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Problēmas  aktualitāte
The topicality of the research 

• VPP projekta „Latviešu valoda” Nr. VPP-IZM-2018/2-0002 ietvaros veiktā  
pētījuma rezultāti

• koncentru princips un tā īstenošanas kvalitāte skolā (no sākumskolas līdz 
vidusskolai viss ir vienotībā un veselumā)

• valoda ir gan mācību priekšmets , gan līdzeklis (metalingvistiskā funkcija)

• skolēnu mainīgais valodas prasmes līmenis (heterogēnā vide)

• skolotāju sadarbības  jautājums 

• VISC projekts Skola 2030, daži mīti un skolotāju profesionalitāte (praksē nav ne 
iedevuma, ne atdevuma – ir savstarpēji saistīts  process; gramatika nav tikai 
likumi…)



Pētījuma mērķis
The aim of the study 

Noskaidrot,  kā notiek gramatikas jautājumu apguve sākumskolā un kā 
tā pakāpeniski ietekmē lietpratīga valodas lietotāja attīstību.

Pētījuma metodoloģija  
• pedagoģijas un lingvodidaktikas teoriju analīze

• vidusskolu ar latviešu mācībvalodu, ģimnāziju un mazākumtautību 
vidusskolu 12. klašu skolēnu 409 domrakstu teksti

• sākumskolu skolotāju strukturētā intervija un aptauja (117 skolotāji)



Rezultāti
Results 

• gramatika – valodniecības nozare, kas pēta valodas gramatisko sistēmu 
(vārdu un teikumu uzbūvi, vārdu formas, to funkcijas un sastāvu, 
gramatiskās kategorijas, vārddarināšanas tipus un paņēmienus, vārdu 
savienojumu, teikumu un tekstu struktūru un tipus (VPSV, 2007)

• gramatiskā kompetence = valodas kompetence (satura atbilstība  
tematam, teksta kompozīcijas nosacījumi, teikumu, to kopu vai  
kontekstuālo saistījumu vienots veselums, temata izklāstam un 
komunikatīvajam uzdevumam piemērots valodas stils, ievērots 
pabeigtības princips, valodas kultūras normu  (ortoēpijas vai ortogrāfijas 
un interpunkcijas) ievērošana (Daszkiewicz,  Wenzel, Kusiak-Pisowacka, 2019; 
Lauze, 2011;  Celce-Murcia, M., Olshtain, 2000) 

•
 



Pētījuma rezultāti (pēc vidusskolēnu domrakstu analīzes) 
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Pētījuma rezultāti (pēc vidusskolēnu domrakstu analīzes) 
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Pētījuma rezultāti (sākumskolas skolotāju interviju un aptauju  
rezultāti salīdzinājumā ar vidusskolēnu tekstveides prasmi )

Ca t eg or y 1 Ca t eg or y 2 Ca t eg ory 3 Ca t eg ory 4

96

29

57

42

78

23

56

35

Tekstveides prasme

A
xi

s 
T

it
le

Teksta atbilstība tematam 

Teksta stils 

Teksta 
struktūra

Prasme 
pamatot 
savu 
viedokli



    Pētījuma rezultāti (sākumskolas skolotāju interviju un 
aptauju  rezultāti)

sākumskolēnu raksturīgākā kļūdas:

• īso un garo patskaņu lietojums vārdos 

•  līdzskaņu pareizrakstība vārdos (pozicionāli gadījumi)

• interpunkcija (pieturzīmes teikumu beigās un vienkāršā teikumā, 
teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem)

• svešvārdu pareizrakstība (neizprot nozīmi, bet lieto )



Secinājumi 
Conclusions  

• 48% ortogrāfijas un interpunkcijas kļūdu sākumskolēniem  un 
vidusskolēniem ir identiskas (6 gadu laikā nav būtisku izmaiņu valodas 
kompetences attīstībā)

• dominē strukturālā pieeja (maz iedziļinās  vārdā vai teikumā ietvertajai 
jēgai,  uzmanība tiek veltīta formālai likuma apguvei)

• skolēnā ir trauksme (pretēji- vienaldzība), nevis par to, ko es pateicu, bet,  
kā es pateicu (formālais aspekts)

• nepietiekama profesionālā pieredze nodrošināt sistēmu un pēctecību 
gramatikas jautājumu apguves procesā

• nevērīga skolēnu un skolotāju attieksme pret latviešu valodas kultūras 
normām dažādu jomu mācību priekšmetu satura apguves procesā

• bieži trenē diagnosticējošajam darbam, nevis valodas lietojumam saziņā
• zems sākumskolas skolotāju  valodas kompetences līmenis (runas etiķete, 

runas kultūra, valodas kultūra)

•



                        Daži iespējamie risinājumi

• gramatiku nemācīt ārpus valodas (teksts kā komunikatīva vienība un 
teksts kā valodas mācības vienība)

• satura un valodas integrēta apguve visos mācību priekšmetos

• gramatikas apguvē vairāk spēles momentu, kuru noteikumos dominē 
precīzu sintaktisko konstrukciju,  vārdu un citu valodas vienību 
lietojums

• skolotāju valodas un runas kultūras, runas uzvedības un runas etiķetes 
 paaugstināšana (skolotāja valoda un runa kā paraugs)

• skolotāju sadarbība u.c. 



Paldies par uzmanību!
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