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OPSOMMING 

Titel: ’n Behoeftebepaling van onderwysers om leerd ers met ’n lae 

selfwaarde in ’n klassituasie te akkommodeer.  

 

Vanuit die praktyk is daar waargeneem dat die leerder met ’n lae selfwaarde 

sukkel om sekere doelwitte te bereik en om sukses in die klassituasie te 

bereik. Onderwysers wat elke dag betrokke is by hierdie leerders weet nie 

altyd hoe om hulle in veral ’n klassituasie te hanteer en aan te moedig nie. Die 

algemene doel en fokus van hierdie studie is om onderwysers verbonde aan 

laerskole se behoeftes ter akkommodering van die leerder met lae selfwaarde 

in ’n klassituasie te verken en te beskryf. Die teoretiese raamwerk van die 

studie is gegrond op die Gestalt-teorie wat op die fenomenologiese metode 

van bewustheid fokus. Die navorser het van ’n kwalitatiewe 

navorsingsbenadering gebuik gemaak. Empiriese data is met behulp van 

fokusgroepe ingesamel en daar is gebruik gemaak van Creswell se spiraal 

van data-analise ter analisering en interpretasie van die ingesamelde data. 

Die gevolgtrekkings wat gemaak is, is dat onderwysers ’n behoefte het aan 

opleiding, ouerbetrokkenheid en persoonlike en professionele ondersteuning, 

ter akkommodering van die leerder met ’n lae selfwaarde in die klassituasie. 

Onderwysers het ook ’n behoefte geopper aan ’n riglyn wat hulle taak kan 

vergemaklik om die leerder met ’n lae selfwaarde in ’n klassituasie te kan 

akkommodeer. Ten slotte word daar aanbevelings ten opsigte van 

voornemende opleiding, die praktyk en verdere navorsing gemaak. 

 

 

Sleutelterme 

laerskool, onderwysers, leerders, lae selfwaarde, middel-kinderjare, Gestalt-

teorie 
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ABSTRACT 

Title: A needs assessment of teachers to accommodat e learners with a 

low self worth within the classroom.  

 

In practice, the learner with low self worth struggles to achieve certain goals 

and does not experience success in the classroom. Teachers involved in the 

lives of these learners do not always have the skills to motivate and handle 

them in the classroom. The general aim and focus of the research study 

therefore is to identify the needs of educators in a primary school setting in 

order to accommodate the learner with low self worth in the classroom. The 

theoretical framework of this study is based on the Gestalt theory, focussing 

on the phenomenological method of awareness. The researcher made use of 

a qualitative research approach and the empirical data was collected by 

means of focus groups. The collected data was analysed by Creswell’s spiral 

of data analysis. In conclusion, the researcher identified that educators have a 

need regarding their training, parental involvement, personal and professional 

support, and a need for a guideline to accommodate the learner with low self 

worth in the class. In closing, the researcher made some suggestions 

regarding future training of educators, practice and possible ideas for future 

research based on the needs of educators identified through this study. 

 

 

KEY WORDS 

Primary school, educator, learners, low self worth, middle childhood, Gestalt 

theory 
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VOORWOORD 

 

Hierdie dokument is volgens die NWU Harvard verwysingsmetode voorberei. 

 

In hierdie dokument word beide die terme “leerder” en “kind” gebruik. Die 

navorser gebruik die term “leerders” aangesien die navorsing oor 

onderwysers en die akkommodering van die leerder met ’n lae selfwaarde 

binne die klassituasie handel. Daar is egter tye wanneer daar slegs na die 

“kind” verwys word, omdat dit of so binne ’n spesifieke bron voorkom, of 

omdat daar nie noodwendig van die kind binne skoolverband gepraat word 

nie. 

 

Neem kennis van die verwysing van die outeur, Watson (2010?) en van die 

webtuistes Teacher Certification (2010?) en Hands on Scotland (2010?) in 

beide die dokument en die bronnelys. Volgens die NWU Verwysingsgids 

(2012:14) word daar op hierdie manier na ’n bron verwys wanneer daar nie 

pertinent na die datum van publikasie verwys word nie, maar wanneer daar ’n 

sterk vermoede oor die moontlike publikasiedatum is. 

 

Neem kennis dat die titel van hierdie dokument verskil van die titel op die 

skrywe wat vanaf die Departement van Onderwys ontvang is en as 

Addendum B in hierdie dokument aangedui word. Die rede hiervoor hou 

verband met die verfyning van die titel vanaf 2010 tot inhandiging. Die inhoud 

van die studie het egter presies dieselfde gebly.  



 
 

viii

INHOUDSOPGAWE 

VERKLARING DEUR NAVORSER      ii 

VERKLARING DEUR TAALVERSORGER     iii 

DANKBETUIGINGS        iv 

OPSOMMING         v 

ABSTRACT          vi 

VOORWOORD         vii 

HOOFSTUK 1 .................................................................................................. 1 

OORSIG EN INLEIDING TOT DIE STUDIE .................................................... 1 

1.1 INLEIDING ............................................................................................ 1 

1.2 ORIËNTERING EN PROBLEEMSTELLING ................... ..................... 1 

1.3 DOEL VAN DIE STUDIE ............................... ........................................ 5 

1.4 TEORETIESE RAAMWERK ............................... .................................. 5 

1.5 NAVORSINGSTRATEGIE EN METODOLOGIE ................. ................. 6 

1.5.1 Navorsingsbenadering en navorsingsontwerp ....................................................................... 7 

1.5.2 Literatuuroorsig ....................................................................................................................... 7 

1.5.3 Steekproefneming ..................................................................................................................... 7 

1.5.4 Data-insameling ........................................................................................................................ 8 

1.5.5 Analisering van data ................................................................................................................ 8 

1.6 VERTROUENSWAARDIGHEID VAN DIE STUDIE .............. ................ 8 

1.7 ETIESE ASPEKTE .................................... ........................................... 8 

1.7.1 Ingeligte toestemming .............................................................................................................. 9 

1.7.2 Vermyding van skade .............................................................................................................. 9 

1.7.3 Privaatheid, anonimiteit en vertroulikheid .......................................................................... 10 

1.7.4 Misleiding ten opsigte van die studie .................................................................................... 10 

1.7.5 Publikasie van navorsing ....................................................................................................... 10 

1.8 SAMEVATTING ....................................... ........................................... 11 



 
 

ix

HOOFSTUK 2 ................................................................................................ 12 

KONSEPTUELE RAAMWERK VAN DIE STUDIE ............... ......................... 12 

2.1 INLEIDING .......................................................................................... 12 

2.2 SELFWAARDE AS ’N BRUIKBARE BEGRIP ................. .................. 12 

2.2.1 Definisie van selfwaarde ........................................................................................................ 13 

2.2.2 Die ooreenkomste en verskille tussen selfbeeld en selfwaarde ........................................... 14 

2.3 ROLSPELERS WAT ’N BYDRAE LEWER TOT DIE LEERDER SE 
SELFWAARDE......................................... ..................................................... 15 

2.3.1 Ouers ....................................................................................................................................... 15 

2.3.2 Onderwysers ........................................................................................................................... 17 

2.4 SELFWAARDE VAN LEERDERS BINNE DIE KLASSITUASIE .... .... 19 

2.5 GESTALT-KONSEPTE VAN TOEPASSING OP DIE STUDIE ..... ..... 20 

2.5.1 Verhouding en die maak van kontak deur middel van dialoog.......................................... 22 

2.5.2 Die veldteorie .......................................................................................................................... 23 

2.6 BRONFENBRENNER SE EKOLOGIESE SISTEEMTEORIE ........ .... 25 

2.7 SAMEVATTING ....................................... ........................................... 27 

NAVORSINGSMETODOLOGIE ............................. ....................................... 28 

3.1 INLEIDING .......................................................................................... 28 

3.2 NAVORSINGSPROSES EN WERKSWYSE ..................... ................. 28 

3.2.1 Probleemanalisering en beplanning van die navorsing ....................................................... 28 

3.2.2 Navorsingsbenadering ........................................................................................................... 29 

3.2.3 Navorsingsontwerp ................................................................................................................ 31 

3.2.4 Literatuuroorsig ..................................................................................................................... 32 

3.2.5 Omskrywing van die universum, populasie en steekproefneming ..................................... 32 

3.2.6 Metode van data-insameling ................................................................................................. 33 

3.2.7 Etiese aspekte .......................................................................................................................... 36 



 
 

x

3.2.8 Analisering van data .............................................................................................................. 37 
Figuur 3.1 (Creswell, 2007:150). .................................................................... 37 

3.3 VERTROUENSWAARDIGHEID VAN DIE STUDIE .............. .............. 39 

3.4 SAMEVATTING ....................................... ........................................... 41 

HOOFSTUK 4 ................................................................................................ 42 

BEVINDINGE................................................................................................. 42 

4.1 INLEIDING .......................................................................................... 42 

4.2 HOOFTEMA 1: DEELNEMERS SE BESKOUING VAN HULLE ROL 
TEN OPSIGTE VAN DIE LEERDER MET ’N LAE SELFWAARDE . ............. 43 

4.2.1 Bewus te wees van die verskeidenheid rolle wat onderwysers vervul ................................ 44 

4.2.2 Neem kennis van die leerder met ’n lae selfwaarde se veld ................................................ 45 
4.2.1.1 Huislike omstandighede ............................................................... 45 
4.2.1.2 Armoede ...................................................................................... 47 
4.2.1.3 Ouers se optrede teenoor hulle kinders ....................................... 48 
4.2.1.4 Die skool ...................................................................................... 50 

4.2.3 Ken die leerder met ’n lae selfwaarde se proses .................................................................. 50 
4.2.3.1 Manifestasies van ’n lae selfwaarde by leerders .......................... 51 

4.2.4 Akkommodeer die leerder met ’n lae selfwaarde ................................................................ 51 
4.2.4.1 Pogings wat deelnemers reeds aanwend ter akkommodering van die 
leerder met ’n lae selfwaarde ......................................................................... 52 

4.3 HOOFTEMA 2: BEHOEFTES VAN DEELNEMERS TEN EINDE DIE 
LEERDER MET ’N LAE SELFWAARDE TE AKKOMMODEER....... ............ 53 

4.3.1 Opleiding ................................................................................................................................. 54 
4.3.1.1 Meer fokus op opleiding in die algemene welstand van leerders . 54 

4.3.2 Deelnemers se behoefte aan meer ondersteuning vanaf die ouers ..................................... 55 
4.3.2.1 Ondersteuning in die vorm van ouerbetrokkenheid ...................... 55 

4.3.3 Deelnemers se behoefte aan persoonlike ondersteuning ..................................................... 56 
4.3.3.1 Ondersteuning vir onderwysers in die vorm van 
ondersteuningsgroepe ................................................................................... 56 

4.3.4 Deelnemers se behoefte aan professionele ondersteuning ................................................... 57 
4.3.4.1 Professionele ondersteuning vir leerders ..................................... 57 

4.3.5 ’n Behoefte aan riglyne ter akkommodering van die leerder met ’n lae selfwaarde ........ 58 

4.4 SAMEVATTING ....................................... ........................................... 59 



 
 

xi

HOOFSTUK 5 ................................................................................................ 60 

GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS ................... ............................ 60 

5.1 INLEIDING .......................................................................................... 60 

5.2 ’N OORSIG VAN DIE NAVORSINGSONDERWERP ............. ............ 60 

5.3 BETEKENISVOLLE BEVINDINGS ......................... ........................... 61 

5.4 AANBEVELINGS ...................................... .......................................... 65 

5.4.1 Aanbevelings ten opsigte van voornemende opleiding ........................................................ 65 

5.4.2 Aanbevelings ten opsigte van die praktyk ............................................................................ 65 
• Ouerbetrokkenheid .............................................................................. 66 
• Persoonlike ondersteuning .................................................................. 66 
• Professionele ondersteuning vir leerders ............................................ 67 
• ’n Riglyn ter akkommodering van die leerder met ’n lae selfwaarde in 
die klassituasie............................................................................................... 67 

5.4.3 Aanbevelings ten opsigte van verdere navorsing ................................................................. 68 

5.5 SLOTOPMERKING ..................................... ....................................... 68 

ADDENDUM A ........................................ ...................................................... 76 

ADDENDUM B ........................................ ...................................................... 78 

ADDENDUM C .............................................................................................. 80 

ADDENDUM D .............................................................................................. 82 

ADDENDUM E............................................................................................... 83 
 

 

Tabel 2.1          14 

 

Tabel 2.2          15 

 

Tabel 4.1          42 

 

Tabel 4.2          52  



 
 

1 

HOOFSTUK 1 

OORSIG EN INLEIDING TOT DIE STUDIE 

1.1 INLEIDING 
Verskeie uitdagings word aan onderwysers in Suid-Afrika (SA) gestel waarvan die 

akkommodering van die leerder met ’n lae selfwaarde in ’n klassituasie, een is. 

Onderwysers beskik egter nie altyd oor die kennis, vaardigheid of tyd om hierdie 

leerders in ’n klassituasie te akkommodeer nie. Met hierdie studie wil die navorser 

daarom poog om vas te stel wat onderwysers se behoeftes ten opsigte van die 

akkommodering van leerders met ’n lae selfwaarde in ’n klassituasie is. 

1.2 ORIËNTERING EN PROBLEEMSTELLING 
Onderwysers is onderworpe aan baie beroepsuitdagings. Volgens die Policy 

Handbook for Educators behels die kernverantwoordelikhede van die onderwyser 

gedurende die normale skooldag die geskeduleerde onderrig-tyd, “relief-teaching”, 

ekstra- en meegaande kurrikulêre aktiwiteite, pastorale verpligtinge (detensie, 

skolierpatrollie, ens), administasie, toesighoudende en bestuursfunksies, 

professionele verpligtinge (vergaderings, werkswinkels, ens), beplanning, 

voorbereiding en evaluasie (Brunton & Vennote 2003:C62). Buiten dit wat gedurende 

die normale skooldag van die onderwyser verwag word, het onderwysers ook buite 

die normale skooldag sekere verpligtinge soos beplanning, voorbereiding, evaluasie, 

ekstra- en meegaande kurrikulêre aktiwiteite, professionele verpligtinge 

(vergaderings, seminare, werkswinkels, ens) en professionele ontwikkeling (Brunton 

& Vennote 2003:C62). 

 

Verder stipuleer die Policy Handbook for Educators dat onderwysers gedurende die 

normale skooldag by die skool moet wees en dat hierdie tydperk nie minder as sewe 

ure per dag mag behels nie (Brunton & Vennote, 2003:C63). Hierdie sewe ure sluit 

pouses in asook die dele van die dag wanneer die leerders nie by die skool is nie. 

Die bogenoemde verpligtinge moet nagekom word sonder dat daar met 

geskeduleerde onderrigtyd ingemeng word en sonder enige negatiewe impak op die 

kurrikulum. 
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Dit is duidelik dat onderwys nie net die onderrig van leerders behels nie, maar ’n wye 

verskeidenheid administratiewe verantwoordelikhede en take behels wat daagliks 

die aandag van ’n onderwyser vereis. Dit is binne hierdie konteks wat onderwysers 

ook gekonfronteer word met leerders met ’n lae selfwaarde en wat as gevolg 

daarvan nie maksimaal binne die klassituasie funskioneer nie. 

 

Volgens Scherer (2008:7) is onderwysers oor die algemeen daarop ingestel om 

optimisties te wees en die meeste onderwysers volg hierdie beroep om jongmense 

te help om hulle toekomsdrome te vervul. Beginneronderwysers sien daarna uit om 

met kinders te werk, maar hierdie positiewe houding word meermale beïnvloed deur 

moeilike situasies soos: 

 

• leerders wat nie huiswerk doen nie; 

• kollegas wat vasgevang is in ouer maniere van onderrig; 

• ouers wat die swak gedrag van hulle kinders ondersteun; 

• beleidopstellers se kritiek teenoor die skool; 

• die druk om te onderrig sodat daar toetse geskryf kan word; 

• te min tyd om betekenisvol te onderrig (Scherer, 2008:7). 

 

Volgens Younghusband (in Pickering, 2008:22) kan aspekte soos werkslading en 

druk ten opsigte van tyd onderwysers verder negatief beïnvloed. Stressors waarmee 

onderwysers te doen kan kry behels die volgende: 

 

• Druk ten opsigte van tyd (lang werksure en te min onderrigtyd) [eie 

invoeging]; 

• Klasgrootte; 

• Inklusiewe klaskamers (kinders met verskillende kognitiewe vlakke in een 

klas) [eie invoeging]; 

• Werksdruk impakteer op persoonlike lewe (werksdruk noodsaak onderwysers 

om baie tyd aan hulle beroep te spandeer wat ’n invloed het op die 

hoeveelheid tyd wat hulle aan hulle eie familie spandeer) [eie invoeging]; 

• Veranderinge in die werkplek (personeelvermindering, nuwe bestuur) [eie 

invoeging]; 
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• ’n Tekort aan administratiewe ondersteuning; 

• Onvoldoende ondersteuning vanaf kollegas; 

• ’n Tekort aan hulpmiddels (tafels, stoele, boeke, leermateriaal) [eie 

invoeging]; 

• Leerders wat ontwrigtend van aard is (Younghusband in Pickering, 2008:22-

23). 

 

Ten opsigte van klasgrootte noem die webtuiste www.expatcapetown.com (2012) 

dat Suid-Afrika 12 miljoen leerders het wat in 26 000 staatskole is. Hierdie staatskole 

word verdeel in 20 000 laerskole en 6 000 hoërskole. Daar is na raming 33 leerders 

vir elke onderwyser. Hieruit is dit duidelik dat die gemiddelde klasse groot is en dat 

onderwysers baie leerders binne die klassituasie gelyk moet hanteer. 

 

Ten spyte van ’n reeds uitgebreide pligtestaat, die moeilike situasies waarmee 

onderwysers te doen kry en die genoemde beroepstressors, is een van die doelwitte 

van die onderwys volgens Young en Hoffmann (2004:87) om kinders te help om ’n 

produktiewe lewe te lei. Hierdie word as ’n opvoedkundige doelwit gesien wat daarop 

gerig is om kinders te help om goed te voel oor hulleself (Young & Hoffmann, 

2004:87). ’n Produktiewe lewe binne die klassituasie sou dus moontlik die volgende 

kan behels: Leerders wil voel dat hulle waardig is; dat daar na hulle geluister word; 

dat daar aan hulle toepaslike uitdagings en grense gestel word; dat hulle geleer word 

om probleme op te los; dat hulle vir hulle pogings geprys word en dat daar vir hulle 

geleenthede tot sukses geskep word. Young en Hoffmann (2004:88) noem verder 

dat die mate waartoe kinders voel dat hulle aanvaar word, van gehou word en dat 

ander vir hulle lief is, ’n beduidende positiewe effek op hulle het. Oor die algemeen 

wil kinders voel dat daar vir hulle omgegee word (Young & Hoffmann, 2004:88-89). 

 

Volgens Burnes en Lawrence (in Collins, 2000:157) het navorsing aangedui dat 

onderwys in die algemeen meer effektief sal wees sodra onderwysers nie net op die 

ontwikkeling van die leerder se vaardighede fokus nie, maar ook aandag aan die 

leerder se affektiewe welstand gee. Eisner (2005:16) meld verder dat kinders nie net 

intellektueel op opvoedkundige situasies reageer nie, maar ook emosioneel en 

sosiaal. Wanneer die emosionele en sosiale aspekte van die kind afgeskeep word 
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en daar net op waarneembare akademiese prestasie gefokus word, word jongmense 

se behoefte aan ’n lewe van bevrediging geïgnoreer. 

 

Schunk, Pintrich en Meece (2010:1) noem dat selfwaarde ’n emosionele reaksie op 

die self is. Dit beteken dat die individu goed kan voel oor sy of haar prestasies en 

trots kan wees op hom- of haarself. Selfwaarde het dus te doen met ’n algemene 

goeie beeld wat die individu oor hom- of haarself het. Donald, Lazarus en Lolwana 

(2002:129) definieer selfwaarde daarom met reg as ’n persoon se sin van eie 

waarde. Binne die klassituasie kry onderwysers egter te doen met leerders wat nie 

goed voel oor hulleself nie, wat nie sukses behaal in terme van hulle vordering nie 

en wat deur hulle optrede ’n boodskap oordra, naamlik dat hulle sin van eie waarde 

laag is. Dit is die leerders wat tipies huiwerig is om aan klasbesprekings deel te 

neem, wat maklik moed opgee en nie glo dat hulle sukses kan behaal nie en wat 

geneig is om hulleself as minderwaardig te ag teenoor ander klasmaats (Donley & 

Keen, 2000:5; Habib, 2008:1-2; Oaklander, 1988:281-282). 

 

Wanneer Brunton en Vennote (2003:C67) dus in die Policy Handbook for Educators 

aandui dat onderwysers voorsiening moet maak vir die algemene welstand van die 

leerders in hulle sorg, kan aangeneem word dat onderwysers dus die leerder met ’n 

lae selfwaarde in die klassituasie moet akkommodeer. Meyers (2010) en 

Germishuys (2010) is egter van mening dat onderwysers nie altyd oor die nodige 

vaardighede en kennis beskik om die leerder met ’n lae selfwaarde binne die 

klassituasie te akkommodeer nie. As gevolg hiervan versuim onderwysers om twee 

van die doelwitte van onderwys na te kom, naamlik om toe te sien dat kinders binne 

’n klassituasie ’n produktiewe lewe lei (Young & Hoffmann, 2004:87) en dat 

onderwysers soos reeds genoem voorsiening moet maak vir die algemene welstand 

van die leerders in hulle sorg. 

 

Die navorsingsvraag wat daarom vanuit die bogenoemde besprekings voortspruit, 

word soos volg geformuleer: 

 

Wat is onderwysers se behoeftes ter akkommodering v an die leerder met ’n lae 

selfwaarde in ’n klassituasie? 
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1.3 DOEL VAN DIE STUDIE 
Met hierdie kwalitatiewe studie beoog die navorser om onderwysers se behoeftes ter 

akkommodering van die leerder met ’n lae selfwaarde in ’n klassituasie te verken en 

te beskryf. 

 

1.4 TEORETIESE RAAMWERK 
Binne die konteks van hierdie studie sal daar van sekere beginsels van die Gestalt-

teorie en van Bronfenbrenner se ekosistemiese teorie gebruik gemaak word. Die 

Gestalt-teorie word gedefinieer volgens drie beginsels, naamlik:  

 

• Fenomenologie 

• Eksistensiële dialoog, en 

• Die veldteorie (Yontef 1993:200). 

 

Yontef (1993:125) definieer die veldteorie as ’n ontdekkingswyse wat die hele veld 

waarvan die individu tans deel is, insluit. Elke deel van die veld is afhanklik van die 

volgende deel, met ander woorde die dele is nie van mekaar geïsoleer nie, maar 

staan in verhouding tot mekaar (Eisner in Scherer, 2005:7) en kan as ’n sistematiese 

web van verhoudings gesien word. Yontef (1993:125) is verder van mening dat die 

veld uit dit bestaan wat in die hier en nou deel uitmaak van ’n individu se lewe. Binne 

die konteks van die studie is dit dus duidelik dat onderwysers en leerders binne ’n 

klassituasie nie los van mekaar staan nie en dat onderwysers dus ’n rol te speel het 

in die akkommodering van die leerder met ’n lae selfwaarde. 

 

Wanneer daar na Bronfenbrenner se ekologiese teorie  gekyk word, sluit dit baie 

goed aan by die Gestalt-konsep van die veldteorie. Volgens Ahuja (2012:1) word vier 

tipes sisteme deur hierdie ekologiese teorie gedefinieer en die begrip van die 

interaksies tussen hierdie sisteme is die sleutelkomponent van hoe ’n kind ontwikkel. 

McWhirter, McWhirter, McWhirter en McWhirter (2004:21-22) beskryf die vier tipes 

sisteme soos volg: 

 

• Mikrosisteem  – diegene met wie daar direk in kontak gekom word, 

byvoorbeeld die familie, die skool, onderwysers en klasmaats. 
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• Mesosisteem  – die interafhanklikheid tussen die verskillende mikrosisteme. 

• Eksosisteem  – die interafhanklikheid tussen dit waarby die individu nie direk 

by betrek word nie, byvoorbeeld publieke beleid en politieke strukture. 

• Makrosisteem  – behels aspekte soos kulturele waardes, geloofsisteme, 

gemeenskaplike strukture en geslagsrolle (McWhirter et al., 2004:21-22). 

 

Eksistensiële dialoog is nog ’n beginsel van die Gestalt-teorie wat as teoretiese 

vertrekpunt vir die studie benut sal word. Volgens Yontef (1993:39) ontstaan dialoog 

wanneer mense op ’n egte en betekenisvolle manier kontak maak of met mekaar in 

interaksie tree. Grobler, Schenck en Du Toit (2003:125) is van mening dat daar nie 

met mense gewerk kan word sonder dat daar met hulle gekommunikeer word of dat 

interaksie plaasvind nie. Die drie dialogiese waardes van die Gestalt-benadering wat 

veral gepas is binne die konteks van ’n klassituasie word deur Yontef (1993:127) 

verduidelik as insluiting (wanneer ’n persoon hom- of haarself soveel as moontlik in 

die ervaring van ’n ander persoon plaas sonder om die persoon te oordeel, of die 

persoon se optredes te interpreteer of te analiseer), teenwoordigheid (wanneer 

daar betekenisvol teenoor ’n persoon opgetree word en gereeld persoonlike 

ervarings, denke, gevoelens en voorkeure uitgedruk word om sodoende by te dra tot 

die verhoging van die persoon se sin van bewustheid) en die feit dat dialoog geleef 

moet word (dialoog word “gedoen” en nie net gepraat nie en kan dus verskillende 

modaliteite aanneem wat ’n vorm van energie tussen die betrokkenes behels). Dit is 

duidelik vanuit die Policy Handbook for Educators dat die grootste deel van ’n 

onderwyser se daaglikse roetine bestaan uit dialoog en om kontak met die leerders 

te maak (Brunton & Vennote, 2003:C67-C68). Hoe onderwysers dus teenoor 

leerders optree blyk ’n rol te speel ten opsigte van hoe leerders hulleself binne die 

klassituasie sal uitdruk of nie. 

 

1.5 NAVORSINGSTRATEGIE EN METODOLOGIE 
In hierdie afdeling sal daar oorsigtelik gekyk word na die navorsingsbenadering, die 

tipe navorsing en die navorsingsontwerp, die literatuuroorsig en die 

steekproefneming, die metodes van data-insameling en die proses van data-

analisering wat vir die doel van hierdie studie gebruik sal word. 
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1.5.1 Navorsingsbenadering en navorsingsontwerp 
Die navorser beoog om gebruik te maak van ’n kwalitatiewe navorsingsbenadering. 

Mason (2002:1) noem dat dit ’n beloningswaardige aktiwiteit is om uit te voer juis 

omdat die navoser deur middel van kwalitatiewe navorsing ’n wye verskeidenheid 

dimensies van die sosiale wêreld kan ondersoek. Hierdie dimensies sluit aspekte 

van die alledaagse lewe, tesame met die begrip en ervarings van die deelnemers, en 

die werking van sosiale prosesse en verhoudings in. Die navorser gaan van ’n 

gevallestudie navorsingontwerp gebruik maak. Kothari (2004:113) noem dat die 

gevallestudie ’n populêre manier van kwalitatiewe analise is en dat dit ’n sorgvuldige 

en volledige waarneming van ’n sosiale eenheid is. Hierdie eenheid kan ’n persoon, 

’n gesin, ’n instituut, ’n kultuurgroep of selfs ’n gemeenskap wees. Vir die doel van 

die beoogde studie, sal die sosiale eenheid twee verskillende groepe onderwysers 

behels. 

1.5.2 Literatuuroorsig 
Volgens Bak (2004:18) het die literatuuroorsig ten doel om die teoretiese raamwerk 

vir die studie af te baken, aan te dui waar die studie teen die agtergrond van vorige 

navorsing inpas en om die belangrikheid van die studie aan te dui. Vir die doel van 

hierdie studie sal literatuursoektogte geloods word deur gebruik te maak van 

joernale en databasisse soos EBSCO Host, PsycLit en ProQuest wat geraadpleeg 

sal word om relevante en resente inligting te bekom. 

 

1.5.3 Steekproefneming 
Vir Lune, Pumar en Koppel (2010:81) is dit belangrik om tydens die seleksie van die 

deelnemers die volgende drie sleutelkomponente in ag te neem: die definiëring van 

die populasie, die definiëring van die gedeelte van die populasie (die steekproef) wat 

die studie gaan verteenwoordig en die gevalle waarmee gewerk gaan word. Vir die 

doel van hierdie studie het die populasie uit onderwysers van twee geselekteerde 

laerskole in die Gauteng-Wes distrik bestaan. 

 

Die navorser beoog om van ’n gerieflikheidsteekproefneming (Gravetter & Forzano, 

(2003:125) gebruik te maak om die deelnemers te selekteer. Die kriteria vir insluiting 

van die steekproef sal die volgende behels, naamlik: 
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• Geslag (manlik en vroulik) 

• Taal (Afrikaans en Engels) 

• Deelnemer moet ’n laerskoolonderwyser/es wees 

• Vrywillige deelname 

1.5.4 Data-insameling 
Vir die doel van hierdie studie sal die navorser gebruik maak van twee verskillende 

fokusgroepe. Die fokusgroepe sal uit deelnemers van verskillende laerskole bestaan 

wat op grond van die kriteria vir insluiting in die steekproef geselekteer sal word. 

Kitzinger en Barbour (1999:4) definieer fokusgroepe as ’n groepbespreking wat 

spesifieke kwessies verken. Die groep is gefokus omdat dit ’n vorm van 

gesamentlike aktiwiteit behels. Die navorser sal ook van waarneming en veldnotas 

gebruik maak om enige nie-verbale gedrag aan te teken. Fokusgroeponderhoude sal 

met die toestemming van die deelnemers met ’n videokamera opgeneem word ten 

einde die ingesamelde data te transkribeer vir die doeleindes van data-analise. 

1.5.5 Analisering van data 
Die navorser sal gebruik maak van Creswell (2007:150) se spiraal van data-analise 

ten einde die ingesamelde data te analiseer en te interpreteer. 

1.6 VERTROUENSWAARDIGHEID VAN DIE STUDIE 
Volgens Nieuwenhuis (2010:113) is vertrouenswaardigheid tydens die proses van 

kwalitatiewe navorsing van uiterste belang. Die navorser sal onder meer die 

beginsels van vertrouenswaardigheid soos deur Nieuwenhuis (2010:113-115) 

bespreek word, gebruik om die vertrouenswaardigheid van die studie te waarborg. 

Hierdie beginsels behels die benutting van verskeie databronne, die sorgvuldige kies 

van aanhalings tydens die bespreking van die data en die toepassing van 

vertroulikheid en anonimiteit. Verder sal die navorser ook gebruik maak van Lincoln 

en Guba (in Creswell, 2007:203) se vier konstrukte naamlik geloofwaardigheid, 

oordraagbaarheid, vertroubaarheid en bevestigbaarheid ten einde die 

vertrouenswaardigheid van die studie te waarborg. 

1.7 ETIESE ASPEKTE 
Navorsingsetiek het te doen met die verantwoordelikheid van die navorser om eerlik 

teenoor die deelnemers van die studie op te tree en hulle met respek te behandel. 

Navorsers is gewoonlik ook onderhewig aan ’n stel etiese riglyne wat van hulp is 
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tydens besluitneming en die fisiese uitvoer van die navorsing (Gravetter & Forzano, 

2003:59). Vir die doel van hierdie studie het die navorser etiese klaring van die 

Universiteit van Suid-Afrika op 28 Julie 2010 gekry om die studie te kan onderneem. 

Hierdie goedkeuring is vroeg in Maart 2011 deur NWU aanvaar en daarna is 

toestemming verleen om die studie verder by NWU voort te sit.   

 

In hierdie afdeling word die etiese aspekte soos ingeligte toestemming, die 

vermyding van skade, privaatheid, anonimitiet, vertroulikheid, misleiding, die 

bekwaamheid van die navorser en die publikasie van die navorsing bespreek. 

1.7.1 Ingeligte toestemming 
Gravetter en Forzano (2003:66) is van mening dat die konsep van ingeligte 

toestemming daaroor gaan dat die deelnemers volledig ingelig moet word oor die 

navorsing en die rol wat hulle as deelnemers het. Op grond van die inligting wat die 

deelnemers bekom moet hulle dan ’n keuse kan uitoefen om vrywillig aan die studie 

deel te neem. 

 

Die proses van die navorsing, asook die deelnemers se rol binne hierdie proses sal 

tydens die eerste ontmoeting aan die deelnemers verduidelik word. Alle konsepte en 

terminologie sal uitgeklaar word en duidelik gemaak word en die deelnemers sal die 

geleentheid gegee word om vrae te vra en enige onduidelikhede op te klaar. Die 

navorser sal elke deelnemer se skriftelike toestemming verkry (sien Addendum A), 

nadat hulle vrywillig besluit het om aan die navorsing deel te neem. Die data-

insameling sal eers tydens die tweede ontmoeting met die deelnemers geskied. 

 

Die navorser sal ook toestemming vanaf die Departement van Onderwys verkry 

(sien Addendum B) om die navorsing in twee laerskole te kan uitvoer en 

toestemming sal ook by die hoofde van die onderskeie skole verkry word (sien 

Addendum C). 

1.7.2 Vermyding van skade 
Dit is die navorser se verantwoordelikheid om die deelnemers te beskerm teen enige 

vorm van fisiese of sielkundige skade (Gravetter & Forzano, 2003:63). Die navorser 

voorsien nie dat daar enige benadeling van die deelnemers sal plaasvind nie, maar 

daar sal wel aan die deelnemers die geleentheid gegee word om enige 
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onduidelikhede of aspekte waaroor hulle ongemak ervaar, uit te lig. Daar sal ook 

geleentheid gegee word vir die verbalisering van emosies indien die behoefte sou 

ontstaan. Die navorser sal met ’n maatskaplike werker kontrakteer om twee gratis 

sessies aan deelnemers te bied indien ’n behoefte aan emosionele ondersteuning 

ontstaan weens die bespreking van die onderwerp. 

1.7.3 Privaatheid, anonimiteit en vertroulikheid 
Lune et al. (2010:141) beskryf anonimiteit as die beskerming van die deelnemer se 

identiteit. Gravetter en Forzano (2003:71) is van mening dat wanneer die inligting 

wat vanuit die data-insamelingsproses verkry word vertroulik hanteer word, dit die 

deelnemer se privaatheid beskerm. Die meeste individue wil graag die versekering 

van vertroulikheid hê voordat hulle persoonlike inligting met die navorser sal deel. Dit 

is juis om hierdie rede dat Lune et al. (2010:141) van mening is dat wanneer 

individue gevra word om aan ’n studie deel te neem, hulle ingelig moet word en 

duidelikheid moet verkry oor die gevare, voordele en die vereistes van die navorsing. 

 

Deelnemers se privaatheid sal gewaarborg word deur nie tydens verslagdoening van 

die studie die deelnemers se name te gebruik nie. Daar sal vervolgens aan elke 

deelnemer ’n letter van die alfabet toegeken word om hulle privaatheid te verseker. 

Die name van die verkose skole sal ook nie bekend gemaak word nie. Wanneer die 

deelnemers sekere kinders as voorbeelde tot versterking van hulle opinies of 

ervarings gebruik, sal hierdie kinders se name ook nie genoem word nie. 

1.7.4 Misleiding ten opsigte van die studie 
Gravetter en Forzano (2003:69) is van mening dat misleiding die doelbewuste 

terughouding van inligting rakende die navorsing behels. Die moontlikheid van 

misleiding sal verminder word deur tydens die eerste ontmoeting alle vrae van die 

deelnemers te beantwoord. Alle onbekende terme en die rol wat hulle tydens die 

navorsingsproses vertolk, sal ook aan die deelnemers verduidelik word. 

1.7.5 Publikasie van navorsing 
Die navorser sal die riglyne van Strydom (2011a:126) volg om hierdie afdeling 

duidelik te maak. Daar sal genoegsame aandag aan die skryf van die verslag gegee 

word, met ander woorde die verslag sal akkuraat en duidelik wees en alle belangrike 

inligting bevat. Daar sal gewaak word teen vooroordele tydens die skryf van die 
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navorsingsverslag en die nodige erkenning sal aan die outeurs van bronne gegee 

word. Die moontlike tekortkominge van die navorsing sal ook tydens verslagdoening 

in ag geneem word. Die deelnemers sal ook na afloop van die navorsingsproses 

ingelig word oor die bevindinge van die navorsing. 

 

In Hoofstuk 3 word daar spesifiek melding gemaak van die etiese aspekte wat ter 

sprake is tydens die gebruik van fokusgroepe as data-insamelingsmetode. 

1.8 SAMEVATTING 
In hierdie hoofstuk is aandag gegee aan die oriëntering, probleemstelling en die 

navorsingsvraag van die studie asook ’n oorsigtelike bespreking van die 

navorsingsmetode en etiese aspekte wat vir die doel van die studie benut en in ag 

geneem sal word. Hoofstuk 2, wat vervolgens bespreek word, bevat ’n konseptuele 

raamwerk waar die hoofkonsepte wat deel van die studie vorm uitgelig word. 



 
 

12 

HOOFSTUK 2 

KONSEPTUELE RAAMWERK VAN DIE STUDIE 

 

2.1 INLEIDING 
Hoofstuk 2 behels die uiteensetting van die hoofkonsepte van die studie. Die 

hoofstuk begin met selfwaarde as ’n bruikbare begrip. Daarna volg ’n definisie van 

selfwaarde, asook ’n uiteensetting van die ooreenkomste en verskille tussen 

selfbeeld en selfwaarde. Die belangrike rolspelers soos ouers en onderwysers wat ’n 

rol speel in die leerder se selfwaarde word ook bespreek. Selfwaarde binne die 

klassituasie geniet ook aandag. Gestalt-konsepte wat van toepassing is op die studie 

asook Bronfenbrenner se ekologiese sisteem-teorie sal in hierdie hoofstuk bespreek 

word. 

2.2 SELFWAARDE AS ’N BRUIKBARE BEGRIP 
Selfbeeld as ’n konsep en die verwysing na ’n persoon se selfbeeld, dateer sover 

terug as 1657 toe daar vir die eerste keer hiervan melding gemaak is. Dit is egter 

eers 308 jaar later, in 1965, wat selfwaarde as ’n afsonderlike konsep erken is. Selfs 

vandag is daar baie woordeboeke wat selfwaarde as sinoniem tot selfbeeld definieer 

(Bogee, 1997:1). 

 

Tydens die literatuursoektog was dit ook opvallend hoeveel outeurs van verskillende 

begrippe gebruik maak wanneer daar verwys word na hoe ’n persoon oor hom- of 

haarself voel en dink. Sommige outeurs verwys na selfkonsep (Lawrence in Collins, 

2000) en ander weer na selfbeeld (self esteem) (Berk, 1999; Coetzee & Jansen, 

2007; Donley & Keen, 2000; Gouws, Kruger & Burger, 2000; Habib, 2008; Lawrence, 

2006; McWhirter et al., 2004; Powell, 2004; Shore, 2005; Watson, 2010? en Young 

& Hoffmann, 2004). Selfbeeld is dus multi-dimensioneel en word ook gedefinieer as 

deel van ’n persoon se selfkonsep (Berk, 1999:485; Young & Hoffmann, 2004:87). 

Dit wil dus voorkom asof sekere outeurs die term selfbeeld algemeen gebruik om 

ook na selfwaarde en selfkonsep te verwys. 

 

Alhoewel Cherry (2013) die begrippe selfbeeld en selfwaarde as sinoniem beskou en 

die twee begrippe in baie opsigte na dieselfde ding verwys, tref outeurs wel ’n 
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onderskeid tussen hierdie begrippe. Formica (2008:1) is onder meer van mening dat 

selfbeeld nie die sosiale en interaktiewe aspekte van die ontwikkeling van die self in 

ag neem nie. Teenoor selfbeeld, is selfwaarde die manier hoe die individu hom- of 

haarself en die sosiale omgewing ervaar. Die manier hoe die sosiale omgewing die 

individu ervaar, word ook in die konsep selfwaarde vervat. Verder noem Formica 

(2008:1) dat selfwaarde ook die manier van interaksie wat die individu met die 

omgewing het, erken. Dit het ook te doen met die individu se persoonlike interaksie 

(met hom- of haarself) en dit is op self-persepsie gebaseer. Hierdie dinamiek is nie 

iets wat in die konsep selfbeeld vervat word nie, aangesien selfbeeld nie die 

transaksionele, menslike natuur van verhouding, kultuur en gemeenskap in ag neem 

nie. 

 

Die term selfwaarde word vervolgens gedefinieer en daarna sal die spesifieke 

ooreenkomste en verskille tussen selfbeeld en selfwaarde uitgelig word. 

2.2.1 Definisie van selfwaarde 
Schunk et al. (2010:1) is van mening dat selfwaarde nie met ’n individu se 

persepsies van selfbekwaamheid verwar moet word nie, aangesien selfwaarde ’n 

meer emosionele reaksie op die self is. Dit kan onder andere die volgende beteken: 

 

• Dat ’n persoon trots is op hom- of haarself; 

• Dat ’n persoon trots is op sy of haar gedrag; 

• Dat ’n persoon goed voel oor hom- of haarself; 

• Dat ’n persoon goed voel oor wat hy of sy bereik het; 

• ’n Algemene positiewe beeld van ’n mens self (Schunk et al., 2010:1). 

 

Selfwaarde neem nie net die individu se gevoelens ten opsigte van identiteit in ag 

nie, maar ook die manier hoe die individu voel oor die interaksies wat daar met die 

omgewing is. Hierdie interaksies is gebaseer op die grense wat vir die individu 

daargestel is, asook die manier hoe die individu sy of haar emosies beheer (Formica 

2008:1). 
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2.2.2 Die ooreenkomste en verskille tussen selfbeel d en selfwaarde 
Ten einde ’n meer konkrete beeld te kry oor die verwantskappe al dan nie tussen 

selfbeeld en selfwaarde word hierdie ooreenkomste vervolgens in tabel 2.1 

aangedui, waarna die verskille in tabel 2.2 aangedui sal word. 

Tabel 2.1: Ooreenkomste tussen selfbeeld en selfwaarde 

Selfbeeld Selfwaarde 

 

• Dit wat mense van hulleself dink en 

hoe hulle oor hulleself voel, ’n 

persoon se selfevaluasie, ’n sin van 

selfwaarde (Young & Hoffmann, 

2004:87). 

 

• Dit is ’n emosionele reaksie op die 

self (Schunk et al., 2010:1); positiewe 

opinie van die self, is die grondslag 

van die individu se vermoë om in 

hom- of haarself te glo (Bogee, 

1997:2); die manier hoe ’n persoon 

hom- of haarself evalueer (Bovasso, 

2011:3). 

• Die manier hoe ’n persoon hom- of 

haarself ag en glo dat hy of sy 

belangrik is (McWhirter et al., 

2004:84). 

Dit is wanneer ’n persoon trots is op 

hom- of haarself, trots is op sy of haar 

gedrag, om goed te voel oor wat hy of sy 

bereik het (Schunk et al., 2010:1). 

• Gevoelens wat met die self te doen 

het, met ander woorde die antwoord 

op die vraag: “Hoe voel ek oor 

myself?” (Gouws et al., 2000:82). 

• Selfwaarde is ’n algemene goeie 

beeld wat ’n individu oor hom- of 

haarself het (Schunk et al., 2010:1). 

• Dit is nie net ’n gelukkige, positiewe 

idee oor die persoon self nie, maar 

eerder ’n refleksie van die persoon se 

karakter en selfrespek (Donley & 

Keen, 2000:1). 

• Selfwaarde en selfrespek is sinoniem 

(Cherry, 2013:1). 

• Kinders met ’n lae selfbeeld word 

gewoonlik beskryf as diegene wat 

huiwer om kanse te waag en hulle 

praat en dink ook negatief oor 

hulleself (Shore, 2005:1; Young & 

Hoffmann, (2004:1). 

• Kinders met ’n lae selfwaarde het die 

geneigdheid om hulleself te minag 

(Bandura in Bovasso, 2011:4). 
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Bogee (1997:1-2) is van mening dat selfbeeld beslis nie sinoniem aan selfwaarde is 

nie, maar dat selfwaarde die portaal is waardeur selfbeeld ontvang word. 

 

Tabel 2.2: Verskille tussen selfbeeld en selfwaarde 

Selfbeeld Selfwaarde 

• Selfbeeld is ook dit wat die individu 

van hom- of haarself dink (Bogee, 

1997:1). Daar word dus afgelei dat 

selfbeeld iets te doen het met die 

individu se kognitiewe denke. 

• Selfwaarde word slegs gebaseer op 

gevoelens en nie op feite nie (Powell, 

2004:8). 

• Selfbeeld is afkomstig vanaf ’n bron 

buite die individu (Bogee, 1997:1). 

• Selfwaarde is afkomstig vanaf ’n bron 

binne die individu (Bogee, 1997:2). 

 

Dit is dus duidelik dat selfbeeld en selfwaarde wel in sekere gevalle met mekaar 

verband hou en in sekere gevalle teenoor mekaar staan. 

 

2.3 ROLSPELERS WAT ’N BYDRAE LEWER TOT DIE LEERDER SE 

SELFWAARDE 

Die navorser neem kennis van die feit dat daar baie rolspelers is wat kan bydrae tot 

die leerder se selfwaarde. Die rolspelers waarop daar egter in hierdie studie gefokus 

word, is die ouers en onderwysers en dit word vervolgens bespreek. 

 

2.3.1 Ouers 
Watson (2010?:1) dui tereg aan dat ouers ’n groot rol speel ten opsigte van hoe 

goed of sleg kinders oor hulself voel. Darling (1999:1) noem in hierdie verband dat 

ontwikkelingsielkundiges reeds vanaf 1920 belangstelling toon in hoe ouers hulle 

kinders se sosiale bevoegdheid beïnvloed. Dit wil voorkom asof dit veral ouers se 

ouerskapstyle is wat hierin ’n rol speel. Baumrind (in Gouws et al., 2000:70-71) 

onderskei tussen drie soorte ouerskapstyle naamlik outoritêre, permissiewe en 

outokratiese ouers en ’n vierde soort naamlik onbetrokke ouers, kan hierby gevoeg 

word (Darling, 1999:2). 
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Volgens Gouws et al. (2000:70-71) is outokratiese ouers rigied en onbuigbaar ten 

opsigte van wat hulle as reg en verkeerd beskou. Hierdie ouers verwag totale 

gehoorsaamheid vanaf hulle kinders en is totaal in beheer van hulle kinders se 

gedrag en houding. Daar is dus selde gesprekke oor reëls en beginsels. Kinders van 

outoritêre ouers word nie die geleentheid gegun om hulle eie opinie te lug nie en 

word gestraf of gedreig met straf indien hulle hulle ouers bevraagteken (Gouws et 

al., 2000:70-71). Darling (1999:2) is van mening dat hierdie kinders gemiddeld op 

skoolvlak presteer en nie probleemgedrag toon nie, maar geneig is om nie goed oor 

hulleself te voel nie, swakker sosiale vaardighede het en ’n geneigdheid het om 

depressie te ontwikkel. 

 

Baumrind (in Gouws et al., 2000:70) se opinie oor permissiewe ouers is dat hulle 

gewoonlik baie verdraagsaam is, nie hulle kinders beheer nie en nie-bedreigend is. 

Hulle stel nie baie eise aan hulle kinders nie en omdat daar min beperkinge is, het 

hierdie kinders baie vryheid. Hierdie ouers sal nie hulle kinders se gedrag 

bevraagteken nie en hulle word toegelaat om hulle eie besluite te neem sonder om 

die ouers se wense en waardes in ag te neem. Darling (1999:2) is van mening dat 

hierdie kinders meer geneig is om probleemgedrag te toon en swakker op 

akademiese gebied vaar, maar ’n goeie selfbeeld sal hê en volgens die navorser dus 

ook ’n goeie selfwaarde. 

 

Baumrind (in Gouws et al., 2000:71) is van mening dat outoritêre ouers aan hulle 

kinders duidelike beperkings en reëls stel en bereid is om met hulle kinders oor 

hierdie beperkinge en reëls te praat. Hierdie ouers toon begrip en aanvaarding, 

moedig kommunikasie aan en is sensitief ten opsigte van die emosionele behoeftes 

van hulle kinders. Hierdie ouers is bereid om tot ’n mate met hulle kinders te 

onderhandel en na hulle mening te luister. Ter samevatting word hierdie ouers 

gesien as beide veeleisend en versorgend. Volgens Baumrind (in Darling, 1999:2) is 

die kinders van hierdie ouers sosiaal meer bevoegd. 

 

Baumrind (in Darling, 1999:2) se mening oor onbetrokke ouers is dat dit ouers is wat, 

soos die beskrywing aandui, nie by hulle kinders betrokke is nie en dat daar in 

sekere ekstreme gevalle selfs verwerping van die kinders kan voorkom. Dit sou dus 
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aanvaar kan word dat hierdie kinders as gevolg van hulle ouers se optrede teenoor 

hulle ’n lae selfwaarde sal hê. 

 

Ciaccio en Brophy (in Pellino, 2007:3) se standpunt is dat armoede ’n kwessie is 

waarmee al hoe meer kinders vandag te doen kry en die prys wat kinders 

onderworpe aan armoede moet betaal, is ondenkbaar hoog. Hierdie kinders ervaar 

meestal emosionele trauma en die tekort aan emosionele versorging kan tot 

gevoelens van vervreemding, onbekwaamheid, depressie en angstigheid lei. Verder 

is Ciaccio en Brophy (in Pellino, 2007:3) van mening dat aggressiewe en impulsiewe 

gedrag ook by hierdie kinders kan voorkom en dat hulle gewoonlik ’n tekort aan 

emosionele sekuriteit en selfbeeld het en gevolglik ’n behoefte aan aandag het. 

 

2.3.2 Onderwysers 
Binne die komplekse en uitdagende eise wat elke dag aan onderwysers gestel word, 

speel onderwysers op ’n daaglikse basis waarskynlik dié belangrikste rol in die 

funskionering van die leerder met ’n lae selfwaarde, maar ook ’n rol in hoe leerders 

oor die algemeen oor hulleself voel. Onderwysers se persoonlikheid en onderrigstyl 

sal dus hier ’n groot rol speel. 

 

Coetzee en Jansen (2007:37) onderskei tussen twee gedragstyle, naamlik ’n 

emosioneel warm gedragstyl en ’n emosioneel koue gedragstyl. ’n Onderwyser met 

’n emosionele warm gedragstyl word gekenmerk aan ’n egte belangstelling in die 

leerders, onvoorwaardelike aanvaarding en respek vir die leerders en ’n positiewe, 

optimistiese houding. Hierdie onderwysers het ook ’n goeie humorsin en kan gesag 

op ’n regverdige manier afdwing. Hulle koester die verhouding wat hulle met die 

leerders het en kan empatie toon (Coetzee & Jansen, 2007:37). Dit is duidelik dat 

hierdie tipe gedragstyl die leerder met ’n lae selfwaarde positief sal beïnvloed. Die 

egte belangstelling en onvoorwaardelike aanvaarding sal vir hierdie leerder die 

ruimte bied om binne ’n veilige verhouding “kanse” te waag en vertroue in hom- of 

haarself te herontdek. 

 

’n Onderwyser met ’n emosioneel koue gedragstyl openbaar ’n koudheid teenoor die 

leerders, toon nie respek nie en tree dikwels aggressief op. Hierdie onderwysers se 
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uitkyk op die lewe is negatief en hulle ontlok angstigheid by die leerders. Hulle 

koester nie die verhouding wat hulle met die leerder het nie, aangesien hierdie 

verhoudings gekenmerk word deur negatiewe kritiek (Coetzee & Jansen, 2007:37). 

Hierdie tipe gedragstyl sal waarskynlik net verder daartoe bydra dat die leerder met 

’n lae selfwaarde nog meer teruggetrokke raak en nie die vrymoedigheid sal hê om 

spontaan binne die klassituasie deel te neem nie. 

 

Die uitdaging vir Shore (2005:1), wanneer daar met leerders gewerk word wat nie 

goed voel oor hulleself nie, lê juis daarin om die geloof wat hierdie leerders in 

hulleself het (of die gebrek daaraan), te herstel. Hierdie leerders is gewoonlik 

huiwerig in die klas, voel ongemaklik en sal nie maklik hulle opinie lug nie. Die 

minimale interaksie wat hulle met ander het veroorsaak ’n vermindering in hulle 

sosialisering wat by hierdie kinders die gevoel skep dat hulle nie veel het om aan 

ander te bied nie (Donley & Keen, 2000:5). Dit is hier waar onderwysers ’n 

belangrike rol te speel het deur op ’n daaglikse basis deur middel van alledaagse 

interaksie die leerder se selfwaarde te verhoog. Hierdie word gesien as ’n 

deurlopende proses van aanmoediging en ondersteuning wat nie net in een dag of 

een week of een maand kan geskied nie. Shore (2005:1) noem dat die mees 

basiese vorm van aanmoediging en ondersteuning die volgende drie aspekte behels: 

 

• Die wys van waardering vir dit wat die leerder goed doen; 

• Die uitdrukking van vertroue ten opsigte van verbetering in die areas waar die 

leerder nie goed vaar nie; 

• Die aanpassing van instruksies sodat die leerder sukses kan ervaar of indien 

dit anders verwoord word soos deur Young en Hoffmann (2004:88) 

geformuleer, verwys dit na die skep van geleenthede vir die ervaring van 

sukses. 

 

Shore (2005:2) en Habib (2008:3) noem dat dit ook belangrik is dat die onderwyser 

die leerder binne die klassituasie belangrik moet laat voel en dit kan deur middel van 

klaskamertake gedoen word. Daar word dus vir die leerder sekere 

verantwoordelikhede gegee en die onderwyser maak die leerder bewus van die 

vertroue wat daar in hom of haar gestel word om die spesifieke taak suksesvol te 
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kan voltooi. Wanneer daar terugvoering gegee moet word oor ’n taak wat afgehandel 

is, is dit volgens Shore (2005:1) belangrik dat hierdie terugvoering op ’n egte manier 

moet geskied en dat die onderwyser nie van leë komplimente gebruik sal maak nie 

(Habib, 2008:3; Young & Hoffmann, 2004:88). Die onderwyser kan ook vir die 

leerder bewyse van hulle vordering gee en dit wat hulle goed doen vir die res van die 

klas wys. Verder is dit ook belangrik dat die leerder se ouers ingelig moet word 

wanneer die leerder suksesvol in die klas was (Shore, 2005:2). 

 

Shore (2005:2) maak melding van hoe belangrik dit is dat leerders ’n sin van behoort 

binne die klassituasie moet hê, veral omdat leerders wat nie goed voel oor hulleself 

nie in baie gevalle geïsoleerd van hulle klasmaats is. Young en Hoffmann (2004:87) 

noem dat dit van uiterste belang is dat daar oor die algemeen onvoorwaardelike 

positiewe aanvaarding aan kinders bewys moet word (Habib, 2008:2). Volgens 

Coetzee en Jansen (2007:5) ontwikkel leerders juis ’n gesonde selfbeeld wanneer 

hulle op ’n manier behandel word wat hulle leer om hulle eie denke te vertrou. Hulle 

moet voel dat hulle waardig is om geluk te ervaar. 

 

2.4 SELFWAARDE VAN LEERDERS BINNE DIE KLASSITUASIE 
 
Selfwaarde en hoe dit verband hou met prestasie-motivering, vaardigheidspersepsie 

en die bereidwilligheid om te waag is reeds in diepte bestudeer (Bovasso, 2011:2) 

en almal wat iets met die onderwys te doen het probeer al jare bepaal wat die basis 

van motivering tot leer en prestasie is (Bovasso, 2011:3). Dit is egter duidelik dat 

daar wel ’n betekenisvolle verband tussen ’n leerder se selfwaarde, prestasie-

motivering, bereidwilligheid om te waag en prestasie in ’n formele leeromgewing is 

(Bovasso, 2011:5). 

 

Bovasso (2011:3) is van mening dat leerders wat ’n goeie selfwaarde in die 

klassituasie het, bereid sal wees om te waag, terwyl die leerder met ’n lae 

selfwaarde die geneigdheid het om hom- of haarself te minag (Bandura in Bovasso, 

2011:4). Volgens Habib (2008:1-2) en die webtuiste, Hands on Scotland (2010?:1-2), 

presenteer kinders wat nie goed oor hulleself voel nie, meestal met die volgende 

gedrag: 
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• Hulle glo nie dat hulle sukses kan behaal nie en gee maklik moed op. 

• Hulle is sensitief vir die oordele van ander. 

• Hulle kraak hulleself af. 

• Hulle hou nie van akademiese uitdagings nie. 

• Hulle ondervind konsentrasieprobleme. 

• Hulle huiwer om deel te neem aan klasgesprekke. 

• Hulle huiwer om ’n onderwyser vir hulp te vra met take. 

• Hulle voel angstig wanneer hulle met nuwe situasies gekonfronteer word. 

• Hulle is ’n groot risiko om skool vroeg te verlaat. 

 

Die rede vir bogenoemde feite word waarskynlik deur Shore (2005:1) se standpunt 

verklaar, naamlik dat wanneer ’n leerder nie goed voel oor hom- of haarself nie, dit 

sy of haar begeerte om te leer kan verminder. Daar word afgelei dat wanneer ’n 

leerder nie meer ’n begeerte het om te leer nie, dit kan bydra tot ’n ongemaklike 

situasie binne die klaskamer, vir beide die leerder en die onderwyser. Dit is dus 

belangrik dat ’n onderwyser ’n leerder met ’n lae selfwaarde binne die klassituasie 

sal akkommodeer ten einde die leerder te help om sy of haar volle potensiaal te 

bereik. 

 

’n Ander aspek wat deur Donley en Keen (2000:8) uitgelig word en wat as ’n klasreël 

gebruik kan word, is die instelling van klaskamerwaardes soos respek, empatie en 

regverdigheid. Hierdie waardes kan met ander woorde ten opsigte van die hele klas 

vasgestel word, sodat almal in die klas die leerder met ’n lae selfwaarde in die 

klassituasie kan akkommodeer. Wat dus vir die een geld, geld ook vir die ander. 

2.5 GESTALT-KONSEPTE VAN TOEPASSING OP DIE STUDIE 
Volgens die Penguin dictionary of psychology (Reber, 2001:299) is die primêre fokus 

van die term Gestalt om na eenhede of ’n geheel te verwys, waarvan die aard van 

die geheel nie deur die verskillende dele waaruit die geheel bestaan, onthul kan 

word nie. Die geheel verskil van die som van die dele waaruit die geheel bestaan. 

 

In ’n artikel getitel, Back to whole, geskryf deur Elliot Eisner en wat in September 

2005 gepubliseer is, word gevra of kinders enige iets anders as ’n “geheel” kan 
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wees. Eisner (2005:16) sê nee en noem dat kinders in opvoedkundige situasies nie 

net intellektueel reageer nie, maar ook emosioneel en sosiaal. Wanneer die 

emosionele en sosiale aspekte geïgnoreer word en daar suiwer op die gemete 

akademiese prestasie gefokus word, veroorsaak dit dat die behoefte van kinders om 

’n lewe van tevredenheid te leef, misgekyk word. Hierdie vernoude visie bevorder ’n 

tegniese benadering in plaas van ’n organiese of humanistiese benadering tot 

onderrig. 

 

Kohn (2005:24) is daarom van mening dat die kind as ’n geheel geïnterpreteer 

behoort te word. Dit behels dat wanneer met die kind gewerk word, dit oor meer as 

bloot akademie gaan. Dit gaan oor die bevrediging van die kind se emosionele 

behoeftes, fisiese behoeftes en sosiale behoeftes met behulp van verskillende 

aktiwiteite. Dit is dus die persoon as ’n geheel wat gewaardeer behoort te word. 

Verder noem Eisner (2005:16) dat elke kind uniek is en nie eenders is ten opsigte 

van temperament, intellek, sosiale aanpasbaarheid en emosionele kwesbaarheid 

nie. 

 

’n Ander belangrike aspek wat deur Eisner (2005:18) uitgelig word, is die feit dat die 

menslike organisme nie uit onafhanklike dele bestaan nie, maar dat alle dele 

onderling verwant is aan mekaar. Onderwysers moet van hierdie onderling verwante 

dele bewus wees en erkenning gee daarvoor terwyl hulle met hulle onderrigfunksie 

besig is. Kohn (2005:20) noem dat om die kind as ’n geheel te onderrig, aanvaarding 

van alle leerders behels aanvaarding op grond van wie hulle is in plaas van wat hulle 

doen. Kohn (2005:23) noem dat onderwysers wat kinders onvoorwaardelik aanvaar, 

nie bang is om hulleself in die klaskamer te wees nie. Hierdie onderwysers “tree op 

soos mense” en nie soos gesagsfigure wat net wil beheer nie. Hulle klaskamers het 

’n informele gevoel. Hulle bederf die leerders van tyd tot tyd vir geen rede nie, skryf 

vir hulle nota’s en luister aandagtig na wat die leerders te sê het. 

 

Kohn (2005:24) noem dat om kinders te aanvaar vir wie hulle is en nie vir wat hulle 

doen nie, op ’n integrale manier verwant is aan die idee om die kind as ’n geheel te 

onderrig. Eisner (2005:17) noem ook dat die gemeenskap, die skool en onderwysers 

nie net ’n bydraende rol te speel het in die ontwikkeling van die kind as ’n geheel nie, 

maar in der waarheid deel vorm van die onderling verwante dele van die kind. 
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2.5.1 Verhouding en die maak van kontak deur middel  van dialoog 
Yontef (1993:39) noem dat dialoog in die eerste plek onstaan wanneer mense op ’n 

egte en betekenisvolle manier kontak maak en tweedens ontstaan dialoog vanuit 

interaksie. Latner (in Nevis, 2000:23) noem dat kontak oor die algemeen beteken om 

te ontmoet of saam te voeg. Kontak is verder ’n kwaliteit van bewustheid wat die 

ontmoeting van verskille behels. Sonder verskille sal daar nie kontak wees nie. Lobb 

(2005:28) noem dat kontak ’n konstante aktiwiteit van die self is, maar dit word ook 

beskryf as ’n betekenisvolle ervaring wat die aanpassing van die self kan verander. 

Dus maak kontak ’n integrale deel van die lewe uit. 

 

Hycner (1995a:ix) is van mening dat die mens in sy diepste wese ’n behoefte aan 

kontak het en die behoefte aan dialoog is selfs nog groter. Hycner (1995a:ix) noem 

verder dat elke mens die behoefte het om op grond van hulle uniekheid erken te 

word. Mense wil dus deur ander waardeer word vir wie of wat hulle is. Hycner 

(1995a:xi) noem ook dat dialoog nie soseer na spraak verwys nie, maar eerder te 

doen het met ’n bewustheidshouding en ’n oopheid om werklik vir ’n unieke ander 

persoon om te gee. 

 

Die persoonlike verbintenis wat daar tussen individue bestaan is ook van belang. 

Hierdie verhouding (persoonlike verbintenis) het te doen met ’n egte gevoel en 

ervaring van die ander persoon as ’n persoon en nie as ’n objek nie. Dit behels ook 

dat daar na die ander persoon se ervaring geluister moet word sonder om te 

oordeel. Opsommend gaan dit oor die bereidwilligheid om dit wat nie gesê word nie, 

te hoor en om dit wat nie sigbaar is nie, te sien. Hycner (1995b:3) brei verder oor die 

bogenoemde uit deur te noem dat dit wat mense aan mekaar verbind, nie 

noodwendig sigbaar is nie, maar dat dit eerder te doen het met die onsigbare 

dimensie “tussen” individue. 

 

Die drie dialogiese waardes wat volgens die navorser binne die konteks van die 

studie van toepassing is, behels insluiting, teenwoordigheid en die feit dat dialoog 

“geleef” (dialogue is lived) word. Volgens Yontef (1993:127) behels insluiting  

wanneer ’n persoon hom- of haarself soveel as moontlik in die ervaring van ’n ander 

persoon plaas sonder om die persoon te oordeel, of die persoon se optredes te 

interpreteer of dit te analiseer. Dit behels om deel van ’n ander persoon se 
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ervaringsveld te raak, maar om steeds ’n eie sin van self te behou. Jacobs (1995:68) 

beskryf insluiting as die konkrete verbeeldingsvoorstelling van die realiteit van ’n 

ander terwyl self-identiteit behou word. Binne die konteks van die studie sal inlsuiting 

dus behels dat die onderwyser haar- of homself binne die ervaringswêreld van die 

leerder met ’n lae selfwaarde sal plaas. Insluiting behels egter nie dat die 

onderwyser so betrokke of ingetrek raak in die leerder se ervaringswêreld dat die 

leerder nie met die toetrede van die onderwyser bemagtig word nie omdat die 

leerder se realiteit die onderwyser se realiteit geword het. 

 

Nog ’n dialogiese waarde wat deur Yontef (1993:127) uitgelig word, is die waarde 

van teenwoordigheid. Dit is wanneer daar betekenisvol teenoor ’n persoon 

opgetree word. Teenwoordigheid moet egter plaasvind in ’n atmosfeer waar 

diskriminasie afwesig is. Vir Jacobs (1995:64) is teenwoordigheid die mees basiese, 

maar moeilikste element van eksistensiële dialoog. Om teenwoordig te wees is om 

tyd te maak om werklik te luister en te hoor wat gesê word en dit op so ’n wyse te 

doen dat die ander persoon die luister as eerlik en opreg sal ervaar. 

Teenwoordigheid behels ook om enige vooropgestelde idees en verwagtings te 

“bracket” of opsy te skuif en net daar te wees vir die ander persoon (Hycner, 

1995b:16). Die teenwoordigheid van die onderwyser op hierdie manier kan die 

leerder met ’n lae selfwaarde waardig laat voel en ook ’n vertroue kweek om deel te 

neem aan klasaktiwiteite. 

 

Laastens noem Yontef (1993:127) dat dialoog geleef moet word. Dialoog is dus nie 

iets staties nie en moet sigbaar waargeneem kan word. Dialoog wat geleef word kan 

daarom verskillende modaliteite aanneem wat ’n vorm van energie tussen die 

betrokkenes behels (Yontef, 1993:252). Hierdie modaliteite kan onder andere lag en 

humor en dans en musiek behels, aangesien dit die energie tussen individue laat 

beweeg. Daar word afgelei dat hierdie modaliteite moontlik deur die onderwyser 

gebruik kan word tydens lesaanbieding om die leerder met ’n lae selfwaarde te 

betrek en op so ’n wyse te akkommodeer. 

2.5.2 Die veldteorie 
Yontef (1993:295-296) definieer die veld as ’n sistematiese web van verhoudings 

wat deel vorm van elke individu se bestaan. Mackewn (1997:48-49) sluit hierby aan 
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en noem dat die konsep van die veld al die interaktiewe verskynsels van individue en 

hulle omgewing behels. Ten einde die konsep van die veldteorie te verstaan, het 

Mackewn (1997:49) nege hoofbeginsels van die Gestalt-veldteorie opgesom wat 

soos volg uiteengesit sal word: 

 

• Mense kan nie in isolasie verstaan word nie, maar slegs as ’n integrale en 

interaktiewe geheel van hulle sosio-kulturele agtergrond en ekologiese omgewing 

(Mackewn, 1997:50). Die Gestalt of geheel van ’n persoon sluit beide die persoon 

en sy of haar konteks in, tesame met die verhouding tussen die twee. Die totale 

situasie van die persoon moet dus in ag geneem word wanneer met ’n persoon 

kontak gemaak word. 

 

• Die veld bestaan uit interaktiewe individue en hulle omgewings. Voorts is alle 

dele van hierdie individue se onderlinge velde betekenisvol en aanmekaar 

verbind (Mackewn, 1997:52, 85). Dus rus daar ’n kollektiewe verantwoordelikheid 

op individue ten opsigte van die mede-skepping van hulle omgewing asook die 

waarde wat aan hulle omgewing geheg word. 

 

• Menslike gedrag kan nie aan die hand van ’n enkele oorsaak verstaan word nie, 

aangesien dit ontstaan vanuit die gesamentlike werking van die veld (Mackewn, 

1997:58). Daar is dus verskillende aspekte wat inwerk op die veld en wat in ag 

geneem moet word wanneer daar na byvoorbeeld die gedrag van die leerder met 

’n lae selfwaarde gekyk wil word. 

 

• Die veld en die werkende dele wat die veld opmaak is in konstante beweging. Dit 

het te doen met individue wat konstant besig is om hulle perspektief van die veld 

te verander. Hierdie verandering hou verband met individue se veranderende 

behoeftes en belangstellings en aanpassings wat hulle binne die veld maak 

(Mackewn, 1997:54). 

 

• Mackewn (1997:16-17) wys daarop dat hierdie perspektiefverandering wat in die 

vorige punt aangeraak is, te doen het met die verandering van die individu se 

fokus. Afhangende van wat ’n individu se behoeftes is op ’n gegewe punt, sal die 
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individu meer fokus op die huidige behoefte plaas wat daartoe aanleiding gee dat 

ander behoeftes wat van minder belang is eers opsy geskuif word. Hierdie punt 

het te doen met die Gestalt-konsep van “figure and ground”. 

 

• Mense maak sin van hulle ervarings met behulp van die individuele betekenis wat 

hulle daaraan heg. Dit beteken dat elke mens ’n uniek geïnterpreteerde realiteit 

sal ervaar (Mackewn, 1997:59). 

 

• Individue dra by tot die skep van hulle eie omstandighede of ervarings. Hulle is 

dus mede-skeppers van die veld en dra ’n eksistensiële verantwoordelikheid vir 

hulle eie lewe of ten minste die betekenis wat hulle aan hulle lewe heg 

(Mackewn, 1997:49). 

 

• Menslike gedrag en ervaring vind plaas in die teenwoordige tyd en dus kan 

menslike gedrag slegs verduidelik word in terme van die teenwoordige veld (in 

die hier en nou) (Mackewn, 1997:49). 

 

• Alle dele van die veld is verbind aan mekaar en dit beteken dat verandering in 

enige deel van die veld, geneig is om ’n effek op die hele veld te hê (Mackewn, 

1997:45). 

 

Vir die doeleindes van hierdie studie, behels die veld alles en almal wat ’n rol speel 

en ’n invloed het op die daaglikse lewe van die leerder met ’n lae selfwaarde. Dit sluit 

onder meer onderwysers, ouers, die breë skoolgemeenskap, die klassituasie, die 

medeleerders en huislike omstandighede in. 

 

2.6 BRONFENBRENNER SE EKOLOGIESE SISTEEMTEORIE 
Die ekologiese sisteem-teorie van Bronfenbrenner sluit in ’n paar opsigte aan by die 

Gestalt-veldteorie. Volgens Ahuja (2012:1) word daar vier tipes sisteme onderskei, 

naamlik die mikro-sisteem,  wat die familie, klaskamer en ander sisteme in die 

individu se onmiddelike omgewing insluit; die meso-siteem,  wat ’n interaksie van 

twee mikro-sisteme behels; die ekso-sisteem,  wat die omgewing behels wat nie die 

individu direk raak nie, maar steeds ’n effek op die individu het, en die makro-
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sisteem, wat die groter kulturele konteks insluit. Hierdie vier sisteme word deur die 

ekologiese teorie gedefinieer en bestaan uit die rolle, norme en reëls wat 

ontwikkeling vorm. Net soos in die geval van die veldteorie, kan die interaksies 

tussen die oorvleulende eko-sisteme ’n persoon volgens Bronfenbrenner (in Ahuja, 

2012:2) betekenisvol affekteer. Vir Ahuja (2012:2) is die werking van die interaksies 

tussen hierdie sisteme die sleutelkomponent van hoe ’n kind ontwikkel. 

 

Darling (2007:204) noem dat die ekologiese sisteemteorie gesien word as ’n teorie 

van menslike ontwikkeling waar alles gesien word as interafhanklik van mekaar en 

die kennis wat individue rakende ontwikkeling het, verbind word aan konteks, kultuur 

en geskiedenis. Vir Darling (2007:204) self, lê die kern en belofte van 

Bronfenbrenner se werk opgesluit in drie areas, naamlik die aktiewe persoon, die 

fenomenologiese aard van die ekologiese sisteem teorie en die verskillende 

omgewings van die individu. 

 

Die aktiewe persoon word as die “sentrale mag” beskou wat die omgewing vorm, 

response vanuit die omgewing ontlok en daarop reageer. Ter verduideliking van die 

fenomenologiese aard van die ekologiese sisteem-teorie, word die volgende 

aanhaling gebruik: “If men define situastions as real they are real in their 

consequences” (Thomas & Thomas in Darling, 2007:204). Hierdie aanhaling sluit 

ook goed aan by die idee van Mackewn (1997:59) wat noem dat mense sin maak 

van hulle ervaring met behulp van die individuele betekenis wat hulle daaraan heg. 

Dit beteken dat elke mens ’n uniek geïnterpreteerde werklikheid sal ervaar. 

 

Die derde area wat vir Darling (2007:204) van belang is, is die belangrikheid van die 

omgewing wat min of meer sal behels dat verskillende omgewings verskillende 

betekenisse sal hê en dat verskillende individue verskillend daarop sal reageer. 

Hierdie stelling van Darling (2007:204) sluit aan by die opinie van Mackewn 

(1997:49), dat individue bydra tot die skep van hulle eie omstandighede of ervarings 

en dat hulle dus mede-skeppers van die veld is. Hulle dra ’n eksistensiële 

verantwoordelikheid vir hulle eie lewe of ten minste die betekenis wat hulle aan hulle 

lewe heg. 
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2.7 SAMEVATTING 
Hierdie hoofstuk was die uiteensetting van die hoofkonsepte van die studie. Die 

hoofstuk het die term selfwaarde as ’n bruikbare begrip bespreek. Daarna is die 

definisie van selfwaarde, tesame met die ooreenkomste en verskille tussen selfbeeld 

en selfwaarde bespreek. Die belangrike rolspelers soos ouers en onderwysers wat 

bydrae tot die leerder se selfwaarde word ook bespreek. Selfwaarde binne die 

klassituasie geniet daarna aandag. Gestalt-konsepte wat van toepassing is op die 

studie asook Bronfenbrenner se ekologiese sisteemteorie is ook in hierdie hoofstuk 

bespreek. 

 

In Hoofstuk 3, wat vervolgens bespreek word, vind ’n in-diepte bespreking van die 

navorsingsmetodologie plaas. 



 
 

28 

HOOFSTUK 3 

NAVORSINGSMETODOLOGIE 
 

3.1 INLEIDING 
Die algemene doel van hierdie kwalitatiewe studie was om onderwysers se 

behoeftes ter akkommodering van die leerder met ’n lae selfwaarde in ’n klassituasie 

te verken en te beskryf. Aangesien Hoofstuk 1 slegs ’n oorsig tot die navorsing 

gegee het, word daar in hierdie hoofstuk ’n breedvoerige bespreking van die 

navorsingsmetodologie gegee. 

3.2 NAVORSINGSPROSES EN WERKSWYSE 
Gravetter en Forzano (2003:21) noem dat beide die beplanning en die uitvoering van 

navorsing die gebruik van ’n wetenskaplike metode behels. Hierdie wetenskaplike 

metode word gebruik om ’n spesifieke vraag te beantwoord. 

 

Die navorsingsproses en werkswyse wat gevolg is om die navorsingsvraag te 

beantwoord sal vervolgens bespreek word. 

3.2.1 Probleemanalisering en beplanning van die nav orsing 
Volgens Mouton (2001:27) is ’n moontlike bron waar ’n navorsingsidee kan ontstaan 

die navorser se eie ervarings en refleksies oor dinge waarmee die navorser te doen 

het. Die navorser is vir die afgelope sewe jaar ’n laerskoolonderwyseres en het 

verskeie ouderdomsgroepe onderrig. Gedurende hierdie sewe jaar het die navorser 

bewus geword van hoe belangrik dit is om die leerder met ’n lae selfwaarde in die 

klassituasie te akkommodeer. Hierdie ervaring is deur kollegas en ander 

onderwysers bevestig, maar daar is aangedui dat hulle nie weet hoe om hierdie 

kinders te betrek en binne ’n klassituasie te akkommodeer nie. Vanuit hierdie leemte 

is die navorsingsvraag vir hierdie studie geformuleer, naamlik: 

 

Wat is onderwysers se behoeftes ter akkommodering v an die leerder met ’n lae 

selfwaarde in ’n klassituasie?  
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3.2.2 Navorsingsbenadering 
In hierdie studie is ’n kwalitatiewe navorsingsbenadering  gevolg. Creswell 

(2007:35) beskryf kwalitatiewe navorsing op ’n metaforiese manier deur te noem dat 

kwalitatiewe navorsing soos ’n ingewikkelde stuk weefstof is wat bestaan uit klein 

draadjies, baie kleure, verskillende teksture en verskeie materiaalmengsels. Hierdie 

weefstof kan dus nie op ’n eenvoudige manier beskryf word nie. Creswell (2007:37) 

noem dat kwalitatiewe navorsing sekere eienskappe het en hierdie eienskappe is 

soos volg (Creswell, 2007:37-39): 

 

• Kwalitatiewe navorsing behels ’n natuurlike omgewing 

Kwalitatiewe navorsers versamel data binne die veld waar die deelnemers die 

probleem ervaar. Deelnemers word dus nie in ’n kunsmatige omgewing soos ’n 

laboratorium gebring nie. 

 

Binne hierdie natuurlike omgewing kan navorsers dus een-tot-een interaksie met 

deelnemers hê (Creswell, 2007:37). 

 

• Die navorser is die sleutelinstrument 

Die kwalitatiewe navorser versamel die data persoonlik deur middel van die 

bestudering van dokumente, die waarneming van gedrag en onderhoude met 

deelnemers. 

 

Daar word nie op vraelyste staatgemaak om data in te samel nie (Creswell, 

2007:38). 

 

• Kwalitatiewe navorsing word gekenmerk aan verskeie bronne van data 

Daar word nie slegs op een bron vir data-insameling staatgemaak nie, maar op 

verskeie bronne soos onder andere waarnemings, dokumente en onderhoude 

(Creswell, 2007:38). 

 

• Induktiewe data-analise 

Kwalitatiewe navorsers bou patrone, kategorieë en temas van onder af op. Hierdie 

data word toenemend georganiseer namate die data meer abstrak word (Creswell, 

2007:38). 
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• Fokus op deelnemerbegrip 

Die navorser fokus op die deelnemers se begrip van die probleem en nie op dit wat 

deur die navorser of deur literatuur tot die studie toegevoeg word nie (Creswell, 

2007:39). 

 

• Kwalitatiewe navorsing is ’n ontwikkelende ontwerp 

Die oorspronklike plan vir die navorsing kan nie voorgeskryf word nie, omdat aspekte 

soos die vrae wat gevra gaan word, die data-insamelingsmetodes en die deelnemers 

van veranderende aard is sodra die navorser in die navorsingsveld inbeweeg 

(Creswell, 2007:39). 

 

• Kwalitatiewe navorsing behels die gebruik van ’n teoretiese lens 

Kwalitatiewe navorsers maak gebruik van ’n teoretiese lens wanneer daar na 

navorsing gekyk word. Hierdie lens sluit aspekte soos kultuur en geslag-, ras- en 

klasverskille in (Creswell, 2007:39). 

 

• Navraag van interpreterende aard 

Kwalitatiewe navorsing is ’n vorm van navorsing waar die navorser navraag doen en 

dan dit wat gesien en gehoor word, interpreteer. Hierdie interpretasies kan nie 

geskei word van die navorser se agtergrond, konteks en voorafgaande kennis nie 

(Creswell, 2007:39). 

 

• Kwalitatiewe navorsing as ’n holistiese beskrywing 

Kwalitatiewe navorsers poog om ’n komplekse prentjie van dit wat ondersoek word, 

te skep. Dit behels die verslaggewing van verskillende perspektiewe en die 

identifisering van al die faktore wat by ’n situasie betrokke is. Dit gaan uiteindelik 

daaroor om ’n groter prentjie van dit wat na vore kom, te skep (Creswell, 2007:39). 

 

Ter aansluiting by die bogenoemde eienskappe van kwalitatiewe navorsing is Mason 

(2002:1) van mening dat kwalitatiewe navorsing goed uitgevoer moet word sodat 

daar regverdige aanspraak op die vertrouenswaardigheid, effektiwiteit en die 

betekenis daarvan gemaak kan word. Kwalitatiewe navorsing vereis harde werk in 

die sin dat dit die navorser op intellektuele, praktiese, fisies en emosionele vlak raak. 
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Ten opsigte van die uitvoer van en betrokkenheid by kwalitatiewe navorsing, maak 

Creswell (2007:40-41) die opmerking dat ’n sterk verbintenis tot die bestudering van 

die probleem nodig is en dat dit tyd en hulpmiddels vereis. Kwalitatiewe navorsing 

moet dus nie gesien word as ’n maklike plaasvervanger vir statistiese of 

kwantitatiewe navorsing nie. 

 

Vir die doel van hierdie kwalitatiewe navorsing het die navorser onderwysers se 

behoeftes verken en beskryf binne die konteks van hulle natuurlike omgewing, 

naamlik om leerders met ’n lae selfbeeld binne die klassituasie te akkommodeer. Die 

onderwysers is as die kundiges beskou en die navorser het deurentyd seker gemaak 

dat die inligting soos deur die onderwysers weergegee is, korrek binne die 

navorsingsverslag aangedui is. 

3.2.3 Navorsingsontwerp 
Die navorsingsontwerp word deur Mouton (2001:49) beskryf as die tipe studie wat 

uitgevoer sal word om die mees aanvaarbare antwoorde op die navorsingsvraag te 

verkry. Gravetter en Forzano (2003:157) beskou die navorsingsontwerp weer as die 

algemene plan wat gevolg gaan word om die navorsingsvraag te beantwoord. Vir die 

doel van hierdie studie is ’n gevallestudie as navorsingsontwerp gebruik. Mouton 

(2001:149) definieer ’n gevallestudie as ’n studie wat ten doel het om ’n in-diepte 

beskrywing van ’n klein hoeveelheid gevalle te verskaf. Yin (2009:2) noem dat die 

gevallestudie oor die algemeen gebruik word wanneer daar ’n “hoe”- of “wat”-vraag 

ter sprake is, wanneer die navorser min beheer oor gebeure het en wanneer die 

fokus op ’n verskynsel binne ’n ware lewenskonteks is. In die geval van hierdie 

studie het ’n “wat”-vraag die studie gerig en is die data-insamelingsmetodes op so ’n 

wyse ingespan om die “wat”-vraag doeltreffend te kon beantwoord. 

 

Volgens Yin (2009:18) kan die definisie van die gevallestudie op ’n tweeledige 

manier verduidelik word, waarvan die eerste gedeelte op hierdie studie van 

toepassing is. Die eerste gedeelte van die definisie het te doen met die feit dat die 

gevallestudie ’n empiriese navraag is wat ’n kontemporêre verskynsel in-diepte binne 

’n werklike konteks ondersoek. Deur dus gebruik te maak van die 

gevallestudiemetode, wil die navorser ’n egte verskynsel (onderwysers se behoeftes 
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ten opsigte van die akkommodering van leerders met ’n lae selfwaarde) in-diepte 

verstaan met die inagneming van die konteks (binne ’n klassituasie). 

 

Yin (2009:69) is van mening dat die navorser wat van die gevallestudie 

navorsingsontwerp gebruik maak, oor bepaalde eienskappe moet beskik. Hierdie 

eienskappe behels dat die navorser goeie vrae moet vra en die antwoorde moet kan 

interpreteer; die navorser moet ’n goeie luisteraar wees en nie vasgevang wees in sy 

of haar eie idees nie; die navorser moet aanpasbaar en buigbaar wees en nie nuwe 

situasies as ’n bedreiging sien nie; die navorser moet ’n goeie begrip hê van dit wat 

ondersoek word en die navorser moet nie bevooroordeeld wees nie. 

 

Dit is duidelik dat die gevallestudie navorsingsontwerp spesifieke rigtingwysers 

aandui ten opsigte van wat van die navorser verwag word en hoe die 

navorsingsproses hanteer moet word. Dit is egter ook duidelik dat hierdie ontwerp 

vereis dat die navorser presies sal weet wat die doel en fokus van die studie is en 

wat met die studie bereik wil word. 

3.2.4 Literatuuroorsig 
Die doel van die literatuuroorsig, wat in Hoofstuk 2 breedvoerig bespreek word, is 

om die hoofkonsepte van die uitgevoerde studie duidelik te maak. Soos reeds 

genoem deur Bak (2004:17), behoort ’n deeglike literatuurstudie die leser daarvan te 

oortuig dat die navorser bekend is met gepubliseerde akademiese besprekings wat 

oor die navorsingsonderwerp handel. Vir die doel van hierdie studie het die navorser 

gebruik gemaak van literatuur vanuit sielkunde en opvoedkunde. Verskeie 

databasisse is ook geraadpleeg om sodoende relevante en resente inligting te 

bekom. 

3.2.5 Omskrywing van die universum, populasie en st eekproefneming 
Volgens Arkava en Lane (in Strydom, 2011b:223) verwys die universum  na alle 

potensiële deelnemers wat oor die spesifieke eienskappe beskik waarin die navorser 

belangstel. In hierdie studie het die universum laerskoolonderwysers in die Gauteng-

Wes distrik behels. Gravetter en Forzano (2003:115) definieer die populasie  as ’n 

groot groep mense waarin die navorser belangstel en alhoewel die totale populasie 

nie aan die studie deelneem nie, kan die resultate veralgemeen word tot die totale 
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populasie. Vir die doel van hierdie studie het die populasie uit laerskoolonderwysers 

van twee geselekteerde laerskole in die Gauteng-Wes distrik bestaan. 

 

Volgens Unrau, Gabor en Grinnell (in Strydom, 2011b:224) is ’n steekproef  ’n 

kleiner deel van die populasie wat vir die doel van die studie ingesluit word en wat 

die populasie tydens die studie sal verteenwoordig (Gravetter & Forzano, 2003:115). 

Die navorser het gebruik gemaak van ’n gerieflikheidsteekproefneming. Gravetter en 

Forzano (2003:125) noem dat tydens gerieflikheidsteekproefneming die navorser 

gebruik maak van deelnemers wat maklik is om te kry en wat geselekteer word op 

grond van hulle bereidwilligheid om aan die studie deel te neem. Die navorser het 

dus met die hoofde van twee skole kontak gemaak, die studie aan hulle verduidelik 

en die hoofde het die navorser gehelp om die deelnemers (onderwysers) vanuit die 

skool te selekteer. Die kriteria vir insluiting by die steekproef het aspekte ingesluit 

soos geslag (manlik en vroulik), taal (Afrikaans en Engels), dat die deelnemer ’n 

laerskoolonderwyser sal wees en dat die deelnemer gewillig is om aan die studie 

deel te neem.  

 

Sewe deelnemers het aangedui dat hulle by die studie betrokke wou wees en hulle 

het deel gevorm van die fokusgroepbesprekings. Die navorser het ’n letter aan elke 

deelnemer toegeken vir die doeleindes van die bespreking van die data en kon die 

deelnemers se outonomiteit op so ’n wyse waarborg. 

3.2.6 Metode van data-insameling 
Ter insameling van data het die navorser gebruik gemaak van fokusgroepe . 

Kitzinger en Barbour (1999:4) definieer fokusgroepe as ’n groepbespreking wat 

spesifieke kwessies verken. Die groep is gefokus omdat dit ’n vorm van 

gesamentlike aktiwiteit behels. Verder is Kitzinger en Barbour (1999:5) ook van 

mening dat ’n fokusgroepbespreking ideaal is vir die verkenning van ’n persoon se 

ervaring, opinies, wense en dit wat vir die persoon ’n bron van kommer is. Hierdie is 

’n bruikbare metode omdat daar vir die deelnemers die geleentheid geskep word om 

hulle eie vrae en konsepte te genereer en hulle kan hulle menings deur middel van 

hulle eie woordeskat verwoord. Fokusgroepe gee ook aan die navorser die 

geleentheid om die verskillende perspektiewe van die deelnemers binne ’n sosiale 

netwerk te ondersoek (Kitzinger & Barbour, 1999:5). Volgens Lune et al. (2010:241) 
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maak die navorser gebruik van ’n fokusgroeponderhoudskedule wat aan die 

deelnemers die geleentheid gee om sekere vrae te beantwoord. Die groepdinamiek 

dra by tot die uniekheid van die fokusgroep, aangesien die navorser ook die 

deelnemers tydens die sessie kan waarneem. 

 

Vir die doel van hierdie studie het die navorser gebruik gemaak van twee 

verskillende fokusgroepe. Volgens Kitzinger & Barbour (1999:7) kan ’n navorser drie 

of vier fokusgroepe by ’n studie betrek, maar die moontlikheid bestaan ook om tot 

vyftig groepe by ’n studie te betrek. Die gepaste hoeveelheid fokusgroepe hang 

egter af van die navorsingsvraag, die deelnemers wat die navorser by die studie wil 

betrek, die beskikbare tyd en die beperkings ten opsigte van hulpmiddels. Kitzinger 

en Barbour (1999:8) noem verder dat marknavorsing bepaal het dat die ideale 

hoeveelheid lede vir ’n fokusgroep tussen agt en twaalf lede is. Die meeste 

navorsers verkies egter om met groepe van vyf of ses deelnemers te werk en daar is 

sekere navorsers wat selfs verkies om met so min as drie deelnemers per groep te 

werk (Kitzinger & Barbour, 1999:8). 

 

In hierdie studie is gebruik gemaak van een fokusgroep wat bestaan het uit vier lede 

en ’n tweede fokusgroep wat bestaan het uit drie lede. Daar word erkenning gegee 

vir die feit dat slegs sewe deelnemers aan hierdie studie deelgeneem het. Elf 

deelnemers is genader wat aangedui het dat hulle aan die studie wil deelneem. 

Datums en tye is met al die deelnemers vasgemaak waarop die fokusgroepe sou 

plaasvind. As gevolg van persoonlike redes, het net die betrokke sewe deelnemers 

op die afgespreekte tye vir die fokusgroepsessies opgedaag. Die navorser is bewus 

van die feit dat ’n fokusgroep wel uit net drie deelnemers kan bestaan (Kitzinger & 

Barbour, 1999:8), maar besef ook dat dit nie ’n ideale hoeveel deelnemers is nie. Die 

navorser is egter van mening dat die data wat tydens die betrokke 

fokusgroepbespreking ingesamel is, ryk in-diepte inligting gegenereer het. Beide die 

fokusgroepsessies is rondom spesifieke vrae gebou wat in Addendum D as die 

fokusgroepskedule aangedui word. 

 

By die aanvang van beide die fokusgroepsessies is geleentheid aan die deelnemers 

gegee om hulle verstaan van die begrip selfwaarde met die ander fokusgroeplede te 

deel. Die doel hiervan was om ten eerste te bepaal of die deelnemers verstaan wat 
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met selfwaarde bedoel word en dat dit nie verwar word met ’n ander begrip nie. 

Tweedens was dit ook belangrik dat almal “op dieselfde bladsy” sou wees voor daar 

met die data-insameling begin is. 

 

’n Belangrike logistieke aspek wat aandag verg in die finalisering van die 

fokusgroepe, is dat die plek waar die fokusgroepsessie plaasvind vir alle deelnemers 

gerieflik en toeganklik moet wees. Hierdie aspek is volgens Kitzinger en Barbour 

(1999:11) van groot belang aangesien deelnemers makliker opdaag vir die 

fokusgroepsessie as dit ’n venue is waarmee hulle bekend is. Die ideaal is dat die 

fokusgroepsessie plaasvind in ’n stil, gemaklike vertrek waar daar nie onderbrekings 

is nie. Om hierdie rede is die eerste fokusgroepsessie by een van die deelnemers se 

huis gehou en die ander fokusgroepsessie is by die skool waar die deelnemers 

betrokke is, gehou. Beide die sessies het na skool plaasgevind wat daartoe bygedra 

het dat daar geen onderbrekings tydens die besprekings plaasgevind het nie. 

 

Kitzinger en Barbour (1999:15) maak ook melding van die opname en transkripsie 

van die fokusgroepsessies deur te noem dat die mees basiese metode van opname 

gegrond is op die neem van veldnotas. Diktafoonopnames en video-opnames word 

ook algemeen gebruik. Dit is egter steeds van belang dat die navorser notas moet 

neem van persoonlike ervarings en sekere ander elemente soos die liggaamstaal 

van die deelnemers tydens die data-insamelingsproses (Kitzinger & Barbour, 

1999:15). 

 

Vir die doeleindes van hierdie studie is geskrewe toestemming van die deelnemers 

verkry om die fokusgroepsessies met ’n videokamera op te neem. Die motivering vir 

die gebruik van ’n video-opname was tweeledig. Eerstens vir transkripsiedoeleindes 

en sodat die navorser ook later enige nie-verbale kommunikasie kon waarneem 

indien bevestiging verkry sou wou word van ’n deelnemer se emosie wat aan sekere 

inligting gekoppel is. 

 

Die navorser het soos reeds aangedui ook veldnotas geneem tydens die 

fokusgroepsessies. Volgens Mason (2002:99) bepaal die navorser wat die veldnotas 

moet verteenwoordig en hoe die veldnotas afgeneem sal word. Die navorser moet 

dus self besluit waaruit die veldnotas moet bestaan, soos onder andere akkurate 
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beskrywings van wat gebeur het tydens data-insameling, bespreking van persoonlike 

gevoelens en indrukke asook persoonlike analitiese idees. Dit is belangrik dat die 

navorser die beste formaat vir die veldnotas sal bepaal, hetsy of dit geskrewe of 

elektronies opgeneem word en dat hierdie notas weer herroep en gebruik kan word. 

3.2.7 Etiese aspekte 
Navorsingsetiek het te doen met die verantwoordelikheid van die navorser om eerlik 

teenoor die deelnemers van die studie op te tree en hulle met respek te behandel. 

Navorsers is gewoonlik onderhewig aan ’n stel etiese riglyne wat van hulp is tydens 

besluitneming en die fisiese uitvoer van die navorsing (Gravetter & Forzano, 2003: 

59). Daar is reeds in 1.7 breedvoerig en in-diepte aandag aan die etiese aspekte 

soos ingeligte toestemming, die vermyding van skade, privaatheid, anonimiteit, 

vertroulikheid, misleiding, die bekwaamheid van die navorser en die publikasie van 

die navorsing gegee. 

 

Aangesien daar van fokusgroepe gebruik gemaak is om data in te samel, is dit nodig 

om ook die etiese aspekte wat spesifiek verband hou met fokusgroepe, uit te lig. 

Volgens Kitzinger en Barbour (1999:17) is etiese kwessies relevant tot alle stadiums 

van die fokusgroepontwerp, die implementering en die aanbieding daarvan. Daar is 

twee etiese kwessies wat in ag geneem moet word tydens die ontwerp, 

implementering en uitvoer van die fokusgroep, naamlik: 

 

• Ingeligte toestemming (Kitzinger & Barbour, 1999:17) 

o Hierdie kwessie het reeds in 1.7.1 aandag geniet. 

 

• Vertroulikheid (Kitzinger & Barbour, 1999:17) 

o Daar is nie ’n waarborg dat dit wat die deelnemers tydens die 

fokusgroepsessies met mekaar bespreek, deur die res van die 

deelnemers in die groep vertroulik hanteer sal word nie, veral as die 

deelnemers deel van dieselfde sosiale netwerk is. Die deelnemers aan 

die fokusgroepe het mondelings ooreengekom om alle inligting wat met 

mekaar bespreek word, as streng vertroulik te hanteer. 
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3.2.8 Analisering van data 
Die navorser het gebruik gemaak van Creswell se spiraal van data-analise ter 

interpretasie en analisering van die ingesamelde data. Volgens Creswell (2007:150) 

beweeg die navorser tydens die proses van kwalitatiewe data-analise in analitiese 

sirkels en word daar nie van ’n liniêre benadering gebruik gemaak nie. 

 

Die spiraal begin met data in die vorm van woorde of beelde en eindig op ’n 

narratiewe manier, terwyl die navorser tussendeur in sirkels beweeg en aan sekere 

elemente van analise raak. Die navorser gaan vervolgens elke kring van die spiraal 

soos aangedui in figuur 3.1 verduidelik, asook die elemente van analise wat 

aangeraak word. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.1  (Creswell, 2007:150). 
 

Eerste kring – die beheer van data 

Creswell (2007:150) noem dat hierdie die eerste stap van die data-

analiseringsproses is. Tydens hierdie vroeë proses van data-analise, organiseer 

navorsers data op verskeie maniere soos om byvoorbeeld gebruik te maak van lêers 

(“files”) op ’n rekenaar. Hierdie lêers word dan verander sodat gepaste eenhede van 

teks in die vorm van byvoorbeeld sinne of stories, verkry kan word. Dit is hierdie 
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sinne of stories wat geanaliseer gaan word. Die navorser het tydens hierdie proses 

die visuele opname van die twee fokusgroepsessies op ’n rekenaar gestoor en die 

sessies getranskribeer en dit in ’n lêer op die rekenaar gestoor. 

 

Tweede kring – lees en die maak van notas 

Agar (in Creswell, 2007:150) noem dat die navorser die transkripsies in totaliteit ’n 

paar keer moet deurlees, die besonderhede daarvan in ag moet neem en ’n idee van 

die totale onderhoud moet verkry voordat dit in kleiner dele opgebreek word. 

Creswell (2007:150-151) maak ook melding van die maak van notas terwyl die 

databasis “bestudeer” word. Tydens die deurlees van die data kan verskillende 

kategorieë vir die data geskep word (Asmussen & Creswell in Creswell, 2007:151). 

Die navorser het die getranskribeerde data uitgedruk en ’n paar keer afsonderlik 

deurgelees sodat die totale vloei en verloop van beide die fokusgroepsessies bepaal 

kon word. Tydens die lees van die transkripsies het die navorser deurlopend notas 

gemaak van sekere aspekte wat in die data uitgestaan het. Hierna is die data in 

kleiner dele opgebreek om temas en kategorieë te begin vorm. 

 

Derde kring – verduideliking, klassifisering en interpretering 

Volgens Creswell (2007:150) vorm die reeds geskepte kategorieë die hart van 

kwalitatiewe data-analise. Creswell (2007:153) verduidelik verder dat wanneer die 

navorser die kwalitatiewe inligting uitmekaar haal en begin kyk na kategorieë en 

temas, die proses van klassifisering in werking tree. 

 

Oor die algemeen word daar vyf tot sewe temas geskep en hierdie temas kan ook 

subtemas bevat. 

 

In hierdie studie is daar gebruik gemaak van kategorieë om temas te ontwikkel. Die 

navorser het twee hooftemas geïdentifiseer en hierdie hooftemas en subtemas, 

tesame met die relevante kategorieë geïdentifiseer. Die proses van interpretasie 

behels die begrip van die data (Creswell, 2007:154) of soos Lincoln en Guba (in 

Creswell, 2007:154) dit beskryf, as die “lesse wat geleer is”. Die navorser maak in 

Hoofstuk 5 “sin” van die data deur tot sekere gevolgtrekkings te kom en sekere 

aanbevelings te maak. 
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Vierde kring – hervoorstelling en visualisering 

Vir Creswell (2007:154) is die finale fase van die spiraal waar die navorser die data 

aanbied met behulp van teks, tabelle of in syfervorm. Vir die doel van die studie word 

die hooftemas en subtemas en kategorieë in Tabelle 4.1 en 4.2 uitgelig en die data 

word met behulp van direkte aanhalings van die deelnemers weergegee. Data word 

ook met literatuur geverifieer om die geldigheid daarvan aan te dui. 

 

3.3 VERTROUENSWAARDIGHEID VAN DIE STUDIE 
Nieuwenhuis (2010:113) noem dat vertrouenswaardigheid tydens die proses van 

kwalitatiewe navorsing van uiterste belang is. Alhoewel Nieuwenhuis (2010:113-115) 

verskeie aspekte ter bepaling van die vertrouenswaardigheid van ’n studie uitlig, 

gaan die navorser slegs die aspekte wat op die betrokke studie van toepassing was, 

hier uitlig. 

 

Die verskillende maniere waarop die vertrouenswaardigheid van data bepaal kan 

word, kan volgens Nieuwenhuis (2010:113) behels dat verskillende data-

insamelingsmetodes gebruik word, en dat eksterne kodeerdes by die analisering van 

die data betrokke is. Nieuwenhuis (2010:114) verwys na laasgenoemde as die 

kontrolering van die ge-analiseerde data deur gesaghebbendes. Dit is wanneer die 

navorser die deelnemers aan die studie (member checking), asook ander individue 

wat ’n belang by die studie het, toelaat om kommentaar te lewer op die bevindinge, 

interpretasies en die gevolgtrekkings van die studie. Daar is in hierdie studie nie 

gebruik gemaak van die kommentaar van die deelnemers nie, maar die navorser het 

baie staatgemaak op die kommentaar van die betrokke studieleier en mede-

studieleier wat as eksterne kodeerders beskou is vir die waardevolle insette wat 

hulle ten opsigte van die analisering van die data gelewer het. Verder het die 

navorser twee fokusgroepe gebruik vir data-insameling wat uit verskillende 

deelnemers bestaan het en ook in verskillende skoolgemeenskappe betrokke was. 

 

Nieuwenhuis (2010:115) noem verder dat die gebruik van direkte aanhalings van die 

deelnemers sorgvuldig gekies moet word en dat dit op so ’n wyse weergegee word 

dat dit die werklike bedoeling van die deelnemer sal oordra. Daarom is dit 

noodsaaklik om daarteen te waak om aanhalings wat die argument slegs indirek 
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ondersteun of aanhalings wat slegs die navorser se siening versterk tydens die 

bespreking van die data weer te gee. Dit kan veroorsaak dat die deelnemers se 

woorde buite konteks gebruik word. Verder moet die navorser nie persoonlike 

interpretasie op die literatuur afdwing nie. In hierdie studie het die navorser 

bewustelik aandag daaraan gegee om nie aanhalings wat die deelnemers se woorde 

buite konteks kon plaas te gebruik nie en is van relevante en resente literatuur 

gebruik gemaak ter ondersteuning van die data. 

 

Die waarborg van vertroulikheid en anonimiteit is, soos reeds aangedui, vir 

Nieuwenhuis (2010:115) ’n belangrike etiese kwessie. In hierdie geval is dit nie net 

van toepassing op die “geheimhouding” van deelnemername wat anonimiteit van 

deelnemers beskerm nie, maar hou dit verband met die verantwoordelike gebruik 

van “woorde”. Vir dié doel word die skole se name waar die deelnemers betrokke is, 

nie in die navorsingsverslag aangedui nie. 

 

Laastens vorm die stel van die beperkings van die studie vir Nieuwenhuis (2010:115) 

ook deel van die bepaling van die vertrouenswaardigheid van die studie. Wanneer 

die navorser vooraf die beperkings van die studie uitlig, maak dit vir die leser dit 

soveel makliker om te verstaan hoe die bevindinge gemaak is. In hierdie studie 

byvoorbeeld was daar lede van die steekproef wat geselekteer is wat vergeet het om 

die fokusgroepsessie by te woon (ten spyte van opvolgoproepe om deelnemers te 

herinner aan die afspraak), sowel as sekere deelnemers wat op die dag van die 

fokusgroepsessie siek geword het en dus nie aan die sessie kon deelneem nie. Dit 

het daartoe aanleiding gegee dat een fokusgroep net uit drie fokusgroeplede 

bestaan het. Die navorser is van mening dat alhoewel ryk, in-diepte data ingesamel 

is, die dinamika van ’n groter groep moontlik ander tipe inligting na vore kon bring. 

 

Lincoln en Guba (in Creswell, 2007:203) verwys ook na vier konstrukte wat die 

vertrouenswaardigheid van die studie bepaal. Hierdie vier konstrukte (Guba & 

Lincoln, 1989:236, 241-243, 267), wat vervolgens kortliks aangedui sal word, behels: 

• Geloofwaardigheid: Vir die doel van hierdie studie het die navorser van 

refleksiwiteit gebruik gemaak deur na afloop van die fokusgroepe deur middel 

van die skryf van veldnotas op die data-insamelingsproses te reflekteer. In die 
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proses het die navorser ook tot nuwe insigte gekom ten opsigte van data wat 

ingesamel is en kon dit so aangeteken word. 

• Oordraagbaarheid: Dit is bereik deurdat die navorser onder meer baie 

spesifieke kriteria vir insluiting by die steekproef gestel het. Slegs indien 

deelnemers aan die kriteria voldoen het, kon hulle aan die 

fokusgroepbespreking deelneem. Voorts het die data wat ingesamel is 

saturasie bereik, wat die navorser in staat gestel het om ’n ryk in-diepte 

bespreking van die data te kon gee. 

• Vertroubaarheid: Soos reeds aangedui het die navorser nie van ’n eksterne 

kodeerder(s) gebruik maak nie, maar sterk op die insette van die studieleier 

en mede-studieleier gesteun tydens die ontleding van die data. 

• Bevestigbaarheid: Die navorser is van mening dat hierdie konstruk bereik is 

juis omdat die vorige drie konstrukte bereik is. Die navorser is daarom van 

mening dat indien die studie aan ’n oudit onderwerp sou word, dieselfde 

inligting bekom sal word, wat die vertrouenswaardigheid van hierdie studie sal 

bevestig. 

 

3.4 SAMEVATTING 
In hierdie hoofstuk is ’n breedvoerige bespreking gegee van die 

navorsingsmetodologie wat die konsepte van die navorsingsbenadering, die tipe 

navorsing en die navorsingsontwerp, die literatuuroorsig en die steekproefneming, 

die metodes van dataversameling en die proses van data-analisering wat vir die doel 

van hierdie studie gebruik is, insluit. Die resultate van die studie sal vervolgens in 

Hoofstuk 4 bespreek word. 
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HOOFSTUK 4 

BEVINDINGE 
 

4.1 INLEIDING 
Soos genoem het die navorser met hierdie kwalitatiewe studie beoog om 

onderwysers se behoeftes ter akkommodering van die leerder met ’n lae selfwaarde 

binne die klassituasie te verken en te beskryf. 

 

In hierdie hoofstuk word ’n uiteensetting gegee van die ingesamelde data wat vir die 

doeleindes van die bespreking daarvan met relevante literatuur geverifieer is. Vir die 

doel van hierdie hoofstuk en om onnodige omslagtige bespreking te voorkom, sal 

daar nie weer verwys word na die woord “klassituasie” nie, alhoewel die data binne 

die konteks van die klassituasie bespreek word. Die twee hooftemas wat tydens 

data-analise geïdentifiseer is, het die volgende behels: 

 

•••• Deelnemers se beskouing van hulle rol ten opsigte van die leerder met ’n lae 

selfwaarde; en 

•••• Behoeftes van deelnemers ten einde die leerder met ’n lae selfwaarde te 

akkommodeer. 

 

Elke hooftema bevat relevante subtemas en kategorieë wat in Tabelle 4.1 en 4.2 

uiteengesit is en vervolgens bespreek sal word. 
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4.2 HOOFTEMA 1: Deelnemers se beskouing van hulle r ol ten opsigte van 

die leerder met ’n lae selfwaarde 

Tabel 4.1: Hooftema 1 

Hooftema Subtemas Kategorieë 

Deelnemers se 

beskouing van hulle rol 

ten opsigte van die 

leerder met ’n lae 

selfwaarde 

• Bewus te wees van 

die verskeidenheid 

rolle wat 

onderwysers vervul 

 

Normale pligte en 

verantwoordelikhede 

tesame met 

opheffingswerk 

 

• Neem kennis van die 

leerder met lae 

selfwaarde se veld 

 

• Huislike 

omstandighede 

• Armoede 

• Ouers se optrede 

teenoor hulle kinders 

• Die skool 

  

• Ken die leerder met 

’n lae selfwaarde se 

proses 

 

Manifestasies van lae 

selfwaarde by leerders 

  

• Akkommodeer die 

leerder wat met ’n 

lae selfwaarde 

presenteer 

 

• Pogings wat 

deelnemers reeds 

aanwend ter 

akkommodering van 

die leerder met lae 

selfwaarde 

 

Die eerste hooftema het onstaan as gevolg van die deelnemers se opinie dat hulle 

as onderwysers ’n rol in die leerder met ’n lae selfwaarde se lewe speel. Hierdie 

opinie word deur Watson (2010:1) ondersteun wat aandui dat onderwysers van die 

grootse rolspelers is ten opsigte van hoe goed of sleg kinders oor hulleself voel. 

Deelnemers se beskouing van hulle rol ten opsigte van die leerder met ’n lae 
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selfwaarde word vervolgens in vier subtemas met verskeie kategorieë uiteengesit en 

bespreek. 

 

4.2.1 Bewus te wees van die verskeidenheid rolle wa t onderwysers vervul 
Die deelnemers het tydens die fokusgroepsessies kommentaar gelewer oor die baie 

rolle wat onderwysers moet aanneem en oor hulle opinie dat onderwysers nie meer 

soos in die verlede hoofsaaklik ’n onderrigrol het nie. Die pligte en 

verantwoordelikhede van onderwysers wat breedvoerig in die Policy handbook for 

educators uiteengesit is, en reeds in Hoofstuk een bespreek is, kan opsommend 

onder die volgende kategorieë gelys word, naamlik: onderrig, ekstra-kurrikulêr, 

administratief, interaksie met persone van belang en kommunikasie (Brunton & 

Vennote, 2003:C67-C68). Die deelnemers is deeglik bewus van wat hulle amptelike 

en formele pligtestaat behels, maar deelnemer D verwoord al die deelnemers se 

mening deur op te merk dat die rol van die onderwyser nie net uit hierdie lys van 

pligte en verantwoordelikhede bestaan nie. 

 

In hierdie verband merk deelnemer G op dat onderwysers soms meer “versorgers” 

as opvoeders is en dat hulle meer op die ontwikkeling van lewensvaardighede fokus 

as wat hulle werklik by die aanbieding van hulle vakgebied uitkom. Deelnemer G 

noem in hierdie verband dat onderwysers “… is amper partykeer meer ‘care takers’ 

as wat jy ’n opvoeder is”. Deelnemer D verwys hierna as “opheffingswerk” en meld 

dat “… jy (die onderwyser) is half permanent ingestel daarop om aan die kinders se 

selfbeeld te werk en regtig daai ou skaam, teruggetrokke outjie te kry om hom ook 

belangrik te laat voel”. Dit wat deur Watson (2010?:1) uitgelig is, naamlik dat 

onderwysers van die grootste rolspelers is ten opsigte van hoe goed of sleg kinders 

oor hulleself voel, word ook deur van die deelnemers tydens die fokusgroepsessies 

bevestig. Deelnemer A merk onder meer op: “… jy kan vir ’n kind net die verkeerde 

ding sê, dan dink daai kind vir die res van sy lewe, daai juffrou hou niks van my nie”. 

 

Volgens deelnemer C word daar in die algemene omgangstaal na die sewe rolle van 

onderwysers verwys, maar volgens hierdie deelnemer het onderwysers nege 

verskillende rolle wat onder meer “admin, fasiliteerder, lewenslange leerder, alles” 

insluit. Deelnemer B is van mening dat ’n onderwyser “… tot huweliksberader” moet 
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wees. Dit is dus duidelik dat onderwysers se dagtaak nie net uit onderrig bestaan 

nie. Die webtuiste Teacher Certification (2010?:1) gebruik ’n gepaste metafoor, 

naamlik dat ’n onderwyser ’n verskeidenheid van hoede kan dra en nie elkeen van 

hierdie hoede word elke dag benodig nie. Binne die konteks hiervan weet 

onderwysers dus nie watter hoed wanneer benodig gaan word nie. Dit wil daarom 

voorkom asof daar ’n ongeskrewe verwagting aan onderwysers gestel word om vir 

enige moontlike situasie “voorberei” te wees ten einde aan die verskillende 

behoeftes te voldoen waarmee hulle elke dag gekonfronteer word. Die eise en 

verantwoordelikhede wat aan onderwysers gestel word strek dus verder as wat 

Brunton en Vennote (2003:C67-C68) in die Policy handbook for educators uiteen 

gesit het. 

4.2.2 Neem kennis van die leerder met ’n lae selfwa arde se veld 
Yontef (1993:125) definieer die veld as ’n geheel waarvan die dele in ’n onmiddelike 

verhouding met mekaar is. Hierdie dele reageer op mekaar en elke deel word 

beïnvloed deur wat in die res van die veld gebeur. Die veld bestaan verder uit die 

persoon in sy of haar spesifieke lewenskonteks. Binne die konteks van hierdie studie 

sal die veld van die leerder met ’n lae selfwaarde dus gesien word as alles in die 

leerder se lewe wat hom of haar op die een of een ander wyse beïnvloed. In 

aansluiting hierby kyk Bronfenbrenner se sisteemteorie na elke kind se omgewing 

(veld) in terme van die kwaliteit en konteks daarvan (Bronfenbrenner in Ahuja, 

2012:2). 

 

Vanuit die data is dit duidelik dat deelnemers die volgende aspekte as deel van die 

leerder met ’n lae selfwaarde se veld beskou, naamlik die huislike omstandighede 

van die leerder, armoede, ouers se optrede teenoor hulle kinders asook die skool en 

die onderwysers. 

 

4.2.1.1 Huislike omstandighede 
Deelnemers is duidelik van mening dat hulle kennis moet neem van die huislike 

omstandighede van die leerder met ’n lae selfwaarde. Deelnemer D is van opinie dat 

wanneer huislike omstandighede ter sprake is “… ons met ’n geweldige probleem 

sit”, juis omdat dit wat by die huis gebeur ’n groot invloed het op hoe die leerder in 

die klas vorder. As opklaring van die opmerking vertel deelnemer D van “… ’n slim, 
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oulike kind …” wat gewoonlik goed doen, maar op ’n gegewe dag nie sekere 

klankies vir klaswerk kon onthou nie as gevolg van “… al die trauma wat gedurende 

die naweek afgespeel het by die huis …”. Dit is duidelik dat die gebeure die leerder 

so ontstel het dat dit ’n direkte invloed gehad het op hoe die leerder akademies 

presteer het. 

 

Deelnemers is van mening dat finansiële druk en die invloed wat dit op ouers se 

werksure het, ’n integrale bydrae lewer tot lae selfwaarde van leerders. Deelnemer B 

merk die volgende hieroor op: 

 

… as jy dink toe ons kinders was, ouers het nie geskei nie, dit was met 

uitsondering dat hulle geskei het, mammas het nie gewerk nie, pappas het 

nie in Irak en Angola en in Nigerië gewerk nie, dit is alles waarmee ons 

kinders te doen kry nou. 

 

Alhoewel die deelnemers begrip het vir die feit dat ouers lang werksure het of weg 

van die huis af werk “om te oorleef”, is deelnemer G steeds van mening dat kinders 

in sulke situasies “heeltemal op hulleself aangewese is”. ’n Situasie waar kinders as 

gevolg van ouers se werksure wel op hulleself aangewese is, is wanneer kinders die 

sleutel van hulle ouerhuis het en hulleself na skool in ’n leë huis moet inlaat. Daar 

word na hierdie kinders verwys as “latchkey children” of vrylik vertaal as sleutel-en-

slot kinders (Fritscher, 2011:1). McWhirter et al. (2004:46) noem dat die ouers van 

sleutel-en-slot kinders nie voor skool of na skool beskikbaar is vir die kinders nie en 

vandaar die term sleutel-en-slot families. Verder noem McWhirter et al. (2004:46) dat 

die getal sleutel-en-slot kinders aan die toeneem is omdat ouers genoodsaak is om 

te werk. Dit is duidelik dat veral ekonomiese omstandighede daartoe aanleiding gee 

dat ouers minder betrokke is (of kan wees) by hulle kinders. Hierdie blyk veral ’n 

aspek te wees waarvan onderwysers bewus moet wees binne die konteks van die 

leerder met ’n lae selfwaarde. 

 

Fritscher (2011:1) noem dat die debat rondom die effek wat werkende ma’s op 

kinders het reeds in 1970 in aanvang geneem het. In hierdie debat blyk daar 

verskillende menings te wees ten opsigte van of werkende ma’s ’n nadelige 

uitwerking op kinders se ontwikkeling het al dan nie. Sekere studies wat in hierdie 
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verband uitgevoer is het onder meer aangedui dat kinders van wie albei ouers werk, 

sekere ontwikkelingsprobleme ervaar vergeleke met kinders van dieselfde ouderdom 

wat nie in hierdie situasie is nie. In ander studies is daar egter geen wesenlike 

verskille geïdentifiseer nie. Fritscher (2011:1) is daarom van mening dat die verskille 

wat wel aangedui word, verklaar behoort te word deur na die spesifieke situasie van 

die verskillende families te gaan kyk. 

 

’n Ander aspek wat ook deel van kinders se veld vorm is egskeidings. Volgens 

McWhirter et al. (2004:46) is egskeidings en tweede huwelike aan die orde van die 

dag wat daartoe aanleiding gee dat hersaamgestelde gesinne se getalle besig is om 

toe te neem. Hersaamgestelde gesinne behels ’n nuwe ouer, grootouers, moontlike 

stiefbroers en stiefsusters en ’n nuwe familieleefstyl en -dinamika wat beteken dat 

kinders ’n nuwe stel uitdagings in die gesig staar. Deelnemers het hulle kommer 

hieroor uitgespreek, veral ten opsigte van die rol van stiefouers wanneer 

akademiese prestasie van leerders ter sprake is. Dit wil voorkom asof daar 

stiefouers is wat onrealistiese verwagtings van hulle stiefkinders het op die gebied 

van akademiese prestasie. Deelnemer A verwys spesifiek na ’n geval waar ’n leerder 

so bang was vir wat die ma se kêrel se reaksie op haar punte gaan wees dat die 

betrokke leerder voor die oueraand “permanent in trane” was. Binne konteks hiervan 

is Donley en Keen (2000:4) se mening van belang, naamlik dat die invloed van die 

familie baie belangrik is, omdat dit hier is waar die aanvanklike sin vir self (sense of 

self) gevorm word. 

 

Dit is duidelik vanuit die data dat die deelnemers werklik besorgd is oor leerders se 

welstand veral ten opsigte van die huislike omstandighede, dit waaraan leerders 

blootgestel word en die impak van hierdie situasies op leerders se selfwaarde. 

Deelnemer A som waarskynlik al die deelnemers se besorgdheid hieroor baie raak 

op met die volgende opmerking: “… ons kinders kry swaar”. 

4.2.1.2 Armoede 
Volgens McWhirter et al. (2004:22) is een van die grootste ekso-sistemiese invloede 

op die kind se lewe die ekonomie wat onder andere die kwessies van toenemende 

armoede en die stagnering van die arm werkersklas behels. Ciaccio en Brophy (in 

Pellino, 2007:3) is van mening dat armoede ’n realiteit vir al hoe meer kinders 
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geword het en dat die prys wat kinders wat hieraan onderworpe is moet betaal, 

ondenkbaar hoog is. Volgens Wilson en Ramphele (in Donald et al., 2002:207) hou 

armoede verband met onvoldoende fasiliteite en hulpbronne. Dit behels gewoonlik 

onvoldoende behuising asook swak watervoorsiening, sanitasie en higiëniese 

fasiliteite. 

 

Deelnemer A en B is onderskeidelik van mening dat leerders wat in armoede 

grootword se selfwaarde “meestal laag” is omdat hulle “… die kinders is wat maklik 

deur die ander gebrandmerk word omdat hulle klere byvoorbeeld verslete is en dan 

dink die kinders hulle is vuil” … “hulle is ook almal die wat gebrandmerk word as die 

luiskoppe …” 

 

Vanuit die literatuur wil dit voorkom asof leerders wat aan armoede blootgestel word, 

ook skolasties benadeel word. Die rede hiervoor is omdat leerders wat in armoede 

leef, volgens Donald et al. (2002:205), spesifieke uitdagings ten opsigte van leer 

ervaar. Donald et al. (2002:205-206) noem verder dat arm mense meer geneig is tot 

gesondheids- en veiligheidsrisiko’s wat onder andere wanvoeding, siektes, infeksies 

en beserings behels. Die algemene uiteinde van hierdie gesondheidsrisiko’s het 

sekere fisiese, intellektuele, neurologiese en sensoriese probleme tot gevolg wat 

soms aanleiding gee tot leergeremdhede. Al hierdie faktore kan daartoe bydra dat 

leerders se selfwaarde laag is en hulle om dié rede nie binne die klassituasie 

optimaal kan funksioneer nie. 

4.2.1.3 Ouers se optrede teenoor hulle kinders 
Vanuit die empiriese data blyk dit dat die deelnemers van mening is dat ouers se 

optrede teenoor hulle kinders ’n bydraende rol kan speel in hoe kinders oor hulleself 

voel en wat hulle van hulleself dink. Hierdie aspek word ondersteun deur Powell 

(2004:10) en Young en Hoffman (2004:88), wat verder opmerk dat ouers na regte 

hierdie belangrike rol dwarsdeur die kind se ontwikkeling speel. Deelnemer G is in 

verband hiermee van mening dat baie kinders reeds van kleintyd af deur hulle ouers 

afgekraak word, wat daartoe aanleiding gee dat kinders reeds van kleins af nie goed 

voel oor hulleself nie. 
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Dit wil voorkom asof die tipe ouerskapstyl wat deur ouers toegepas word ’n invloed 

kan hê op die manier hoe kinders sekere goed sal doen. Deelnemer A vertel van ’n 

leerder wat die punte op haar vraestel verander het deur antwoorde uit te vee en reg 

te maak nadat die vraestel reeds gemerk is. Deelnemer C merk ten opsigte van 

hierdie spesifieke leerder op dat die leerder se ma baie druk op al haar kinders plaas 

om te presteer. Verder voeg deelnemer C by dat hierdie leerder se gedrag gekoppel 

is aan ’n eksterne dryfveer (waarskynlik die ma se outokratiese ouerskapstyl) en dat 

hierdie tipe optrede na regte “… nie daardie kind se skuld is nie”. Uit verdere 

verwysings oor hierdie leerder het dit duidelik geword dat hierdie ’n leerder is wat 

gemaklik 80% vir ’n vraestel kry, maar dat haar ouers van haar verwag om 90% te 

kry. Wanneer die uitslae van toetse bekend is en die leerder weet wat sy vir die toets 

gekry het, wil sy dadelik weet wat haar klasmaats se punte is en indien dit meer is as 

wat sy gekry het, begin sy spontaan te huil. 

 

Deelnemer B gee ’n voorbeeld van ’n soortgelyke situasie waar ouers baie druk op 

hulle kind plaas om akademies te presteer. Hierdie betrokke leerder is akademies 

sterk, maar hy ervaar mislukking as ander klasmaats volpunte vir ’n vraestel kry en 

hy nie, selfs al het hy ’n punt van 49/50 vir die vraestel gekry. Die rede vir sy gevoel 

van mislukking is gekoppel aan die feit dat sy ouers verwag dat hy volpunte vir sy 

vraestelle moet kry en om 49/50 vir ’n vraestel te kry voldoen nie aan sy ouers se 

verwagting nie. Deelnemer B merk verder op dat die negatiewe druk wat ouers op 

hulle kinders plaas, direk in verband gebring kan word met die ontwikkeling van ’n 

lae selfwaarde. 

 

Die deelnemers is oor die algemeen van mening dat ouerbetrokkenheid belangrik is, 

selfs al plaas ouers ’n mate van druk op hulle kinders. Die tipe ouerskapstyl wat 

waarskynlik ten opsigte hiervan ’n gebalanseerde betrokkenheid behels is die 

outoritêre ouer. Hierdie ouers sal volgens Gouws et al. (2000:71) realistiese 

verwagtings aan hulle kinders stel en net genoeg betrokke wees om aan die kind die 

boodskap te gee dat hulle (die ouers) vertroue in hom of haar het en in die kind se 

vordering belangstel. In verband hiermee merk Sussell et al. (in Hornby, 2000:1) op 

dat ’n toename in ouerbetrokkenheid kan lei tot meer positiewe leerdergedrag asook 

’n verbetering in leerderprestasie. Vanuit die data is dit egter duidelik dat die tipe 
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ouerbetrokkenheid en die motivering wat ouers aanvoer vir die druk wat hulle op 

hulle kinders plaas, ’n belangrike rol speel in hoe leerders oor hulleself voel. 

4.2.1.4 Die skool 
Volgens Bronfenbrenner (in Ahuja, 2012:1) se ekologiese sisteem-teorie vorm die 

skool deel van die mikro-sisteem  van die kind. Aangesien leerders die grootste 

gedeelte van hulle tyd by die skool deurbring moet die skool dus as ’n belangrike 

komponent van die mikrosisteem van die leerder beskou word. Die deelnemers was 

daarom van mening dat die skool in geheel deel vorm van die leerder se veld en 

daarom moet hulle bewus wees van aspekte by die skool wat ’n bydraende rol kan 

speel tot die ontwikeling van ’n lae selfwaarde by die leerder. 

 

Die deelnemers het almal saamgestem dat die voorkoms van ’n lae selfwaarde ’n 

besliste effek het op leerders se skoolprestasies. In dié verband meld deelnemer G 

dat wanneer leerders op ’n spesifieke dag met gedrag presenteer wat aandui dat 

hulle nie goed voel oor hulleself nie “… kan jy maar maak wat jy wil, jy kry niks uit 

daai kind uit nie. Maar as hy môre weer goed voel oor homself, dan gaan hy aan, en 

hy lewer mooi werk. Dit [’n lae selfwaarde en skolastiese prestasie] gaan regtig so 

hand-aan-hand”. 

 

Die deelnemers het ook tydens die fokusgroepsessies die problematiese kwessie 

van boeliegedrag uitgelig. Vanuit die data blyk dit dat die kind met ’n lae selfwaarde 

soms die slagoffer van boeliegedrag is. Deelnemer G merk onder meer op dat dit 

juis die kind met ’n lae selfwaarde is wat deur ander kinders uitgebuit word. 

Deelnemers F en E merk onderskeidelik in dié verband die volgende op: “… hulle 

trap hom dieper in die grond …”; “… hulle kom maklik agter watter leerder het ’n lae 

selfwaarde en hulle sal hom terg …”; “… dis snaaks hoe hulle dit optel”. Hierdie 

deelnemer se opmerking sluit aan by die opinie van St. Claire (2010:1) wat aandui 

dat boelies die “swakkes” as prooi sien. 

4.2.3 Ken die leerder met ’n lae selfwaarde se pros es 
Indien Oaklander (1988:160) se beskrywing van ’n kind se proses in ag geneem 

word, sou om die leerder met ’n lae selfwaarde se proses te ken tipies behels dat die 

onderwyser kennis moet neem van hoe die leerder hom- of haarself binne sy of haar 

wêreld organiseer. Die onderwyser sal onder meer ook kennis moet neem van wat is 
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die leerder se algemene manier waarop hy of sy ’n opdrag aanpak, wat vermy die 

leerder om te doen, hoe georganiseerd of ongeorganiseerd is die leerder en 

belangrik, hoe maak die leerder kontak met ander leerders. 

4.2.3.1 Manifestasies van ’n lae selfwaarde by leerders 

Donley en Keen (2000:5) is van mening dat kinders wat nie goed voel oor hulleself 

nie huiwerig in die klas is, ongemak beleef en nie maklik hulle opinie lug nie. Die 

minimale interaksie wat hulle met ander het veroorsaak voorts ’n vermindering in 

hulle sosialisering. In aansluiting hierby maak deelnemer E melding van ’n leerder 

wat as gevolg van ’n lae selfwaarde “… die heeldag met die kappie (van sy baadjie) 

op die kop sit”. Deelnemer G verwys in hierdie verband ook na ’n leerder met ’n lae 

selfwaarde wat “… so in ’n bondeltjie opgetrek het en wou weggekruip het”, omdat 

die leerder baie min van homself dink en eerder vir die samelewing wou wegkruip. 

 

Die deelnemers is van mening dat die volgende mees algemene gedrag 

waargeneem word by leerders wat met lae selfwaarde presenteer, naamlik: 

gedragsprobleme, swak maniere en swak skolastiese vordering. Ten opsigte van 

swak skolastiese vordering merk Habib (2008:1-2) op dat leerders wat nie goed voel 

oor hulleself nie maklik moed opgee, huiwerig is om die onderwyser om hulp te vra 

en nie van akademiese uitdagings hou nie. 

 

Dit wil dus voorkom asof leerders met ’n lae selfwaarde hulleself op twee uiterstes 

van ’n kontinuum bevind. Aan die een kant trek hulle deur hulle gedragsprobleme en 

optredes aandag op hulleself, terwyl dit wil voorkom asof hulle eerder “onsigbaar” 

sou wou wees en nie raakgesien wil word nie. Die navorser gee egter toe dat hierdie 

waarskynlik nie van alle leerders met ’n lae selfwaarde waar is nie. 

 

4.2.4 Akkommodeer die leerder met ’n lae selfwaarde  

Vir Shore (2005:1) lê die uitdaging van werk met leerders wat nie goed voel oor 

hulleself nie, grootliks daarin om hierdie leerders se geloof in hulleself te herstel. 

Volgens Shore (2005:1) sou dit behels om in die mees basies vorm vir die leerder 

waardering te wys vir dit wat hy of sy goed doen en vertroue uit te druk dat hy of sy 

wel sal vorder in areas waar vordering benodig word. Young en Hoffmann (2004:87) 
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noem dat ’n goeie selfbeeld verwant is aan die ervaring van sukses op skoolvlak, die 

gevoel van geluk en tevredenheid, die maak van goeie keuses, beloningswaardige 

verhoudings met ander en die gebruik van effektiewe hanteringstrategieë. 

4.2.4.1 Pogings wat deelnemers reeds aanwend ter akkommodering van die leerder 

met ’n lae selfwaarde 

Tydens die fokusgroepsessie het dit duidelik geword dat die teenwoordigheid van 

leerders met ’n lae selfwaarde in die klas, ’n realiteit is waarmee onderwysers 

daagliks gekonfronteer word. Die deelnemers het uitgebrei oor die verskillende 

pogings wat hulle reeds aanwend om die leerders met ’n lae selfwaarde binne die 

klassituasie te akkommodeer. 

 

Deelnemers het onder meer genoem dat hulle gebruik maak van motivering ter 

akkommodering van die leerder met ’n lae selfwaarde. Deelnemers maak melding 

van ’n beloningstelsel wat by die skool gebruik word asook plakkertjies wat vir goeie 

skoolwerk gegee word. Deelnemer E noem verder dat vir “… ’n kind wat nou regtig 

mooi gewerk het, stuur ons sommer na ander juffrouens toe … gaan spog ’n bietjie”. 

 

Dit het duidelik geword dat deelnemers lukrake byna “tref-en-trap” pogings aanwend 

om leerders met ’n lae selfwaarde te akkommodeer. Deelnemers het egter 

spesifieke behoeftes uitgelig ten opsigte van die akkommodering van leerders met ’n 

lae selfwaarde wat vervolgens in hooftema 2 bespreek sal word. 
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4.3 HOOFTEMA 2: Behoeftes van deelnemers ten einde die leerder met ’n 

lae selfwaarde te akkommodeer 

Tabel 4.1: Hooftema 2 

Hooftema Subtemas Kategorieë 

 

Behoeftes van 

deelnemers ten einde die 

leerder met ’n lae 

selfwaarde te 

akkommodeer 

 

• Opleiding 

 

 

• Meer fokus op 

opleiding in die 

algemene welstand 

van leerders 

  

• Ondersteuning vanaf 

die ouers 

 

 

• Ondersteuning in die 

vorm van 

ouerbetrokkenheid 

  

Persoonlike 

ondersteuning 

 

• Ondersteuning vir 

onderwysers in die 

vorm van onder- 

steuningsgroepe 

  

Professionele 

ondersteuning 

 

• Vir leerders 

 

  

• ’n Behoefte aan 

riglyne ter 

akkommodering van 

die leerder met ’n lae 

selfwaarde 

 

• Voorstelle vir riglyne 

 

Die navorser is van mening dat die deelnemers juis vanuit die bespreking oor die rol 

wat hulle speel ten opsigte van die leerder met ’n lae selfwaarde, bewus geword het 

van hulle behoeftes ten opsigte van die akkommodering van hierdie leerders binne 

die klassituasie. Hierdie behoeftes sluit onder meer aspekte in soos opleiding, 
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ondersteuning vanaf die ouers, persoonlike ondersteuning, professionele 

ondersteuning vir leerders en ’n behoefte aan riglyne ter akkommodering van die 

leerder met ’n lae selfwaarde. 

4.3.1 Opleiding 
Tydens die fokusgroepsessies het die deelnemers hulle kommer rakende spesifieke 

aspekte in die onderwys en rakende hulleself as onderwysers uitgelig wat as 

behoeftes geïdentifiseer is en wat vervolgens bespreek sal word. 

4.3.1.1 Meer fokus op opleiding in die algemene welstand van leerders 

Deelnemer B is van mening dat die rol van die onderwyser oor die afgelope jare baie 

verander het en merk op dat onderwysers vandag “… net soveel sielkundige as 

onderwyser is”. Deelnemer B is daarom van mening dat, “… die sielkundige aspek is 

iets wat ’n groter rol moet speel in die opleiding van onderwysers”. Deelnemer D sluit 

hierby aan en verwys as volg na die rolverandering wat in die onderwys ingetree het: 

 

… dit is moeiliker tye en jou rol as onderwyser is nie net om klas te gee nie. 

Eindelik is dit half, dit is daar, maar die groot ding is hulle (die leerders) wil vir 

jou vertel van hulle probleme, hulle wil vir jou vertel van wat die naweek 

gebeur het … die rol van die onderwyser het baie verander. 

 

Vanuit die empiriese data wil dit voorkom dat waar en hoe lank gelede onderwysers 

afgestudeer het, die omvang bepaal van die opleiding wat hulle ontvang het ten 

opsigte van die algemene welstand van die leerders. Deelnemer C, wat ’n onlangs 

afgestudeerde onderwyseres is noem in hierdie verband die volgende: “… ons het ’n 

beradingsmodule gevolg, nie om jouself as ’n berader te kan kwalifiseer nie, net om 

daai bietjie kennis te hê …” Deelnemer B, wat reeds lank gelede afgestudeer het, 

noem egter dat sy nie by ’n onderwyskollege gestudeer het nie, en net ’n Hoër 

Onderwysdiploma by ’n universiteit verwerf het na haar graad, en dat daar tydens 

haar studies geen sielkundemodules was wat sy kon volg nie. Vanuit die opmerkings 

van die deelnemers is dit duidelik dat daar ’n behoefte bestaan aan opleiding wat die 

onderwysers sal bemagtig om leerders met ’n lae selfwaarde sinvol te kan 

ondersteun. Die behoefte aan opleiding hou verband daarmee om deelnemers toe te 
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rus met die basiese vaardighede om hierdie leerders sinvol en doeltreffend te kan 

ondersteun. 

 

Badenhorst (2013), tans ’n grondslagfasestudent, noem ten opsigte van die huidige 

opleiding van grondslagfase-onderwysers dat ’n opgeleide grondslagfase-

onderwyseres wel die leerders wat ondersteuning nodig het sal kan help, maar slegs 

tot op ’n punt vanwaar verwysing na ’n professionele persoon nodig is. Hierdie aspek 

veroorsaak juis frustrasies aangesien die ekonomiese omstandighede waarin baie 

van die leerders hulle bevind, nie ruimte laat vir die luukse van ’n verwysing na ’n 

professionele persoon nie. In sulke omstandighede is dit steeds die onderwyser wat 

dan ondersteuning aan die betrokke leerders moet gee. 

4.3.2 Deelnemers se behoefte aan meer ondersteuning  vanaf die ouers 

Hornby (2000:17) is van mening dat daar sekere dinge is wat ’n onderwyser van die 

ouers kan verwag, soos byvoorbeeld eerlikheid ten opsigte van die spesiale 

behoeftes van die kind, die huislike omstandighede wat moontlik die kind kan 

affekteer, samewerking ten opsigte van dissipline, die versterking van die 

leerprogram tuis wat die toesig oor huiswerk insluit, om aan die kind te verduidelik 

wat van hom of haar op skoolvlak verwag word, om realistiese verwagtinge van die 

kind te hê, om vergaderings by te woon, om die briewe en rapporteringsverslae wat 

huis toe gestuur word te lees, om gereeld inligting soos adresse en 

telefoonnommers op te dateer, om die kind by die huis te hou wanneer hy of sy siek 

is en om op verskeie ander maniere by skoolaktiwiteite betrokke te wees. Tydens die 

fokusgroepsessies het dit geblyk dat dit wat onderwysers van ouers verwag in baie 

gevalle en as gevolg van sekere redes, nie realiseer nie. Ouerbetrokkenheid is dus 

een van die aspekte wat tydens die fokusgroepbespreking uitgelig is en waaraan 

deelnemers ’n behoefte het ten einde die leerder met ’n lae selfwaarde binne ’n 

klassituasie te kan akkommodeer. 

4.3.2.1 Ondersteuning in die vorm van ouerbetrokkenheid 

Karther en Lowden (in Hornby, 2000:142) skryf dat, alhoewel die beloning van 

ouerbetrokkenheid groot is, dit steeds groot uitdagings aan die onderwyser stel. 

Vanuit die data blyk dit dat ouerbetrokkenheid spesifieke uitdagings aan die 

skoolsisteem stel. Hierdie uitdagings behels onder meer aspekte soos dat ouers 
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soms nie geletterd is nie en daarom nie reageer op omsendskrywes wat aan hulle 

gerig word nie, ouers werk lang ure en kan nie afsprake by die skool nakom nie en 

sommige ouers is nie Afrikaans of Engels magtig nie. Ten opsigte van 

laasgenoemde uitdaging merk deelnemer G die volgende op: “… as ons net die 

ouers betrokke kan kry en hulle verstaan wat jy vir hulle wil sê, dan sal daar ’n groot 

verandering wees”. Die deelnemers het in die lig van die uitdagings wat 

ouerbetrokkenheid stel ’n behoefte uitgespreek vir die ontwikkeling van ’n praktiese 

riglyn om onderwysers te ondersteun in hulle poging om ouers betrokke te kry ten 

einde die leerder met ’n lae selfwaarde sinvol te akkommodeer. Deelnemers besef 

dat indien hulle nie ondersteuning van ouers in hierdie verband kry nie, hulle pogings 

om leerders met ’n lae selfwaarde te akkommodeer, moontlik nie baie vrugte sal 

afwerp nie. 

 

Die realiteit en die frustrasie waarmee onderwysers te kampe het ten opsigte van 

ouerbetrokkenheid word waarskynlik deur die volgende twee opmerkings van 

deelnemers E en G opgesom, naamlik:  “… eers moet mens net die ouers kry om 

betrokke te raak”, maar “… dis so moeilik”. Epstein (in Hornby, 2000:1) noem dat 

minimale ouerbetrokkenheid in skole ’n internasionale verskynsel is en dat die 

meerderheid van ouers min kontak met hulle kinders se skool het. Laasgenoemde 

opmerking is waarskynlik ’n vae troos vir onderwysers wat elke dag gekonfronteer 

word met leerders wat nie vorder nie en nie na hulle vermoëns presteer nie as 

gevolg van hulle lae selfwaarde. 

4.3.3 Deelnemers se behoefte aan persoonlike onders teuning 

4.3.3.1 Ondersteuning vir onderwysers in die vorm van ondersteuningsgroepe 

Coetzee en Jansen (2007:93) is van mening dat die skool en meer spesifiek die 

klaskamer sekere uitermatige fisiese en emosionele vereistes aan onderwysers stel. 

In dié verband merk Tsiakkiros en Pashiardis (2006:101) op dat stres in die 

onderwys ’n wêreldwye verskynsel is. Volgens deelnemer G maak die werk met ’n 

leerder met ’n lae selfwaarde “… jou soms moedeloos”. Deelnemer E voeg die 

woord “… gedreineerd” by en noem verder dat dit so dreinerend is dat sy soms voel 

om te huil. Deelnemers A en B merk weer op dat dit hulle emosioneel uitput om met 

beide die leerder met ’n lae selfwaarde asook die leerder met ’n hoë selfwaarde in 
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een klas saam te werk. En tog word dit van onderwysers verwag om met albei 

hierdie leerders in een klas te werk. 

 

Hierdie gevoelens wat die deelnemers ervaar word deur Coetzee en Jansen 

(2007:95) grotendeels gesien as die resultaat van emosionele behoeftes wat binne 

die werkplek ervaar word. Dit is egter nie ongewoon vir onderwysers om moeg en 

uitgebrand te voel nie. Coetzee en Jansen (2007:94-95) wys egter daarop dat 

wanneer onderwysers nie meer in staat is om probleemoplossings te vind as gevolg 

van hulle moegheid en uitbranding nie, dit sin maak om ’n terapeut so gou as 

moontlik te gaan sien. ’n Professionele terapeut kan help om weer kalmte en balans 

te herstel. 

 

Tydens die fokusgroepbespreking het die deelnemers ’n spesifieke behoefte 

uitgespreek aan ondersteuning ten opsigte van die akkommodering van die leerder 

met ’n lae selfwaarde. Ten opsigte hiervan noem deelnemers E, F en G dat hulle 

alreeds ’n ondersteuningstruktuur tot stand gebring het waar hulle mekaar opbou en 

ondersteun. Die feit dat so ’n struktuur tot stand gekom het, is ’n sterk aanduiding 

van hoe groot onderwysers se behoefte aan ondersteuning is. Die motivering vir ’n 

ondersteuningstruktuur wat uit “peers” bestaan, word saamgevat in deelnemer F se 

opmerking, naamlik dat “… iemand buite kan dit [die druk wat op onderwysers 

geplaas word] nie verstaan nie”. Deelnemer G noem dat “… as ek gaan afpak by die 

huis, dan kry ek nie die reaksie wat ek wou gehad het nie …” Vanuit die opmerkings 

van die deelnemers blyk die tipe ondersteuning veral daarop te fokus om pret te hê 

en te ontspan. Deelnemer F noem onder meer “… ons lag baie” en deelnemer E 

merk op “… ons kan partykeer so lag en dan voel ek sommer weer beter”. Dit is 

duidelik dat humor as ’n katalisator gebruik word en in dié verband noem een 

deelnemer dat “… dit (humor) ons regtig staande hou”. 

4.3.4 Deelnemers se behoefte aan professionele onde rsteuning 

4.3.4.1 Professionele ondersteuning vir leerders 

Deelnemer F het kommentaar gelewer oor die feit dat hulle glad nie professionele 

ondersteuning vir die leerders vanaf die Onderwysdepartement kry nie. Deelnemer F 

is van opinie dat die beskikbaarheid van byvoorbeeld ’n maatskaplike werker nie net 

onderwysers sal ondersteun nie, maar dat dit ook iets is wat die leerders werklik 
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nodig het. Na ’n gesprek met Bester (2013), ’n skoolhoof, is bevind dat daar nie 

professionele ondersteuningsdienste vanaf die Departement van Onderwys vir die 

leerders aan skole beskikbaar is nie en daarom word daar van sielkundiges in 

privaatpraktyk by sekere skole gebruik gemaak. Ongelukkig is daar sekere finansiële 

implikasies ter sprake en nie alle ouers het ’n mediese fonds of geld om vir 

professionele dienste te betaal nie. Verder het deelnemer F kommer uitgespreek oor 

die feit dat onderwysers as gevolg van die gebrek aan die teenwoordigheid van 

professionele ondersteuningsdienste, self hulle kennis moet uitbrei om sekere 

situasies rondom die leerders te kan hanteer. Dit is nie duidelik waarom daar ’n 

gebrek aan die teenwoordigheid van maatskaplike werkers in skole is nie, maar 

volgens Ajam en Samodien (2009:1) sal dit 58 jaar neem om die 66 000 

maatskaplike werkers wat in Suid-Afrika benodig word, aan te stel. Die webtuiste 

Thokomala (2007:1) is van mening dat daar vir elke maatskaplike werker ’n 

gemiddelde 300-600 kindergevalle alleen is. 

 

Wanneer daar na die impak van veral die reeds genoemde kwessies soos huislike 

omstandighede en armoede gekyk word, is dit duidelik dat professionele 

ondersteuning baie vir die leerder se selfwaarde kan beteken. Hierdie ondersteuning 

sal waarskynlik ’n rimpeleffek hê wat nie net sal oorspoel in hoe leerders oor 

hulleself voel nie, maar sal hulle sosiale vaardighede raak en die wyse hoe hulle 

hulleself in die klassituasie, maar ook in die breër samelewing handhaaf. 

4.3.5 ’n Behoefte aan riglyne ter akkommodering van  die leerder met ’n lae 

selfwaarde 

Tydens die fokusgroepsessies het die deelnemers hulle opinie ten opsigte van 

riglyne ter akkommodering van die leerder met ’n lae selfwaarde uitgelig en die 

gevoel van die deelnemers was uiteenlopend. Deelnemer G se gevoel is dat so ’n 

riglyn “… veral vir die beginneronderwyser kan werk.” Deelnemer F het weer 

opgemerk: “… ons is nooit te oud om te leer nie … ons leer nog elke dag”. 

 

Die mees algemene voorstelle vir die riglyne ten opsigte van die akkommodering van 

die leerder met ’n lae selfwaarde wat na vore gekom het, word in Hoofstuk 5 

bespreek. Die rede daarvoor is omdat dit as deel van die aanbevelings bespreek 

word wat vir die studie geïdentifiseer is. 
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4.4 SAMEVATTING 

In hierdie hoofstuk het die navorser die hooftemas en die subtemas bespreek wat 

tydens data-analise geïdentifiseer is. Onder elke hooftema is die bepaalde subtemas 

en kategorieë bespreek. Dit is vanuit die bespreking baie duidelik dat onderwysers 

spesifieke behoeftes het ten opsigte van die akkommodering van die leerder met ’n 

lae selfwaarde. Daar is gebruik gemaak van direkte aanhalings van die deelnemers 

om die hooftemas en subtemas te ondersteun. Die bespreking van die data is ook 

met relevante literatuur geverifieer. Die gevolgtrekkings en aanbevelings wat vir die 

studie gemaak is, word vervolgens in Hoofstuk 5 uiteengesit. 
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HOOFSTUK 5 

GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 
 

5.1 INLEIDING 
In hierdie hoofstuk word ’n opsommende oorsig van die uitgevoerde navorsingstudie 

gegee. Tesame met hierdie oorsig, sal die doel van die studie geëvalueer word en 

melding sal gemaak word van die mees betekenisvolle bevindinge van die 

navorsingsproses. Dit word opgevolg met ’n bespreking van die gevolgtrekkings en 

aanbevelings wat na aanleiding van die bevindinge gemaak is. Die aanbevelings 

word gemaak ten opsigte van onderwys in die breë en sal fokus op voornemende 

onderrig, die praktyk en verdere navorsing. 

5.2 ’N OORSIG VAN DIE NAVORSINGSONDERWERP 
Hierdie studie is gemotiveer vanuit ’n behoefte van die navorser om leerders met ’n 

lae selfwaarde binne die klassituasie te kan akkommodeer. In gesprekke met 

kollegas was dit duidelik dat dieselfde behoefte by hulle bestaan en vandaar ’n 

ondersoek na wat onderwysers se behoeftes is ter akkommodering van die leerder 

met ’n lae selfwaarde in ’n klassituasie. 

 

Vir die doel van die studie het die navorser met ’n literatuurstudie begin deur gebruik 

te maak van literatuur vanuit Sielkunde en Opvoedkunde en verskeie databasisse 

ten einde resente en relevante inligting te bekom. 

 

’n Kwalitatiewe navorsingsbenadering is gebruik waar die navorser onder meer ’n 

gerieflikheidsteekproefneming  gebruik het ter identifisering van die 

fokusgroepdeelnemers. Die kriteria vir insluiting by die studie het die volgende 

aspekte behels: 

 

• Geslag (manlik en vroulik); 

• Taal (Afrikaans en Engels); 

• Deelnemer moet ’n laerskoolonderwyser/es wees; 

• Vrywillige deelname. 
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Data is ingesamel deur gebruik te maak van twee fokusgroepe. 

Daar is gebruik gemaak van Creswell se spiraal van data-analisering ter 

interpretasie en analisering van die ingesamelde data. Hierdie proses word 

breedvoerig in Hoofstuk 3 bespreek. 

 

Die analisering van die data het aanleiding gegee tot die identifisering van twee 

hooftemas, naamlik: 

 

• Deelnemers se beskouing van hulle rol ten opsigte van die leerder met ’n lae 

selfwaarde; 

en 

• Behoeftes van deelnemers ten einde die leerder met ’n lae selfwaarde te 

akkommodeer. 

5.3 BETEKENISVOLLE BEVINDINGS 
Vanuit die empiriese data was dit duidelik dat die onderwysers wat aan die studie 

deelgeneem het van mening was dat hulle eerstens hulle rol ten opsigte van die 

leerder met ’n lae selfwaarde moet uitklaar alvorens hulle spesifieke behoeftes ten 

opsigte van die akkommodering van hierdie leerders kon identifiseer. ’n Aspek 

waarvan onderwysers bewus geword het, is die feit dat hulle nie meer soos in die 

verlede net ’n onderrigrol het nie. Hulle sien hulle huidige rol onder meer as 

versorgers wat deurlopend opheffingswerk moet doen. 

 

Onderwysers is verder van mening dat hulle huidige rol daarmee verband hou dat 

hulle bewus moet wees van die leerder met ’n lae selfwaarde se veld. Binne die 

konteks waarbinne die onderwysers wat aan die studie deelgeneem het optree, 

beteken dit dat hulle bewus moet wees van die leerder se huislike omstandighede, 

die voorkoms van armoede binne die leerder se veld, ouers se spesifieke optrede 

teenoor hulle kinders en aspekte by die skool wat ’n bydraende rol kan speel in hoe 

leerders oor hulleself voel. Verder vereis onderwysers se rol ook dat hulle bewus sal 

wees van die leerder met ’n lae selfwaarde se proses, met ander woorde hoe die 

leerder in bepaalde situasies optree en met watter gedrag hierdie leerder presenteer. 

Deur bewus te wees van hierdie leerder se proses, kan moontlik vir die onderwyser 

’n aanduiding gee hoe om teenoor hierdie leerder op te tree. 
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In die tweede plek het die onderwysers spesifieke behoeftes geïdentifiseer ten einde 

die leerder met ’n lae selfwaarde te kan akkommodeer en hierdie behoeftes kan 

soos volg uiteengesit en opgesom word: 

 

• ’n Behoefte aan opleiding 

Vanuit die fokusgroepbesprekings was dit duidelik dat die pligte en 

verantwoordelikhede van die hedendaagse onderwysers baie meer behels as 

net die pligte en verantwoordelikhede wat in die beleidsdokumente vir 

onderwysers uiteengesit is. Sosio-ekonomiese omstandighede dra daartoe by 

dat onderwysers soms meer as versorgers optree en dit terwyl hulle nie oor 

die opleiding beskik om basiese emosionele ondersteuning aan leerders wat 

dit nodig het, te bied nie. 

 

In ’n veranderende wêreld en omdat baie leerders in moeilike omstandighede 

grootword, bestaan die moontlikheid dus dat onderwysers aan leerders 

sinvolle bystand in sekere situasies moet kan bied en ’n behoefte aan 

opleiding hiervoor is geïdentifiseer. Deelnemers is dit eens dat 

onderwysopleiding nie net meer op onderrig kan fokus nie, maar ook op 

aspekte wat die versorging van die leerder se welstand raak. 

 

• ’n Behoefte aan ouerbetrokkenheid 

Die redes vir die noodsaaklikheid van ouerbetrokkenheid, lê waarskynlik juis 

in die aspekte wat tydens die bespreking van hooftema 1 vanuit die data na 

vore gekom het. Vanuit die bespreking is dit duidelik dat sommige ouers 

onrealistiese verwagtings van hulle kinders het om te presteer. Hierdie ouers 

is moontlik onkundig en besef nie altyd hoe dit die leerder beïnvloed wanneer 

hy of sy nie aan die eise van ’n ouer kan voldoen nie. Blootstelling aan trauma 

by die huis, ouers wat in ander lande werk en min by die huis is en die 

verandering van die gesinstrukture as gevolg van egskeidings blyk alles ’n rol 

te speel in hoe leerders oor hulleself voel en dus akademies presteer. 

 

Daar word oor die algemeen van ouers verwag om betrokke te wees in die 

lewe van hulle kinders en veral om betrokke te wees by hulle kind met ’n lae 
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selfwaarde. Onderwysers verwag onder meer dat ouers afsprake sal nakom 

en omsendskrywes sal lees. As gevolg van ongeletterheid of taalkwessies is 

nie alle ouers in staat om die omsendskrywes te lees en te verstaan nie wat 

noodsaaklike kommunikasie tussen die onderwyser en ouers bemoeilik. Net 

so sal daar ouers wees wat nie in staat is om hulle kinders met huiswerk te 

ondersteun nie. Dit is vir party ouers dalk baie moeilik om in die aand 

vergaderings by te woon, as gevolg van vervoerprobleme. Dit is duidelik dat 

die gebrek aan ouerbetrokkenheid soms as gevolg van logistieke kwessies is 

(ouers moet lang ure werk, ouers werk in ’n ander land), of as gevolg van 

ongeletterheid van die ouer of moontlik ook as gevolg van finansiële 

probleme. Dit is in baie gevalle juis kinders van hierdie ouers wat met lae 

selfwaarde presenteer. Uit die besprekings was dit duidelik dat onderwysers 

van mening is dat ouerbetrokkenheid hulle “hande kan sterk” in die 

akkommodering van die leerder met ’n lae selfwaarde. 

 

• ’n Behoefte aan ondersteuning vir onderwysers 

Aangesien skole nie altyd toegang tot professionele ondersteuningsdienste 

soos skool-maatskaplike werkers of sielkundiges het wat leerders en spesifiek 

die leerder met ’n lae selfwaarde kan ondersteun nie, word baie druk op die 

onderwyser geplaas om hierdie situasies te hanteer. Dit kan tot spanning, 

uitbranding en gevoelens van moedeloosheid lei en onderwysers kan 

gedreineerd voel. Gesien in die lig hiervan, het onderwysers ’n behoefte 

geïdentifiseer aan persoonlike ondersteuning wat die vorm van onderlinge 

een tot een ondersteuning kan behels asook ondersteuning in die vorm van 

klein ondersteuningsgroepe binne die skoolverband. 

 

• ’n Behoefte aan professionele ondersteuning vir leerders 

Daar is ’n baie spesifieke behoefte geïdentifiseer ten opsigte van die 

betrokkenheid van hulpverleners in die vorm van sielkundiges, 

arbeidsterapeute en maatskaplike werkers ter ondersteuning van die leerder 

met ’n lae selfwaarde. Die Departement van Onderwys gee nie aan skole 

hulpverleners nie en daarom maak sekere skole van sielkundiges en 

maatskaplike werkers in privaatpraktyk gebruik. Die finansiële implikasie 
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hiervan maak dit moeilik vir party ouers om toegang tot hierdie hulpverleners 

te kry. In baie gevalle is dit juis ouers wie se kind met ’n lae selfwaarde 

presenteer wat nie privaatdienste kan bekostig nie. Dit gee dus daartoe 

aanleiding dat hierdie leerder nooit aanspraak kan maak op professionele 

dienste om sy of haar probleem aan te spreek nie. 

 

• ’n Behoefte aan ’n riglyn ter akkommodering van die leerder met ’n lae 

selfwaarde in die klassituasie 

Die deelnemers het ook betekenisvolle voorstelle gemaak ten opsigte van 

aspekte wat in ’n riglyn vervat behoort te wees ten einde die leerder met ’n lae 

selfwaarde in ’n klassituasie te ondersteun. Hierdie aspekte behels die 

volgende: 

 

o Die akkommodering van die leerder met ’n lae selfwaarde moet 

deurlopend plaasvind in die klassituasie. Dit behels dus dat die 

akkommodering van die leerder met ’n lae selfwaarde deel moet wees 

van die manier hoe die onderwyser elke dag skoolhou. 

o Die akkommodering van die leerder met ’n lae selfwaarde moet nie 

tydrowend vir die onderwyser wees nie. Onderwysers se program en die 

verskillende rolle wat hulle vertolk, stel reeds bepaalde eise en indien so 

’n riglyn tydrowend gaan wees, sal dit beteken dat die onderwysers ’n 

leerder met ’n lae selfwaarde nie sal kan akkommodeer nie. 

o Die riglyn moet akkommoderend wees ten opsigte van die verskillende 

persoonlikhede van onderwysers. Nie alle onderwysers doen dinge 

presies op dieselfde manier nie. Dus moet die riglyn van so ’n aard wees 

dat dit uitvoerbaar en aanpasbaar is tot alle persoonlikhede van 

onderwysers. 

o Die akkommodering van die leerder met ’n lae selfwaarde moet subtiel 

gedoen word sodat al die leerders daarby kan baat vind. Dit moet nie net 

iets wees wat afgedwing word op spesifiek die leerder met ’n lae 

selfwaarde nie, aangesien dit hierdie leerder verder kan blootstel. Die 

hele klas, maar veral die leerder met ’n lae selfwaarde moet hierby kan 

baat vind. 
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Hierdie riglyne en voorstelle hou nou verband met die beginsels van eksistensiële 

dialoog wat in 2.6.1 bespreek is. Binne die konteks van eksistensiële dialoog 

(Jacobs, 1995:64, 68) sal dit dus behels dat onderwysers teenwoordig sal wees en 

hulleself beskikbaarstel om werklik te luister en te hoor wat die leerders sê. Dit sal 

ook behels dat onderwysers hulleself in die ervaringswêreld van die leerder met ’n 

lae selfwaarde sal plaas om sodoende ’n beter begrip van dit wat die leerder in die 

klassituasie ervaar, te verkry. Ten einde die leerder met ’n lae selfwaarde subtiel by 

die klassituasie te betrek, kan onderwysers byvoorbeeld van die beginsel van 

“dialogue is lived” (Yontef, 1993:127, 252) gebruik maak en die klas by ’n speletjie 

betrek waar elkeen ’n kans kry om leiding te neem. Op hierdie manier kan die 

leerder met ’n lae selfwaarde ook leiding neem en erkenning kry daarvoor. 

Onderwysers se algemene gevoel is dat ’n riglyn ter akkommodering van die leerder 

met ’n lae selfwaarde in die klassituasie die onderwyservaring vir beide die leerder 

en die onderwyser meer genotvol en positief moet maak. 

 

5.4 AANBEVELINGS 

Na aanleiding van die betekenisvolle bevindings wat gemaak is, word die volgende 

aanbevelings ten opsigte van voornemende onderrig, die praktyk en verdere 

navorsing gemaak. 

5.4.1 Aanbevelings ten opsigte van voornemende ople iding  
Daar word aanbeveel dat daar tydens die opleiding van voornemende onderwysers 

meer aandag gegee moet word aan situasies wat tipies by die skool manifesteer. 

Hierdie situasies sluit onder andere aspekte in soos die voorkoms van boeliegedrag, 

die voorkoms van leerders met ’n lae selfwaarde, die voorkoms van groepsdruk, die 

voorkoms van hartseer gepaardgaande met verlies soos tydens ’n egskeiding en die 

voorkoms van angstigheid in die klassituasie. Tydens opleiding kan daar van 

rollespel en gevallestudies gebruik gemaak word om voornemende onderwysers toe 

te rus om hierdie situasies sinvol te kan hanteer. 

5.4.2 Aanbevelings ten opsigte van die praktyk  
Die aanbevelings ten opsigte van die praktyk fokus op ouerbetrokkenheid, 

persoonlike ondersteuning en professionele ondersteuning vir die leerders. 
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• Ouerbetrokkenheid 
Daar word aanbeveel dat daar binne skoolverband nie net op die leerders 

gefokus moet word nie, maar ook op ouers en moontlike maniere om 

ouerbetrokkenheid aan te moedig en te bevorder. Daar word byvoorbeeld 

aanbeveel dat wanneer ouers ongeletterd is en nie die omsendskrywes kan 

lees nie, daar moontlik telefonies met hulle kontak gemaak moet word, 

aangesien baie mense toegang tot ’n telefoon of sellulêre telefoon het. 

 

Verder word aanbeveel dat waar moontlik, skole oueropleidingsessies kan 

implementeer. Hierdie opleidingsessies sal nie noodwendig die aanleer van 

sekere akademiese vaardighede behels nie, maar sal ouers eerder inlig oor 

die basiese ontwikkeling van die kind. Ouers kan ook ingelig word oor die 

verskillende ouerskapstyle en die effek wat dit op die ontwikkeling van die 

leerder het. Sekere ouerskapsvaardighede kan ook vir die ouers aangeleer 

word. Tydens hierdie sessies kan ouers ook oor relevante skoolverwante 

kwessies ingelig word. Elke skool kan self oor die inhoud en struktuur van 

hierdie oueropleidingsessies besluit, afhangend van hulle eie unieke 

behoeftes. Dit is ongelukkig so dat daar skole is waar die ouers nie die taal 

van onderrig en leer magtig is nie. In hierdie geval kan gebruik gemaak word 

van ’n tolk, wat alreeds by sekere skole die geval is. 

 

Laastens word aanbeveel dat die klasonderwyser vanaf die eerste ontmoeting 

met die ouers baie duidelik is oor presies wat van hulle (die ouers) verwag 

word, sodat daar nie later enige onduidelikheid ontstaan nie. Dit is ook tydens 

die eerste ontmoeting met die ouers waar die onderwyser agtergrond oor die 

ouers se vlak van geletterdheid en die taal wat tuis gepraat word kan bekom 

om sodoende die ouers op die gepaste manier by die werksaamhede van die 

skool te betrek. Hierdie inligting kan ook gebruik word om byvoorbeeld die 

inhoud van die oueropleidingsessie te bepaal. 

• Persoonlike ondersteuning 
Dit is belangrik dat onderwysers eerlik sal wees oor hulle emosionele 

behoeftes en bewus sal raak van die positiewe uitwerking wat ondersteuning 

vanaf ander aan hulle kan bied. Daar word daarom aanbeveel dat 
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onderwysers onderlinge ondersteuningsgroepe vorm, wat uit onderwysers 

bestaan wat verbonde is aan dieselfde skool of uit onderwysers wat verbonde 

is aan skole in dieselfde omgewing. Die waarde van hierdie 

ondersteuningsgroepe lê daarin dat onderwysers die frustrasies en uitdagings 

van die onderwys en die klaskamer ken en verstaan en groeplede kan dus 

werklik onderlinge ondersteuning bied. Aangesien ’n onderwyser se tyd 

kosbaar is kan die ondersteuningsgroep op ’n tyd en ’n plek ontmoet wat vir al 

die lede geleë is. 

• Professionele ondersteuning vir leerders 
Daar word aanbeveel dat die beskikbaarstelling van sielkundige- en 

maatskaplikewerkdienste en ook dié van arbeidsterapeute binne 

skoolverband voorkeuraandag moet geniet. Onderwysers het nie 

genoegsame opleiding om ondersteuning aan leerders te bied wat 

arbeidsterapie, sielkundige hulp, of maatskaplikewerkdienste betref nie. Dit is 

hierdie mense wat onderwysers se hande kan sterk en ’n verskil in die lewe 

van die leerder kan maak. Selfs die ouers kan hierby baat vind. Die ideaal sou 

wees dat elke hoofstroomskool ’n hulpverlener in die vorm van ’n sielkundige, 

berader of terapeut moet hê. Hierdie persoon kan byvoorbeeld deur die 

Onderwysdepartement of die Beheerliggaam van die skool betaal word, sodat 

dit nie ’n finansiële implikasie vir die ouers het nie. Dit is egter belangrik om 

die kultuur van die skool in ag te neem, omdat verskillende kulture verskillend 

voel oor berading en terapie. 

 

• ’n Riglyn ter akkommodering van die leerder met ’n lae selfwaarde in die 
klassituasie 
Daar word aanbeveel dat die opstel van ’n riglyn ter akkommodering van die 

leerder met ’n lae selfwaarde in die klassituasie, aandag geniet. Onderwysers, 

tesame met die ondersteuning van kundiges op die gebied van 

selfwaarde/selfbeeld/selfkonsep sal waardevolle bydraes kan lewer ten 

opsigte van so ’n riglyn. So ’n riglyn sal uiteraard skool-spesifiek wees, 

aangesien die behoeftes van skole ten opsigte van die akkommodering van 

leerders met ’n lae selfwaarde verskillend kan wees. 
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5.4.3 Aanbevelings ten opsigte van verdere navorsin g 

Daar word aanbeveel dat hierdie studie as grondslag vir verdere navorsing gebruik 

sal word. Moontlike onderwerpe vir verdere navorsing kan die volgende insluit: 

 

• ’n Ondersoek kan geloods word oor die moontlike effek wat die gebrek aan 

onderwyserondersteuning op beroepsbevrediging kan hê. 

 

• ’n Ondersoek kan geloods word ten opsigte van die mate waartoe die 

ekonomiese omstandighede van die land bydrae tot die ontwikkeling van ’n 

lae selfwaarde by kinders. 

 

• ’n Ondersoek kan geloods word oor die moontlike impak wat die leerder met 

’n lae selfwaarde het op die funksionering van die klas. 

  

5.5 SLOTOPMERKING 

Daar word vele beroepsuitdagings aan onderwysers gestel en die akkommodering 

van die leerder met ’n lae selfwaarde in ’n klassituasie, is een daarvan. Onderwysers 

het egter nie altyd die kennis, vaardigheid of tyd om hierdie leerders te 

akkommodeer nie. Daarom het die navorser gaan vasstel wat onderwysers se 

behoeftes ten opsigte van die akkommodering van leerders met ’n lae selfwaarde in 

’n klassituasie is. Na die bepaling van die onderwysers se behoeftes, is daar 

betekenisvolle bevindinge gemaak en vanuit hierdie bevindinge is daar sekere 

aanbevelings gemaak. Hierdie aanbevelings kan onderwysers ondersteun te midde 

van ’n veeleisende beroep. 
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Addendum D 
 

 

 

Fokusgroepe – Onderhoudskedule 
(Vrae aan deelnemers) 
 
1.  Wat is u definisie van selfbeeld? 
 
2. Wat is u opinie ten opsigte van die onderwyser se rol ter ondersteuning van 

die leerder met ’n lae selfbeeld? 
 
3. Moet die ondersteuning van die leerder met ’n lae selfbeeld tydens klastyd 

plaasvind? Hoe sou u verkies dat dit moet plaasvind? 
 
4. Weet u hoe om die leerder met ’n lae selfbeeld betekenisvol te ondersteun? 

Was dit deel van die kursus wat u ter opleiding tot onderwyser gevolg het? 
 
5. Wat is u opinie oor die moontlike verband tussen selfbeeld en gedrag? 
 
6. Watter behoeftes het u ten opsigte van die ondersteuning van die leerder met 

lae selfbeeld wat u onder die navorser se aandag wil bring? 
 
7. Wat dink u is die effek van sosio-ekonomiese omstandighede op die selfbeeld 

van die leerder? 
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Addendum E 
 
 
 
Uitreksels vanuit fokusgroepe – Verbatim transkribs ies 
 
DN2: Dan raak hulle stout. 
 
DN1: Met hulle gedrag, want hulle weet nie hoe om daai kompliment te hanteer nie, 

omdat hulle so min komplimente ooit in hulle lewe kry, dan weet hulle nie wat 
om daarmee te doen nie.     

 
DN3: En hierdie kind was eindelik ‘n kind wat so in ‘n bondeltjie opgetrek het, wou 

weggekruip het, so lae selfbeeld het hy gehad.   
 
N: Verstaan ek julle reg, selfbeeld, dit bepaal nogal ‘n klomp dinge?  Dit is nogal 

deurslaggewend in alles wat ‘n mens doen? 
 
(Alle deelnemers stem saam) 
 
 Julle het vir my aangeraak nou aan ‘self-esteem’ en ‘scholastic achievement’ 

en ook natuurlik die interaksie met maatjies.  Kan julle vir my ‘n bietjie meer 
uitbrei en hoe jy dit ervaar het dalk onlangs, hoe ‘n kind se selfbeeld sy 
skolastiese vordering of prestasie, negatief of positief beinvloed.  Dit kan twee 
kante toe werk.   

 
DN3: Die twee gaan so hand-aan-hand. 
 
DN1: Ekke kan dalk praat van ...  Toe ek die klassie oorneem, hy kon nie spel nie, 

hy ken nie al die klanke nie en hy wou niks werk doen nie.  Hy wou net so 
(kop onderstebo) sit en sy boek toemaak, hy wou nie eers probeer nie.  En ek 
dink die feit dat ek gesê het ons gaan probeer, ek sal hom help, ons is in min 
in die klas, ek gaan vir hom help.  En weet jy die eerste keer toe hy self ‘n sin 
skryf, ek dink die sin was uit vier woorde uit, maar hy het homself geskryf, die 
gesiggie wat hy uitgestraal het, van daar af is hy bereid om elke keer self te 
probeer, omdat hy net voel ek kon een keer self ‘n sin skryf, en hy voel nou 
goed oor homself.  Nou het hy nie meer ‘n probleem om speltoetse te skryf, 
om sinnetjies te skryf of wat ookal nie.  Hy sal nou sy bes gee in die klas, 
want hy voel nou goed oor homself.  Ek kan nou iets doen. 

 
DN3: En hy is nie meer geneig om weg te kruip nie. 
 
DN1: Nee, hy kruip glad nie meer weg nie.   
 
DN3: As hy ‘n kappie opgesit het, jy sien net hierdie gedeelte (vanaf neus 

ondertoe).  Hy kruip weg agter sy kappie. 
 
DN1: Hy sit glad nie meer ‘n kappie op nie. 
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DN3: Net nou weer... 
 
DN1: En ... wat ook die heeldag met die kappie op die kop sit, vandag het hy weer 

so gewerk, alles toe, niemand moet naby hom kom nie, want hy het net 
gevoel ‘ek kan nie, die kinders gaan vir my spot’.  O, hy is verskriklik 
selfbewus dat iemand net na hom gaan kyk en iemand gaan hom spot omdat 
hy dit nie kan doen nie.   

 
N: So dink julle dit het ‘n effek eindelik op mekaar?  Selfbeeld op skolastiese 

prestasie en dan skolastiese prestasie weer terug op selfwaarde ook? 
 
DN3: ..... En ons sien dit elke dag.  As hy nie lekker voel vandag oor homself nie, 

kan jy maar maak wat jy wil, jy kry niks uit daai kind uit nie.  Maar as hy môre 
weer goed voel oor homself, dan gaan hy aan, en hy lewer mooi werk.  Dit 
gaan regtig hand-aan-hand.   

 
DN2: Soos ... nou weer, hy het verskriklike goeie selfbeeld, te goed, en hy doen sy 

werk en alles en hy is eerste klaar, maar niks is reg nie.  En hy is so swak, en 
dis so lelik en hy dink net dit is baie goed.  Hy verstaan nie... 

 
DN1: Wat is almal se probleem...soos toe ons, hy’t nou sy spelwoorde geleer, of hy 

nou 1/20 gaan kry of nie... 
 
DN2: Want ek gee hulle nou kans, hulle gaan speltoets skryf, nee hy’t dit nou geleer 

en hy wil nou iets anders doen, of hy 1/20 op die ou end gaan kry, hy het nie 
‘n saak nie. 

 
DN1: Maar ek wonder of dit nie ‘n soort verdedigingsmeganisme is wat hy 

aangebou, aangeleer het nie...  en om homself te beskerm, moet hy hierdie... 
 
DN2: Beeld! 
 
DN1: ...beeld hê. 
 
DN2: O, want hy is hierdie hanswors ook in die klas en as hy uithaak, hy haak uit vir 

negatiewe aandag ook, hoor.  As hy uithaak, dan haak hy uit, want dan kry hy 
aandag...    

 
DN1: ... kom ons vat byvoorbeeld vir ...  Kyk hoe het sy selfbeeld eindelik verbeter, 

toe hy agterkom hy is baie goed in atletiek. 
  
DN3: Want weet jy, ... hy hardloop mooi en sy selfbeeld het vreeslik verbeter.  

Oraait, skolasties is hy swak... 
 
DN1: Maar hy het iets anders gevind wat hy in goed is.   
 
DN2: En tog sal jy nie dink hy is swak in, skolasties nie... 
 
DN3: Nee, nee, nee!   
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DN2: ...as jy met hom praat, hoe hy is... 
 
DN1: Maar weet jy sy atletiek gooi hy heeltyd voor, hoe oulike en hoe goed is hy en 

dan besef die kinders eindelik ook nie hoe swak... 
 
DN2: ...hoe swak hy eindelik is nie.  Ons weet dit, maar die kinders besef dit nie.   
 
DN1: Want hy het hierdie bravade wat hy voorhou... “onthou ek is die beste atleet” 

en hy is die beste.    
 
N: So, verstaan ek julle reg?  Dit is nie net skolastiese prestasie wat ‘n kind kan 

laat beter voel oor homself nie, dit kan ook iets buitemuurs wees, soos ‘n 
sport of ‘n kultuur?   

 
DN1: Ja. 
 
(Die res knik) 
 
N: Is daar vir julle, julle het nou-nou begin om so bietjie te praat oor vriende en 

hoe hulle mekaar afkraak, as hulle nou agterkom die persoon het nou ‘n 
bietjie van ‘n lae selfbeeld.  So kan julle vir my bietjie uitbrei oor die ‘link’ wat 
daar is tussen ‘n kind se self-esteem en die tipe verhouding wat hy bou met 
maatjies? 

 
DN2: Ek kan byvoorbeeld dink aan ‘n kind wat ‘n lae selfbeeld het, sal die kinders 

afknou ook en dit sal baie keer wees as ons nie iets doen daaraan nie, want 
ons sien dit gelukkig raak omdat ons min kinders het en ons kan amper 
dadelik iets daaraan doen.  As ons nie iets daaraan doen nie, sal daai kind die 
hele tyd afgekraak word deur daai kind.   

 
DN3: En hy is so ontvanklik om maats te raak met die verkeerde kind.  ‘n Kind wat 

hom kan lekker manipuleer... 
 
DN2: Ja. 
 
DN3: ...en vir hom dan sê  “doen dit” en hy sal dit sommer doen.   
 
DN1: En dan, hulle koop partykeer hulle maats. 
 
DN2: Vriendskap. 
 
DN3: Ja.  
 
DN2: En as die lekkers opgeët is, dan wil hy nie meer sy maatjie wees nie.   
 
N: En sê vir my, die tipe verhouding wat hulle het met julle as onderwysers?  Die 

verskil tussen ‘n kind wat ‘n goeie selfbeeld het teenoor die kind met die swak 
selfbeeld?  Hoe is hulle  verhouding afsonderlik met julle? 
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DN3: Daai goeie selfbeeld kind sal gereeld kom vir drukkies en geselserig wees.  
Daai swak selfbeeld kind bly op ‘n afstand. 

 
DN1: Ja, en jy moenie... 
 
DN3: Jy moet regtig eindelik gaan toenadering soek, hy sal nie na jou toe kom nie.   
 
DN1: Nee, en jy moet eers die kind se selfvertroue eindelik eers wen, want ek vat 

vir ...  ... sit in ‘n hoek en skryf so klein en jy’t ‘n vergrootglas nodig om te sien 
wat het hy regtig geskryf en ek het nou al so, jy leer hom ken, jy weet aan die 
begin moet jy hom los, maar later begin jy hom so bietjie intrek en intrek.   

 
DN3: En dan raak hy meer spontaan met jou.   
 
DN1: Ja. Maar dan moet ek ook sê, ek het gesien, hy en ... wat ‘n baie lae selfbeeld 

het, hulle is geneig om meer saam te sit en te gesels... 
 
DN3:  Ja. 
 
DN1: ...as die kinders met ‘n beter selfbeeld.   
 
DN3: Want ek dink dan kan hulle mekaar nie domineer nie. 
 
DN1:  Hulle kan mekaar nie terg nie, want eindelik is hulle altwee lae selfbeeld.  
 

 
-------------------------------------------- 

 
 
 
D2: ...daai onderwysers was jy stap in, jy hou jou mond en jy doen jou werk en as 

ek dink aan die byname wat ons vir hulle gegee het, ons het hulle gehaat.  
Hulle het jou net onderrig gegee, dis wat hulle gedoen het, maar deesdae het 
ons defnitief sielkundige, ek dink dit is iets wat ‘n groter rol moet speel in die 
opleiding van onderwyser is die sielkundige aspek ook, want die 
omstandighede en alles het net so verander en ek dink onderwysers het 
defnitief, moet jy baie van sielkunde weet deesdae.  Jy is net soveel 
sielkundige as wat jy onderwyser is. 

 
D3: Hulle praat mos van die sewe rolle, maar ek het al gehoor daar is nege rolle 

van die onderwyser, van admin, fassiliteerder, lewenslange leerder, alles. 
 
D2: Tot huweliksberader... 
 
D3: Alles, jy is alles! 
 
N: Dink julle moontlik dis maar die omstandighede byvoorbeeld in ons land?... 
 
D3: Ja. 
 



 
 

87 

D1: Dit is defnitief sosio-ekonomies. 
 
N: Dit het baie verander van byvoorbeeld toe ek nog op skool was. 
 
D4: Jy weet ons het nou die dag ‘n bespreking gehad en toe het ons gepraat oor 

as ons weggaan, watter leemte gaan jy laat by die skool en ek het dat die 
mense dit skryf, ek wou nie hê ons moes daaroor praat nie en ek sê vir jou, 
toe ek dit alles innneem, het almal het gesê my rol wat ek speel,  is ek is ma, 
ek is sielkundige, ek is dit, ek is dit.  Jy is daar vir die kind.  En daar is soveel 
probleme by die huis, die werksomstandighede van die ouers maak dat hulle 
laat by die huis kom, daar is nie meer daai.. 

 
D2: Mammas werk.. 
 
D4: Verstaan, dit is moeiliker tye en jou rol as onderwyser is nie net om klas te 

gee nie.  Eindelik is dit half, dit is daar, maar die groot ding is hulle wil vir jou 
vertel van hulle probleme, hulle wil vir jou vertel van wat die naweek gebeur 
het, jy is regtig... die rol van die onderwyser het baie verander.  En dit is soos 
D2 sê, in ons tyd, jy het nie eers gedink om met ‘n onderwyser te praat nie, jy 
het nie eers naby hulle gegaan nie, wat nog ‘n drukkie gegee.  Dit was net 
hierdie klassikale storie. 

 
D1: Ek onthou een juffrou, kyk ek onthou almal, vir slegte redes, maar ek onthou 

een juffrou in die laerskool en een juffrou in die hoërskool wat ‘n verskriklike 
invloed op my lewe gehad het.  Die een het my verskriklik opgebou en die 
ander een het my verskriklik afgekraak.  Die een juffrou was in standerd twee.  
Sy het eendag vir my geroep toe sê sy sy wil my na haar huis toe stuur, sy het 
in ‘n losieshuis gebly so twee blokke van die skool af, want sy vertrou my.  
Dan moet ek haar kamer oopsluit, dan moet ek in haar kas kyk, sy het so rooi 
jassie met so pelskragie gehad.  Sy kry koud, nou moet ek die jassie uithaal.  
Sy sê “as jy koud kry, kan jy die jassie aantrek”.  En ek het die jassie gaan 
haal en ek het met jassie so (om haar) opgeloop terug skool toe, want dis ou 
klein dorpie, dit was positief in my lewe.  In die hoërskool, my sussie was 
hierdie briljante, sy is nou al doktor, sy is professor nou al en ek was maar net 
‘n gewone juffrou.  Sy’s die perfeksionis, ek is die malle.  En dié juffrou het 
altyd my sussie se boeke gehou as ‘n voorbeeld en ek is twee jaar na haar, 
onthou dis ‘n klein skooltjie, almal ken vir almal, en my sussie is ‘n professor 
in ‘whatever’, almal moes wiskunde neem, almal wat slim is moes SkeiNat 
neem, verstaan jy?  En in standerd agt, toe sê sy vir my “D1, jy sal nooit sê jy 
is ... se suster nie.  Kyk haar fantastiese werk en jy skeep af!” En weet jy dat 
ek my sussie gehaat het daaroor.  Uit my eie lewe uit onthou ek dit.  En ek het 
net daar besluit ek gaan dit nie meer, ek wil nie meer nie.  Ek het gaan tik 
neem en ek het gaan alles neem wat slim kinders nie geneem het nie, laat ek 
net nie met haar in kompetisie moet wees nie.   

 
D3: Dit is wat ek nou-nou gesê het van sussies en hoe hulle met mekaar vergelyk, 

dit het met my ook gebeur.  Hulle het dit van my verwag om soos my suster te 
wees.   

 



 
 

88 

D1: Absoluut!  Dit was ‘n groot kwel in my lewe.  Vir lank het ek baie 
minderwaardig teenoor my sussie gevoel.   

 
D2: As jy dink toe ons kinders was, ouers het nie geskei nie, dit was met 

uitsonderings dat hulle geskei het, mammas het nie gewerk nie, pappas het 
nie in Irak en Angola en in Nigerië gewerk nie, dis alles waarmee ons kinders 
te doen kry nou.   

 
D1: Nee, ons kinders kry swaar. 
 
D4: En ek dink regtig al hierdie dinge het ‘n invloed op hulle selfbeeld.   
 
D1: Absoluut! 
 
D4: Want die arme ma’s probeer net oorleef. 
 
D3: Nadat die pa haar geslaan het. 
 
D1: En dan natuurlik geld. 
 
D2: Ja ek wou nou net sê die ekonomie... 
 
D4: Ekonomie, ja.. 
 
D2: En, toe ons kinders was, ek kan onthou as ek na ‘n kinderpartytjie toe genooi 

was, moes my ma vir my gaan mooi klere koop.  Jy het nie altyd nuwe klere in 
jou kas gehad nie.  Maar deesdae se kinders het dit net altyd.  So hulle meet 
mekaar ook aan... 

 
D3: Kleredrag.  
 
D2: ...dit wat jy het, aan wat se naam dit het.  In ons tyd was daar nie name nie, 

my ma het dit gemaak.     
 
D1: Ouma het my klere gemaak en my eerste gekoopte klere was toe ek 

voorgestel is in standerd nege in die kerk.  Regtig, egtig!  En die ergste is ek 
moes nog my sussie se ou rokke ook dra! 

 
D3: O, ek het dit gehaat! 
 
D1: Dit was hoe dit was. 
 
D2: Dit was hoe dit was.  Maar deesdae se kinders meet mekaar aan hoe hulle   
           aantrek, watse ‘name brands’ hulle dra... 
 
D1: (Daar word genoem dat seker winkels ook onaanvaarbaar is, omdat die 

kinders dit as ‘kommin’ sien).  Ek werk baie met Graad 7’s daaraan, want dit 
breek ‘n kind se selfbeeld ongelooflik af.  

 
N: Status, met ander woorde? 
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D1: Status absoluut, dit breek ‘n kind se selfwaarde baie af.  
 
D4: Maar weet julle wat is vir my ‘n bekommernis?  Hierdie kinders wat in hierdie 

ryk huise grootword, wat so alles kry, net alles het né, nou het hulle hierdie 
selfwaarde, en hulle dink dit moet so wees.  Wat van die dag as hy vir 
homself moet sorg en hy kan nie daai standaard handhaaf nie?  Wat gebeur 
dan? 

 
D3: En soms kan die kind wat swaar gekry het toe hy jonk was, dan vir homself ‘n 

lewe maak. 
 
D4: Dan kan hy die lewe beter hanteer.   
 
D3: Absoluut! 
 
D2: Of hy het geleer, beter geleer hoe om met geld te werk.  So, hy gaan sy geld 

kan verder rek, so hy gaan makliker aanpas in die werklike lewe.   
 
N: Julle het iets aangeraak wat ek net oor wil hoor.  Ons het nou-nou gepraat oor 

sosio-ekonomiese omstandighede, maar die hele idee van armoede, want wat 
vir my baie interessant was, was toe ek hierdie ding aanmekaar begin sit het, 
was my eerste ‘thought’ wat ek gehad het oor hierdie M dat daar is ‘n ‘link’ 
tussen self-esteem en armoede.  Die kind wat in armoede grootword se self-
esteem is defnitief... 

 
D1: Meestal.. 
 
N: ...anders en baie laag of hoog?  Wat sal julle sê? 
 
D1: Meestal laag 
 
D2: Laag. 
 
D1: Want hulle is ook almal die wat gebrandmerk word as die luiskoppe... 
 
D2: Vuil, want hulle kleertjies is verslete en dan dink kinders hulle is vuil.  En, weet 

jy wat nog, die ryk kind het baie maatjies, want hy het elke dag baie 
snoepiegeld, so sy selfbeeld gaan goed wees.   

 
D3: Want geld maak dit reg. 
 
 


