
Sarežģīti bērni un 
motivācija

VEBINĀRS

16:00-18:00
Līga Bērziņa



● Bērns nekārto savu istabu, visu atstāj aiz sevis. 
● palīdzēt man virtuvē vai iztīrīt savu istabu prasa lielu 

piespiešanos.
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● Vai bērniem ir idejas, kādi ir kārtošanas algoritmi?
● Vai mājās ir precīzi noteikumi? 
● Vai mājās ir atrunātas konsekvences par vienošanās 

nepildīšanu?
● Vai bērns ir atbilstošā vecumā?



Kārtošanas struktūra

 Laika limiti
 Pieraksti, ko esi sakārtojis
 Mantas iedali kategorijās 

(pēc krāsām, materiāliem, 
spēlēšanās biežuma), 
katrai no tām sava vieta

 Slēp balvas, ko atrast, ja 
kārto

 Sakārtot = Pienākums



Sadali darbus

 Plānotājs
 Piedāvā izvēles 

iespējas, tad kopīgi 
kārtojiet

 Personīgie checklist 
dienām

 Plāno darbu secību
 Kārtošanas kalendārs





Atbrīvojies no liekā

 1 jauna pret 3 vecām mantām
 Paturi tikai vajadzīgo
 Ja bērns ko pāraug – atbrīvojies!
 Pieņem lēmumu 3 sekunžu laikā
 Kastes

 Ziedošanai

 Šķirošanai

 Vismīļākajām mantām

 «Cietums»

 Kārtošanai pa iedalījumiem (bārbijas, lego, mašīnas, mīkstās rotaļlietas u.tml.)



Motivē ar vārdiem

 Pamani un izcel kārtību!
 Paslavē, kad darbs pabeigts
 Jāveido vēlme pašiniciatīvai
 «Nabaga lellei taču arī gribas pie saviem 

draugiem kastē!»



Kopā jautrāk

Aicini palīgā:

• Vecākus
• Vecvecākus
• Brāļus, māsas
• Draugus (piezvani, ja nav blakus)

Uzņem bildes un parādi citiem.



Padari pienākumu patīkamāku

 Mūzikas klausīšanās –
kārtosim ritmā!

 «Kārtojam kopā?» Rādi 
piemēru!

 Izkustēšanās



Kā palīdzēt šajā ceļā?

● Vizualizēt problēmu un tad risinājumu karti
● Reversā stratēģija – izdomājam rezultātu un tad domājam, kā 

nokļūt līdz tam 
● Mēģinājumu un kļūdu metode 
● Manipulējam ar objektiem un faktoriem – mainot kādu 

elementu, izmainās visa situācija
● Meklējam kopīgos modeļus problēmās (kāpēc nekārtība ir tieši 

trešdienās, kāpēc strīdi ir tieši vakaros)



● Bērns reaģē fiziski agresīvi uz katru mūsu lūgumu palīdzēt 
mājas darbos
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Ir bērni, kuriem, iespējams, ir

➔ problēmas ar problēmu risināšanas prasmēm;

➔ problēmas ar impulsu 
kontroles prasmēm;

➔ pataloģiskais izvairīšanās sindroms;

➔ kādi citi izaicinājumi
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Ir bērni, kuriem ir zema fleksibilitāte

• Grūtības uzsākt darbu un grūtības darbu noslēgt

• Grūtības pārslēgties starp aktivitātēm

• Vēlme pēc struktūras un paredzamības

• Grūtības vienus noteikumus attiecināt uz citu vidi
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Ir bērni, kuriem ir ļoti izteikta neatkarības 
izjūta

• Iedod noteikumus, un viņi 
tos pārkāps;

• Saki: ”Nē!”, un viņi atradīs neskaitāmus veidus, kā to apiet;
• Atbildēs ar Nē uz jebkuru spiedienu, kaut pašu labā;
• Atteiksies no lieliskākajām lietām, ja jutīs kaut mazāko spiedienu;
• Sabotēs savus un citu panākumus
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Opozicionāla
uzvedība
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Kas rada opozicionālu uzvedību?

• Disfunkcionāla un/vai haotiska ģimenes dzīve;
• Ģimenē ir vai ir bijušas atkarību problēmas;
• Vājas, mainīgas, nekonsekventas 

robežas bērna audzināšanā;
• Vide, kur šāda uzvedība ir laba izdzīvošanas stratēģija;
• Garīgās veselības problēmas ģimenes 

loceklim vai pašam bērnam;
• Piesaistes problēmas;
• Trauksme un depresija;
• Traumatiski notikumi

Walls, Scott. Oppositional, defiant & Disruptive Children and Adolescents: Non-Medication Approaches for the Most Challenging ODD Behaviors . 
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Kas rada opozicionālu un narcisistisku 
uzvedību? 

• Viņi gandrīz nekad nav dzirdējuši: “Nē!”;
• Konsekvenču trūkums uzvedības problēmu gadījumā;
• Vecāki uzskata, ka visi citi vainīgi pie bērna problēmām;
• Pieaugušie nodrošina, lai bērni labi jūtas par jebko, ko dara viņu bērni;
• Zemas vai neeksistējošas prasmes risināt savas problēmas 

jo tās risina pieaugušie;
• Bērnam nav iespēju garlaikoties, jo pieaugušie visu laiku cenšas viņu 

izklaidēt;
• Kad bērns paliek destruktīvs, pieaugušie ignorē to vai uzbrūk 

ikvienam, kurš cenšas bērnu disciplinēt;
• Izlaists bērns bez pienākumiem un bez brieduma novērtēt savas 

privilēģijas.
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Problēmas varētu nebūt 
bērna motivācija, 

bet motivācija varētu 
būt arī pretošanās 

pieaugušajiem
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Kas vienam izskatās kā  
nekontrolējama 

uzvedība, otram var būt 
kontroles iegūšanas 

uzvedība



● Mans ir garais jautājums īsā formā - motivācija un kovids, īpaši pusaugu un 
jauniešu vidū.... Respektīvi, mani pusaudži bija veiksmīgi gan skolā, gan 
ārpus skolas aktivitātēs, atbildīgi, aktīvi, priecīgi, kala plānus. Tagad ritēs jau 
trešā ziema 'kovid ēnā' - viņi redz, ka situācija pa lielam nemainās. Motivācija 
kaut ko darīt paliek arvien vājāka - kāda visam jēga... Daudzi iepriekš 
sasniegto rezultātu plāni ir izplēnējuši. Arī man, kā vecākam, paliek ar vien 
grūtāk motivēt. Es varu dot atbalstu šodienai. Īpaši grūti šobrīd klājas 
11.klases skolniecei... jo ir bez 5 minūtēm pieaugušais...
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Laika perspektīva (Rovelli)
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pozitīva pagātne pozitīva tagadne pozitīva nākotne

negatīva nākotnenegatīva tagadnenegatīva pagātne



● Dēlam 14 gadi un galīgi zudusi motivācija mācīties. Kad vēl skola bija vaļā, gāja ar prieku un 
puslīdz mācījās vakaros, bet mājsēdes laikā atkal ir palaidies. Uzdevumus pilda, bet neiedziļinās 
saturā un skolotāja prasībās, attiecīgi dažkārt ir kāda nesekmīga atzīme un darbs ir 
jāpārraksta. Reti kad pats piesakās pārrakstīt, parasti es uz to mudinu.

● Daudzi mācību priekšmeti nesaista, neredz praktisko pielietojumu, toties datorpspēles var visu 
dienu spēlēt, bet vai tās ko iemāca?

● Ļoti bieži ir aizkaitināts par jebkuru sīkumu, bet pieņemu, ka pusaudzim tas ir raksturīgi.
● Viņš man ir vienīgais bērns, bet rokas jau nolaidušās, motivējot, stāsto savu vai citu pieredzi, ka ir 

jāmācas un jāizprot, kā notiek procesi, lai dzīvē ko sasniegtu, ka nauda nebirst no gaisa utt., ujp.
● Tādēļ būtu pateicīga dzirdēt citu pieredzi un iespējams kopīgi atrast izeju.
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Bērna pamatvajadzības
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Kontroles sajūta

Jautrība

Piederība

Sasnieguma sajūta



Iekšējie motivatori

• Sasniegumu un kompetences sajūta;
• Meistarības sajūta – ka tu dari kaut ko 

lieliski, un tas izdodas;
• Kontroles sajūta;
• Autonomija;
• Sensorās sajūtas;
• Palīdzēšana citiem un laba jušanās par to
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Biežākie motivācijas slazdi īsumā

Bērna teiktā labošana, darbu labošana

Mazu, pozitīvu izmaiņu nepamanīšana

Problēmu mērogu mainīšana (it īpaši bērniem ar labu iztēli)

Negatīvi pamatspriedumi par personību, par uzvedību

Pārāk daudzu, detalizētu un biežu norāžu došana

Didaktika “Ko tu tagad darīsi”, “Kas bija jādara?”, “Atceries, ko runājām?”

Attaisnojumu meklēšana
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● Veiciniet komandas garu, atbalstiet katru aktivitāti, kur bērni 
sadarbojas (pat ja tas nozīmē vēlāk aiziet gulēt) 

● Pievērsiet uzmanību, kad viņi spēlējas kopā, apbalvojiet laimes 
mirkļus



● Mans 3.klasnieks kļuvis ļoti demotivēts. Sākās tas pavasarī, kad bija nogurums pret attālinātajām 
mācībām, bet šobrīd ne pāŗāk bieži, tomēr regulāri atkal dzirdu vārdu, kas man nepatīk.,,Situācijās, 
kad jāmācās, kad reāli jāpilda mājas darbi, kad lūdzu palīdzēt ar kādiem nelieliem mājas darbiem, 
dzirdu NĒ. Vienkāršu un bezkaislīgu “Nē”. Mans 9gadnieks par visām lietām vienkārši pasaka –
“Nē”, un izliekas, ka tālāko sarunu, kad mēģinu teikt, ka ir lietas, kas jādara, kas ir viņa pienākums 
un ko nevar nedarīt, piemēram, tos pašus skolas mājasdarbus, viņš vienkārši nedzird. Izliekas, ka 
nedzird, nereaģē. Saprotu, ka daļēji, tā ir kaut kādu robežu pārbaudīšana, bet reizēm nelīdz ne 
saprātīgu argumentu izklāsts, ne apelēšana pie darbiem, kas sakrāsies un būs jāpilda vairāk, ne 
skaidrošana, ka skolotājai ir svarīgi, lai tas darbs būtu izdarīts nevis viņas, bet gan tevis dēļ, lai tu 
saprastu mācības. Zinu, ka nedrīkst, bet reizēm nolaižas rokas un piedraudu, ka nedabūs kaut ko, 
kas viņam ļoti patīk, piemēram, netiks līdzi tētim un brālim makšķerēt (kas parasti gan nostrādā), ir 
reizes, kad šis noslēdz bērnu vēl vairāk un viņš absolūti “aizveras” un nav sadarboties gribošs.,, 
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Kas notiek?

Viņiem nav intereses par mācībām

Viņi ir skaļi un traucē citus

Viņi atsakās sadarboties

Viņu negatīvā attieksme ietekmē citu uzvedību un sekmes

Viņi nepārtraukti pļāpā, grozās, ir telefonā

Viņi uzdevumus pilda pavirši, nepabeidz tos ne mājās, ne skolā

Viņi neiesniedz pat izpildītus mājas darbus

Viņi aizmirst un pazaudē savas un citu lietas
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Bioķīmija?

• D, B vitamīna, dzelzs vai citu mikroelementu trūkums?
• Depresija?
• Miega kvalitāte?
• Bioritmi kopumā?
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Pirmsskolas vecuma bērni

• Plānojiet kopā - Ko tu vēlies darīt nedēļas nogalē, ko 
mēs darīsim pēc bērnudārza, ko būtu jauki sagatavot 
vakariņām, ko aicināsim uz tavu dzimšanas dienas 
ballīti, kartona kaste būs vilciens vai māja?

• Māciet pazīt pulksteni
• Palūdziet padomu, kā rīkoties 

kādā konkrētā situācijā
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Sarunas

• Kas tev palīdzētu piecelties uz bērnudārzu?
• Tev ir idejas, kā uzturēt istabu kārtībā?
• Tev ir idejas, kā jūs ar māsu varētu 

tik daudz nestrīdēties?
• Vei tev ir nepieciešama palīdzība….
• Tu redzi kā samazināt datora lietošanu ģimenē?
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Sākumskolas bērni

• Kā pavadīt brīvo laiku, kādos pulciņos piedalīties?; 
• Māciet izsvērt katra lēmuma plusus un mīnusus;
• Māciet bērnam plānu A, plānu B, plānu C;
• Palūdz padomu, kā rīkoties kādā konkrētā situācijā;
• Sagatavojiet sarakstu, par kādām lietām bērns ir atbildīgs skolā;
• Pavaicā bērnam, vai ir kas tāds, kas viņa dzīvē nestrādā, 

un ko viņš vēlētos mainīt
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Mājasdarbu jautājumi

• Pārdomājiet, tai tiešām jācīnās par to pildīšanu vai 
nepildīšanu? – tā ir skolas problēma vai jūsējā? - Es tevi mīlu 
pārāk stipri, lai cīnītos ar tevi par mājasdarbiem

• Veiciniet bērna iekšējos dialogus, spēju saprast sevi, savas 
motivācijas sistēmas

• Piedāvā savu palīdzību, bet neuzspied to
• Ja bērnam skola un mājas ir karalauks, viņš būs pārguris, 

trauksmains, nemotivēts
• Ja bērnam nav mājās iespēja kontrolēt savu vidi, viņš meklēs 

kontroles iespējas ārpusē
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Pamatskola +

• Izsvērt riskus;
• Mācieties vērot vienaudžu spiediena ietekmi;
• Māciet bērniem morāles dilemas;
• Māciet bērnam YOLO relativitāti;
• Māciet bērnam adrenalīnu saņemt veselīgā veidā;
• Veselības jautājumi – alkohols, narkotikas, zālīte, sekss;
• Palūdz padomu, kā rīkoties kādā konkrētā situācijā;
• Veidojiet izmaksu analīzi saviem lēmumiem 
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Kas motivē vienu bērnu, ne obligāti motivē citu

➔ Bērni varētu negribēt vienas un 
tās pašas lietas;

➔ Viņiem var būt dažādi iemesli, 
kāpēc viņi vēlas vienu un to pašu
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Bērnam ir atkarība no datorspēm un Youtube
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Aplikācijas aktivitāšu monitoringam:

➔ Family link;

➔ Qstudio;
➔ Life360;
➔ ScreenTime;
➔ Family Time;
➔ Mama Bear.
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Kādas 
aplikācijas 

izmantojat jūs?



Vecuma ierobežojumi aplikācijām
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● Manai meitai (12 gadi) bija skoliotiska stāja. Visticamāk, ka attālinātās 
mācības (sēdošais dzīvesveids gan stundās ZOOMā, gan MD) ir 
veicinājušas skoliozi. Esma runājušas un pārrunājušas, ka jāsēž taisni, 
jāvingro u.tt. Ja ar vingrošanu vēl iet, tad sēdēt, staigāt taisni aizmirstas, kad 
iespējams- ejam pie fizioterapeita, bet ar to visu ir par maz. Svarīgs atslēgas 
vārds ir motivācija- kā tādu noturēt šādos ilgtermiņa uzdevumos? Te ar 
uzslavām nepietiek- pie tām pierod, vēlme bija par Disnejlendu- kādu brīdi 
tas motivēja, bet tad meita saprata, ka jāieguldās daudz un - iztiks bez 
Disnejlendas. 
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➔ Tev ir jādzīvo sava dzīve un bērnam – savējā;

➔ Tavas veiksmes ir tavas veiksmes, bērna veiksmes – bērna;

➔ Nodali bērna problēmas no savām problēmām;

➔ Neliec bērnam piepildīt tavus sapņus
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• Ablon, J. Stuart. Changeable. Penguin Publishing Group
• Reuter PhD, Tyson . Standing Up to OCD Workbook For Kids: 40 Activities to 

Help Children Stop Unwanted Thoughts, Control Compulsive Behaviors, and 
Overcome Anxiety . Rockridge Press.

• Rollnick, Stephen. Motivational Interviewing in Schools (Applications of 
Motivational Interviewing)Guilford Publications.

• Stixrud, William. The Self-Driven Kid. Penguin Publishing Group
• Walls, Scott. Oppositional, defiant & Disruptive Children and Adolescents: 

Non-Medication Approaches for the Most Challenging ODD Behaviors
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