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Uzvedības traucējumi

• Parasti saprot grūtības audzināšanas norisēs un sociāli pieņemto normu 
pārkāpšanu cilvēku attiecībās 

• Iespējams minētās grūtības un normas ir atkarīgas no katra individuālā 
cilvēka, kas ar tām sastopas

• Kāds par uzvedības traucējumiem uzskata cilvēka pretošanos izvirzītajām 
prasībām, cits tos saista ar agresīvu uzvedību

• Reti tiek pievērsta uzmanība pasīvai darbībai un depresīviem stāvokļiem kā 
uzvedības traucējumiem, lai gan paša cilvēka dzīves darbību un veiksmīgu 
iekļaušanos citu vidū tie ietekmē
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«Uzvedības traucējumi» un «uzvedības 
problēmas»

Medicīnā - klīniski stāvokļi, piemēram, 
hiperkinētiski traucējumi, uzmanības 
deficīta sindroms, jaukti uzvedības un 
emociju traucējumi. To novēršanā 
izmanto medicīniskus līdzekļus.

Pedagoģijā - uzvedības normu 
pārkāpumi, uzvedības noteikumu 
neievērošana - nepaklausība, sīkas 
zādzības un melošana, pašregulācijas 
grūtības, trokšņošana, sakaušanās, 
apsaukāšanās.
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Uzvedība

• Indivīda rīcības ārēja izpausme, izturēšanās, attieksme, ko parasti nosaka 
vitālās vajadzības un vides apstākļi, kā arī tuvākajā apkārtnē vai plašākā 
sabiedrībā pieņemtās estētiskās, tikumiskās normas etiķete un ko, tāpat kā 
zināšanas, vērtē izglītības ieguves procesā. Vērtējot uzvedību, jāņem vērā 
konkrētie apstākļi un situācijas. 

• Subjektīva pēc savas dabas un sociāli iestatīta. Uzvedība ir mūsu uztveres, 
izpratnes rezultāts. (Belkin, 1975).

• Vispārējs apzīmējums novērojamu, mērāmu, reģistrējamu organisma 
reakciju uz notikumiem sociālajā vidē kopumam. 
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Uzvedība sociālajā vidē

• Mēs rīkojamies saskaņā ar to, kā mēs interpretējam savu pieredzi. 

• Mērķtiecīga uzvedība ir mūsu attieksmes, uzskati un uzvedībai ir 
saskaņa ar tiem subjektīvajiem mērķiem, kuri, pēc mūsu izpratnes, 
piešķirs mums sociālu nozīmību. 

• Saprast uzvedību nozīmē saprast mērķus, uz kuriem cilvēks virzās.

(Dreikurs – Fergusons, 1984).
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Psihologi uzskata, ka cilvēka uzvedības
pamats ir viņa vajadzības 

• Ņemot vērā cilvēka pašsaglabāšanās, pašattīstības un pašrealizēšanās
principus, vajadzības var aplūkot kā kaut kā trūkumu, ko cenšamies 
piepildīt, kā iekšējo organisma sasprindzinājumu, kas motivē rīkoties 
un nosaka visas darbības.

• Jo izteiktākas vajadzības, jo lielāks ir sasprindzinājums, un jo vairāk 
cilvēks cenšas sasniegt stāvokli, kurš viņam nepieciešams. 

• Vajadzību pārveidošanās uzvedībā notiek pakāpeniski un ilgstoši – tas 
ir atkarīgs no bioloģiskiem resursiem un sociālajiem apstākļiem. 
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Uzvedības veidošanās
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Nepiemērota uzvedība

• Uzvedības traucējums ir organiskas vai sociālas izcelsmes vispārpieņemtām 
normām neatbilstošs uzvedības modelis, kas atkarībā no izpausmēm 
nelabvēlīgi ietekmē personas psihosociālo attīstību un sociālo integrāciju. 

• Situācijai neatbilstošu rīcību un antisociālu uzvedību raksturo darbības, 
kuras neatbilst vecumam, un attieksmes, kas ir pretstatā ģimenes gaidām, 
sabiedrības normām un citu cilvēku personīgajām interesēm.

• Uzvedības negatīvās izpausmes nav raksturīgas tikai bērnībā un skolā. Tās ir 
gan pirmsskolas vecuma bērniem, gan pieaugušajiem. 
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Stāsts Nr.1

Māra (4 gadi) māte stāsta: „Dažas nedēļas iepriekš Māris iesvieda man 
sejā savu krēsliņu, sasita man zodu. Viņš domāja, ka tas ir smieklīgi. 
Vakar Māris uzvedās pārāk aktīvi pie vakariņu galda, teicu viņam: „Ej 
prom no galda, paliksi bez saldā ēdiena. ”Pēkšņi viņš satvēra dakšiņu un 
svieda ar to man, gandrīz trāpīdams acī. Es ļoti nobijos, redzot tādu 
niknumu četrgadīgam bērnam.”
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Stāsts Nr.2

Maijas (7 gadi) māte stāsta: „Maija vienmēr rada situācijas, kurās es 
apjūku. Viņa nekad nedara to, ko es viņai lieku, viņa sāk kliegt un 
raudāt, kolīdz kaut kas nav viņai pa prātam. Nesen skolotāja norādīja, 
ka ir grūti panākt, lai Maija izpildītu stundā uzdoto, viņa vienkārši 
atsakās to pildīt. Maija skolā uzvedas izaicinoši, pļāpā, staigā pa klasi. 
Viņas uzvedība jauc kārtību klasē. Baidos, ka Maijas uzvedības radīs 
problēmas mācību satura apgūšanā.”
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Stāsts Nr.3

Leo (11 gadi) mātes stāstījums: „Leo ne ar vienu skolā nerunā, skolotāji 
domā, ka viņam ir dzirdes problēmas. Bet mājās viņš gan dzird, gan 
runā. Vēl iepriekšējā mācību gadā Leo piedalījās matemātikas 
olimpiādē. Tad izpildīja visu uzdoto arī skolā. Tagad viņš tīšām bojā citu 
bērnu lietas, ignorē skolotāju prasības. Piedalījos stundās, bet arī tad 
Leo atteicās sadarboties ar skolotājiem. Slikts vērtējums viņu 
neietekmē.”

11



Stāsts Nr.4

Piemērs no laikraksta (2012.gads): 

„Apsūdzībā ir septiņas epizodes. Tās visas saistītas ar zagšanu. Pirmā no 
tām norisinājās… mājā, kurā pēc pusotra mēneša, tieši naktī, kad viņam 
bija apritējuši 18 gadi, puisis pielaidis uguni… Pēc šī gadījuma sekojusi 
vēl virkne zādzību – kādam citam vīrietim Edgars nozadzis mantas 550 
latu vērtībā, bet uzlaužot un pa sētas puses logu iekļūstot …draudzes 
namā, no turienes nozadzis mantas 1400 latu vērtībā.” 
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Par uzvedības traucējumiem pirmsskolas un 
skolas periodā uzskata gadījumus

kad situācijai neadekvātā un nepieņemamā darbība:
• kļūst izteiktāka un nav regulējama;

• nostiprinās par uzvedības modeli (atkārtojas dažādās situācijas, pie dažādiem 
kairinātājiem);

• traucē veidot sadarbību ar līdzcilvēkiem;

• kombinējas ar neirotiskām izpausmēm.

Kurā vecumā šādas izpausmes novērojamas visbiežāk un kurā 
vecumā veiksmīgāk iespējams tās novērst?
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Uzvedības attīstīšanos ietekmējošie faktori 
dažādos vecumposmos

Vecumposms Attīstības uzdevumi

Agrīnā bērnība  Piesaiste uzticības personai

 Valodas attīstība

 Paškontrole/pašregulācija (visvairāk motorā)

 Personiskās autonomijas attīstīšanās

Bērnība  Dzimuma lomu identificēšana

 Impulsu kontroles attīstīšanās

 Attiecības ar vienaudžiem (sociālā kompetence)

 Pielāgošanās skolas prasībām (lasīšana, rakstīšana u.c.)

Jaunība  Identitātes attīstīšanās

 Kopība ar vienaudžiem/ ciešas draudzības izveidošana

 Iekšējā morāliskuma apziņa

 Spējas labiem sasniegumiem skolā
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Negatīva uzvedība
Pirmsskolas vecuma bērnu negatīvās 
uzvedības izpausmes raksturo: 

• spītība, 

• noteikumu neievērošana, 

• agresija, 

• nošķiršanās no citiem vienaudžiem,

• depresīvi vai nomākti stāvokļi.

Pieaugušo cilvēku uzvedības nepilnības 
raksturo:

• iesaistīšanās antisociālās aktivitātēs, 

• empātijas trūkums pret līdzcilvēkiem, 

• tiesisku normu pārkāpšana
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Nepiemērotas uzvedības izpausmes un to 
pieaugums
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Iemesli speciālistu konsultācijām
4 – 7 gadus veciem bērniem:

• nepaklausīgs, slikti uzvedās mājās, ģimenes locekļu sūdzības;

• nekomunicē ar vienaudžiem, vērojamas problēmas saskarsmē ar 
pieaugušajiem, kautrīgs;

• nepamatotas bailes, fobijas, baidās  no visa;

• agresivitāte, kaušanās;

• nemierīgs bērnu nodarbībās.
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Iemesli speciālistu konsultācijām
7 – 11 gadus veciem bērniem:

• slikti mācās, vāji mācību sasniegumi, problēmas mācību satura 
apguvē; mājās, attiecību problēmas ar vecākiem;

• uzvedības problēmas skolā, attiecību problēmas 

• uzvedības problēmas ar skolotājiem;

• problēmas attiecībās ar vienaudžiem.
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Iemesli speciālistu konsultācijām
11 – 18 gadus veciem jauniešiem:

• negrib mācīties, zemi mācību sasniegumi, izvairās no mācībām;

• uzvedības problēmas mājās, attiecību problēmas ar vecākiem;

• uzvedības problēmas skolā, attiecību problēmas ar skolotājiem;

• problēmas attiecībās ar vienaudžiem, agresivitāte, kaušanās;

• klaiņošana.
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Sociālās un fiziskās vides ietekme uz 
skolēnu uzvedības izpausmēm.
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Uzvedības traucējumus noteicošās faktoru 
grupas

• Skolas faktori

• Ģimenes faktori

• Vienaudžu vides faktori

• Sabiedrības sociāli ekonomiskie faktori

• Somatiskie un psihiskie faktori

• Vecumposmu faktori

• Korekcijas – profilakses faktori
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Skolas faktori

• individuālās pieejas trūkums skolēnam; 

• audzināšanas un mācīšanas paņēmienu neatbilstība; 

• skolēna emocionālā stāvokļa respektēšanas trūkums; 

• netaisnīga, rupja, aizvainojoša skolotāja attieksme un izturēšanās; 

• mācību darbības rezultātu vērtējuma nepamatota pazemināšana; 

• savlaicīga pedagoģiskā un sociālā atbalsta kavēšana; 

• skolas kavējumi (arī attaisnotie); 

• skolas biedru nievājoša attieksme; 

• psiholoģiskā un fiziskā ietekmēšana.
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Artis

Artis skolas gaitas uzsāka nesagatavots – nepazina visus burtus, 
neprata lasīt, nerisināja skaitļu piemērus, kā to darīja citi vienaudži. Pie 
tam 1.klases sākumā zēns bieži slimoja. Arta sekmes bija ļoti vājas, bieži 
skolotāja norādīja, ka viņš darot kaunu visai klasei. Reiz visas klases 
klātbūtnē skolotāja demonstrēja, cik neveikli zēns lasa.  Juzdamies 
vainīgs un apkaunots, Artis arvien biežāk „aizgāja skolai garām”. Par 
neattaisnotajiem kavējumiem skolotāja sāka interesēties tikai pēc 
mēneša.
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Ģimenes faktori

• nabadzība; 

• nelabvēlīgi dzīves apstākļi; 

• nepilna ģimene; 

• nelabvēlīga ģimene ar smagu 
emocionālo klimatu; 

• ģimenes locekļu zems intelektuālais, 
kulturālais līmenis un primitīvas 
vajadzības; 

• garīguma trūkums; 

• vecāku bezdarbs un bezdarbība vai 
tieši otrādi – pārlieku liela vecāku 
aizņemtība darbā; 

• vecāku alkoholisms un narkomānija; 

• ģimenes locekļu likumpārkāpumi, 
invaliditāte, tajā skaitā psihiskās 
saslimšanas; 

• kroplas audzināšanas metodes –
cietsirdība, atraidīšana, lutināšana, 
pārāk augstas prasības, vēsa attieksme 
pret bērnu; 

• pretrunīgas prasības un rīcības 
novērtēšana (apbalvojumi, sodi); 

• politisko uzskatu pretrunas ģimenē; 

• vecāku deklarēto un pieprasīto ētikas, 
tikumisko principu pretrunas ar viņu 
rīcību.
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Oskars

Oskars dzīvo labklājīgā (sociāli labvēlīgā un pārtikušā) ģimenē. Viņš ir 
vienīgais bērns. Vecākiem viņš ir „pats, pats labākais”. Viņu pastāvīgi 
samīļo, aprūpē, par viņu jūsmo, atrod viņā dažādas „super” spējas un 
īpašības. Tajā pašā laikā zēns aug neprasmīgs, nepatstāvīgs, 
bezpalīdzīgs. Dienu pēc dienas veidojas egoists, ģimenes despots, kurš 
neprot un nevēlas neko darīt, bet pieprasa savu vēlmju izpildīšanu. 

Ir viegli iedomāties, kā Oskars jutīsies skolā. Viņam, nepieradušam 
pūlēties, vienkārši skolas vingrinājumi un prasības skolas ikdienas dzīvē 
būs nepārvaramas grūtības. 
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Ģirts

Ģirts ir pamests likteņa varā. Ar viņu neviens nenodarbojas. 
Audzināšanas kā tādas vispār nav. Zēns haotiski pārņem to, ko redz 
savā apkārtnē – vienādi gan slikto, gan labo. Diemžēl labo mazāk. 
Pieaugušo dzīvē Ģirts dodas ar jau pieņemtiem un izveidotiem 
negatīviem rīcības modeļiem. Viņa uzvedība būs neatbilstoša 
pieņemtajām normām, jo citu uzvedību viņš nav redzējis, neviens nekad 
nav viņam mācījis pieņemtās uzvedības normas.
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Matīss

Sūdzības par Matīsa uzvedību – nepaklausīgs, rupjš, kauslīgs. Vecāki 
šķīrušies, mamma viena audzina trīs bērnus: meita (15 gadi), dēls - Matīss (8 
gadi, pēc mammas teiktā – „hiperaktīvs otrgadnieks”, kam nepieciešams 
veltīt visu uzmanību) un jaunākā meita (6 gadi). Tēvs par bērniem nekad nav 
interesējies un nav materiāli palīdzējis. Mammai nepabeigta vidējā izglītība 
(Mamma: „Man darbā prasa izglītību, tāpēc domāju, būs jāiet vakarskolā un 
vidusskola jāpabeidz. Tikai vai es to spēšu? Skolā gāju jau tik sen … Un vakarā 
man ar to puiku jāņemas. Mazā meita arī viņam uzbāžas, un tad abi kaujas. 
Lielā meita ieslēdzas savā istabā un par  „sīkajiem” neliekas zinis). Bērnus 
mamma audzina tā, kā savulaik audzināta pati – bez mīlināšanās. Pati 
mamma augusi 15 bērnu ģimenē kā ceturtais bērns. Mammas stāsts: „Tēvs 
varmāka un dzērājs, sita mammu un sita mūs. Neļāva mammai taisīt 
abortus, 15.dzemdībās māte nomira. Drīz ģimenē ienāca pamāte – kad 
redzēju kā tēvs viņu sita, aizmuku no mājām. 15 gadu vecumā sāku dzīvot 
viena, piedzima pirmā meita …”
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Vienaudžu vides faktori

• vienaudžu vides ietekme; 

• „ielas kontakti”; 

• no skolas un pienākumiem brīvā laika pavadīšanas veids (bezdarbība, 
garlaikošanās, klaiņošana); 

• „līdera” tēla kropļojumi; 

• alkohola pieejamība; 

• narkotiku lietošana; 

• viegla ienākumu gūšana; 

• jaunu uzbudinošu iespaidu un izjūtu kāre; 

• likumpārkāpumu romantiskais oreols, u.c.
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Ivars

• Ivars (14 gadi) uzskatīja, ka vecāki pieprasa no viņa pārāk agru 
atgriešanos mājās no tikšanās ar draugiem pievakarē. Pie tam viņš 
dusmojās, ka vecāki neļauj iegūt tetovējumu. Tā dēļ Ivars bieži 
konfliktēja ar vecākiem, bija rupjš un agresīvs.
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Sabiedrības sociāli ekonomiskie faktori

• īpaši nozīmīgi sociāli  ekonomiskās un politiskās nestabilitātes 
situācijas sabiedrībā; 

• zaudēti ideāli un vēl jauno ideālu izveidošanās kavēšanās; 

• spekulācijas, zagšanas, korupcijas un kukuļņemšanas nesodāmība; 

• mediju ietekme, propagandējot seksu, ļaunumu, vardarbību un tml. 

Sociālie faktori paši par sevi nerada uzvedības traucējumus, bet 
piedalās tikumības, ētikas un ideoloģijas veidošanā.
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Somatiskie un psihiskie faktori

• smagas fiziskas saslimšanas, arī infekcijas (pēc to izārstēšanas 
vērojams paaugstināts noguruma stāvoklis); ilgstoši ārstējamas 
hroniskas saslimšanas, kuru laikā jāuzturas ārstniecības iestādē; 
iedzimtās patoloģijas; kustību, redzes, dzirdes un valodas traucējumi; 
smagas psihiskas saslimšanas bērnībā un pusaudža gados, dažādi 
psihisko traucējumu robežstāvokļi; organiski centrālās nervu sistēmas 
bojājumi.
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Vecumposmu faktori:
• pusaudžu periods, kas raksturīgs kā īpašs lielākajai daļai 

psihiski veselu pusaudžu.

Korekcijas – profilakses 
faktori:

• neatbilstoša izglītības programma; 

• atbalsta pasākumu nepietiekamība vai neatbilstība.
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Marta

Martai mācību saturu apgūt bija grūti jau no pirmās klases. 1.klases beigās 
skolotāja, novērodama meitenes iespējas mācīties, ieteica Martas mammai 
konsultēties pie speciālistiem, lai noteiktu nepieciešamās pedagoģiskās 
palīdzības veidus. Meitenes vecāki kategoriski iebilda, visā vainoja skolotājas 
neprasmi strādāt. Marta turpināja mācīties tajā pašā klasē kopā ar citiem 26 
skolēniem. 2.klases beigās meitenes mācību sasniegumi joprojām bija 
neatbilstoši. Apjūkot skolas uzdevumos, Marta klasē trokšņoja, traucēja 
citiem klases biedriem, savukārt bērni viņu nosodīja, izvairījās no sadarbības 
ar meiteni. Marta kļuva agresīva pret citiem bērniem – sita biedriem, postīja 
viņu darbus. 3.klasē Martas vecāki piekrita meitas mācību spēju novērtēšanai 
pie speciālistiem, tika konstatēti viegli garīgās attīstības traucējumi. Tomēr 
vecāki joprojām atteicās pieņemt šo faktu un piekrist speciālajai izglītības 
programmai.
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• Antisociālā uzvedība tiek iekļauta visdārgākajā kategorijā starp visiem 
psihiskajiem traucējumiem – tie ir gan cilvēku upuri, gan materiālie un 
sociālie resursi.

• Kāpēc uzvedības traucējumi kā sabiedrības izpausmes ir „liels 
tēriņš”?
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Sociālo nosacījumu respektēšana skolēnu 
nepiemērotās uzvedības mazināšanai 

pedagoģiskajā procesā.
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Konstruktīvas sadarbības starp pieaugušo un bērnu 
veidošanā svarīgi:

• noskaidrot patiesos rīcības motīvus (uzvedības raksturojums, motīvu izpratne);

• atbilstoši tiem izvēlēties paņēmienus, lai novērstu un pārtrauktu negatīvo 
darbību;

• izstrādāt savu pedagoga uzvedības stratēģiju, kura samazinātu iespējas šādai 
rīcībai atkārtoties turpmāk (pedagoģiskās stratēģijas izglītības iestādē, bērna 
vecāku iesaistīšana uzvedības traucējumu korekcijā).
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Nepiemērotu uzvedību izraisošie emocionālie 
stāvokļi

• satraukums, 

• vainas sajūta, 

• draudu apzināšanās,

• naids. 
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Satraukums parasti veidojās nenoteiktās, neskaidrās situācijās.

Vainas sajūta rodas pieaugušajam bērna darbību un darbības rezultātus noniecinot 
un vērtējot kā neatbilstošus.

Draudu apzināšanās ir stāvoklis, kur bērns cer vēl mainīt. Bērni draudus neuztver tā 
kā pieauguši, neizprot reālās sekas, kā arī cēloņu un seku sakarības savai rīcībai. 
Draudu apzināšanās bērnā rada sajūtas par tūlītēju pret viņu vērstu agresiju, soda 
saņemšanu.

Naids ir jūtas, kurās bērnam ir tieksme rīkoties agresīvi pret apkārtējiem – fiziski 
nodarīt pāri, veikt kaitējumu.
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Bērna emociju pieaugums kritiskā situācijā
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Uzvedības traucējumu motīvi

• Uzmanības pievēršana

• Varas pieprasīšana

• Atriebība

• Izvairīšanās no neveiksmēm
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Uzmanības pievēršana

• Mairis  klusi un rūpīgi veic uzdoto, viņš ir 
iedziļinājies uzdotā saturā un rezultāta 
sasniegšanā. Sabīne skaļi runā, komentē citu 
darbības, traucē pārējiem bērniem.

• Inta skaļi raud un elso, nolikusi galvu uz galda, 
bet tā lai redzētu, kas notiek grupā.

• Kā Jums šķiet, kam vispirms skolotāja pievērsīs 
uzmanību?
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Uzvedības traucējumiem, kuri saistīti ar 
uzmanības pievēršanu ir sekojoši iemesli

• Kā, lai bērns pareizi iemācās iegūt vairāk uzmanības, ja parasti 
uzmanību viņš saņem, ja uzvedas pretēji noteikumiem? 

• Neviens nemāca bērnus uzmanību pieprasīt pieņemamā veidā. 
Psiholoģijā uzmanības saņemšana kā vajadzība ir viena no 
pamatvajadzībām, līdzīga ēdienam, dzērienam fizioloģijā.

• Jo  mazāk uzmanības bērnam mājās, jo lielāka iespēja, ko 
trūkstošo viņš pieprasīs ārpus ģimenes vides – bērnu grupās, 
skolā. 
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Bērna aktīvā uzvedība Uzvedības izpausmes ir tādas, lai pieaugušais novērstos no citiem.

Bērna pasīvā uzvedība Pieaugušā norādes bērns izpilda vilcinoties, uzdevumus veic lēni.

Pieaugušā reakcija Pieaugušais demonstrē izbrīnu un dusmas. Izsaka aizrādījumus,

rājienus, draudus.

Bērna atbilde uz pieaugušā 

rekciju

Pārtrauc darbības bet uz īsu laiku.

Uzmanības pievēršanas 

pamatojums

Pieaugušie vairāk uzmanības pievērš bērniem, kuru uzvedībā

vērojamas nepilnības.

Bērni nav apguvuši lūgt vai pieprasīt uzmanību pieņemamā veidā.

Bērni izjūt uzmanības pievēršanas sev deficītu, jūtas nevērtīgi.

Uzvedības resursi Bērns vēlas savstarpējās attiecības ar pieaugušo.

Demonstratīvās uzvedības 

novēršana

Vairāk uzmanības pievērst uzvedībai, kura atbilst noteikumiem.

Mācīt bērnus izteikt vēlmi pēc uzmanības pieņemamā veidā.
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Uzmanības pievēršanas samazināšanas 
paņēmieni

• Uzmanības pievēršanas ignorēšana. 

• Acu kontakta izveidošana. 

• Nostāšanās blakus. 

• Bērna vārda nosaukšana. 

• Signālu došana. 

• Rakstiskas norādes. 

44



Pedagoģiskās stratēģijas uzmanības 
pievēršanas mazināšanai

• „atļaut!” un „atļautās robežas”

• „rīkoties pēkšņi”

• uzmanības novēršana

• raksturot bērnu labu uzvedību

• pārsēdināšanu citā vietā 
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Varas pieprasīšana

Pirmsskolas vecuma bērnam veikalā nenopirka 
kāroto konfekti, un viņš turpat, uz grīdas krizdams, 
raud un kliedz, neko neredz un nedzird. Bet 
pamēģiniet pieiet tuvāk un pavērojiet – bērna acis 
ir puspievērtas, viņš vēro, kas notiek, kāda ir 
mammas reakcija. Ja reakcija neatbilst viņa 
vēlmēm, troksnis top vēl skaļāks, bērns rausta 
mammu, sit ar kājām.
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Notiek pārbaudes darbs. Anete skatās pa logu, darbs nav 
vēl sākts. Skolotāja jautā, vai meitene kaut ko nesaprot? 
Anete noraidoši papurina galvu. Kad skolotāja taujā, kāpēc 
viņa nesāk darbu, meitene atsaka, ka domājot. Uz 
jautājumu, vai Anete vispār gatavojas pildīt uzdevumu, 
meitene apstiprinoši māj galvu. Darbu viņa nodod 
nepildītu. 

Meitenes vārdi norāda uz pozitīvu attieksmi pret skolotāju, 
savukārt darbība – noliedz pedagoga autoritāti („Ko 
gribēšu, to darīšu!”).
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Bērna aktīvā uzvedība Uzvedības izpausmes ir tādas, lai pieaugušais uzsāktu strīdu, un

izveidotos konfrontācija ar pieaugušo un visu bērnu grupu.

Bērna pasīvā uzvedība Slēpta nepakļaušanās prasībām, bērns ir pieklājīgs, bet turpina

darīt iesākto nepiemērotu darbību, meklē attaisnojumu.

Pieaugušā reakcija Pieaugušais demonstrē dusmas, neizpratni; var sapurināt bērnu,

iesist.

Bērna atbilde uz pieaugušā 

rekciju

Pretnostata skolotāju un viņa reakciju likumiem, bērna tiesībām.

Turpina varas demonstrēšanas uzvedību.

Varas pieprasīšanas 

pamatojums

Pārprasta vienlīdzība.

„Stipras personības” modelis norāda uz sava spēka un varas

apstiprinājumu, bet neveido konstruktīvas pakļaušanās iemaņas.

Uzvedības resursi Bērna uzvedībā vērojamas līdera spējas, prasmes patstāvīgi domāt

un izvēlēties, pretoties autoritātēm.

Varas demonstrēšnas

novēršana

Izvairīties no konfrontējošas situācijas un mazināt attiecību

spriedzi.

Daļas pieaugušā organizatorisko funkciju nodot bērnam.
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Atriebība
• Oskars (7 gadi) bieži savu pirmsskolas grupas audzinātāju 

aizmuguriski apsaukā, un visiem bērniem stāsta, ka viņu 
neieredz. Skolotāja, to novērojot, reiz pajautāja zēnam: 
„Kāpēc tu tā pret mani izturies, ko esmu tev nodarījusi, ka tu 
mani tik ļoti nemīl?” Oskars ar niknu sejas izteiksmi atcērt: 
”Jūs Mārtiņam likāt mācīties to dzejoli, kuru gribēju es!” 

• Pirmsskolas bērnu grupa (5/6 gadi) meitene pienāca 
pedagogam no mugurpuses un pēkšņi bez iemesla iesita pa 
roku, instinktīvi skolotāja ar plaukstu iepēra meiteni. „Jūs man 
iesitāt!” iesaucas meitene. „Tu man arī!” bija skolotājas 
atbilde. Meitene nikni paskatījās uz skolotāju un aizgāja. 
Skolotājai vēlāk nācās skaidrot vecākiem un iestādes vadītājai 
šo gadījumu un rakstīt paskaidrojumu.

• Endija (6 gadi) mamma lūdza padomu psihologam, 
uztraukdamās, ka dēlam ir emocionāli vai psihiski traucējumi. 
Kad Endijs dusmojas, viņš mammai saka: „Es gribu, lai tavu 
jauno mašīnu nozog zagļi!”
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Pedagoga rīcība atriebīgas uzvedības gadījumā (parasti):

• nekavējoties parādīt savu pārspēku;

• norādīt bērna vietu attiecībās;

• pārtraukt šādu uzvedību ar jebkuriem līdzekļiem;

• izvairīties no radušās situācijas, „bēgot”, t. i., iziet no grupas telpas, 
aizcērtot durvis.
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Bērna aktīvā uzvedība Tieša fiziska kaitniecība – miesas bojājumu izdarīšana citiem, lieto

postīšana; psiholoģiskas darbības – apsaukāšana, izsmiešana,

pazemošana.

Bērna pasīvā uzvedība Draudzīgu attiecību piedāvājuma ignorēšana.

Pieaugušā reakcija Pieaugušais jūtas aizvainots, sāpināts, pazemots, papildus nobijies

un nikns. Cenšas bērnu apspiest vai aiziet prom no radušās

situācijas.

Bērna atbilde uz pieaugušā 

rekciju

Turpina atriebīgu uzvedību.

Atriebīgas uzvedības 

pamatojums

Vardarbības klātbūtnes sabiedrībā atspoguļojums.

Spēka pozīciju izmantošanas atspoguļojums medijos.

Uzvedības resursi Bērna uzvedībā vērojama izdzīvošanas tieksme, prasme aizstāvēt

sevi.

Atriebīgās uzvedības novēršana Attiecības ar visiem bērniem veidot, demonstrējot rūpes par viņiem.

Mācīt bērnus savus pārdzīvojumus un ciešanas izteikt un izrādīt

pieņemamā veidā.
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Pedagoģiskās stratēģijas varas pieprasīšanas 
un atriebības mazināšanai

• brīdinājuma posms – nepieciešams atrast pieņemamu attālināšanos 
vai izvairīšanās iespējas no konflikta;

• eksplozijas posms – konflikta cēloņa novēršana;

• seku posms – seku vai sankciju noteikšana, secinājumu apkopošana.
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Brīdinājuma posms

• Atzīt bērna spēku vai varēšanu. 

• Novērst „ skatītāju” klātbūtni. 

• Jautājuma apspriešanu atlikt uz vēlāku laiku.

• Noteikt konkrētu laiku jautājuma apspriešanai. 

• Pārsteigt ar negaidītu atbildi. 
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Eksplozijas posms – konflikta cēloņa 
novēršana.

• Bērna nošķiršana esošajā telpā.

• Bērna nošķiršana citā telpā. 

• Bērna nošķiršana īpašā telpā. 

• Bērna aizvešana pie izglītības iestādes administrācijas. 

• Bērna nošķiršana ar spēka demonstrēšanu. 
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Seku un sankciju grupas

• aizliegšana, tiesību ierobežošana – sava brīvā laika izmantošana; 
noteiktu piederumu vai līdzekļu lietošana; izglītības iestāžu telpu 
izmantošana;

• citu cilvēku informēšana par bērna uzvedību – tikšanās ar citiem 
pedagogiem, administrāciju; bērna vecāku informēšana;

• zaudējumu atlīdzināšana vai postījumu novēršana – salabot sabojāto; 
lietu atgriešana vai nomaiņa uz līdzvērtīgām.
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Atriebīgas uzvedības mazināšanas 
pedagoģiskās stratēģijas

• Pieaugušā attieksmes maiņa

• Atbalsta demonstrēšana

• Pieaugušā pārliecība

• Rūpes par bērnu

• Emociju kontrolēšanas mācīšana

• Bērna sajūtu pārrunāšana
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Izvairīšanās no neveiksmēm 
(biežāk skolā)

• Ēriks sēž pēdējā rindā un nerisina uzdevumu pēc skolotājas paskaidrojumiem, 
grāmata ir aizvērta un viņš skatās pa logu. Uz skolotājas jautājumu, kāpēc viņš 
nestrādā, Ēriks, neskatoties uz skolotāju, norausta plecus un saraujas vēl zemāk it 
kā gribētu noslēpties. Ēriks nekad neatbild uz jautājumiem stundas gaitā. 

• Skolotāja, iespējams, gribētu palīdzēt zēnam, bet klasē ir 30 skolēnu – kustīgu un 
draiskulīgu. Ēriks stundu netraucē, viņu var nepamanīt, bet tieši to zēns arī vēlas.
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Bērna aktīvā uzvedība Reti ir aktīvas darbības, parasti neko nedara.

Reti samaņas zudumi liela sasprindzinājuma rezultātā un paškontroles zaudēšanas

gadījumā.

Bērna pasīvā uzvedība Atliek darbu un uzdevumu veikšanu uz vēlāku laiku, nepabeidz uzdoto, īslaicīgi darba spēju

zudumi. Atzītu izziņas darbības traucējumu pieņemšana.

Pieaugušā reakcija Pieaugušais sajūtas nespējīgs un bezpalīdzīgs. Attaisno un skaidro bērna uzvedību (ar

speciālistu palīdzību).

Bērna atbilde uz 

pieaugušā rekciju

Atkarību veidojoša uzvedība. Bērns turpina neko nedarīt.

Izvairīšanās no 

neveiksmēm  

pamatojums

„Sarkanās pildspalvas” sindroms – skolotājs labo kļūdas, norāda uz tām, bet nenorāda uz

sasniegumiem un prasmēm.

Nepamatotas vecāku un skolotāju gaidas attiecībā uz bērna mācību rezultātiem.

Bērna pārliecība, ka viņam jābūt pilnībai visās dzīves jomās.

Sacensības gars bērnu kolektīvā.

Uzvedības resursi Bērns vēlas panākumus, grib būt labākais un darīt visu teicami. Lielākajai daļai resursu,

tomēr, nav.

Izvairīgās uzvedības 

novēršana

Palīdzēt bērnam pāriet no pozīcijas „es nevaru” uz pozīciju „es varu”.

Pārvarēt sociālo izolāciju bērnu kolektīvā un atbalstīt attiecību ar citiem veidošanā.
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Pedagoģiskās stratēģijas izvairīgas uzvedības 
mazināšanai

• Mācību un audzināšanas materiāla skaidrošanas metožu maiņa

• Prasību samazināšana

• Prasmju sniegt par sevi pozitīvu informāciju veidošana

• Pozitīvas attieksmes pret kļūdām veidošana

• Bērna ticības pozitīvām sekmēm un sasniegumiem veidošana

• Bērna uzmanības koncentrēšana uz jau sasniegto 

• Bērnam pozitīvu sasnieguma materializēšana
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Meitene klasē sēž un skaļi raud.

• Ja pieejot klāt meitenei raudas pieklust – uzvedības 
motīvs ir uzmanības pievēršana.

• Ja pieejot klāt meitenei raudas pastiprinās – kā 
motīvs tādai uzvedībai ir varas pieprasīšana vai 
demonstrēšana.

• Ja meitene raud laikā, kad ierodas vecāki vai citi 
sveši pieaugušie– iespējamais motīvs ir atriebība.

• Ja meitenei jāveic noteiktas darbības, bet viņa 
baidās vai nespēj to darīt – izvairīga uzvedība.
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Bērna uzvedības problēmu laikā svarīgi:

• pievērst uzmanību ne tikai bērna vārdiem, bet arī mīmikai, žestiem;

• pārbaudīt, vai mēs (pedagogi) pareizi izprotam bērna vārdus;

• nedot padomus bērnam;

• nevērtēt bērnu, vērtēt rīcību;

• pārdomāt, kā mēs rīkotos bērna vietā un viņa vecumā;

• kādas ir mūsu iemaņas, kā uzvesties psiholoģiski sarežģītā vai jaunā situācijā 
(situācija skolotājam ar “neuzvedīgu” bērnu vienmēr ir sarežģīta)

61



Kļūdas, kuras paasina konfliktu starp 
bērnu un pieaugušo

• paaugstina balsi;

• norāda: „Es esmu galvenā!”;

• cenšas pateikt „pēdējo vārdu”;

• izmanto bērnu aizskarošus žestus un 
ķermeņa pozas – sakniebtas lūpas, 
sakrustotas rokas, nikns skatiens;

• sarkasms sarunā;

• raksturo bērnu negatīvi;

• rīkojas ar pārākumu un izmanto fizisku 
spēku;

• iesaista situācijas risināšanā ar to 
nesaistītus cilvēkus;

• pastāv uz savu taisnību kā vienīgo 
patiesību;

• „lasa morāli”;

• attaisnojas, aizstāvas, uzpērk bērnu;

• demonstrē neizpratni par bērna rīcību;

• atdarina bērna kustības, mīmiku, 
izteikumus;

• salīdzina bērnu ar citiem vienaudžiem;

• apbalvo par negatīvu uzvedību.

62



Bērna uzvedības raksturojums – pamats 
pedagoģisko stratēģiju noteikšanai

Bērna uzvedības raksturošanai ir jāatbilst vairākiem nosacījumiem:
• apkopot un precīzi formulēt faktus;
• izvairīties no subjektīva vērtējuma;
• izveidot konkrētu notikumu aprakstu: kur, kad, cik bieži un ko konkrēti 

darīja audzēknis (jēdzieni kā, piemēram, vienmēr, nekad, neko, visu laiku, 
parasti, pa laikam, reti, bieži, pastāvīgi, nav piemēroti objektīvam uzvedības 
aprakstam);

• izvairīties  no savu emociju paušanas; 
• izmantot precīzas norādes saistībā ar to, ko bērns dara, pārkāpjot uzvedības 

noteikumus; 
• fiksēt apstākļus, kuros parasti uzvedības noteikumi tiek pārkāpti;
• noteikt uzvedības noteikumu pārkāpšanas biežumu.
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Uzvedības raksturojumi
Neprecīzs raksturojums Precīzs raksturojums

Kārlis ir vienkārši neizturams. Es nezinu, 
ko man ar viņu darīt.

Kārlis liek priekšā kājas solu rindās tā, lai citi 2.klases skolēni 
pakluptu. To viņš dara vismaz piecas reizes dienā, galvenokārt 
matemātikas stundā.

Miks ir tik infantils! Miks pārbaudes darbu laikā šūpojas uz krēsla uz priekšu un atpakaļ, 
klauvē ar pildspalvu pa galdu.

Lauma ir pilnīgi nevadāma un nesavākta. 
Viņa mani tracina!

Lauma vēstures stundā sačukstas ar citiem klases biedriem, to dara 
reizes sešas septiņas. Kad viņai aizrāda un lūdz pārtraukt, dusmīgi 
un neskaidri bubina.

Anna ir tik izklaidīga un pavirša. Esmu 
gatava lūgt Dievu, lai viņa nebūtu tāda 
nākošajā gadā!

Anna novēršas no uzdevumiem angļu valodas stundā, tas notiek 
katrā otrajā stundā, īpaši tajās, kuras ir pēcpusdienās.

Artis ir viens no nekomunikablākajiem 
bērniem, kādu esmu redzējusi!

Kad Arti aicina papildināt citu teikto, viņš atcērt: „Man tas nav 
jādara!” vai „Es jau visu pateicu.”
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