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Prezentācijā lietotie termini  

•  Eksternalizēta uzvedība - izaicinoša, nepakļāvīga, impulsīva, agresīva 
uzvedība (Achenbach & Edelbrock, 1979).  

•  Internalizēta uzvedība - iekšējas spriedzes vēršana pret sevi, trauksme, 
noslēgšanās sevī un somatiskas raizes (Achenbach & Edelbrock, 1979). 

•  Mātes iejūtība (ietver kā neverbālo, tā verbālo aspektu) - mātes spēja būt 
emocionāli pieejamai un spējīgai saprast un interpretēt bērna signālus un 
tad atbilstoši reaģēt (Hoff, Munck, & Greisen, 2004). 

•  Neverbālā pieskaņošanās laikā māte pieskaņojas bērna emocionālajam 
stāvoklim un vajadzībām, mainot tieši savu neverbālo uzvedību 
(ķermeņa pozu, mīmiku, kustības ritmiskumu, ātrumu, u.c.), bet ne 
izmantojot verbālās izteiksmes līdzekļus kā bērna darbības nosaukšana, 
verbāla atspoguļošana vai interpretācija (Vende, 2014). 

•  Kopīga uzmanības pievēršana - indivīda spēja saskaņot ar citu personu 
kopīgu uzmanības pievēršanu kādam priekšmetam vai notikumam, un 
apzināties, ka abi veic šo kopīgo  uzmanības pievēršanu (van Hecke, 
Mundy, Acra, Block, Delgado, Parlade, Neal, Meyer &Pomares, 2007).  
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Pētījuma aktualitāte un mērķis

Pētījuma aktualitāte ir saistīta ar nepieciešamību paplašināt 

izpratni par bērna uzvedības problēmu iespējami ietekmējošiem 

faktoriem, jo kā sekas bērnu uzvedības problēmām, var būt 

antisociāla un devianta uzvedība vēlākajos vecumposmos, 

atkarību raisošu vielu lietošana, depresija un pret sevi vērstu 

darbību kā pašnāvību veikšana (Klykylo & Kay, 2012). 

Pētījuma mērķis: Noskaidrot vai un kādas ir sakarības starp 

mātes neverbālo pieskaņošanos savam bērnam un bērna 

eksternalizētās un internalizētās uzvedības rādītājiem. 



Pētījuma jautājumi 

 

Pētījuma jautājumi: Kādas ir savstarpējās saistības starp mātes 

neverbālo pieskaņošanos un bērna eksternalizētās un internalizētās 

uzvedības rādītājiem?  

Otrā etapa gadījumu analīzes pētījuma jautājumi:  

• Kādi neverbālās pieskaņošanās aspekti ir novērojami mātes – 

bērna neverbālās pieskaņošanās laikā?  

• Kādas ir novērojami neverbālās pieskaņošanās aspekti mātēm, 

kurām ir ļoti augsti neverbālās pieskaņošanās rādītāji un kurām ir 

zemi neverbālās pieskaņošanās rādītāji? Kādas ir līdzības un 

atšķirības šo māšu starpā?  



Metode 

Pētījuma dalībnieki: piedalījās 30 mātes kopā ar saviem bērniem. 50% 
zēnu un 50% meiteņu vecumposmā no 7-11 gadiem (M=8,56, SD=1,16). 

Pētījuma procedūra: 

Pētījuma otrajā etapā – 2 radošu uzdevumu veikšana mātei kopā ar bērnu. 

Procesa vidoefilmēšana un vēlāka sākotnējo datu apstrāde  

• Kā arī, lai padziļinātāk noskaidrotu, kā ir novērojama neverbālās 

pieskaņošanās un kādas ir tās dažādas izpausmes mijiedarbā starp māti un 

bērnu, tika pielietota pretēju gadījumu analīze kā kvalitatīvās pētījuma 

metodoloģijas dizains  



Mērījumi: 
 

•  Bērna uzvedības novērtējuma anketas vecāku forma (Manual for the ASEBA school-age Forms & profiles 
(Achenbach, 2001). Aptauju Latvijā  

adaptējušas I. Laizāne un S. Sebre (2006) Kronbaha alfas koeficienti: agresīvas  

uzvedības apakšskalai 0,82; noteikumu pārkāpumu apakškalai 0,64, trauksme/nomāktība apakšskalai 0,77, noslēgšanās sevī/nomāktība apakšskalai 
0,64 un somatiskas raizes apakškalai 0,69  

•  Neverbālās pieskaņošanās skala (NVP) 

   Pirmais uzdevums – “Olas glābšana” – 15 minūtes filmēšana; videoieraksts kodēts pēc 5 - ballu skalas, divās 

dimensijās: a. Ķermeņu saskaņotība; b. Kopīgā uzmanības pievēršana  

     Otrais uzdevums – 5 minūtes māte atspoguļo bērnu; 5 minūtes bērns atspoguļo māti; katrs video fragments kodēts pēc 

3 – ballu skalas  

     No katrā uzdevumā iegūtajiem datiem tika aprēķinātas standartizētas t vērtības. Mātes prasmes neverbāli pieskaņoties 

bērnam kopējais indekss tika iegūts, saskaitot standartizētās balles no trim apakšskalām: „kopīga uzmanības 

pievēršana”, „ķermeniska saskaņotība” un „mātes prasme neverbāli atspoguļot bērnu”.  

          Augsta vērtētāju saskaņotība, r=0,96; p< 0,01.  

          Lai izstrādātu “Neverbālās pieskaņošanās skalu” tika veikti divi pilotpētījumi.  



Rezultāti


Korelācijas koeficienti starp bērna uzvedības problēmām, mātes neverbālās 

pieskaņošanās rādītājiem un bērna prasmi neverbāli atspoguļot māti (n=30)  



Rezultāti 

Mātei, kurai bija visaugstākie neverbālās pieskaņošanās rādītāji, neverbālo 

pieskaņošanās  aspektu saistība kvalitatīvās analīzes rezultātā  



Rezultāti 
 

Mātei, kurai bija viszemākie neverbālās pieskaņošanās rādītāji, neverbālo 

pieskaņošanās aspektu saistība kvalitatīvās analīzes rezultātā  



Secinājumi (kvantitatīvās pētījuma daļas rezultāti) 

• Mātes neverbālā pieskaņošanās bērnam un bērna prasme neverbāli 

atspoguļot māti nav  statistiski nozīmīgi saistīti arī ar bērna eksternalizētās 

uzvedības rādītājiem vai internalizētās uzvedības rādītājiem.  

• Pastāv negatīva korelācija tendenču līmenī starp bērna prasmi neverbāli 

atspoguļot māti un bērna eksternalizētās uzvedības rādītājiem (bērna prasme 

atspoguļot māti statistiski nozīmīgi negatīvi korelē tendenču līmenī ar 

eksternalizētās uzvedības apakšskalu noteikumu pārkāpumi. Bērna prasme 

atspoguļot māti nav statistiski nozīmīgi saistīta ar internalizētas uzvedības 

apakšskalām  trauksme, noslēgšanās sevī un somatiskas raizes). 

• Kopīgas uzmanības pievēršanas dimensija statistiski nozīmīgi korelē ar 

internalizētās uzvedības apakšskalu noslēgšanās sevī. Pastāv saistības 

tendenču līmeņos starp  eksternalizētas uzvedības apakšskalu apakšskalu 

noteikumu pārkāpumi un kopīgas uzmanības pievēršanas dimensiju un 

ķermenisko saskaņotību. Eksistē negatīva tendence starp internalizētas 

uzvedības apakšskalu trauksme un kopīgu uzmanības pievēršanos starp māti 

un bērnu. 



Secinājumi (kvalitatīvās pētījuma daļas rezultāti) 

 

• Salīdzinot neverbālās pieskaņošanās aspektus māti, kurām ir augsti 

neverbālās pieskaņošanās rādītāji un mātei, kurai ir zemi neverbālās 

pieskaņošanās rādītāji, ir redzams, ka abas no mātēm izmanto pozas, kopīgas 

uzmanības un kustības ātruma neverbālās pieskaņošanās aspektu, bet  viņām 

savstarpēji atšķiras šo aspektu izmantošanas kvalitāte. 

 

• Mātei, kurai bija augsti neverbālās pieskaņošanās rādītāji, tika izdalīti 

sekojoši neverbālās pieskaņošanās aspekti: poza, kopīga uzmanība, kustības 

ātrums un sakņota darbība, emocionāla mijiedarbība un savstarpēja 

saskatīšanās. 

 

• Mātei, kurai bija zemi neverbālās pieskaņošanās rādītāji, tika izdalīti sekojoši 

neverbālās pieskaņošanās aspekti: poza, kopīga uzmanība, kustības ātrums, 

mātes direktīva attieksme attiecībā pret bērnu. 



Secinājumi 
 

•  Jaukot metožu dizains palīdz būtiski padziļināt izpratni par 
pētāmo tēmu 

• Mātes neverbālā pieskaņošanās bērnam sākumskolas 
vecumā nav nozīmīgākais mainīgais, kas saistās ar bērna 
uzvedības problēmām 

•  Psiholoģiskās palīdzības sniegšanā šai vecumposmā 
nepieciešams meklēt citas formas kā darbs diādēs (grupa, 
piemēram) 

• Neverbālās pieskaņošanās aspekti, kas tika novēroti: poza, 
kopīga uzmanības pievēršana, kustību ātrums, bet atšķīrās to 
kvalitatīvais izmantojums pretēju gadījumu analīzē, kā arī 
parādījās aspekti kas atšķīrās tieši ar attieksmes un 
emcionālās kvalitāti (emocionāla mijiedarbība vs mātes 
direktīva attieksme) 



Paldies par uzmanību!

Promocijas darba izstrāde tika veikta Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts doktora studijām 

Latvijas Universitātei” Nr.2009/0138/1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/004 ietvaros.  


