
Ja es pajautāju, kāpēc ir tāds 
likums, tad tikai tāpēc, ka kāds 
cilvēks ir tā izlēmis: 

aktuāli problēmjautājumi latviešu 
valodas apguvē un attieksmē pret 
valodas mācīšanos skolās

PROF.  SANITA MARTENA 

5 6 .  P R O F.  A R T U R A  O Z O L A  S TA R P TA U T I S K Ā  Z I N ĀT N I S K Ā  
KO N F E R E N C E  « G R A M AT I K A  U N  VA LO DA S  A P G U V E »

1 8 . - 1 9 . 0 3 . 2 0 2 1 .



PRIEKŠLASĪJUMA STRUKTŪRA

Pētījuma datu 
avoti

Valodas 
lietpratība 
teorētiskā 
skatījumā

Vidusskolēnu 
pārspriedumu 

analīze

Skolēnu 
redzējums par 

gramatikas 
mācīšanu

Pārdomas: 
kā palīdzēt 

skolēniem un 
skolotājiem



Pētījuma datu avoti: skolēnu pārspriedumi un 
fokusgrupu diskusijas

VIDUSSKOLĒNU SNIEGUMS (2018)

 12. klases beidzēju centralizētā 
latviešu valodas eksāmena 
pārspriedumu teksti 

Ģeogrāfiskais areāls: Rīga, Latgale, Kurzeme

Tekstu skaits: 409 pārspriedumi

Izglītības programmas: 1) vidusskolas ar latviešu 
mācībvalodu,2) ģimnāzijas, 3) mazākumtautību 
vidusskolas 

9.-11. KL. SKOLĒNU ATTIEKSME 
(2019)

 LVA pētījums „Attieksme pret latviešu 
valodu un tās mācīšanos” (2017-2020)

 8 fokusgrupu diskusijas (4 – ar skolēniem, 4 – ar 
skolotājiem) 

 Rēzeknē un Liepājā: skolu ar latviešu mācībvalodu skolēni

 Rīgā un Daugavpilī: mazākumtautību skolu skolēni

 Mācību stundu vērojumi (40 latviešu valodas māc. 
stundas)



Kas raksturo labi uzrakstītu darbu - pārspriedumu?

oLeksiskā daudzveidība un sarežģītība, izvēlēto vārdu precizitāte: vārdu krājuma daudzveidība, 
vārdu lietojuma biežums (atkārtošanās), vārdu precizitāte, konkrētība, polisēmija, unikālu vārdu 
lietojums.

oPārliecinoši (faktos, pieredzē balstīti) argumenti. Iederīgi un precīzi piemēri vai atsauces.

oPrasme par noteiktu problēmjautājumu izvirzīt argumentus un pretargumentus, piedāvāt 
atšķirīgus skatupunktus jeb alternatīvas perspektīvas. 
oDomas pakāpenisks izvērsums un teksta secīgums.
oSintaktisko konstrukciju daudzveidība un sarežģītība (nomena frāzes garums, verba frāzes garums, 
teikumu garums, sintaktisko struktūru līdzība vai daudzveidība, verba ciešamās kārtas lietojums). 

(MacArthur, Jennings, Philippakos 2019; Ferretti, Graham 2019)



Valodas lietpratība (Language Proficiency)
            Basic & higher/extended language cognition (Hulstijn, Jan, H. 2015)

 PVK:
 attiecas uz implicītām, 
neapzinātām fonētikas, 
morfoloģijas un sintakses 
zināšanām, uz samērā eksplicītām, 
apzinātām leksikas zināšanām 
(formas-nozīmes atbilsme) 
kombinācijā ar automatizētu visu 
šo zināšanu lietojumu runas un 
rakstu formā.

 AVK:
 izpaužas leksiski un gramatiski 
sarežģītākos izteikumos (bieži – 
arī garākos), retāk lietotu vārdu 
un netipisku morfo-sintaktisko 
konstrukciju izmantošanā.







Kāda ir jauniešu prasme argumentēti paust savas 
domas par noteiktu pārsprieduma tematu?

Trīs pārspriedumu temati: 

-“Grāmatu brīnumainā vara”
-“Ieraudzīt, saklausīt, izprast savu gadsimtu”
- Imanta Ziedoņa citāts “Ir tādi cilvēki – sirds ļoti dziļi”



Kopumā (par saturu):

oJauniešiem piemīt pamata prasme izveidot loģisku tekstu par noteiktu tematu. 

oTajos par maz ir jaušamas rakstītāja individuālās domas, par maz ir spriedumu (pārspriedumu). 

oIr uzskaitīti atsevišķi literatūras fakti (bieži arī kļūdaini), bet literāro darbu interpretācijā bieži nav 
vērojama iedziļināšanās, galvenās domas vai idejas atklāšana. 

oArgumentācijā ir izmantoti piemēri no klasiskās vai mūsdienu literatūras, kuriem tiek pakļauts 
temats, nevis otrādi – tematam piemeklēti argumenti (piemēri). 

oTas atklāj skolēnu augstākās valodas prasmes trūkumu, proti, spēju semantiski atkodēt temata 
nosaukumu, izprast tajā iekļauto domu un veidot savu viedokli par šo tematu, pakāpeniski un 
kvalitatīvi attīstot un izvēršot domu. 

oSecīga domas izklāsta vietā redzams kvantitatīvs, virspusējs grāmatu vai notikumu uzskaitījums. 



Leksiskā daudzveidība

 Darbos trūkst semantiskās precizitātes un leksiskās daudzveidības.
 Ir atsevišķi darbi, kuros precīzi lietoti konkrēti vārdi vai jēdzieni, no tiem 
arī – ikdienā retāk lietoti vārdi, piemēram: 

 - Lielais kanjons, saules enerģija (10klvs);
 - Jūgendstila arhitektūra, gaismas instalācijas (3rmts);
 - cilvēku resursi, roboti, mākslīgā inteliģence, uzņēmumu izmaksas (16rlvs);
 - urbānisma pārstāvis, Rīgas elementi, bulvāri, nomale, centrs, strēlnieki, 
atstumtie cilvēki, afišas u.c. (16rmts) , raksturojot A.Čaka daiļradi.



Sintaktisko konstrukciju daudzveidība un sarežģītība

 Skolēni lieto daudzveidīgas, arī sarežģītas sintaktiskās konstrukcijas.
 Reti, bet ir arī darbi ar savdabīgu sintaktisko konstrukciju lietojumu, kas atklāj 
rakstītāja individuālo valodas stilu. 

 «Esmu saviļņota, ka man bija iespēja piedalīties tik grandiozā pasākumā. 
Neaprakstāmas emocijas, sajūtas. Sviedru peļķes, asaras, smiekli un prieks. 
Neizsakāmi liels gandarījums par paveikto. Grandiozs pasākums.»(17rlvs).



Kopumā (par valodu):

oTeksti ir salasāmi un uztverami .
oGramatiskā precizitāte (saskaņošana vārdu savienojuma līmenī, vārdkopu, teikumu 
izveide) kopumā nav slikta. 
oVārdu saskaņošana, pareizu locījumu veidošana, vārdu kārtība teikumā – pamatā tās ir 
mazākumtautību skolu skolēnu problēmas.
oTomēr – kļūdas sastopamas arī Latgales vidusskolu ar latviešu mācībvalodu jauniešu 
tekstos (iespējams, tie ir skolēni, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda vai ir viena 
no dzimtajām valodām). 
oDaudz interpunkcijas kļūdu (abu plūsmu skolēnu darbos).
oTipiskās (nu jau klasiskās) pareizrakstības kļūdas.



1. piemērs: “Mūsdienu sabiedrībā ir daudz indivīdu, kuriem patīk izpatikt citiem. Ārēji 
viņi izskatās laipni, sirsnīgi un jauki, iemanto cilvēku uzticību un šo uzticību izmanto 
ļaunprātīgi. Viņiem sirds ir sekla tur nav pat patiesu emociju. Šis ir iemesls daudzām 
nepatīkamām situācijām un problēmām, kuras ikdienā aizņem ļoti daudz laika. Šādi 
cilvēki asociējas ar tēliem no Rūdolfa Blaumaņa novelēm, katrā no tām ir kāds, kuram 
varētu piederēt šīs īpašības.” (23rlvs)

2. piemērs: “Šogad kā liels notikums paredzēts – Dziesmu svētki. Tas ir grandiozs 
pasākums, kas aizsākās jau 18. gadsimtā, precīzāk 1873. gadā pirmo reizi tika rīkoti 
šie svētki. Tie saliedē latviešu kopā, mēs spējam viens otru uzmundrināt, stimulēt iet 
uz priekšu un neapstāties pie mazākajām grūtībām. Tas turpinās, gadsimtiem ejot šī 
tradīcija paliek un ar gadiem pulcina arvien vairāk cilvēku piedalīties, jo redzēt no 
malas, nav tas kā piedalīties un izjust tās neaprakstāmās sajūtas. Gadiem ejot 
kultūras attīstas un plaukst, bet tajā iesaistas vairāk pieauguši cilvēki.” (28klvs)



Atšķirības skolēnu sniegumā pēc izglītības programmas un 
pēc skolu ģeogrāfiskās atrašanās vietas

oRīgas mazākumtautību skolu jauniešu teksti kļūdu ziņā ir līdzīgi daudziem 
ģimnāziju skolēnu darbiem; tie ilustrē vērā ņemamu mazākumtautību 
skolēnu īpatsvaru  ģimnāzijās. 
oRīgas un Kurzemes mazākumtautību skolu jauniešu tekstos valodas kvalitāte 
ir augstāka nekā pārspriedumos no Latgales mazākumtautību skolām. No 
valodas pareizuma viedokļa (pamata līmenis) Latgales mazākumtautību 
vidusskolu beidzēju darbi rada diezgan lielu satraukumu.
oĢimnāziju audzēkņu darbi kopumā liecina par augstāku latviešu valodas 
kvalitāti, bet tajā pašā laikā, piemēram, arī Rīgas latviešu mācībvalodas 
vidusskolu daudzu skolēnu sniegums nav sliktāks par ģimnāziju jauniešu 
tekstiem.



Kopsavilkums par pārspriedumiem 

 Atgriežoties pie teorētiskajā literatūrā paustajām atziņām par pazīmēm, kas raksturo 
kvalitatīvu, augstā līmenī uzrakstītu argumentēto eseju vai citu ar argumentāciju 
saistītu teksta žanru, var secināt, ka vidusskolēnu darbos visvairāk trūkst:

 - individuālā skatījuma, 
 - atšķirīgu perspektīvu piedāvājuma, raksturojot noteiktus kultūras notikumus vai 
artefaktus, 

 - argumentu un pretargumentu,
 - daudzpusīga sociālo parādību raksturojuma, 
 - leksiskās daudzveidības, sarežģītības un precizitātes. 



3. piemērs: “Gadsimts tas ir daudz vai maz? Simts dāvanas dzimšanas dienā ir daudz, bet simts gadi 
pagātnē – maz. Izprast, saklausīt un ieraudzīt savu gadsimtu es cenšos caur trīs perspektīvām: es 
dzimtā, es Latvijā un es pasaulē.
   Es savā dzimtā. Manuprāt, pētot gadsimtu caur šo perspektīvu spēju ieraudzīt, kāds tas izskatās un 
cik sen tas sākās. Piedaloties konkursā, kura mērķis bija izpētīt un iepazīt savu dzimtu, es izveidoju 
dzimtas koku. Šobrīd tas sevī iekļauj simtu piecdesmit astoņus cilvēkus un sešas paaudzes manu 
radinieku. (..)
   Es Latvijā. Lai spētu saklausīt gadsimtu ir jāklausās jauniešos, jo tieši viņi ir tie, kas gadsimtiem 
savus notikumus iepazīt mācību grāmatās. Tas ko viņi zina un atceras būs tas ko viņi stāstīs 
nākamajām paaudzēm, tāpēc ir svarīgi viņus uzklausīt. (..) Martā man bija lieliska iespēja redzēt kāds 
spēks ir Latviešu jauniešos un ko viņi spēj paveikt, tikai ja viņiem dod iespēju izpausties. Sešu 
mēnešu garumā es un vēl trīsdesmit jaunieši strādājām pie simtgades projekta, kura ietvaros divas 
dienas Liepājā notika jauniešu lielkoncerts  “Liepāja izAicina”. (..)
   Es pasaulē. Izprast Latviju, tās cilvēkus un kultūru šo simts gadu laikā noteikti nav bijis viegli. 
Mūsdienās to izdarīt palīdz dažādas jauniešu apmaiņas programas. (..) Arī es esmu piedalījusies 
vairākās “Erasmus+” apmaiņās Itālijā, Polijā un Latvijā. (..)
   Es domāju, ka gadsimts ir gan daudz, gan maz. Tas atkarīgs vienīgi no tā kā uz to paskatās. (..)”



Skolēnu fokusgrupu diskusiju dati



FOKUSGRUPU DISKUSIJU PLĀNOJUMS

Diskusijas laikā uzdotie jautājumi/ 
plānotās interaktīvās darbības

Jautājumu un darbību mērķis 
(plānotais rezultāts)

- Kā veicas ar mācīšanos skolā? Vai ir kādi mācību 
priekšmeti, kuri patīk vairāk vai kurus vieglāk apgūt un 
pretēji? Kā jums šķiet, kāpēc tā ir?

 

Iesildošs jautājums.

- Uz līmlapiņām individuāli uzraksta par vislabāko un 
vissliktāko, kas ar skolēnu ir noticis latviešu  valodas 
stundā?

- Kopā visā grupā dalās pieredzē: kuri 
atgadījumi/notikumi, mācoties latviešu valodu, ir palikuši 
spilgtā atmiņā? Ar ko tie ir īpaši?

- Pēc tam kopā pārrunā: kāds šķiet latviešu valodas 
mācīšanās process? Kas tajā patīk, sagādā prieku? Kas 
sagādā grūtības valodas apguvē? 

 

Pieredzes stāsti (refleksijas par to, kas ar viņiem 
labs/slikts ir noticis, mācoties latviešu valodu).
 
Spilgtā atmiņā var būt palikusi stunda, kas saistīta ar 
pozitīvām vai negatīvām emocijām. Kā zināms, emocijām 
ir liela nozīme mācīšanās procesā. Tādā veidā 
noskaidrojam skolēnu pieredzes stāstus, kas, iespējams, 
ir ietekmējuši viņu attieksmi pret mācīšanos vai 
motivāciju.
 
Vēlamies noskaidrot, kas rada mācīšanās prieku un kas 
sagādā problēmas skolēnu latviešu valodas apguves 
procesā.

- Uzdevums: 
skolēni 3-4 cilvēku grupā izveido ideālu latviešu valodas 
stundas plānu:
Ko jūs gribētu mācīties – formulējiet tēmu! Kā jūs to 
darītu? Kuras darbības jūs veiktu? 

Kā viņi vēlētos apgūt latviešu valodu?
Ko viņi gribētu mācīties latviešu valodas stundās?

 

- Prezentē to otrai grupai.
- Apmainās ar jautājumiem/precizējumiem.
- Pārrunā kopā visā fokusgrupā stundas plāna veidošanas 

procesu.

Precizējot otras grupas veikumu, arī var atklāties skolēnu 
vēlmes – kā vēlētos mācīties latviešu valodu.
Refleksija par pašu procesu palīdz formulēt domas un 
precizēt to stundu, kurai viņi ir rakstījuši plānu.



Skolēnu fokusgrupu diskusiju dati: gramatika

Kas ir gramatika?     Ko nozīmē – zināt gramatiku?

Sarežģīta 

Mēs to 
nezinām

= valoda/ 
pareizrakstī

ba 
= likumi 

Ārpus 
manis un 
realitātes



Skolēnu fokusgrupu diskusiju dati: 
gramatika

 “Man mācīties ir grūti, vispār gramatiku. Jo valodās ir likumi, un, ja es 
pajautāju - kāpēc ir tāds likums, tikai tāpēc, ka kāds cilvēks ir tā 
izlēmis.” 

  “Bet nu man ļoti patīk eksaktie priekšmeti. Visu laiku patīk kaut kāda 
sasaiste ar dzīvi. Ja ir kāds likums, tātad, tas arī dzīvē notiek,  kā visos 
gadījumos. Tas laikam tas, kas visgrūtāk ir tieši valodās, tāpēc arī 
gramatika nepatīk.” 



Skolēnu fokusgrupu diskusiju dati: 
gramatika

 “Kad es mācījos iepriekšējā skolā, man nepatika latviešu valoda un pie 
skolotājas stundas bija garlaicīgas. Mēs rakstījām tikai gramatikas 
likumus savās kladēs, un, jā, tas bija ilgi un garlaicīgi to visu pārrakstīt.”

 “Prezentācijas ļoti daudz, kas jau gadu gadiem sen izveidotas un ļoti 
garlaicīgas. Viena un tā pati metode, kā mācīt likt komatus... iedod 
lapiņas, saliec komatus, iedod lapiņas, saliec komatus.»

 «Es tev iedodu grāmatu, tu ņem un raksti komatus, tu ņem un raksti kaut 
vai visus divdabja teicienus. Vienkārši iedod grāmatu un pats skolotājs 
negrib mācīt tiem bērniem.»

 «Ir tādas stundas, kad mums vienkārši nober to tēmu, un, jā, liekam 
komatus.»



Rīgas mazākumtautību skolu skolēnu 
perspektīva: gramatika

 «Ja es pieeju pie skolotāja: es nezinu, sarežģīti, palīdziet, viņa man dod 
tās konjugācijas: ielikšu četri, ja tu man tās saliksi. Ai, labi, bezjēdzīgi.»

 «Skolotāja negrib. Mēs varam pildīt vienu uzdevumu, piemēram, rakstīt 
galotnes, visu stundu.»

 «Un vēl patīk, ka mums ļoti bieži mācību stundas sastāv kā no 
gramatikas, tā arī no sarunām, tāpat arī no lasīšanas, un mēs kaut ko 
rakstām, proti, ir ļoti sabalansētas stundas, nav tā, ka es noguru 
mācīties gramatiku vai ka es noguru rakstīt sacerējumu.»

 «Valodas zināšanām jābūt kā skolēniem, tā skolotājam. Skolotājam arī 
šajā ziņā jābūt kompetentam.»



Daži secinājumi pēc vērotajām mācību stundām

 Gramatikas mācīšanā skolotājiem nepietiek izpratnes par gramatisko formu funkcionalitāti, 
īpaši – par darbības vārda gramatisko kategoriju nozīmi (gramatisko semantiku), lietojuma 
atšķirībām un nolūku informatīvos un literāros tekstos. 

 Skolotāji jūtas nedroši sarunās, kas ir skolēnu rosinātas vai provocētas, sagaidot no 
skolotājiem spēju argumentēti paust viedokli par dažādiem ar valodas lietojumu, formu 
sinonīmiju un citiem ar latviešu valodas gramatiku un pareizrakstību saistītiem jautājumiem. 

 Tāpat latviešu valodas skolotājiem būtu nepieciešams atbalsts skolu vajadzībām piemērotu 
gramatikas likumu un uzdevumu izstrādē, valodu korpusu izzināšanā un lietošanā, mācot par 
leksiku, semantisko daudzveidību, gramatiku, kā arī mūsdienu valodniecības nozares 
attīstībai atbilstošu lingvistisko tematu skaidrošanā (valodas funkcionālie stili, to mijiedarbība 
viena teksta robežās, valodas atšķirības rakstu un runas formā, formālās un neformālās 
saziņas situācijās u.c.).
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