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Pusaudžu vecums – jauna sevis apziņa
◼ Es tēla izmaiņas – saistītas ar straujām 

ķermeņa izmaiņām, kas rada interesi, trauksmi un 
vēlmi salīdzināt sevi ar kultūras ideāliem;

◼ Kognitīvās izmaiņas –
abstraktā domāšana rada 

dziļākas analīzes, kritikas, morālās spriešanas 
spējas, kas veicina tieksmi uz paškontroli, 
pašregulāciju, egocentrismu, paplašinās redzesloks.



Pusaudžu vecumposma uzdevumi
1. Autonomijas un neatkarības sasniegšana  (paškontrole, 
pašdisciplīna, patstāvīgi spriedumi, patstāvīga uzvedības 
regulēšana);

◼ fiziskā attīstība – brīva izvēle, gribas attīstība;

◼ domāšanas attīstība (abstraktā domāšana, 
konceptualizēšana, iztēle) – iespēju saskatīšana;

◼ ierobežojumi, autoritāte – pašcieņa

2. Identitātes formēšanās (noteikt sevi kā personību):

◼ saknes (ciltskoks, ģimenes un kultūras vēsture);

◼ personīgā pieredze;

◼ attiecības (nozīmīgais otrs, referentā grupa)



Pusaudžu vecumā aktivizējas:
➢ uzvedības formu (personīgo un ģimenes) 

izvērtējums;

➢ vērtību izvērtējums;

➢ protests pret visām autoritātēm.

✓Svarīgākais : sevis iepazīšana!

✓Nostiprinās raksturs (nogludinās vai saasinās)



Sevis meklējumi

➢ Jāintegrē dažādi Es tēli;

➢ Jāizmēģina dažādas lomas;

➢ Jāpieņem fiziskais Es.

Kas es esmu?
No kurienes 

nāku?
Uz kurieni eju?

Meklējot atbildes , 
rodas grūtības:

Es nepatīku, 
neesmu spējīgs, 

nozīmīgs

Kļūst par grūto 
pusaudzi



Uzvedības traucējumu iemesli
1. Garastāvokļu maiņas.

2. Jūtīgums pret ārienes, spēju,

prasmju vērtējumu.

3. Svārstīšanās, pretrunas, polaritātes starp:
o sentimentalitāti un raupjumu;

o slimīgu kautrīgumu un atbrīvotību;

o vēlmi būt atzītam, novērtētam un demonstratīvu neatkarību;

o cīņu ar autoritātēm, noteikumiem un ideālu, elku dievināšanu;

o jutīgu fantazēšanu un sausu, loģisku domāšanu; 

o vajadzību pēc sabiedrības un vienatnes;

o būt kā visiem un būt atšķirīgam



Bērni ar uzvedības problēmām: 

aktīvi meklē vai izveido kontekstu, kurā varētu tikt 
pastiprināta viņu negatīva uzvedība, lai

• ietekmētu un kontrolētu vidi;

• apmierinātu pamatvajadzības (drošība, pieņemšana, 
novērtējums, aktivitāte).

Izpausmes un reakcijas:
➢ Emancipācijas izpausmes.

➢ Grupējumi ar vienaudžiem.

➢ Aizraušanās.

➢ Seksuālo tieksmju reakcijas.

➢ Bērnišķīgas uzvedības.

➢ Delikventa uzvedība.



Emancipācija
➢ Nevēlēšanās pēc aprūpes, kontroles.

➢ Cīņa par patstāvību, pašapliecināšanos, savu vietu.

➢ Var izpausties gan rīcībā, gan vārdos (piemēram, vēlme 
dzīvot atsevišķi no vecākiem, bēgšana no mājām, 
klaiņošana)

➢ Veicina pārmērīga, sīkumaina kontrole, patstāvības un 
brīvības ierobežojumi (ja pret pusaudzi joprojām 
izturas kā pret bērnu).



Grupēšanās ar vienaudžiem
➢ Viendzimuma grupas ar pastāvīgu līderi un fiksētām lomām, savu 

simboliku (valoda, rituāli, zīmes, iesaukas).

➢ Mainīgas grupas – nenoteiktas lomas, 

nav pastāvīga līdera, sastāvs mainās.

➢ Stihiskas

Lielākā daļa likumpārkāpumu notiek grupās, kā arī iepazīstas ar 
apreibinošām vielām.



Hobiji, aizraušanās
(vada dažādi motīvi)

➢ Intelektuāli estētiski – (mūzika, vēsture, radiotehnika...) 

vada vēlme izgudrot, domāt; svarīgs process.

➢ Ķermeniski manuāli – (sports, darbmācība, auto vadīšana...) vēlme 
apgūt prasmes, nostiprināt savu spēku, izturību, izveicību; svarīgs 
rezultāts.

➢ Līderis ka aizraušanās – (situāciju vadīšana, organizēšana)- vēlme 
sabiedriskā darbība.

➢ Uzkrājoša - (kolekcionēšana) – vēlme uzkrāt materiālus labumus, 
raksturīga kārtības mīlestība, sīkumainība.

➢ Egocentriska – (mākslinieciskā pašdarbība, publiska uzstāšanās, 
svešvalodu mācīšanās, ekstravagants apģērbs) vēlme būt uzmanības 
centrā, savu spēju demonstrācija.

➢ Azarta – ( likmes) vēlme azarts.

➢ Informatīvi komunikatīva – vēlme pēc jaunas, viegli iegūstamas, 
virspusējas informācijas, kontaktiem, informācija kā saskarsmes 
veids.



Bērnišķīga uzvedība
➢ Atteikums no kontaktiem, spēlēm, ēdiena (saasinās, ja 

pusaudzis šķirts no mājām, jaunā vietā);

➢ Opozīcijas reakcija, izpaužas kā kavējumi, aizmukšana 
no mājām, zādzības, pašnāvības mēģinājumi (ja 
pārmērīgas pretenzijas pret bērnu, slodze, augstas 
prasības pēc panākumiem, ja piedzīvots zaudējums, 
īpaši uzmanības no tuvinieku puses, ja rodas brālis/ 
māsa vai patēvs/pamāte);

➢ Imitācijas reakcija – līdzinās visā kādam noteiktam 
tēlam (izvēli bieži diktē piederības grupa, var būt vēlme 
līdzināties antisociālam varonim);

➢ Noliedzoša imitācija – veido pretēju formu paraugam, 
kā protesta forma;

➢ Kompensācijas reakcija- neveiksmes vienā jomā 
kompensē ar panākumiem citā;

➢ Hiperkompensācijas reakcija – tiecas sasniegt rezultātu 
tieši tajā jomā, kur jūtas vājš.



Delikventa uzvedība
➢ Kavējumi.

➢ Bēgšana no mājām (bailes no soda, izvairās no kontroles 45%, ja 
cietsirdīgi izturas 26%, kā protesta, uzmanības reakcija 20%, ja 
slikts garastāvoklis 9%).

➢ Vielu lietošana (atkarība no grupas; individuāla, psihopātija).

➢ Seksualizēta uzvedība.

➢ Suicidāla uzvedība (10% gadījumu nopietna vēlme, 90% - sauciens 
pēc palīdzības).

➢ Huligānisms.

➢ Zādzības.

➢ Izspiešana.

o Bieži audzināšanas trūkums, nepieskatīti bērni;



Vielu lietošana
➢ Vēlme neatšķirties no vienaudžiem, būt pieņemtiem.

➢ Ziņkāre.

➢ Neatkarības demonstrēšana.

➢ Vēlme izrādīt savu pārākumu.

➢ Visi sliktas uzvedības iemesli: uzmanība; vara; atriebība; savas 
nespējas izjūta.

◼ Svarīgi saprast dzīves mērķus, uzdevumus.

Vielas iedarbojas uz visu: apziņu, ķermeni, emocijām.

4 stadijas:

1. eksperimentēšana (epizodiski, viegli apreibst);

2. regulāra lietošana (brīvdienās, plāno, sākas kavējumi);

3. ļaunprātīga lietošana (pieaug doza, konflikti, reibums – norma);

4. atkarība (lieto ikdienā, lai justos normāli)



Citi traucējumi
➢ Ēšanas (aptaukošanās, bulīmija, anoreksija) – traucēta 

ķermeņa shēmas apzināšanās, nespēja atšķirt ķermeniskas 
sajūtas (t.sk. izsalkumu) cieša atkarība ģimenes grupā, 
meitenes netiek mīlētas kā individualitātes, mēģinājums 
atgūt kontroli par savu dzīvi ar ēšanas palīdzību, zems 
pašvērtējums, nospiedoša vientulības izjūta ;

➢ Datorspēļu atkarība- noliedz savu iekšējo pasauli, tieksme 
pēc atkarības objekta (vēlmju objekta), depresīva 
trauksme, regresija – visvarenības fantāzijas, maģiskā 
domāšana.



Vecāku ietekme
➢ Vecāks – vara, autoritāte, kas kļūst par bērna iekšējo autoritāti, ko 

vēlāk projicē uz partneri, priekšniekiem.

➢ Vecāki projicē uz bērnu savu neizdzīvoto dzīvi – kas ir milzīgs slogs 
bērniem. Vecākiem jādod brīvība: kļūt pašiem! Neapzināti vecāki 
sniedz bērniem pretrunīgu vēstījumu: 

• Esi veiksmīgs un dari mani laimīgu, bet neesi tik veiksmīgs, lai 
atstātu mani vienu!

➢ Tas ko varam iedot saviem bērniem – vairāk attīstīt savu 
individualitāti, tad bērni dara to pašu.



Laimīgi bērni 

Laimīgiem vecākiem!


