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Apskāviens
pieskāriena nozīme un nepieciešamība atkarībā no vecumposma

Pieskārienu bērnam mēs varam salīdzināt ar veidu, kā uz-
lādēt viņa iekšējās baterijas. Vecāki ir kā brīnumains lādētājs 
jeb akumulators, kurš ar gādīgu, mierinošu pieskārienu var 
palīdzēt atjaunot bērna iekšējo drošības izjūtu un ļaut viņam 
piedzīvot pasauli.

pētījumi
Pētniekus jau iepriekšējā gadu simtā ir interesējusi atbilde 

uz jautājumiem, cik nozīmīgi un vai nepieciešami ir pieskārie-
ni bērnam, kāda ir pieskārienu nozīme un kas notiek, ja bērns 
nesaņem pieskārienus. Harija Hārlova (Harry Harlow) pētīju-
mā (1963–1968) ar makaku pērtiķu ma-
zuļiem, kuriem nebija pieejams īstās mā-
tes kontakts, tika piedāvāta surogātmāte 
no mīksta, taustei patīkama materiāla vai 
māte, kas bija veidota no stieplēm, bet ar 
piestiprinātu piena pudeli. Kā jums šķiet, 
ko izvēlējās mazie pērtiķēni? Pētījuma 
rezultāti parādīja, ka pērtiķu mazuļi 
noteikti bija tendēti vairāk pieglausties 
mātei, kas bija veidota no taustei tīkamā 
materiāla, un stiepļu mātei tuvojās tikai 
brīžos, kad tā apgādāja ar ēdienu. Ja ma-
zuļi sastapās ar ko biedējošu vai nezinā-
mu, tad viņi automātiski skrēja un turējās 
pie mātes, ar ko viņiem bija izveidojies ķermeņa kontakts, šajā 
gadījumā – pie taustei patīkamā materiāla. Pamatojoties uz 
šiem pētījumiem ar dzīvniekiem un cilvēku attiecību novēro-
jumiem, piesaistes jēdziena pamatlicējs Džons Boulbijs (John 
Boulby) secināja, ka maziem bērniem ir svarīgi izjust fizisku 
pieķeršanos saviem vecākiem, lai saņemtu drošību un fizisku 
komfortu. Drošības izjūta, ko sagādā vecāku klātbūtne, viss 
viņu ķermenis un spēja mierināt ļauj bērnam brīvi doties pētīt 
apkārtējo pasauli un izzināt to. Tas ļauj bērnam izveidot dro-
šības izjūtu, ka pasaule viņu pieņems, ka tai un tātad arī sev 
var uzticēties un vecāki ir tā drošā sala, kur ik pa laikam var 
atgriezties, lai saņemtu jaunu iedrošinājumu pasaules izpētei.

Kara laikā veiktie pētījumi rāda, ka pieskārienu saņemša-
nas pieredze attīsta ne tikai bērna ķermeni, bet arī prātu. Bēr-
ni, kuri pieaugušo pieskārienus saņēma nepietiekamā apjomā 
(piemēram, ārpusģimenes aprūpes iestādēs), lai gan tika atbil-
stīgi paēdināti un aprūpēti, bieži vien attīstījās daudz lēnāk vai 
vispār neizdzīvoja.

Jaunākie pētījumi rāda, ka priekšlaicīgi dzimušie mazuļi, 
kuri katru dienu vismaz 15 minūšu tika masēti, pieauga svarā 

par 47 % ātrāk nekā mazuļi, kuri uzturējās inkubatoros, kas 
bija ierastā prakse agrāk. Pēc astoņu gadu novērojumiem – zī-
daiņi, kurus mātes vairāk tur uz rokām un ar kuriem biežāk 
veido ciešāku fizisku kontaktu, salīdzinot ar bērniem, kuri 
saņēma mazāk fizisku kontaktu, uzrādīja labāku kognitīvo at-
tīstību, acīmredzot tādēļ, ka viņi bija saņēmusi vairāk fizisku 
rūpju (Scafidi, F. A. et. al., 1990). To bērnu imūnsistēmā, kuri 
agrīnā vecumā ir saņēmuši pietiekami daudz pieskārienu, vei-
dojas dabiska aizsardzība pret vēlākām saslimšanām, kā pētī-
jumi rāda, pat kardiovaskulārām saslimšanām. Tā kā pētīju-
mos par pieskāriena nozīmi ir grūti nodalīt arī vecāku rūpju 
un uzmanības efektu, pieskāriena spēks un nozīme aizvien vēl 
ir līdz galam neizpētīti.

pieskāriena nozīme pirmsskolas vecumā
Bērnam aizvien, arī jau lielākā vecumā, tāpat kā jebkuram 

cilvēkam visas dzīves laikā, ir nepieciešami pieskārieni. Pirms-
skolas vecuma posmā bērns joprojām vēlas saņemt pieskārie-
nus līdzīgā veidā, kā tos saņem zīdainis, – turot rokās, šūpojot, 
glāstot, bet arvien aktīvāk bērna un vecāku mijiedarbībā ienāk 
spēles elementi – bērnu var šūpot aktīvāk, pakutināt, pieskar-

ties lēnāk un tad aktīvāk, celt gaisā, griezt 
pa riņķi, veikt masāžai līdzīgus pieskārie-
nus un spēlēt plaukstiņspēles. Un tas viss 
bērnam un visbiežāk arī vecākiem sagādā 
lielu prieku.

Pieskārieni ir veids, kā vecāki pirms-
skolas vecuma bērnam var palīdzēt mā-
cīties regulēt savas emocijas un veidot 
sociālās prasmes, apzināties personiskās 
sava ķermeņa robežas. Tomēr tas, cik ļoti 
paši vecāki jūtas ērti, pieskaroties savam 
bērnam mīlošā un gādīgā veidā, bieži 
vien būs atkarīgs no viņu pašu pieskārie-
nu pieredzes.

pieaugušā pieskārienu pieredze
Pieaugušie, kuri bērnībā ir saņēmuši vecāku sniegtas fizis-

kas rūpes un mierinājumu, daudz vairāk ir spējīgi atbalstošā 

aiga ukstiņa,
psiholoģe, psihoterapeite 

apmācībā

Vecāki ir kā brīnu-
mains lādētājs, kurš 
ar gādīgu, mierinošu 
pieskārienu var 
palīdzēt atjaunot 
bērna iekšējo 
drošības izjūtu.
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un mierinošā veidā mijiedarboties ar 
savu bērnu un intuitīvi jutīs labāko veidu, 
kā pieskarties viņam.

Ja pieaugušajam nav pieredzes būt 
fiziski lolotam ne tikai zīdaiņa, bet arī 
pirmsskolas un pat vēlākā vecumā, tad 
viņam šīs prasmes ir jāapgūst jau daudz 
apzinātāk un ar gribas piepūli. Īpaši vī-
riešiem bērnībā ir sniegts daudz mazāk 
mierinošu un atbalstošu pieskārienu, jo 
nedrīkstēja raudāt, parādīt sāpes, jūtīgu-
mu – bija jāuzvedas kā stipram vīrietim. 
Latvijā ir bijis pastāvīgs pieskārienu trū-
kums vairākās paaudzēs – bērnam bija 
jākļūst pieaugušam, lai palīdzētu lauku 
darbos un ganītu lopus, jau kopš pirmās 

dienas uz skolu ietu daudzus kilomet-
rus katru dienu, turklāt padomju laikos 
bērni ļoti mazā vecumā tika ievietoti tā 
sauktajā silītes grupā vai slimības gadīju-
mā ilgstoši atstāti vieni paši, bez vecāku 
klātbūtnes. Kur nu vēl padomju laikā ve-
cākiem rekomendētajās grāmatās sniegtā 
maldīgā, mītiem pilnā informācija, ka 
„bērnu nevajag pārāk bieži ņemt rokās, jo 
izlutinās”, „vajag ļaut raudāt tik ilgi, līdz 
pats nomierinās”, „barot tikai ik pēc pie-
cām stundām” u. tml.!

Šis pieskārienu trūkums bieži vien 
atspoguļojas arī pieaugušo un viņu ve-
cāku savstarpējās attiecībās, kas mēdz 
būt distancētas, bez pietiekamas uzticē-
šanās, emocionāla siltuma. Tāpēc mūs-
dienās vecāki mācās būt par jūtīgiem 
vecākiem attiecībā uz bērna attīstības 
vajadzībām un mācās lietot pieskārienus 
kā nozīmīgu savstarpējo attiecību veido-
šanas daļu. Reizēm papildus pašu gūta-
jam piemēram un arī vecāku grūtībām 
spēt regulēt savas emocijas var palīdzēt 
spēļu terapija (Theraplay), kur vecāki var 
gan ar videomateriāla palīdzību no ma-
las var paskatīties uz savu mijiedarbību 
ar bērnu un gūt apstiprinājumu, kas vi-
ņam jau labi sanāk, gan ar konsultanta 

palīdzību stiprināt savas prasmes (http://
www.wp.theraplay.org/latvia/).

Vecākiem, sniedzot bērnam pieskā-
rienus, ir svarīgi rūpīgi vērot bērna re-
akciju, jo ne visiem bērniem patīk viena 
veida vai intensitātes pieskārieni, un 
katra cilvēka jutīgums pret pieskārie-
niem ir ļoti individuāls, līdzīgi kā ie-
dzimtās temperamenta iezīmes nosaka 
bērnu jutīgumu pret drēbju materiālu 
(piemēram, džemperītis vai zeķbikses 
kož), ēdienu garšu un smaržu, trok-
šņiem u. tml. Bērnam, kurš ir sasprin-
dzis, uzvilkts, bieži vien intensīvi pie-
skārieni, piemēram, spēcīgs apskāviens 
vai pacelšana gaisā, var būt pārāk sti-
mulējoša pieredze; iespējams, tajā brīdī 
būs nepieciešami tikai ļoti viegli pieskā-

rieni, piemēram, pieskaršanās plecam, 
paņemšana aiz rokas vai pieskārieni ar 
pašiem pirkstu galiem.

Vecāku apmācības grupās, mācot vecā-
kiem, kā kopā ar bērnu veikt vienkāršus 
relaksācijas vingrinājumus, pieskarties un 
viegli masēt bērna muguru, plaukstas, pē-
das, var novērot, ka bērni lielākoties izbau-
da un ar prieku pieņem vecāku pieskārie-
nus un šādā veidā līdzās vecāku prasmēm 
būtiski uzlabojas savstarpējais kontakts 
un arī bērna spēja iesaistīties attiecībās ar 
citiem bērniem, vairāk savā uzvedībā ievē-
rot noteikumus un regulēt dusmas.

Galvenās 
pieskāriena funkcijas
Vecāku pieskārienam ir trīs galvenās 

Pieskārieni ir veids, 
kā vecāki pirmssko-
las vecuma bērnam 
var palīdzēt mācīties 
regulēt savas emoci-
jas un veidot sociālās 
prasmes, apzināties 
personiskās sava 
ķermeņa robežas.
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funkcijas: iesaistīt, gādāt un strukturēt. 
Bieži vien vecāki neapzināti izmanto 
visas vai vismaz vairākas no pieskārie-
na funkcijām.

IesaIstošaIs pIeskārIens ir 
nozīmīgs situācijās, kad, veidojot at-
tiecības ar bērnu, no vecāku puses ir 
nepieciešams komunicēt drošību, pie-
ņemšanu, rotaļīgumu un empātiju. Tās 
aktivitātes, kuras dabīgi iesaista pie-
skārienu, tiek lietotas, lai veidotu saik-
ni ar bērnu, piemēram, apskaušana, 
turēšana pie rokas vai arī roku plauk-
šķināšana u. tml.

GādīGaIs pIeskārIens ir dabīga 
vecāku un bērna mijiedarbības daļa. Tā ir 
barošana, vannošana, sāpīšu – īstu un ie-
domātu – aprūpēšana, samīļošanās un ie-
aijāšana. Tā ir nozīmīga mijiedarbīga, kura 
palīdz bērnam pamazām mācīties pašam 
nomierināties un par sevi parūpēties.

strukturējošaIs pIeskā-
rIens ir veids, kā pieaugušie koncen-
trējas uz palīdzēšanu bērnam mijiedar-
boties mierīgā un labi regulētā veidā, jo 
ne vienmēr ir iespējams izvairīties no sa-
asinājumiem, kuros var būt nepieciešams 
bērnu savaldīt, piemēram, cieši turēt, šū-
pot klēpī, ap bērnu aplikt roku, turēt aiz 
rokas, lai pasargātu no sevis un apkārtējo 
savainošanas.

pieskāriena nozīme 
sākumskolas vecumā
Par pieskāriena nozīmi vecāki visvai-

rāk aizmirst bērna sākumskolas vecumā 
(7–11 gadi), jo šķiet, ka viņš jau ir liels, 
tāpēc ir daudz grūtāk sniegt pieskārie-
nus nekā zīdainim. Sākumskolas vecumā 
bērniem noguruma vai stresa situācijās 
vēl aizvien ir svarīgi pieglausties kādam 
no vecākiem, fiziski atbalstīties pret 
viņu, saņemt vieglus masāžas pieskārie-
nus galvai, mugurai, pēdām. Nozīmīgi 
ir, ja vecāki ne tikai gaida bērna signālus, 
ka, piemēram, šobrīd ir brīdis, kad tu 
vari mani samīļot, bet jau kopš bērnības 
ievieš rīta, vakara, atvadu un satikšanās 
rituālus, kas ietver apskāvienu.

Dažiem vecākiem šķiet, ka lielākā ve-
cumā bērnam ir jābūt tik patstāvīgam, ka 
viņš nav jāapskauj vai jāmierina fiziski. Ir 
iespējams, ka tās ir paša pieaugušā grūtī-
bas vai diskomforts sniegt pieskārienus 
un nāk no viņa paša nedrošās piesaistes 
attiecībās ar saviem vecākiem. Arī pieau-
gušiem cilvēkiem vēl aizvien gan stresa 
situācijās, gan attiecībās kopumā palīdz 
fizisks kontakts – savstarpēja intimitāte, 
apskāviens, pieglaušanās u. tml.

Skolas vecuma bērni bieži vien var iz-
vairīties saņemt no vecākiem pieskārie-
nus savu vienaudžu klātbūtnē, jo atbilstī-

gi vecumposmam aizvien lielāka nozīme 
ir sociālajam spiedienam un tam, ko par 
viņu domās citi, piemēram, ja zēnam pa-
tīk meitene, kura iet garām, kad mamma 
viņu apskauj. Mūsu sabiedrībā aizvien 
ir daudz mītu par to, ka apskauj un sa-
mīļo tikai mazuļus, par to, cik daudz 
izrādīt mīļumu un ka savas pieķeršanās 
jūtas bērns mācās arī no tēva un mātes 
savstarpējām attiecībām un tā, cik daudz 
pieskārienu un uzmanības viņi, pāris, 
viens otram velta.

Sākumskolas vecumā 
bērniem noguruma 
vai stresa situācijās 
vēl aizvien ir svarīgi 
pieglausties kādam 
no vecākiem, fiziski 
atbalstīties pret viņu, 
saņemt vieglus masā-
žas pieskārienus gal-
vai, mugurai, pēdām.
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Mēs dzīvojam uz kļūdām orientētā sabiedrībā un esam iema-
nījušies ātri atrast viens otra vājās vietas un trūkumus. Atrast 
trūkumus un kļūdas ir vieglāk nekā saskatīt veiksmi un stiprās 
puses. Uz kļūdām orientētā sabiedrība tic, ka uzlabošanās no-
tiks tad, kad atzīsim savu vainu un vājumu. Tomēr ir grūti kaut 
ko uzlabot, ja raugāmies tikai uz kļūdām. Ikviens no mums ir 
pieredzējis laiku, kad skolā kļūdas tiek labotas ar sarkanu pild-
spalvu. Nereti bērnu dienasgrāmatās parādās arī kāds motivē-
jošs ieraksts – „Malacis!”, „Tev izdevās” u. tml. –, tomēr pro-
porcionāli izglītības sistēmā joprojām uzvar kļūdu un trūkumu 
akcentēšana. Taču priekšstati, kas iedrošina, ir: es jūtos labi, ja 
kāds respektē manas spējas un ļauj man kļūdīties.

kļūdu akcentēšanas iedarbība
Pētījumi parāda, ka kļūdu akcentēšanai kā audzināšanas 

modelim nav iedarbības spēka. Neirobiologs Martins Korte 
uzskata,1 ka, tikai sākot ar 11–13 gadu ve-
cumu, bērns sāk varēt mācīties no tā, ka sa-
ņem negatīvu atsauksmi. Tikai šajā vecumā 
to vairs nepārstrādā tie paši smadzeņu lau-
ki, kas ir atbildīgi par emocijām, jo ir izvei-
dojušās speciālas smadzeņu daļas, kas veic 
savu uzvedības kļūdu analīzi.

Bērniem ir jāmāca, ka kļūdas ir iespēja 
mācīties. Ikvienam no mums ir jāmācās 
drosme atzīt, ka neesam perfekti. Stenfor-
da Universitātē veiktais pētījums2 atklāj, ka 
daudz svarīgākas ir uzslavas par centieniem nekā uzslavas par 
nevainojamiem rezultātiem. Bērni un arī pieaugušie, kas tiek 
slavēti tikai par pareiziem rezultātiem, zaudē drosmi un kļūdī-
šanos saredz kā milzīgu neveiksmi.

Bērni, kam ir ļauts kļūdīties un labot savas kļūdas, sasniedz 
augstākus rezultātus mācībās nekā tie, kas tiecas uz perfekciju. 
Stenfordas Universitātes profesore Džo Bolere (Jo Boaler) reiz, 
veicot pētījumu, vēroja bērnu gaitas divās skolās. Vienā skolā 
mācības notika tradicionāli, bet otrā – pēc jaunas pieejas, kurā 
bija veselīga attieksme pret kļūdām. Kad abu skolu audzēkņi 
piedalījās pārbaudījumā, otrās skolas skolēni guva daudz la-
bākus rezultātus. Pēc pētnieces vārdiem, šie bērni nebaidījās 
risināt grūtus uzdevumus, pat ja tādus nekad agrāk nebija re-
dzējuši. Savukārt pirmās skolas skolēni bieži vien atmeta ar 
roku uzdevumiem jau pie pirmajām grūtībām, saredzot iespē-
ju kļūdīties.

Te ir vietā atcerēties Tomasa Edisona (Thomas Edison) at-

bildi3 žurnālistam, kurš zinātniekam vaicāja, kā viņš jūtas pēc 
25 tūkstošiem neveiksmīgu mēģinājumu izgatavot bateriju. 
„Es neesmu cietis neveiksmi,” atbildēja T. Edisons. „Tagad es 
zinu 25 tūkstošus veidu, kā nevar izgatavot bateriju!”

kā ikdienā izpaužas kļūdu 
meklēšanas bacilis?
Piemēram, bērns tikko ir sācis runāt. Viņš saka „atobuss”, 

nevis „autobuss”. Varam bērnu pēc katra pateiktā vārda pār-
traukt, sakot pareizo vārda versiju. Ar laiku bērns visticamāk 
nevēlēsies runāt tik daudz un ar tik lielu prieku. Vai tad, ja 
bērns nesen ir sācis staigāt, mēs viņu rājam ik reizi, kad viņš 
nokrīt? Maza bērna attīstības gaitā vecāki necenšas pievērst 
uzmanību bērna uzvedībai vai spējām, definējot tās kā kļūdas. 
Situācija mainās, bērnam augot. Īpaši asa kļūdu un nepilnību 
akcentēšana parādās laikā, kad bērns gatavojas skolas gaitām 
vai sāk iet skolā. Bērns raksta citādi, pildspalvu tur citādi, nekā 
vajag, nesaprot, kā vajag. Viss sākas ar izlabotu vārdu „auto-
buss” un beidzas ar patstāvīgiem pārmetumiem: draugi nav 
īstie, stils nav pareizais, atzīmes nav pareizās, un dzīve, ko tu 
dzīvo, arī nav īstā…

Akcentējot kļūdas, mums parasti ir standarts, kuru vēlamies 
ievērot. Ja ir kļūdas, tad ir arī pareizais variants. Normālais va-
riants, pareizība. Mēs ar to izprotam normu, tātad kaut ko no 
ārienes nākušu, kas bērnam tiek piemērots vai arī pēc kā viņš ir 
jāvērtē. Mēs esam guvuši pieredzi arī ar politiski vardarbīgām 

sistēmām, kuras pasludināja, kas ir nor-
māls un kas ne, un pēdējais bija dzīvību 
apdraudošs.

Visvērtīgākais ir, ja bērns PATS sa-
prot – darot un mēģinot, bez bailēm 
kļūdīties. Tādējādi netiek aizskarta 
bērna pašcieņa un kognitīvais (izziņas) 
process. Galvenā uzmanība ir jāpievērš 
tam, ko bērns ir paveicis labi. Tam, ka 
viņš ir spēcīgs. Attīstiet sevī paradumu 
pamanīt bērna stiprās puses, jo, koncen-

trējoties uz tām, šo spēku un varošumu var veicināt. Pieaug tas, 
kam pievēršam uzmanību.

iedrošinājums kļūdīties

Ilze pastare,
psihoterapeite
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1http://www.geo.de/GEO/heftreihen/geo_wissen/die-ideale-schule-62343.html
2https://bhi61nm2cr3mkdgk1dtaov18-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/BoalerWiliamBrownBERJ.pdf
3http://www.thomasedison.com/quotes.html

Tikai sākot ar 11–13 
gadu vecumu, bērns 
sāk varēt mācīties no 
tā, ka saņem negatī-
vu atsauksmi.
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Visbiežāk vecāki norāda uz bērna 
kļūdām, lai motivētu, labotu vai mainītu 
bērna uzvedību. Tomēr bērnam drosmi 
turpināt savu attīstību laupa komunikā-
cija, kurā bērns tiek vainots, viņam tiek 
pārmests, tiek izvirzītas nepamatoti aug-
stas prasības, bērns piedzīvo nevajadzīgu 
pamācīšanu, salīdzināšanu.

saspringums, 
mēģinot nekļūdīties
Vecāki, neiedrošinot savus bērnus, 

liekot uzsvaru uz kļūdām, nodod bēr-
niem savu attieksmi pret dzīvi. Meite-
ne, kas ir pieradusi baidīties no kļūdu 
korekcijas savā burtnīcā skolā un mājās 
valdošās kritikas pilnās gaisotnes, pie-
augot baidīsies, lai tikai kaut ko neiz-
darītu nepareizi. Viņai būs grūti izjust 
prieku un apmierinātību no procesa, 
jo meitene būs saspringta, mēģinot ne-
kļūdīties.

Ja bērnam kopš bērnības māca kon-
centrēties uz kļūdām, viņš pierod tā 
dzīvot. Sāk meklēt kļūdas sevī, citos – 
draugos, vecākos, skolotājos. Un tad 
vecāki nesaprot, kādēļ bērns nevis uz-
ņemas atbildību par to, ko ir paveicis, 

Attīstiet sevī paradu-
mu pamanīt bērna 
stiprās puses, jo, kon-
centrējoties uz tām, 
šo spēku un varošu-
mu var veicināt. Pie-
aug tas, kam pievēr-
šam uzmanību.
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bet savās neveiksmēs vaino citus un 
norāda uz citu nepilnībām. Atļaut sev, 
vecākiem, nebūt pilnīgiem, perfektiem 
un atļaut kļūdīties arī bērnam ir viena 
no svarīgākajām profilakses potēm pret 
postošu perfekcionismu.

Dzīve vērtējuma uztveres žņaugos ir 
domāšanas kļūda – atbrīvoties no tās ir 
ļoti grūti. Ļaujiet sev būt nepilnīgiem, 
ļaujiet citiem kļūdīties, saglabājot labu 
attieksmi pret viņiem!

kāpēc mums ir tik svarīgi, 
lai viss būtu labi un pareizi?
pareizi ir pazīstami un saprotami. 

Visi cilvēki tiecas pēc stabilitātes. Stabils – 
tas ir tas, kas ir pazīstams, kas darbojas, 
ko mēs esam darījuši vairāk nekā vienu 
reizi. Ja pareizi – tātad droši. Tāpēc mēs 
cenšamies vest bērnus uz pareizā ceļa, kas 
mums pašiem ir drošs un pazīstams. Tas 
gan nenozīmē, ka šis ceļš ir īstais un vie-
nīgais pareizais.

pareizi ir tā kā visiem. Mēs ne tikai 
paši baidāmies, ka kaut kas nebūs tā, kā 
bija paredzēts, bet arī pārdzīvojam, ka 
bērni neiekļausies vispārpieņemtajās nor-
mās. Mums ir bail, ka kaut kas notiks ne 
tā, kā tam vajadzētu būt. Bērni ir daļa no 
mūsu tēla, mūsu vēstures, un vecāki vai 

nu lepojas ar bērnu, vai piedzīvo kaunu 
par viņu. Nav trešā varianta. Bērna kļū-
das ir kā mājiens mums pašiem – man 
par bērnu būs jākaunas! Tāpēc, mēģinot 
izvairīties no kauna, vecāki cenšas bērnu 
ievirzīt normās.

kurš cits tev pateiks patiesību?! Bai-
lēs par sava bērna nākotni vecāki mēģina 
pareģot pareizo bērna nākotnes variantu, 
nesaredzot, ka tādējādi tiek pilnīgi sabojā-
tas attiecības ar bērniem.

Mūs tā audzināja – un nekas! Paska-
tieties paši uz savu dzīvi, uz to, kā jūs iz-
turaties pret savām kļūdām (izvairāties, ir 

bail kļūdīties), pret citu cilvēku kļūdām 
(dažkārt tās saredzat it kā ar palielināmo 
stiklu), cik esat laimīgi, veiksmīgi un cik 
viegli jums pašiem ir baudīt dzīvi, mācī-
ties un veidot attiecības. Tad viss kļūs gana 
skaidrs. Ja esat tā audzināti, tas nebūt nav 
iemesls, lai turpinātu šo audzināšanas tra-
dīciju, jo īpaši, ja tā ved uz nekurieni.

Mēs paši sev nepiedodam kļūdas. Lai 
pārstātu bērnu audzināt, norādot uz kļū-
dām, mums pašiem ir jāpārtrauc redzēt 
kļūdas citos un jāiemācās pieņemt savē-
jās. Iemācīties redzēt labo sevī un bērnā 
nav ne viegls, ne ātrs process, bet tas ir 
ieguldīto pūļu vērts. Atcerēsimies – tas, 
kurš pieļauj visvairāk kļūdu, visvairāk arī 
iemācās!

Iedrošinājums nebūt perfektam, iedro-
šinājums kļūdīties ir viena no svarīgāka-
jām mācību stundām, ko varam sniegt sa-
viem bērniem. Vispirms koncentrējieties 
uz to, kas ir labi, tad uz to, ko varat uzlabot, 
un tikai tad varat domāt par to, kas varētu 
būt vēl labāk. Daudziem pieaugušajiem 
visu dzīvi trūkst kāda, kas pamanītu un 
novērtētu viņu paveikto, un pateiktu: „Cik 
labi tu to izdarīji!” Tāpēc biežāk teiksim 
savam bērnam – „Tu man patīc tāds, kāds 
esi!”, nevis: „Tu man patīc, kad izdari to 
pietiekami labi, pareizi un ātri.”
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Iedrošinājums 
nebūt perfektam, 
iedrošinājums 
kļūdīties ir viena 
no svarīgākajām 
mācību stundām, 
ko varam sniegt 
saviem bērniem.
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Sagatavots pēc Eiropas Sociālā fonda 
projekta „Izglītojamo ar funkcionāliem 
traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” 
materiāliem

Liepājas Universitātes Speciālās izglītī-
bas laboratorijas speciālistes Dina Bethere, 
Anita Līdaka, Anna Plostniece, Janīna Po-
nomarjova, Santa Striguna ir izstrādājušas 
informatīvu materiālu1 vecākiem, kuri au-
dzina bērnus ar uzvedības traucējumiem. 
Tajā ir izskatīti dažādi bērnu uzvedības 
veidi, to skaidrojumi un ieteikumi uzve-
dības traucējumu novēršanai. Šajā rakstā tiks pievērsta uzma-
nība situācijām, kad apkārtējie sūdzas par bērna izturēšanos, 
piedāvāti ieteikumi, kā izturēties pret sūdzībām un kā saprast 
to cēloņus.

„Mans dēls ir ļoti mierīgs un gudrs zēns. Nesaprotu, kāpēc 
audzinātāja par viņu tā sūdzas”; „Nezinu, ko darīt! Audzinā-
tājas katru dienu lūdz ietekmēt bērnu. Varbūt viņas ir uzēdu-
šās?”; „Nu gan tagad skolotāji! Sūdzas vecākiem, un paši nevar 
tikt galā ar bērniem”. Lielākajai daļai vecāku ir kauns par ne-
pieņemamu bērna uzvedību un negribas, lai citi domā, ka viņi 
bērnu nespēj veiksmīgi audzināt, turklāt ļoti gribas aizstāvēt 
savu bērnu, īpaši situācijās, kad apkārtējie sūdzas par bērna 
izturēšanos. Visbiežāk tas ir vērojams vecāku un pedagogu at-
tiecībās. Ar to neviens nelepojas, tomēr ir svarīgi pareizi iztu-
rēties pret sūdzībām un saprast to cēloņus.

Audzinātāji un skolotāji mēdz teikt: „neklausās, neievēro 
noteikumus”; „nevar nosēdēt mierā, pats nestrādā un citiem 
traucē”; „visu laiku kustas, skraida, visu ko salauž”; „sit citus 

bērnus”; „runā rupjības, apsaukā citus 
bērnus”; „ļoti lēni strādā, neko nepaspēj 
izdarīt”. Visas minētās problēmas var 
ietekmēt bērna temperaments, paaug-
stināta agresivitāte, jūtīgums, neprasme 
strādāt grupā un pakļauties sveša pieau-
gušā vadībai, citādiem audzināšanas pa-
ņēmieniem ģimenē. Protams, iemesli var 
būt arī izglītības iestādē – individuālas 
pieejas trūkums, neefektīvs darba režīms, 
neatbilstīgi iekārtotas telpas, pēctecības 
trūkums, pārāk augstas vai pazeminātas 
prasības. Audzinātājus un skolotājus var 

saprast: grupu un klašu piepildījums ir liels, un, ja viens bērns 
uzvedas nepieņemami, tas ietekmē visas bērnu grupas darbu. 
Ir arī dažādi citi iemesli, kas var traucēt pedagoģiskā procesa 
norisi. Vecākiem būtiski ir saprast to, kā reaģēt uz sūdzībām un 
kā rīkoties attiecībās ar bērnu.

Vēlme aizstāvēt
Pirmā vecāku reakcija, saņemot sūdzības par savu bērnu, ir 

aizstāvēt, un vecāki kļūst par sava bērna advokātiem.
2. klases skolnieks stundās ir pļāpīgs, ākstās, novērš citu bēr-

nu uzmanību, traucē visas klases darbu. Skolotāja jau vairāk-
kārt par to ir stāstījusi zēna mammai. Kārtējo reizi mamma 
tika uzaicināta uz skolu, lai „vienreiz pieliktu punktu tādiem 
izlēcieniem klasē”. Vakariņojot tētis ar mammu to pārrunāja, 
mamma noteica: „Apnikusi tā skolas dāma! Neprot atrast bēr-
nam pieeju un tik sūdzas. Viņš ir talantīgs, un visi tādi bērni ir 
neuzvedīgi.” Zēns sēdēja kopā ar vecākiem un bija ļoti apmieri-
nāts. Nākamajās nedēļās viņa uzvedība skolā kļuva vēl sliktāka. 

visi pAr viņu sūdzAs!

Vecākiem iestājas 
aizsargreakcija: „Nē, 
es visu daru pareizi! 
Vainīgs ir pats bērns.” 
Vecāki pārnes mājās 
visas negācijas un tās 
pauž bērnam.

kā izturēties pret sūdzībām par bērnu un saprast to cēloņus

1file:///C:/Users/TOP/Downloads/met_mat_vecakiem_uzvedibas_traucejumi.pdf
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Skolotāja, saņēmusi citu vecāku iebildumus, aicināja vecākus 
pie skolas administrācijas.

Daži vecāki ir pārliecināti, ka visas skolas un bērnudārza prob-
lēmas ir jārisina pašiem pedagogiem: „Ja jau ir pedagogs, lai pa-
rāda, kā jāmāca un jāaudzina bērni!” Vai vienmēr, kad pedagogi 
stāsta par bērnu neatbilstīgo uzvedību, viņi sūdzas par bērnu? 
Protams, ne. Bieži tas ir aicinājums uz sadarbību. Tā ir informā-
cija vecākiem par to, kā bērns uzvedas, rīkojas, veido attiecības 
ar citiem, kad pašu vecāku nav klāt. Tā vietā, lai izprastu saņem-
to informāciju, vecāki nereti kļūst dusmīgi uz pedagogiem. Tas 
emocionāli tiek pārrunāts ģimenē bērna klātbūtnē. Iespējams, 
vecāki to dara, mīlot un sargājot bērnu, gribēdami parādīt, ka ir 
viņa pusē. Tādā veidā tiek sasniegts pavisam pretējs efekts – no-
stiprinās neatbilstīgā uzvedība, bērns uz skolotāju skatās ar pārā-
kumu, ignorē viņas prasības, rīcība ir izaicinoša. Viņš jūt vecāku 
atbalstu.

dusmas uz bērnu
Viens no informācijas saņemšanas veidiem ir vecāku sapul-

ces izglītības iestādēs. Vai ir ētiski visu vecāku klātbūtnē pārrunāt 
skolēnu sekmes? Pieņemtās normas ir runāt vispārīgi, par visas 
grupas vai klases kopējiem sasniegumiem. Individuālo informā-
ciju vecāki var saņemt īpašās tikšanās reizēs. Diemžēl ne vienmēr 
vecākiem un pedagogiem ir iespējas organizēt tādas tikšanās, tā-
pēc kopējās vecāku sapulces ir vienīgais veids, lai skolotājs taptu 
sadzirdēts. Kad apkārtējie kļūst par mūsu bērna neveiksmju lie-
ciniekiem, tas vienmēr ir nepatīkami. Bērna publiska nosodīšana 
parasti vecākiem liek justies vainīgiem – „tu netiec galā”. Vecākiem 
iestājas aizsargreakcija: „Nē, es visu daru pareizi! Vainīgs ir pats 
bērns.” Vecāki pārnes mājās visas negācijas un tās pauž bērnam. 
Bērns kļūst aizvainots un jūtas vecākiem nevajadzīgs, tāpēc šādā 
situācijā ir grūti tapt labākam.

Mamma ļoti sliktā garastāvoklī atgriezās no vecāku sapulces 
skolā. Skolotāja bija runājusi par sekmēm. Meitas sekmes bija 
viduvējas, daži skolotāji bija norādījuši, ka viņa ir ļoti vāja. Kla-
ses audzinātāja mammai bija sacījusi, ka meita ir slinka, varētu 
gan mācīties labāk. No skolotājas teiktā mamma saklausīja, ka 
meitene X mācās īpaši labi. Meitai mamma teica: „Man bija 

kauns atrasties sapulcē! Nekur tevi nepaslavēja, daži skolotāji 
pat kaunināja par sliņķi. Paskaties uz meiteni X, viņas mam-
ma varēja lepoties!”
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Nedrīkst pieļaut publisku 
bērna rāšanu (arī skolotāju un 
audzinātāju klātbūtnē). Vecāki 
var vienkārši pateikt: „Paldies
par informāciju! Mēs to noteikti 
mājās pārrunāsim.”

Ieteikumi
pIevērst uzManību bērna problēMāM. 
Ja bērns sapratīs, ka vecākiem rūp viņa uzvedība, sekmes, 
viņš centīsies kļūt labāks.
jebkuros apstākļos saGlabāt cIeņu pret 
bērnu. Bērns, kurš saprot, ka viņu mīl un ciena 
kā ģimenes locekli, labāk sapratīs, ko vecāki no viņa vēlas. 
No sarunām ar bērnu ir jāizslēdz pazemojošas, 
izsmejošas frāzes. Nedrīkst pieļaut publisku bērna 
rāšanu (arī skolotāju un audzinātāju klātbūtnē). 
Vecāki var vienkārši pateikt: „Paldies par informāciju! 
Mēs to noteikti mājās pārrunāsim.”
uzskatāMI parādīt. Jaunākiem bērniem 
ir lietderīgi ar rotaļlietām izspēlēt dažādas situācijas 
bērnu grupā, tādā veidā apgūstot attiecību modeļus.
plānot. Kopā ar bērnu pārrunāt, kā problēmu risināt.
deMonstrēt tIcību vecāku atbalstaM. 
Bērnam ir grūti ar problēmu palikt vienam. Ja vecāki nav 
apmierināti ar pedagogu, bērna klātbūtnē nedrīkst par viņu 
runāt nosodoši. Problēma ir jārisina, neizmantojot agresīvas 
metodes: ir iespēja pāriet uz citu klasi, skolu.
Mīlēt bērnu bez nosacījuMIeM. 
Nedrīkst salīdzināt bērnu ar citiem.
kad ir saņemta informācija no pedagoga:
uzmanīgi uzklausiet pedagogu un uzdodiet 
precizējošus jautājumus;
pieklājīgi izsakiet pedagogam savu viedokli;
vienojieties ar pedagogu par kopīgu problēmas risināšanu;
pēc 2–3 nedēļām ar pedagogu pārrunājiet rezultātus.

Pieaugušais saka Bērns saprot

„Apnikusi man tā skolotāja ar 
savām sūdzībām!”

„Viņa ir slikta, tu esi labs.”

„Tu mums esi talantīgs, bet 
viņa vienkārši to nesaprot!”

„Tu vari uzvesties, kā patīk. Vari 
skolotāju neklausīt.”

„Kas viņa par skolotāju, ja 
neprot tikt galā ar bērniem!”

„Tava uzvedība nav mūsu 
problēma.”
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Pieaugušais saka Bērns saprot

„Man bija liels kauns par 
tevi!”

„Tu esi slikts!”

„Citus slavēja, bet tevi 
kaunināja.”

„Citi bērni ir labāki par tevi.”

„Tu esi mūsu ģimenes kauna 
traips.”

„Mums nav paveicies! Citiem, 
redz, labi bērni…”


