, soos remedierende onderwysers en opvoedkundige sielkundiges, 

kan via die skole waar die kinders wat leerobstruksies ondervind onderrig word, 

op 'n gereelde basis opleiding aan ouers verskaf tydens werkswinkels of 

ouervergaderings. 

a Ouers moet ernstig daarteen waak om nie as gevolg van In gebrek aan tyd 

onbetrokke te wees by hul kind nie, maar moet tyd inruim om met hul kind mee te 

lewe en mee te doen aan hul kind se skoolaktiwiteite, skoolwerk. sport- en 

kultuurbyeenkomste. 

a Ouers behoort besondere aandag te skenk aan negatiewe gevoelens wat hulle 

moontlik teenoor hul kind wat leerobstruksies ondervind, ervaar, aangesien 

negatiewe gevoelens teenoor hul kind nadelig is vir die vertrouensverhouding 

tussen ouer en kind. Omdat die hulp wat die ouers ten opsigte van die skoolwerk 
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van hul kind met leerobstruksies verleen, veeleisend kan wees, en die ouers as 

gevolg daarvan negatiewe gevoelens kan ontwikkel, kan die ouers met die hulp 

van persone wat professioneel opgelei is om leerders te ondersteun, soos 

remedierende onderwysers en opvoedkundige sielkundiges, ouer

ondersteuningsgroepe vorm, waar hulle begeleiding kan ontvang ten opsigte van 

die hantering van hul eie gevoelens teenoor hul kind wat leerobstruksies ervaar. 

o Omdat die gesagsverhouding tussen die ouer en kind van groot belang is vir die 

kind se selfaktualisering, moet ouers bewus wees van wyses waarop simpatieke 

gesagsleiding kan plaasvind. Bewusmaking kan geskied deur skakeling tussen die 

kind se ouers en sy klasonderwyser of persone wat professioneel opgelei is om 

leerders te ondersteun, soos remedierende onderwysers en opvoedkundige 

sielkundiges. 

o Ouers moet ook bewus wees van hul eie uitlewing en voorleef van die norme 

(Iewensopvatting) wat hulle aan hul kind voorhou, omdat hierdie voorbeeld van die 

ouers 'n belangrike wyse is om die kind tot selfaktualisering te begelei. 

o Ouers behoort daarteen te waak om ander persone wat by die kind se opvoeding 

betrokke is, soos In ander ouer of die kind se onderwyser, te blameer vir die kind 

se leerprobleme, omdat die ouer self aanspreeklikheid vir die begeleiding van die 

kind moet aanvaar. 

o Ouers moet nie slegs hul kind begelei om sy eiewaarde te besef nie, maar ook om 

die menswaardigheid van ander te respekteer, omdat agting vir eie en ander se 

menswaardigheid essensieel vir die kind se opvoeding is. 

3.2 Aanbevelings ten opsigte van verdere navorsing 

o Verdere navorsing oor die wyses waarop ouers binne die Suid-Afrikaanse konteks 

bewus gemaak kan word van hul begeleidingsrol ten opsigte van hul kinders wat 

leerobstruksies ondervind, en die belangrikheid van die toepassing van die 

opvoedingsessensies in hierdie begeleidingsrol, kan bydra tot toereikende 

opvoeding. Dit sal verhoed dat ontoereikende begeleiding deur die ouer 

(ekstrinsieke leerobstruksie) lei tot die manifestasie van leerprobleme (intrinsieke 

leerobstruksie) by hul kind. 
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Cl Verdere navorsing oor die wyses waarop persone wat professioneel opgelei is om 

leerders te ondersteun, 5005 remedierende onderwysers en opvoedkundige 

sielkundiges, kan bydra tot die bemagtiging van ouers van kinders wat 

leerobstruksies ondervind, kan verhoed dat ontoereikende begeleiding deur die 

ouers (ekstrinsieke leerobstruksie) lei tot die manifestasie van leerprobleme 

(intrinsieke leerobstruksie) by hul kind. 

Cl Die resultate avn hierdie navorsing weerspieel die persepsies van ouers oor hul 

kind se leerobstruksies, gevoelens, gedrag, houding en oorsake van die 

leerobstruksie, asook hul persepsie oor hul eie opvoedingsmatige hantering van 

bogenoemde. Die resultate is derhalwe slegs 'n weerspieeling van moontlikhede 

en waarskynlikhede, maar kan waarskynlik in redelik dieselfde mate 

verteenwoordigend wees van die persepsies van ander ouers met kinders wat 

leerobstruksies ervaar. Hierdie moontlikheid sal egter verder empiries 

ondersoek moet word. 

4. SLOT 

Hierdie navorsing toon aan dat, alhoewel die ouers ten minste sommige van die 

opvoedingsessensies in die begeleiding van hul kind wat leerobstruksies ervaar, toepas, 

van die ouers sommige opvoedingsessensies nalaat. Hierdie ontoereikende opvoeding 

deur die ouer (ekstrinsieke leerobstruksie) kan aanleiding gee tot die manifestasie van, of 

verergering van, leerprobleme (intrinsieke leerobstruksie) by hul kind. 

Die aanbeveling word gemaak dat ouers bewus gemaak moet word van die 

opvoedingsessensies as deel van hul begeleidingsrol ten opsigte van hul kind wat 

leerobstruksies ondervind. 
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Addendum A 



Potchefstroomse Universiteit 
vir Christelike 

Ontst .. an 1869 
50 I .... ' selfstandlg 2001 

Die Ouers 
Leerder in Graad X 
Laerskool X 
DorpX 

Geagte Ouers 

INVUL VAN VRAEL VS 

Hoer Onderwys 
Privaatsak X6001 
Potchefstroom 2520 
Tel (018) 299 1111 
Faks (018) 299 2799 
Sel: 0822331411/22 (sel na sel) 
http://www.puk.ac.za 

Tel (018) 299 1884 
Faks (018) 299 1888 

3 Julie 2003 

Mev Kruger is tans 'n Meestersgraadstudent in Leerderondersteuning by die Potchefstroomse 
Universiteit. onder my (ondergetekende) studieleiding. Sy doen navorsing oor die 
begeleidingsrol van ouers met kinders wat probleme ten opsigte van hul skoolwerk ervaar. 

Met die oog op insameling van gegewens vir haar navorsing. word u vriendelik versoek om die 
meegaande vraelys te voltooi en sodoende 'n bydrae te lewer tot die uitbreiding van die rol 
van die ouer in die onderwys in Suid-Afrika. 

U word verseker dat die inligting wat u in die vraelys verskaf. absoluut vertroulik en anoniem 
hanteer sal word - u vul die vraelys naamloos in. Dit sal ook vir geen ander doeleindes as vir 
hierdie navorsing gebruik word nie. 

Die vraelys sal u ongeveer 15 minute neem om te voltooi. Dit is dringend noodsaaklik dat u 
die vraelys asseblief voor 29 Julie 2003 by die skool terugbesorg. 

Ek wil u graag by voorbaat bedank vir u samewerking met die invul van die vraelys. 

Die uwe 

Prof Petrusa du Toit (Studieleier) 

Mev J A Kruger (MEd-student) 
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Addendum B 



Potchefstroomse Universiteit 
vir Christelike Hoer Onderwys 

Founding 1869 
50 years of independence 2001 

Potchefstroom University 
for Christian Higher 
Education 

The Parent 
Learner in Grade X 
Name of school 
City 

Dear Parent 

QUESTIONNAIRE 

Private bag X6001 
Potchefstroom 2520 
Tel (018) 299 1111 Fax (018) 
2992799 
cell: 0822331411/22 (cell to cell) 
http://www.puk.ac.za 

Tel (018) 2991884 
Fax (018) 2991888 

3 July 2003 

Mrs Kruger is a Masters degree student in Learner Support at the Potchefstroom 
University. under my supervision (signed underneath). She is doing research on the 
role of parents of children who experience problems regarding schoolwork. 

In order to gather information for the research, you are kindly requested to complete 
the questionnaire included, and thereby to contribute to the enhancement of the role of 
parents in education in South Africa. 

Please be assured that all the information you submit in this questionnaire will be 
treated absolutely confidentially - you complete the questionnaire anonymously. Also, 
it will not be used for any purposes other than for this research. 

The questionnaire will take approximately 15 minutes to complete. It is of the utmost 
importance that you return the questionnaire to the school before 29 July 2003. 

Allow me to thank you in advance for your co-operation in completing the 
questionnaire. 

Yours sincerely 

f~~ 
PROF P du TOIT (Supervisor) 

Mrs J A Kruger 
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Addendum C 

Maak asseblief 'n kruisie (X) in die blokkie(s) van u keuse. (Die woorde "hy/hom" sluit ook 
"sy/haar" in.) 

1. Ondervind u kind enige van die volgende leerprobleme? (Merk asseblief by elkeen die Ja 6f 
die Nee) 

Ja Nee 

I Leesprobleem 

Spelhngprobleem 

Skryfprobleem 

Wiskundeprobleem 

'I-"uu,,,,,,,, 

Probleem met studeer 

I Aandag- en konsentrasieprobleem i 

I Spraakprobleem (hakkel. lispel, ensovoorts) I 

Sintuiglike probleem (ore en/of oe) 

2. Ondervind u kind enige van die volgende gevoelens? (Merk asseblief by elkeen die Ja 6f die 

Moedeloosheid 

Swak selfbeeld 

terneergedruktheid (depressie) 

(Spesifiseer asseblief 

3. Teen u kind enige van dievolgendE:l gedrag? (Merk asseblief by elkeen die Ja of die Nee) 

I I Ja I Nee 

• Soek aandag 

Is gevoelig vir kritiek 
---~---

Vertelleuens 

Vermy skoolwerk 
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asseblief in die reel hi""rnrlrl""r) 

4. Is u kind se houding oor die ondergenoemde sake positief of negatief? (Merk asseblief by 
elkeen die Positief of die-'CN-=-e;::.,giiL.:a=..:t:.:.:ie=-:;fL.) ____ ~ _______ --, ____ ..,.-____ ..., 

Skool 

Skoolwerk 

Onderwysers 

Sy eie vermoens 

Ouers (of die persoon wat hom opvoed) 
------

Positief Negatief 

5. Watter van die volgende beskou u as moontlike oorsake van u kind se leerprobleem? (Merk 
asseblief by elkeen die Ja of die Nee) 

Ja Nee 

• Teenwoordigheid van kinders met verskillende probleme in dieselfde klas i 

Die hoeveelheid kinders in die klas 
i 

Die onderrigmetode(s) van die onderwyserls i 

I 
Die houding van die onderwyserls 

Beskikbare fasiliteite by die skool _ ... __ .. 
Beskikbare fasiliteite in my eie huls 

I . . ... -_. 

I My kind se gevoelens soos by Vraag 2 genoem 

i My kind se gedrag soos by Vraag 3 genoem 
I 

• My kind se houding soos by Vraag 4 genoem i 

I Die hoeveelheid tyd wat ek aan my kind se probleem bestee tuis 
i 

I My kennis oor my kind se probleem i .. --.. 

Ander oorsake (Spesifiseer asseblief in die reel hieronder.) 

6. Toon aan of u die volgende doen. (Merk asseblief bl elkeen die Ja of die Nee) 
i Ja Nee 

Help u u kind om te begryp waarom hy die gedrag/ gevoelensl houdings I 
(waarna in Vrae 2,3 en 4 verwys word) ervaar? I .. -

I Gesels u met u kind oor dit wat u wil he hy moet doen, byvoorbeeld, 
! stiptelik of netjies wees? 
I 
~ Beloon u u kind op enige manier vir iets wat hy reg doen? 

i Speel u met u kind tuis, byvoorbeeld met 'n bal, of legkaart bou? 

i Woon u skoolaktiwiteite by, byvoorbeeld oueraande? 

sport- of kultuurbyeenkomste by waarby u kind betrokke is? 

saam met u na plekke toe, byvoorbeeld winkel toe, kerk toe, 
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I lSlJvvvl,i>? 
! 

U saam met u na mense toe, byvoorbeeld familie of vriende? 

I Bespreek u u kind se potensiaal, g~drag, gevoelens of houding met hom? 

i Bespreek u sy toets- en eksamenpunte met hom? 
-

I Bespreek u sy prestasies en skoolvordering met hom? 

I Bespreek u u kind se toekomstige beroepslewe met hom? 

7. Hoe hanteer u u kind se probleme, soos u by die vrae hierbo gemerk het? U moet asseblief by 
elke probleem skryf hoe u dit hanteer. 

se leerprobleem soos u dit in Vraag 1 gemerk het: 

U kind se gevoelens soos u dit in Vraag 2 gemerk het: 

U kind se gedrag soos u dit in Vraag 3 gemerk het 

U kind se houding soos u dit in Vraag 4 gemerk het: 

~ .. --

Die oorsake van u kind se leerprobleem soos u dit by Vraag 5 gemerk het: 

• 

Dankie! 
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Addendum 0 

Insert a cross (x) in the space of your choice. (The words ~he/his/him" also refer to "she/her"). 

1. Does your child experience any of the following learning difficulties? (Please enter a cross 

I 
in either the Yes or No of each question) 

Yes No 

Reading difficulty 

Spelling difficulty 

Writing difficulty i 

Mathematics difficulty 

I Language difficulty 

~ulty to study 

. Attention and/or concentration difficulty 

Oral difficulty (stuttering, lisping, etcetera) 
,..---

Perceptual difficulties (ears and/or eyes) 

2. Does your child experience any of the following emotions? (Please enter a cross in either 
the Yes or No of each qu~stion) 

i Yes No 

Discouragement 

Negative self-image 
--

Dejectiveness (depression) 

Nervousness I 

Fear or anxiety 

Mood swings 

Aggression I 

Other emotions (Please specify in the line below) 

3. Does your child show any of the following behaviour? (Please enter a cross in either the 
Yes or No of each question) 

I i ----
Yes No 

Seeks attention 

Is sensitive for criticism 

Tells lies 

Neglects schoolwork 

Expects assistance with tasks 

Rebels 
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4. Does your child show a positive or negative attitude towards each of the following matters? 

'-""" 
(Please enter a cross in either the Positive or Negative of each question) 

Positive Negative 

School 

School work 

, Teachers 

His own capabilities 

Parents (or guardians) 

5. Do you regard any of the following factors as a possible reason for your child's difficulty in 
learnir'l.91(Please enter a cross in either the Yes or No ()f each question) 

Yes No 

, Learners with various difficulties attending the same class ! 

Number of learners in the class 

Teaching methods of teachers 

The attitudes of teachers I 
Available facilities at school 

Available facilities at home I 
My child's emotions as indicated in Question 2 

! My child's behaviour as indicated in Question 3 

I My child's attitude as indicated in Question 4 

~he amount of time I spend with my child 

My knowledge regarding my child's difficulties 

I . (Please specify in the line below) 

6. Indicate whether or not you do the following: (Please enter a cross in either the Yes or No 
of each question) 

Do you assist your child in comprehending why he experiences the 
emotions, attitudes and behaviour you indicated in Questions 2, 3 
and 4? 

, Do you discuss with your child matters you think are of importance, 
ego punctuality or neatness? 

you your child for positive behaviour? 

Do you play with your child at home, ego ball games or puzzles? 

Do you attend school activities, ego Parents' evenings? 

Do you attend sport or cultural activities where your child is involved? 
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! Does your child accompany you to public places, eg.shops, church, 
I etcetera? 

Does your child accompany you on visits to other people, ego 
relatives, friends, etcetera? 

Do you discuss your child's potential, behaviour, emotions or 
attitudes with him? 

! 

Do you discuss your child's test and examination marks with him? 
t---------
• Do you discuss your child's achievements and progress in school with 

him? 

Do you discuss your child's future career with him? 

7. How do you deal with your child's difficulties, as indicated by you in the questions above? 
Please write down under each question what you usually do or say to your child regarding his 
difficllltip.~· 

! Your child's difficulty in learning as indicated by you in Question 1: 

I 

• Your child's emotions as indicated by you in Question 2: 
r--... 

Your child's behaviour as indicated by you in Question 3: 
f-----... 

by you in Question 4: 

The reasons for your child's difficulties as indicated by you in Question 5: 

! 

Thank you! 
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