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Valodas attīstība bi-/multilingvāliem bērniem:  
latviešu diasporas Vācijā pieredze 

 
Aptaujā par valodas attīstību bi-/multilingvāliem bērniem piedalījās 72 respondenti.  

Anketas tika aizpildītas par:  

32 bērniem vecumā no 0-5 gadiem 

19 bērniem vecumā no 5 līdz 10 gadiem 

21 bērnu vecumā virs 10 gadiem.  

Lielākā daļa vecāku (54%) atzīmēja, ka bērna pirmā valoda (L1) ir latviešu, bet otrā 
valoda (L2) ir vācu valoda – 72% vecāku. 

Vecāki, kuru bērnu vidējais vecums bija 5;4 gadi atzīmēja, ka visas valodas, kuras 
bērns izmanto saziņā ir vienādi labi attīstītas, t.i. nav vērojama tendence, ka viena 
valoda būtu labāk attīstīta nekā otra. Taču, pieaugot bērnu vidējam vecumam (7;3 
gadi), parādās tendence, ka vienas valodas prasmes kļūst labākas par pārējām. 
Visbiežāk tā ir valoda, kuru bērns dzird un lieto ne tikai ģimenē, bet arī ārpus tās, t.i. 
vācu valoda.  

Otrās valodas apguves līmenis ir saistīts ar bērnu vecumu. Jaunākiem bērniem, kuru 
vidējais vecums bija 5;9 gadi L2 attīstība ir sliktāka nekā vienaudžiem, kuriem tā ir 
dzimtā valoda, taču vecākiem bērniem (vidējais vecums 8;0 gadi) L2 attīstība, pēc 
vecāku domām, ir tāda pati kā vāciski runājošiem vienaudžiem.  

Jaunāki bērni (vidējais vecums 5;0) saziņā priekšroku dod L1 - visbiežāk latviešu 
valodai, taču vecāki bērni (7;3) kā galveno saziņas valodu izvēlas vācu valodu. 
Pārnesumi no vienas valodas otrā izpaužas kā akcents, skaņu izrunas 
neprecizitātes, nepareiza vārdu saskaņošana un nepareiza vārdu kārtība teikumā. Šī 
valodas īpatnības bilingvāliem bērniem ir ļoti noturīgas un nav vērojama tendence 
tām izzust vai samazināties bērnam kļūstot vecākam.  

Atšķirīgs valodu lietojums dažādās komunikācijas situācijās mātei un tēvam ar bērnu. 
Pirmajā attēlā ir atspoguļots, kādā valodā māte sazinās ar bērnu lasot, dziedot, 
kopīgi pārrunājot dažādus notikumus, mierinot viņu, skatoties TV un lietojot mobilās 
aplikācijas. Otrajā attēlā ir atainota komunikācijas valoda šajās pašās situācijās 
bērnam ar tēvu.  



 
1.attēls. Valodas lietojums dažādās situācijās ar māti.  

 

 
2.attēls. Valodas lietojums dažādās situācijās ar tēvu.  

Secinājumi: 

1. Pavisam neliels ir bērnu skaits, par kuriem var teikt, ka viņiem ir divas dzimtās 
valodas.  

2. Agrīnajā vecumā (līdz skolai) bērna saziņā ar apkārtējiem dominē viņa dzimtā 
valoda, taču, bērnam pieaugot, pastāv risks, ka mājās lietotā valoda kļūst 
pasīvāka un bērns komunikācijā vairāk izmantos mītnes zemes valodu. 

3. Vecākiem, kuri vēlas, lai bērns būtu labs divu valodu pratējs, ir nepieciešams 
nodrošināt pastāvīgu abu (vai vairāku) valodu lietojumu dažādās dzīves 
situācijās, it īpaši saglabājot abu valodu aktīvu lietojumu pusaudžu vecumā.  

 

Pētījums tika veikts ar Latviešu biedrības Hamburgā atbalstu. Paldies visiem 
vecākiem, kuri atrada laiku aizpildīt aptaujas anketu! 

Ja ir vēlme vairāk iepazīties ar pētījuma rezultātiem, lūdzu rakstīt 
baiba.trinite@liepu.lv. 

 


