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sertificēts psihologs 
Bū Hejlskovs-Elvēns

- uzvedības problēmu 
risināšanas metode

Mieru 
saglabājošā 
pieeja



Kad uzvedība ir problemātiska?  
Kad mēs to izjūtam kā problēmu 

- kam? 
- mēs uzvedību definējam par 

problemātisku tad, kad tā mums 
kļūst par problēmu; 

- visbiežāk tas ir gadījumos, kad 
mums pašiem trūkst pareizo 
metožu 

No šīs definīcijas izriet, ka ir 
situācijas, kurās mēs varam 
izvairīties no bezspēcības

Kam jāpievērš 
uzmanība?



Atbildības princips



Ja mums trūkst pareizo 
metožu, mēs reizēm 
cenšamies atbrīvoties no 
atbildības.

Atbildības princips



Tādā gadījumā mēs diemžēl 
cenšamies atbildību uzvelt 
tiem, kas to spēj uzņemties 
vismazāk: 

- piederīgajiem, 
- politiķiem un vadītājiem, 
- personai ar konkrēto 

uzvedību.

Atbildības princips



Bieži – personai ar 
konkrēto uzvedību, 
uzskatot, ka viņš/viņa ir:  

- ietiepīgs, 
- bez motivācijas, 
- prasības noraidošs, 
- spītīgs, 
- nepaklausīgs.

Atbildības princips



Mēs strādājam autodarbnīcā 
- Kurš darbnīcā ir atbildīgs par 

automašīnas apkopi un remontēšanu? 
- Mašīnas īpašnieks? 
- Mašīna? 

- Mašīnai nav vajadzības sadarboties 
- Mašīna pati nevar izvairīties  

no būšanas sabojātā stāvoklī 

- Mehāniķim ir jāgādā, lai  
tam būtu vajadzīgie darbarīki  
un metodes 

Jankas autodarbnīca

















Mēs strādājam autodarbnīcā 
- protams, mums ir visi parastie 

instrumenti 
- un visi speciālie instrumenti, kādi 

mums jebkad varētu būt vajadzīgi

Jankas autodarbnīca



Mēs strādājam autodarbnīcā 
- Kurš darbnīcā ir atbildīgs par 

automašīnas apkopi un remontēšanu? 
- Mašīnas īpašnieks? 
- Mašīna? 

- Mašīnai nav vajadzības sadarboties 
- Mašīna pati nevar izvairīties  

no būšanas sabojātā stāvoklī 

- Mehāniķim ir jāgādā, lai  
tam būtu vajadzīgie darbarīki  
un metodes 

Jankas autodarbnīca



Saņemot soda kvīti, varat  
izvēlēties divus domāšanas 
modeļus: 

- Mašīnu biju novietojis nepareizi.  
Tas bija muļķīgi.  

- Stāvietu kontrolieris ir idiots. 
- Ja izvēlaties domāt pēc otrā modeļa,  

arī nākamajā dienā auto novietosiet 
tāpat kā iepriekš  

- un saņemsiet jaunu soda kvīti, 
- un apstiprināsies jūsu viedoklis: 

stāvvietu kontrolieri ir idioti, 
- kas nozīmē, ka jūs neko nebūsiet 

iemācījies.

Stāvvietu kontrolieris



Mēs strādājam autodarbnīcā 
- Kurš darbnīcā ir atbildīgs par 

automašīnas apkopi un remontēšanu? 
- Mašīnas īpašnieks? 
- Mašīna? 

- Mašīnai nav vajadzības sadarboties 
- Mašīna pati nevar izvairīties  

no būšanas sabojātā stāvoklī 

- Mehāniķim ir jāgādā, lai  
tam būtu vajadzīgie darbarīki  
un metodes 

Jankas autodarbnīca



Mehāniķis nedrīkst  
izmantot metodes, 
kas rada risku   
sabojāt automašīnu!

Jankas autodarbnīca



Cilvēki, kas var labi 
uzvesties,  
tā arī rīkojas.

Ross Grīns



Ja ne, tad cilvēks varbūt 
nespēj izpildīt tam izvirzītās 
prasības un gaidas attiecībā uz 

- spēju saprast savas rīcības sekas 
- elastīgumu 
- izturību 
- spēju vadīt savus impulsus 
- sociālajām prasmēm 
- izturību pret stresu  
- komunikācijas prasmēm   
- spēju piemēroties



Cilvēki, kas var labi 
uzvesties,  
tā arī rīkojas.

Ross Grīns



Audzināšana?
Vienīgā problēma ir tā, ka 
mums ir jāmaina sava 
domāšana  
un jāaizmirst viss, ko esam 
iemācījušies no tā, kā reiz 
audzināja mūs pašus 

- Kad parastie paņēmieni 
nedarbojas, jāmeklē kas 
īpašs  

- Jāatpazīst brīži, kad 
“parastie” paņēmieni 
nedarbojas, nevis tas pats 
jāpiemēro vēl intensīvāk 

Atkārtoti neizmantot metodes, 
kuru neefektivitāte jau ir 
pierādījusies!



izteikt rājienu 
noteikt robežas 
sodīt 
sekas

Metode?



Atbildības princips



Konfliktus bieži var skaidrot kā 
risinājumu savstarpēju mijiedarbība: 
-man ir problēma, kuru es atrisinu, 
-mans risinājums bieži kļūst par kāda cita 
problēmu, kuru tas risina 
-tādā veidā, kas rada problēmu man, kuru 
es sāku risināt... 

Šāda veida konfliktiem vienīgais 
risinājums ir atrast tādu risinājumu, 
kas nekļūst par problēmu otram 
cilvēkam. 

Konflikti



Atbalsts 
pretestības vietā  



Mēs vēlētos iemācīt personām, ar 
kurām strādājam, izmantot 
risinājumus, kas mums nerada 
problēmu.  
Taču loģiskāk būtu, ja mēs atrastu 
risinājumus, kas nerada problēmu 
viņiem. 
Tādējādi varam izvairīties no  
bezspēcības, kādu izjūtam 
kontroles zaudēšanas brīžos.

Risinājumi



Lai varētu sadarboties ar citu, 
cilvēkam vispirms vajadzīga 
paškontrole

Kontroles princips



Kontroles princips

Zaudēt kontroli ir biedējoši. 
Tas izpaužas kā  

- vardarbīga trauksme 
- sitieni 
- spērieni 
- kodieni 
- postīšana 
- vardarbīga paškaitniecība 



Kontroles princips

Tāpēc kontroles saglabāšanai persona 
izmanto dažādus risinājumus un stratēģijas 

- Atteikties
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Afekta regulēšana
A

fe
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Paškontrole

Laiks

Afekta izraisītājs 

Haoss

Stratēģijas: 
- atteikties 
- melot 
- aizbēgt 
- spļaut vai sist 
- paškaitniecība 
- piedzerties 
- draudēt 
- lamāties
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Laiks

Afekta izraisītājs

Kaos
Kontroles zudums

Paškontrole

Afekta regulēšana



Kontroles princips

Tāpēc visam mūsu darbam jābūt virzītam uz 
mērķi – lai attiecīgais cilvēks vienmēr 
saglabātu paškontroli;    
un, nonākot grūtā situācijā, mūsu mērķim 
vienmēr jābūt – lai  cilvēks pēc iespējas 
ātrāk atgūst paškontroli,  
un mums jāizmanto metodes, kas cilvēkam 
atvieglo kontroles nodošanu mums.



Metode
Tikt galā ar smagām 
situācijām, tās nesaasinot 
Izvērtēt, kāpēc radās tik 
lielas grūtības  
Pārmaiņas – lai situācija 
neatkārtotos



Tikt galā ar smagām 
situācijām, tās nesaasinot 
Izvērtēt, kāpēc radās tik 
lielas grūtības  
Pārmaiņas – lai situācija 
neatkārtotos

Metode



Emociju lipīgums
Afekti ir lipīgi – mēs jūtam 
citu emocijas 
Šo funkciju veic spoguļneironi  
Mēs spoguļojam viens otra 
muskuļu sasprindzinājumu 















Emociju lipīgums
Visi bērni piedzimst ar spēju 
attīstīt emociju lipīgumu.  
Tas ir empātijas attīstības pirmais 
posms.  
Daļai bērnu novēro apgrūtinātu 
tālāko empātijas attīstību  
Spēja nošķirt savus afektus no citu 
cilvēku afektiem tiem veidojas 
vājāk nekā pārējiem.  
Psihožu, demences un smadzeņu 
bojājumu gadījumos šī spēja zūd. 
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Kontroles zudums

Paškontrole

Laiks

Afekta izraisītājs

Haoss

mieru saglabājošās stratēģijas



Klusini emociju izpausmes 
Izvairies no dominējoša acu 
kontakta  
Runā mierīgi, nepaceļot balsi un 
nesasprindzinot žokļus 
Uzvedini personu uz domām par 
ko citu  
Novirzi

Mieru saglabājoša 
izturēšanās



Respektē otra personīgo telpu  
- Ik reizi, kad kāds no tevis 

attālinās par diviem soļiem, arī 
tu sper divus soļus atpakaļ.  

- Izvirzot prasības, soli atkāpies.  
- Nestāvi otram tieši pretī.

Mieru saglabājoša 
izturēšanās



Mieru saglabājošā izturēšanās



Mieru saglabājošā izturēšanās



Mieru saglabājošā 
pieeja

Ja kādu pārņem nemiers – 
apsēdies 
Neizcel savu ķermeni fiziski  
Iedomājies, it kā tu tumšā 
sestdienas vakarā nāktu mājās 
no pilsētas centra! 
Neļauj, lai tev pielīp citu 
cilvēku nemiers 
Aplipini pārējos ar savu mieru
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Mieru 
saglabājošā 
pieeja 
- haosa stāvoklī

Nogaidi – bieži ar to arī pietiek 
Atbrīvo telpu no pārējiem 
klātesošajiem – lai iegūtu vietu 
un mieru 
Izvairies pieskarties ar 
sasprindzinātiem muskuļiem  

- ja kāds tevi satver, atslābinies



un “avārijas” situācijās, kurās 
vajadzīga aktīva rīcība  
-seko personas kustībām, nesatver 
stingri, jo tas paaugstina adrenalīna 
līmeni 
-pēc pāris sekundēm aktīvi atlaid 
tvērienu 
-centies neradīt sāpes,jo tās vairo 
stresu

Mieru 
saglabājošā 
pieeja 
- haosa stāvoklī
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Mieru 
saglabājošā 
pieeja

Miers 
Nogaidīt 
Atgriezties pie ikdienas darbībām 
Sakopt 
Turpināt novirzīt
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Atkal ikiena

Izvērtēt situāciju



Tikt galā ar smagām 
situācijām, tās nesaasinot 
Izvērtēt, kāpēc radās tik 
lielas grūtības  
Pārmaiņas – lai situācija 
neatkārtotos

Metode



Ja kaut kas neiet,  
kā nākas,  

tad kaut kas nav 
pareizi
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Afekta izraisītājs

Kaos

Ikdiena - izvērtējums
- Kas notika pirms situācijas rašanās? 
- Ko mēs gaidījām no personas - ko 

tai vajadzēja spēt?  
- Vai pastāvēja pietiekamas 

struktūras, kas palīdzētu personai 
tikt galā ar to, ko mēs no tās 
gaidījām? 

- Kas bija afektu izraisošais faktors? 
- Vai personas afekta 

uzliesmojumu izraisošais faktors 
bija mūsu uzvedība? 

- Kā rīkoties, lai tas vairs 
neatkārtotos? 
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Afekta izraisītājs
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Saasināšanās fāze - izvērtējums
- Kādas stratēģijas persona centās izmēģināt? 
- Vai šīs stratēģijas būtībā bija pieņemamas? 
- Vai personai bija iespēja sakopot spēkus un 

saglabāt kontroli? 
- Vai mēs izmantojām risinājumus, kas radīja 

problēmu personai, kuru tā savukārt bija 
spiesta risināt? 

- Vai situācijas saasināšanās fāzē mēs 
paaugstinājām personai izvirzītās prasības? 

- Vai mēs izmantojām stratēģijas, lai 
situācijas saasināšanās fāzē palīdzētu 
personai saglabāt paškontroli? 

- Vai mēs to vietā izmantojām ķermeņa 
valodu un balss toni, kas mazināja 
personas spējas saglabāt paškontroli? 

- Vai mēs izmantojām novirzīšanas 
paņēmienus, lai aktīvi palīdzētu  
personai saglabāt paškontroli?
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Affektutlösare

Kaos

Haosa fāze – izvērtējums

- Vai situācija bija bīstama?  
- Ja situācija bija bīstama: 

- vai mēs to ātri un efektīvi pārtraucām, 
nepalielinot konflikta līmeni? 

- Ja situācija nebija bīstama: 
- vai mēs būtu varējuši atturēties no 

iejaukšanās? 

- Vai mūsu uzvedība haosu mazināja vai 
pastiprināja?
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Atrisināšanās fāze - izvērtējums

- Vai personai tika dota 
vajdzīgā vieta un miers, lai 
spētu labi nomierināties? 

- Vai mēs darījām ko tādu, kas 
situāciju atkal saasināja?
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Ingen kontroll

Självkontroll

Tid

Affektutlösare

Kaos

Atkal ikdiena – izvērtējums

- Kādas struktūras būtu 
jāmaina, lai situācija 
neatkārtotos? 

- Vai mums ir rīcības plāns, kas, 
mūsuprāt, varētu darboties, ja 
līdzīga situācija atkārtotos 
vēlreiz?
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Shēma

Atzīmējiet ar krāsām 
- sarkans = nopietna problēmuzvedība 
- dzeltens = viegla problēmuzvedība 
- zaļš = ok 

Līdzsvarotai ikdienai vajadzīgs mazliet 
sarkanā, šur tur dzeltenā un daudz zaļā  
Kad sarkanā nav vispār, kritērijus pamaina tā, 
lai sarkanā krāsa atkal nedaudz atgrieztos
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Slikti gulējis

Maņu uztvērumu pārslodze

Haoss

Nezina, kas notiks

Netaisnība Nepareizs ēdiens

Stresa apzināšana 
   Uhrskov & Hejlskov Elvén 2007 

Brīdinājuma pazīmes



Stress assessment 
   Uhrskov & Hejlskov Elvén 2007 



Stress assessment 
   Uhrskov & Hejlskov Elvén 2007 



Stress assessment 
   Uhrskov & Hejlskov Elvén 2007 



Stress assessment 
   Uhrskov & Hejlskov Elvén 2007 



Stress assessment 
   Uhrskov & Hejlskov Elvén 2007 



Tikt galā ar smagām 
situācijām, tās nesaasinot 
Izvērtēt, kāpēc radās tik 
lielas grūtības 
Pārmaiņas – lai situācija 
neatkārtotos

Metode
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Prasības
Mūsu visbiežāk izmantotais 
darbarīks ir prasības   

Mums jāizvirza prasības 
- mums jākompensē atsevišķu 

personu ierobežotās spējas 
zināt, kas tām ir vislabākais 

Bet mums jāuzņemas atbildība 
par prasību izvirzīšanu



Atbildība par prasību 
izvirzīšanu

Mums jāpārliecinās, ka mūsu 
gaidas atbilst tam, ko persona 
šobrīd var un spēj 

- Cilvēki, kas var labi uzvesties, 
tā arī rīkojas 

Un mēs nevaram sagaidīt, ka 
persona vienmēr teiks jā 



Prasību samērīgums 

Viens no risinājumiem ir NĒ 
Visiem ir tiesības teikt nē! 
Uzdevums ir prasības izvirzīt 
tā, lai otrs spētu teikt jā 

- saprotamas struktūras 
- fiziskas







Prasību samērīgums

Visiem ir tiesības teikt nē! 
Uzdevums ir prasības izvirzīt 
tā, lai otrs spētu teikt jā 

- saprotamas struktūras 
- fiziskas
- noteikumi 
- laiks  

- laika struktūras kompensē to, ka 
otram nav izpratnes par nākotni



Un pārējais jau ir atbalsts: 
-līdzdalība 
-veidot saskarsmi, piemērojoties otra cilvēka 
priekšnoteikumiem un spējām: 

- cilvēki, kas var labi uzvesties, tā arī rīkojas 
-Komunikācija 
-Atbalsts labākas izpratnes veidošanai: 

- emociju apstiprināšana 
- priekšmets-pamudinātājs 
- pabeigšanai vajadzīgais laiks 
- pārraudzīt situāciju 
- dot izvēles iespējas 
- nogaidīt 
- «snaudas» režīms

Prasību samērīgums



Cilvēki katrā 
situācijā rīkojas 

tā, kā ir 
vissaprotamāk
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situācijas saasināšanās



Konkrētā novirzīšana 
- runāt par personas interesēm 
- jautājumi 
- skaties! 

Afektīvā novirzīšana  
- humors 
- personas nomaiņa 
- droša un labi zināma darbība 

Perceptīvā novirzīšana 

Novirzīšana



Rīcības plānā ir pieci punkti: 
• Dot vietu personas pašas izvēlētajām 

stratēģijām. 
• Izmantot vienu konkrēto novirzīšanu, 

kas izrādījusies derīga jau iepriekš 
• Izmantot vienu afektīvo novirzīšanu, 

kas izrādījusies derīga jau iepriekš 
• Izmantot vienu afektīvo vai perceptīvo 

novirzīšanu, kas izrādījusies derīga jau 
iepriekš 

• Pārtraukt, visiem aizejot no situācijas, 
vai ar kustības palīdzību

Rīcības plāns





- metode uzvedības 
problēmu risināšanai  

www.hejlskov.se

Mieru  
saglabājoša  
izturēšanās

sertificēts psihologs 
Bū Hejlskovs-Elvēns


