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Pētījuma aktualitāte

• Logopēdija ir zinātne, kurā apvienojas vairākas jomas: valodniecība,
pedagoģija, medicīna un psiholoģija, tāpēc var apgalvot, ka
logopēda profesija ir starpdisciplināra. Ļoti nozīmīgs tās komponents
ir valodniecība, jo parasti jebkurš runas un valodas traucējums tiek
salīdzināts ar vispārpieņemto valodas normu. Šī iemesla dēļ
logopēdam ir brīvi jāpārzina valodniecības pamatjēdzieni, kas
raksturo valodu kā zīmju sistēmu (Lūse, Miltiņa, & Tūbele, 2012).

• Daudzvalodība ir cieši saistīta ar kultūru. Lai saprastu daudzvalodu
bērnu un viņu ģimeni, profesionāļiem, kas strādā ar šādiem bērniem,
ir jāņem vērā viņu kultūra.

• Latvijā jau vairākus gadus ir ieviesta mazākumtautību izglītības
bilingvālā programma. Taču vairāki pētījumi apliecina valodnieku un
logopēdu bažas par bērnu runu mācībās, kad nepieciešams runāt
latviešu valodā. Bilingvāli bērni var radīt izaicinājumus logopēdiem,
taču speciālisti var sagatavoties šīm situācijām, attīstot izpratni par
sava klienta komunikācijas vajadzībām, zināšanām un prasmi.



Ievads

Referāta mērķis: Aktualizēt  bērnu valodas izpētes rezultātu nozīmīgumu 
logopēda darbā.

Pētījuma norises laiks: no 2019. gada marta un 2020. gada jūnijam.

Pētījuma dalībnieki: pirmsskolas vecuma bērni (dzimtā valoda: krievu), 

kuriem septembrī būtu jāsāk mācības 1. klasē

Pētījuma metodes: Valsts pētījumu programmas “Latviešu valoda” 8. 

apakšprojektā izstrādātais tests un runas ieraksti ar diktofonu (Sony, IC 

recorder ICD-PX333), strādājošu logopēdu aptauja.



Pētījuma norise un metodika

• Logopēdijas bakalaura studiju programmas studentes kopā ar

valodniekiem piedalījās Valsts pētījumu programmas “Latviešu valoda” 8.

apakšprojektā veiktajos pētījumos.

• Tika veikti bērnu runas ieraksti, tie analizēti un pārrunāti kopā ar

pārējiem programmas dalībniekiem.

• Lasīta teorētiskā literatūra un sagatavoti referāti konferencēs. Šī

pieredze un rezultāti izmantoti arī visu trīs studenšu bakalaura darbu

izstrādē.

• Piedaloties pētījumos un izstrādājot bakalaura darbus, tika īstenota arī

strādājošu logopēdu aptauja par zināšanām prasmi strādāt ar

bilingvāliem bērniem.



Pētījuma rezultāti – runas ieraksti 

Pētījumā novērotās bilingvālu bērnu runas un valodas galvenās 
īpatnības:

• plaši izplatīti skaņu izrunas traucējumi – piem., skaņas r elīzija 
(bukāns, tīs), kas saklausāma dažādās valodās, skaņas substitūcija ar 
citu (klāsas, klūze, gjiež) u.c., 

• garo patskaņu īsa izruna, piemēram, jautājot: «Kas tas/tā/tās ir?» 
(ābols; krūze; šķēres; grāmata, burkāns) un «Ko zēns dara?» (ēd), 
bērni atbild:  «abols, kruze, šķeres, gramata, burkans un ed»,

• platā patskaņa e [ӕ] aizstāšana ar šauro e [e], piemēram, ed [ed] u.c., 
• latviešu valodas galotņu noraušana, piemēram, abol (ābols), putn

(putni), sandal, žiraf.
Mazākumtautību bērnu runā latviski konstatējama dzimtās valodas 
ietekme, ir papildu grūtības, izrunājot tās skaņas, kuru nav dzimtajā 
valodā, daudz arī gramatisko un leksikas kļūdu. 



Pētījuma rezultāti - aptauja
• Valodas traucējumi saglabājas arī sākumskolas klasēs un sekundāri veidojas rakstu

valodas traucējumi - rakstīšanas un lasīšanas grūtības, un šie traucējumi negatīvi
ietekmē visu mācību priekšmetu apguvi (Krasovska, 2021).

• Logopēdi pirmsskolas posmā arī Covid-19 pandēmijas laikā cenšas īstenot
vislabāko iespējamo runas un valodas korekcijas darbu, pielāgojot un pārveidojot
korekcijā izmantotos didaktiskos materiālus un nodarbību īstenošanas formu.
Aptaujā 83 % logopēdu norādīja, ka turpina tālākizglītību dažādos tiešsaistes
kursos, semināros, vebināros u.c., 75 % turpina piedalīties pirmsskolas izglītības
iestādes rīkotajos tiešsaistes semināros, sapulcēs, profesionālajās sarunās u.c. un 71
% pilnveido savas zināšanas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanā
(Valtere, 2021).

• 40% logopēdu un 43,3% skolotāju atzina, ka viņiem ir zināšanu un prasmju
trūkums, strādājot ar bilingvāliem bērniem. Skolotāju sagatavotības kvalitāte
pirmsskolas specialitātē ir tikpat būtiska, cik nozīmīga ir logopēdu sagatavotība
darbam ar bilingvāliem bērniem un tādiem, kuri varētu kļūt bilingvāli, sekmīgi
apgūstot valsts valodu (Jakušina, 2021).



Aktualitātes pastiprinājums
Latvijā īpaši aktuāla bilingvālu bērnu runas un valodas attīstības īpatnību izpēte

pirmsskolas vecumā ir kļuvusi pēc 2018. gada Ministru kabineta lēmuma un

Izglītības likumā noteiktā par bilingvālām mācībām un pāreju uz mācībām 1. klasē

bilingvāli vai latviešu valodā no 2019. gada 1. septembra. Bērniem pirmsskolas

vecumā neatkarīgi no dzimtās valodas ir plaši izplatīti skaņu izrunas traucējumi,

tomēr, veicot bērnu runas pētījumus 2019. un 2020. gadā dažādās Latvijas

pilsētās, pētījumā tika konstatēts, ka mazākumtautību pirmsskolas vecuma bērnu

latviešu valodas prasme atpaliek arī vārdu krājuma ziņā, kā arī ir nepilnīgas

gramatikas zināšanas.

Ingēra Tomme-Jukēvica savā promocijas darbā (2018) par bilingvālo rusofono

pirmsskolas vecuma bērnu latviešu runas specifiku un uzsver, ka pirmo valodu

bērns apgūst kopš dzimšanas netiešā veidā. Tomēr arī otrās, trešās utt. valodas

apguve un attīstība ir atkarīga kā no iekšējiem, tā ārējiem apstākļiem.

Kā viens no ārējiem apstākļiem ir arī pedagogu un logopēdu prasme strādāt ar

mazākumtautību bērniem latviešu valodas apguves uzlabošanā.



Secinājumi I

• Valodniecības pētījumi logopēdiem palīdz apzināties pašreizējo bērnu
valodas attīstības stāvokli Latvijā.

• Valsts pētījuma programmā novērotais liecina, ka logopēdiem ikdienā
arvien vairāk ir jāsaskaras ar bilingvismu un nepieciešamību
mazākumtautību bērniem apgūt latviešu valodu kā otro valodu, tomēr
logopēdiem trūkst informācijas par korekcijas īstenošanu šādos
gadījumos, tāpēc pētījumi par bilingvisma raksturīgākajām iezīmēm
logopēdiem noder gan traucējumu diagnosticēšanā, gan korekcijas un
profilaktiskā darba īstenošanā.

• Valodniecībā un logopēdijā izmantotajā terminoloģijā ir vērojamas
atšķirības, kuras logopēdiem nepieciešams ņemt vērā un pārzināt. Arī šajā
nolūkā derīga ir logopēdu iesaistīšanās valodnieku veiktos pētījumos.



Secinājumi II

• Valsts pētījumu programmā «Latviešu valoda» veiktajos pētījumos
konstatējams, ka joprojām daudziem pirmsskolas vecuma
mazākumtautību bērniem runas un valodas prasme atpaliek no
programmā paredzētajām prasībām, lai varētu sekmīgi turpināt mācības
skolā, viņu runā ir izteikti daudz fonētikas un gramatisko konstrukciju
kļūdu, savukārt nabadzīgs vārdu krājums traucē domu izteikšanā un
iesaistē sarunā.

• Pētījumā pārliecinājāmies, ka, pilnveidojot pedagogu un logopēdu vienotu
kompetenci par bilingvālu bērnu mācībām, ir nepieciešama gan teorētisko
zināšanu, gan jaunu praktisko iemaņu apgūšana un pilnveidošana.


