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HOOFSTUK 1 

INLEIDENDE ORIeNTERING. PROBLEEMSTELLING. 

BEGRIPSVERKLARING EN ONDERSOEKPROGRAM 

1 . 1 INLEIDENDE ORleNTERING 

Vroeer is aanvaar dat mense deur telev isie oorreed kon word om 

enige standpunt van die uitsaaier onvoor waard e lik te aanvaar ; 

"Manipula tion, exploi ta tion and vulnerabili ty were the 

keywords" (Open University, 1977 : 15). 

Tans word dit egter vry algemeen aanvaar dat enige massakommu

nikasiemiddel (ook televisie) se invloed bepaal word deur die 

sosiale ko n tek s waarbinne dit waargeneem word; dat dit slegs 

een skakel is binne 'n reeks boodskappe wat tot 'n individu 

oor 'n lang tydperk kom en dat die gesinskonteks 'n belangri ke 

rol speel met betrekking tot die invloed van televisie, aan

gesien televisie 

"by uitstek 'n sosiale aktiwiteit is wat binne die kon

teks van die huisgesin plaasv ind" (De Waal, 1986: 7). 

Ofskoon die doel van televisie- ui tsending teoreties is: " 

to inform, entertain and educate" (Wenham, 1984: 160), val die 

klem tans feitlik uitsluitlik op ve rmaa k , aangesien televisie 

'n verbruikersproduk geword het en uitsaaiers skarrel om ge

hoorgroottes te handhaaf met die oog op advertensie-inkomste. 

Die beeld het die woord vervang en behoud van tradisies en 

waardes swig geredelik voor die inligtingsrevolusie. As ge

volg van die ontwikkeling van kommunikasietegnologie en mark

mededinging, verval grense tussen mense en kulture en word 

mense die prooi van 'n internasionale (hoofsaaklik Ameri

kaanse) program- en inligtingsvloei (Fourie, 1993 : 7) . 

Een van die gewildste gebruikerskommoditeite op televisie we

reldwyd, is seks. Seks as "sport - en plesierobjek" (Ester

huyse, 1980 : 35) is 'n simptoom van die klemverskuiwing in die 

mens se seksuele moraal, die versaakliking van seksualiteit en 

'n erotisering van ons omgewing" (Esterhuyse, 1980 : 54), hoof

saaklik deur die massamedia. 
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Opvoeders (ouers en onderwysers) wereldwyd is bewus van same

lewingstendense wat getuig van seksue l e patologie en die voor-

koms van seksuele verwording by kinders voorkom. Kommer word 

veral uitgespreek oor die blootstelling van die ontluikende 

tiener (vroee adolessent) aan erotiese boodskappe waarvoor hy 

nog te jonk is. Die vroee adolessent is besig om geslagsvol

wassenheid te bereik e n is met betrekking tot sy seksualiteit 

nog uiters kwesbaar . In 'n poging om te v erklaar waarom so 

baie tieners in die moderne tyd seksueel ontspoor, word be

sku ldigings geslinger na die massakommunikasiemiddele, waarvan 

televisie die alomteenwoordige een is . Verskeie navorsers 

stem saam met Peterson et al (1991 : 101) wat se dat daar 'n 

duidelike korrelasie is tussen televisiekyktyd en seksuele 

ervaring : 

"Heavy (television) viewing in pre-adolescence is related 

to greater prevalence of sexual experience" . 

Ander studies het weer getoon dat daar 'n baie geringe aandui

ding is van die effek van televisie op kinders se gedrag (Me 

Guire, 1986:3; Botha, 1990:167). 

1.2 PROBLEEMSTELLING 

Wanneer besin word oor die moontlike invloed van televisie op 

die vroee adolessent as seksueel wordende op pad na volwassen

heid e n die opgawe wat dit meebring vir primere en sekondere 

opvoeders e n vir die bree gemeenskap met die oog op moontlike 

voorkomingstrategiee , kom die navorser voor die volgende pro

bleme te staan waarvoor a ntwoorde op 'n wetenskaplik-verant

woordbare wyse, dit wil se op 'n pedagogies-gegronde wyse, 

gevind moet word: 

Wat is die essensie van die geslagsopvoeding van die 

vroee adolessent? 

Wat is die verband tussen televisie as massakommunikasie

middel en die geslagsopvoedi ng van die vroee adolessent? 

wat is die aard van die invloed van televisie op die af

fektiewe, kognitiewe en normatiewe ontwikkeling van die 

vroee adolessent? 
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Kan die effek van televisie op die geslagsopvoeding van 

die vroee adolesse nt beinvloed word deur aspekte soos so

sio-ekonomiese omstandighede, taa lgroeplidmaatskap , ge 

slag en bywoning van 'n geslagsopvoedi ngsprog r a m by di e 

s koo l ? 

Voorgaande kernvrae vorm di e sentrale tema van die navorsings

probleem van di e stud i e , naamlik: 

Het die televisie 'n negatiewe inlvoed op di e geslagsopvoeding 

v a n die v roee adolessent e n indien weI , wat is die aard daar

va n ? 

1 . 3 DIE STUD IEDOELSTELLI NG 

1. 3 . 1 

1 . 3.2 

In terme van die navorsingsprobleem e n die kernvrae wat daar

uit voortspruit, sou 'n algeme ne doelstelling en besondere 

doelstellings geformul eer kon word: 

Algemene doe l ste lling 

Die algemene doelstelling van hi e rdi e studie is o m t e be

paal o f die t elevisi e 'n negatiewe invloed uitoefen op 

die geslagsopvoeding van die vroee adolessent, sodat, in

dien daar 'n negatiewe i nv loed blyk te wees , aa nbe vel ings 

gemaa k kan word om as rigly ne vir 'n ortopedagogiese 

strategie te kon dien. 

Besondere doelstellings 

Die algeme ne doelste lling ka n slegs berei k word, i ndi e n 

die vo l gend e besondere doelstellings verwese nli k word: 

'n Wesensanalise moet gemaak word van die pedagog i e

se verhoudings - , doel- e n verloopstrukture met spe

sifieke verwysi ng na die geslagsopvoeding van die 

vroee adolessent, ten ei nd e v as te ste l wat di e es

sensies van geslagsopvoeding is, wanneer die ge

slagsopvoeding va n die vroee adolessent as toerei

kend beskou ka n word e n watter rolspelers bydra tot 

geslagsvolwassewording . 
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'n Literatuurstudie va n navorsi ngsbe vindinge moet 

gedoen word o m va s te stel wat die verband is tussen 

die televisie as massakommunikasiemiddel e n die ge

slagsopvoeding van die vroee adolessent; dit nood

saak 'n ondersoek na di e invloed v an televisie in 

die algemeen en die invloed van televisie op seksu

ele gedrag, met spesifieke verwysi ng na die geslags

wording van die vroee adolessent . 

'n Empiriese ondersoek moet g e doen word om vas te 

stel wat die aard va n die televisie se invloe d op 

die geslagsvolwassewording van die vroee adolessent 

is, met spesifieke verwysing n a die affektiewe, kog

nitiewe en normati e we dimensies daarvan . 

Verbandhoude nde aspekte met verwysing n a geslagteli 

ke tonele moet ondersoek word soos deur vroee ado

lessente self , asook d e ur hul primere e n sekondere 

opvoeders ervaar word . 

Voorsiening moet in die ondersoek gemaak word vir 

veranderlikes soos geslag, taal, sosio- ekonomiese 

omgewing, bywon ing van 'n Geslagsopvoedingsprogram 

by di e s kool (d e ur vroee adolessente), asook vir die 

primere of sekondere (professi onele) status van die 

opvoeders. 

'n Versigtige analise moet van die gegewens gemaak 

word e n dit moet kwalitatief e n kwantitatief deur

skou en bespreek word, sodat afleidings e n aanbeve

lings gemaak kan word en sodat ortopedagogiese rig

lyne voorgestel kan word indien nodig . 

1 . 4 DIE ONDERSOEKMETODE 

Nadat die studieprobl eem en die ondersoekdoelstel l ings bepaal 

is, word vervolgens sti lgestaan by e nkele wetenskaplike bena

deringswyses in die onderh awige projek. 
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In hoofstuk twee sal aange s lui t word by fenomenologies 

verantwoorde pedagogiese uitsprake in die lite ratuur om 

tot 'n krities - verantwoordbare reduksie e n beskrywing van 

die wesensstruktuur van die opvoedi ngsverkyn se l te kom 

(Van Rensburg et aI, 1979 : 49) . Daar sa l spesifiek verwys 

word na di e essensies van die geslagsopvoeding van die 

vroee adolessent. Daar sal ook hermeneuties te werk 

gegaan word om die relevante fenomene (verskynsels) uit 

te Ie of te vertolk (Van Re nsburg et aI , 1979:49). 

In hoofstuk drie sal 'n analities reflektiewe e n besin

nende literatuurstudie gedoen word met besondere klem op 

'n t e ks kri tiese analise van die antropologies-pedagogiese 

vertrekpunte van die verbandhoudende skrywers . 

In hoofst uk vier sal 'n kwantitati e we e mpiriese ondersoek 

met behulp van vrae lyste oor spesifieke geslagsopvoe

dingsdimensies uitgevoer word. Gegewens sa l in twee

rigtingtabelle loglineer ontleed word ( Steyn et aI , 

1994:564) om moontlike verbande tusse n veranderlikes te 

bepaal . 

In hoofstuk 5 sal klem gele word op 'n pedagogies e n or

topedagogies kwalitati e we interpretasie van bevindings, 

sodat gevolgtrekkings e n gesubstansieerde aanbe ve lings 

gemaak kan word. Die hermeneutiese metode sal ook hi er 

gebruik word om die verskynsels (in die be v i ndinge) te 

probeer verklaar sodat die ortoped agog i ese implikasies 

van die bevindinge begryp kan word . 

1. 5 BEGRIPSOMSKRYWING VAN DI E TITEL 

1 . 5 . 1 

Ten ei nd e duidelikheid oor die titel va n hierdie proefskrif te 

verseker, word die volgende begrippe omskryf : 

Invloed 

Die "invloed" van televisie het in h ierdie studie be trek

king op die onmiddellike belewing va n die televisiekyker, 

asook sy ervaring , dit wil se die langtermyneffek o p die 

t elevi siekyker se denke e n gedrag. Volgens De Waa l 
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(1986:17) is die kind se waarneming van televisiebood 

s kappe nie altyd objektief nie, aangesien die betekenis 

wat hy daaraan heg beinv l oed word deur sy 

"vlak van ontwikkeling, hoe kri ties en met hoeveel 

aandag hy kyk, sy oortuigings, vorige ervari ngs, 

bestaande raamwerk van kognitie we stimuli, waardes 

en informasie . /I 

Di e sosiale realiteit waarbinne hy hom bevind sal ook in 

'n groot mate bepaal wat die invloed van t e l e visi e op hom 

sal wees (bevestig deur Peterson en Peters, 198 3 :70). 

De Waal (1986 : 17) beskryf die drie stadia van beinvloe

ding deur die televisie soos volg : 

Ee nvoudige respons aanvanklik; 

fase van abstrakte denke oor en herro e p van h ierdi e 

voorstellings; en 

selfreflektering - die kind pas sy gevoelen s e n g e 

drag aan in ooreenstemming met die waardes en stan

daarde van die televis i evoorstellings . 

Be midde ling deur ouers en ander bronn e van kennis e n 

waardes sal moontlik die invloed van te l evisie kan ver

minder (verswak) . 

In die lig van die kompleksiteit van die belewing van te

levisie deur e lke individu, is dit baie moeilik o m weten

skaplik te kan bewys dat televisie beslis een of a nder 

invloed uitoefen. In hierdie studie sal gevo l gli k gefo-

kus word op tendense va n beinvloeding op grond van die 

belewing van televisie deur die vroee ado l essent. 

Telev i sie (as massakommunikasiemedium) 

Die televisi e , "kassie", "idiot box" is 'n elektroniese 

massakommunikasiemedium 

"wat deur spesiale klank- en beeldeffekte 'n be

sondere voorstelling van die werklikheid aan die 

kyker bied wat dikwels nie in sy alledaagse leef

wereld beskikbaar is nie" (De Waal, 1986 : 6) . 
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In 1939 is hierdie vorm van uitsending van visue l e in for 

masi e vir die eerste keer aan di e Amerikaanse publiek be 

kendges tel. Sedertdien is die tegnologie s6 verfyn, dat 

'n visuele boodskap tans met behulp van satell ietuitsen

dings oor f e itlik die he l e wereld tegelyk uitgestuur kan 

word na die huishoudings van biljoene mense . Van al die 

massakommunikasiemiddel e word die t elevisie as die ma g

t i g s t e beskou omdat dit d aagliks soveel aan so ba i e mense 

uitsaai . 

' n Massakommun i kasiemi ddel is 'n me d i um waardeur g e kommu-

nikeer word met groot g roepe mense. Hierdie soort kommu-

nikasie (soos televisie) versk il van inter- en intraper

soonlike kommunikasie deurdat dit 'n persoon of sisteme 

benodig wat die boodskap (informasie) eers ko ntroleer en 

verwerk voordat dit die o ntva nger (pub l i e k) bere i k . On

middellik e terugvoer is ook nie moontlik ni e ; die bood

skap is gevolglik meer o npersoonlik (Bittner , 1983:21 ) . 

Massakommunikasie word beinvloed deur die komp l e kse so

s i ale situasie waarin el ke persoon hom bevind - met wie 

hy assosieer, waarin hy glo, ensovoorts. 

Geslagtelikheid 

Die geslagtelikheid van die me ns (sy seksualiteit) is 

alles waardeur die individu uiting gee aan sy manlikheid 

of vroulikheid. Dit sluit in 'n integrasi e van total e 

moon tli kheid : fisieke, emosionele, sosiale, intellek-

tuele en geestelike aspekte. 

"Biologies word die geslag van die kind met bevrug

ting bepaal . Sielkundig en sosiaal weerspieel die 

mens se seksualiteit die kulturele en etiese waardes 

en sosiale norme van die gemeenskap waarin hy lewe" 

(Viljoen, 7989: 72) ". 

Geslagsopvoeding 

Die ouer en a nder opvoeders is bewus van die kind se ge

slagtelikheid tydens die opvoedingsgebeure. Ten einde 

di e opvoedingsdoel , volwassenheid, te bereik, kan die 

kind se geslagtelikheid nie geignoreer word nie en lei 
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die o pvoeder die kind na volwasse ma nwees of volwasse 

v rouwees. Volgens Van Rensburg et al (1 979 : 9) en Van 

Rooyen e n Louw (1993:16-17), sa l die kind as volwasse man 

of volwa sse vrou beskou kan word indien h y of sy met be

trekking tot sy geslagtelikheid sedelik selfstandig op

tree ( vrywillig die goeie kies en daar v o lge ns optree ), 

toerekeningsvatbaar i s ( sy e ie dade kan beoordeel en be

sef dat h y r eg of verkeerd opgetree het ), v erantwoordelik 

optree (i n staan vir sy dade) en bewu s i s van s y roeping 

as man en v a n haar roepi ng 

sin e n in die same l ewi ng). 

as vrou (ook eendag in 'n ge

Hierdi e perspektief op die 

o pvoeding sou ges lagsopvoe ding genoem k a n word . 

Geslagsopvoeding behoort die vo lge nd e i n te s luit ( Van 

Rooyen en Louw (1993 : 25) : 

Die korrekte kennis e n gepaa r dgaande terminologie 

oor d ie self , die liggaam (ook met betrekking tot 

groei, veranderi ng e n reproduksie ) e n die kind se 

geslagsro1. Kennis va n die t eenoorgeste1de ges 1 ag 

is noodsaak1ik . 

'n Permane n te stel norme e n waardes gebaseer op 'n 

moree1 - etiese (godsdienstige) gronds1ag wat positief 

rigting kan gee aan die seu n of dogter se sek s u e 1 e 

gedrag . 

stabilisering va n die kind se affe kt iewe ( e mosies ) 

wat v e rband ho u met s y g es lagteli kheid , deu r k e nnis 

en waardes (hierbo genoem) , maar ook deur die gebor

genheid wat ervaar word in die vertrouensverhouding 

met die opvoeder . 

Vroee adolessent 

Die term adolessensie is afge1ei van die Laty nse werk 

woord adolescere wat "grootword" of "groei na volwassen 

heid" betek en (Rogers, 198 1 : 6) . Odenda 1 et a1 (1981 :1 8 ) 

beskryf a do1essensie as 'n " toestand , proses van op te 

groei" e n as die "lewensperiode van puber t ei t tot mon

digwording " . Vroee ado1essensie word beskou as die b e gin 
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van hi erdie grootwordfase. Die onders t e gren s word ge

kenmerk deur fisieke pubertering, terwyl die boons te 

grens deur kulture le eise be paal word (Vrey , 1979 :17 6). 

Daar is ni e vol kome ooreenstemming tussen kundiges oor 

die indeling volgen s kronologiese ouderdom van die vroee 

adolessente fase nie, aangesie n daar groot individuele 

verskille by kinders is met bet r ekking tot hul wordings 

tempo . Di e meeste navorsers beskou die ± 12- 15 jarige as 

'n vroee adolessent, e n beklemtoon die feit dat dogters 

meesal vroeer as seuns begin grootword. 

Volgens Vrey ( 1979 : 177) sa l die vroee a dolessent s l egs sy 

moontlikhede verwerklik indi e n hy verstaan hoe hy in die 

fase van sy lewe "grootword " e n hom orienteer met betrek

k i ng tot hierdi e spesifieke wordingsfase, as h y homself 

as iemand beleef (persoonlike doeltreffendheid) waardeur 

h y 'n positie we selfkonsep ka n belee f en as hy aan die 

me nse wat vir hom belangri k is "toebehoort". 

Van Niekerk (1986 : 19-25) l e klem op di e o ntwikkeling van 

di e adolessent as totale persoon: 

l essent kont i nu e veranderi ng plaas 

daar vind by die ado

d e u rdat hy fisiek 

groei; sy gevoelens verander; sy ke nnis verbreed e n sy 

nor me en waardestelsel verbreed en al hoe meer op 'n vol

wasse vl a k beweeg . 

Vir die doel van h ierdie studi e i s dit van groot belang 

om te begryp dat die vroee adolessent in sy soeke na eie 

identiteit (ook geslagsidentiteit) n ie meer net intraper

soonlik kommun i kee r en gepreokkupeerd met sy eie lig

gaamlike verandering e e n e mos ionele be l e winge in die ver

band is ni e . Daar vind 'n uitbeweeg ( e ksistensie ) na 

ander plaas wat kan bevestig dat hy aanvaar word, normaal 

e n aantreklik is . Hierdie ander sluit die tee noorgestel

de geslag in (natuurlike aangetrokkenhe id to t di e teen

oorges t elde geslag as gevolg van hormo na le ontwi kkeling). 

Die vroee adolesse n t i s al hoe meer daarop gerig om hom

self deur die oe va n ander te sien . Op sy pad na volwas

senheid het di e vroee adolessent 'n ontiese be hoefte aan 

identifisering met eie geslagtelike rolmodelle sodat hy 

die sin e n betekenis van sy roeping as man of vrou eendag 
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ka n be gryp. As gees tel ike wese soek hy na b egeleiding om 

di e per betekeni s aan sy l ewe t e kan gee. Hy wil weet wat 

reg en verkeerd is, ook met be trekking tot sy sek s ue l e 

gedrag en opvoe d i ngsverwaarlosing tydens h ierdie fas e , 

ka n lei tot verwording . 

1.6 DI E STUDIEPROGRAM 

In hoofstuk twee sa l die essens ie van geslagsopvoeding be

s preek wo rd . Verskillend e uitgangspunte , be naderi ngs en t eo

retiese ve rtrekpunte me t be trekking t ot geslagsopvoeding sal 

uiteengesit word . Daarna sal 'n a nalise gemaak word va n die 

verskill e nd e aspe k te van toerei ke nd e geslagsopvoeding, met 

spesifieke verwys ing na die ges l agsopvoeding van die vroee 

adolessent . Daar sal ook verwys word na rolspelers i n die ge

slagsvolwassewording van die vroee a do l essent , naamlik primere 

e n seko ndere opvoeders , die portuurg r oep en die massamedia . 

In hoofstuk dri e sal 'n literatuuroorsig gegee word in 'n 

poging om die verband tussen televisie as massa ko mmunikasie

middel e n di e geslagsopvoeding van die vroee adolessent te 

probeer verklaar . Daar sal aandag gegee word aa n die i nvloed 

van televis i e in die algemeen, di e i nv loed van televisie o p 

seksuele gedrag met spes ifi e ke verwysing na die ges l agswording 

van die vroee adolessen t . Aspekte rake nd e sen s urering van te

levi sieprogramme sowel as die ouer e n o nd e rwyser se opgawe met 

betrekking t ot die b l ootstelli ng van di e vroee ado l e sse n t aan 

televisieseks, sal bespreek word. Verbandhoudende navorsi ng 

sa l geraadpleeg word om lig te we rp op d ie navorsingsprobleem. 

In hoofs tuk vier sal 'n kwa ntitatiewe e mpiriese ondersoek be

s kryf word waari n daar gefoku s sal word o p e mpiriese gegewens 

rakende die i nv loed van televisie op die ges l agsopvoedi ng va n 

di e vroee adoless e n t me t s pesifieke verwysing n a die affekti e

we , kognitiewe e n normatiewe beinv l oeding . Verba ndhoudend e 

aspekte sal o ndersoek word soos ervaar d e u r vroee adol essente , 

sowel as d e ur primere e n sekondere opvoeders . Die ondersoek 

sal gedoe n word met behu lp van vrae lyste aan st 7- l eerlinge , 

hul o ue r s , sowel as geselekteerde , opge l eide gesi ns - e n ge

slagsopvoed ingonderwysers . Voorsien i ng sal gemaak word vir 

veranderlikes soos geslag , taal, sos io-ekonomiese o mge wi ng, 

bywo n i ng van 'n Geslagsopvoedingsprogr a m by die skool (d e ur 
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l eerl inge) en opvoederveranderlikes (primer-sekonder) . Die 

o ndersoek sal geloods word in agt hoerskole van die Noord

Transvaalstreek van die Transvaalse Onderwysdepartement. 

Die l aaste hoofstuk, hoofstuk vy f, sal gewy word aan 'n same

vatting van be vindings , gevolgtrekkings, aanbe velings vir die 

praktyk en vir verdere navors ing e n 'n slotbeskoui ng. 
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