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Pētījuma aktualitāte

 Latviešu valoda Latvijā ir valsts valoda; lai 
stiprinātu tās kā vienīgās valsts valodas vietu un 
lomu mācību procesā, Latvijas izglītības sistēmā 
notiek būtiskas pārmaiņas, kas skar arī valsts 
valodas apguvi. 

 Galvenā aktualitāte ir tā, ka mazākumtautību 
pirmsskolas izglītības iestādēs jāīsteno bilingvālu 
mācību metodika, lai nodrošinātu bērnu prasmi 
ikdienas sarunvalodā runāt arī latviski un 
veiksmīgi sākt mācības vismaz bilingvāli 1. klasē.



Valsts pētījumu programmā “Latviešu 
valoda”

 no 2018. gada decembra līdz 2021. gada oktobrim 
pētnieku grupa iedziļinājās latviešu valodas 
apguves jautājumos pirmsskolā.

 Būtiski, ka atbilstoši prasībai mazākumtautību 
bērniem, uzsākot mācības 1. klasē, jau no 2019. 
gada 1. septembra bija jābūt gataviem mācībām 
50% latviešu valodā un 50% krievu valodā, 
līdztekus apgūstot arī kādu svešvalodu. 



Pirmsskolēnu valodas pētnieku mērķis

 pārbaudīt latviešu un mazākumtautību bērnu 
latviešu valodas prasmi, veikt analīzi, ievērojot 
reģionālo izkliedi, pirmsskolas izglītības grupu 
atšķirības pēc mācībvalodas un bērnu dzimtās 
valodas.



Pētījuma uzdevumi
 Izstrādāt pirmsskolas vecuma bērniem piemērotu latviešu 

valodas prasmes testu un tā rezultātu vērtēšanas sistēmu.
 Veikt pirmsskolas vecuma bērnu valodas ierakstus Kurzemes 

(reģions Latvijas rietumu daļā), Latgales (reģions Latvijas 
austrumu daļā) un Latvijas galvaspilsētas Rīgas pirmsskolas 
izglītības iestādēs.

 Analizēt  un  salīdzināt  latviešu  valodas  zināšanas un 
lietojuma prasmi: 

 a) bērniem ar latviešu valodu kā dzimto valodu, 
 b) mazākumtautību bērniem, kuri apmeklē grupas ar 

latviešu valodu ikdienā un 
 c) mazākumtautību bērniem, kuri apmeklē grupas ar 

dominējošo krievu valodu ikdienā.



Pētījuma metodika
 Saruna ar vienu bērnu nepārsniedza 20 minūtes, tās 

laikā pētnieki centās uzturēt līdzsvaru, jo svarīgi 
pārbaudīt gan bērnu zināšanas, gan prasmi lietot 
valodu.

 Testā jautājumi aptver saveicināšanos, iepazīšanos, 
priekšmetu vai darbību nosaukumus, salīdzināšanu, 
saskaitīšanu un atņemšanu, krāsu noteikšanu u. tml.

 Sarunas rosināšanai bērniem tika rādīti izteiksmīgi 
labas kvalitātes attēli par ikdienā redzamām 
reālijām. Sarunas sākumā tika rādīts sižetisks attēls.



Vērtēšanas lapā
 Vērtēšanas lapā tika norādīts vērtējums ballēs un noteikts 

līmenis: 
 0 balles (nepietiekams līmenis) – neuzrāda vai uzrāda ļoti 

minimālas (<5%) zināšanas un lietojuma prasmi; 
 1 balle (zems līmenis) – uzrāda minimālas (<25%) zināšanas un 

lietojuma prasmi; 

 2 balles (vidējs līmenis – uzrāda viduvējas (>50%) zināšanas un 
lietojuma prasmi; 

 3 balles (augsts līmenis – uzrāda labas (>75%) zināšanas un 
lietojuma prasmi. 



Ballēs izteiktu rādītāju komplekss
 dialogruna – izprot norādes, atbild uz jautājumiem, veido 

jautājumus, uzsāk sarunu, izmanto runas etiķeti;
 runas plūdums – runā raiti, pārfrāzē, loģiski saista runu, ietur 

pauzes; 
 precīzi izrunā skaņas, pareizi lieto uzsvaru;
 vārdu krājums – atbilstīgs tēmai, daudzveidīgs, nevajadzīgs 

citas valodas lietojums; 
 gramatika – lieto pareizas gramatiskās formas, lieto 

daudzveidīgas teikumu struktūras; 
 lasītprasme – pazīst burtus, lasa zilbes, lasa vārdus, lasa 

teikumus (Tomme- Jukēvica 2018). Audzinātāju latviešu valodas 
kvalitāte un vecāku aptaujas rezultāti šoreiz netika analizēti.



1. att. Latviešu valodas prasmes rezultāti Rīgā un Kurzemē bērniem ar latviešu 
valodu kā dzimto valodu



2. att. Mazākumtautību bērnu latviešu valodas prasme Rīgā un Kurzemē grupās ar 
latviešu valodu ikdienā



Pētījuma laikā novērojām, ka mazākumtautību bērniem 
gandrīz nesagādā grūtības atdarināt latviešu valodas 
izrunu arī tad, ja pašu vārdu bērns nezina.

 Kopumā otrās valodas apguvei pirmsskolas vecums 
(5–6 gadi) ir ļoti piemērots. Pētnieki atzīst, ka tieši 
bērnībā apgūta otrā valoda sekmē mērķvalodas 
izrunas apguvi bez akcenta (Asher, Garcia 1969; 
Patkowski 1982; Seliger 1978; Rūķe-Draviņa 2017 
[1954]); 

 bērni, kuri sāk mācīties otro valodu pirms 6–7 gadu 
vecuma, ir spējīgāki runāt jauno valodu līdzīgi tās 
dzimtās valodas runātājiem, pēc 6–7 gadu vecuma 
tas ir grūtāk (Bongaerts 2005)



3. att. Mazākumtautību bērnu latviešu valodas prasme Rīgā un Kurzemē grupās ar 
krievu valodu ikdienā



Rezultāti
 Kaut arī atbilstoši 2018. gada MK noteikumiem Nr. 716 jau 

2019. gadā 1. klasē bērni sāka mācības latviešu valodā vai 
bilingvāli (50%:50%), vēl arī 2020. gada vasarā veikto bērnu 
runas ierakstu analīzē pārliecinājāmies, ka ne visi 
mazākumtautību bērni bija pietiekami apguvuši latviešu 
valodu.

 Mazākumtautību bērnu vecākiem tika ieteikts pārdomāt, vai 
bērniem uzsākt mācības skolā vai arī turpināt izglītošanos 
pirmsskolas izglītības iestādē gadu ilgāk un uzsākt mācības 
skolā 2021. gada septembrī. 

 2020. gada jūnijā (pēc pirmo pandēmijas aizliegumu 
mazināšanas) bērnu runas ieraksti un to analīze tika 
turpināta Kurzemē, Rīgā un Latgalē. 



4. att. Latviešu valodas prasmes rezultāti Latgalē, Rīgā un Kurzemē bērniem ar 
latviešu valodu kā dzimto valodu 



5. att. Mazākumtautību bērnu latviešu valodas prasmes rezultāti Latgalē, Rīgā 
un Kurzemē grupās ar latviešu valodu ikdienā



6. att. Mazākumtautību bērnu latviešu valodas prasmes rezultāti Latgalē, 
Rīgā un Kurzemē grupās ar krievu valodu ikdienā



Zinātniskās atziņas

 Pirmsskolas iestādē vai mājās gūtās lingvistiskās pieredzes 
lieluma un ilguma nozīme valodas apguvē ir uzsvērta 
vairākkārt (Paradis, Genesee 1996; Vermeer 2001; Oller, 
Pearson, Cobo-Lewis 2007; Pearson 2007; Gathercole, 
Thomas 2009; Scheele, Leseman, Mayo 2010, 
Chondrogianni, Marinis 2011; Place, Hoff 2011; Unsworth 
2013; Muñoz 2014 u. c.), diemžēl pētījumā iesaistītajiem 
pirmsskolas vecuma mazākumtautību bērniem, kuri 
apmeklē grupas ar dominējošo krievu valodu, latviešu 
valodas lietojuma pieredze ir nepietiekama.



Secinājumi

Pētījuma rezultāti uzskatāmi rāda, ka pirmsskolas vecuma 
mazākumtautību bērni spēj labi atdarināt citu valodu, jo visos 
pētītajos reģionos mazākumtautību bērniem labākie ir 
latviešu valodas izrunas rādītāji. Nepietiekama latviešu 
valodas prasme kopumā ir skaidrojama ar nepietiekamu 
latviešu valodas lietojumu ikdienā.

Pirmsskolas vecuma mazākumtautību bērniem, kuri apmeklē 
grupas ar dominējošo krievu valodu ikdienā, ir ierobežots 
vārdu krājums, neattīstīta dialogruna, traucēts runas 
plūdums, ko pastiprina arī ļoti minimālas gramatikas 
zināšanas, arī bērnu lasītprasme neatbilst valstī noteiktajām 
prasībām.



Secinājumi

Lai mazākumtautību bērni pirmsskolas vecumā sekmīgi apgūtu 
latviešu valodu, nepietiek tikai ar dažām latviešu valodas 
nodarbībām nedēļā, bet ir nepieciešams pirmsskolas izglītības 
iestādē radīt reālu bilingvālu valodas lietojuma vidi 
(komunikācija, rotaļas, vizuālie līdzekļi u. tml.).



Paldies par uzmanību!
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