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LIETOTIE SAĪSINĀJUMI UN NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI
ANO

Apvienoto Nāciju Organizācija

DATA

Data Serviss, socioloģisko pētījumu aģentūra

EK

Eiropas Komisija

ES

Eiropas Savienība

ESF

Eiropas Sociālais fonds

IAPN

Izglītības attīstības pamatnostādnes

ISEC

Izglītības satura un eksaminācijas centrs

IZM

Izglītības un zinātnes ministrija

LNAP

Latvijas Nacionālais attīstības plāns

LR

Latvijas Republika

MK

Ministru kabinets

SKDS

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu cents

UNESCO

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija/ United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/

VISC

Valsts izglītības satura centrs

WVS

World Value Surveys. Pasaules vērtību apsekošanas socioloģisko
pētījumu tīkls, kas pēta vērtības un kultūras pārmaiņas sabiedrībā visā
pasaulē
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PROMOCIJAS DARBA VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS
Pētījuma praktiskā aktualitāte
Promocijas darba tēmas izvēli, pirmkārt, noteica pretruna starp mūsdienu
izglītības un sabiedrības attīstības gaitu Latvijā un patērētājsabiedrības vērtību
ietekmi uz indivīdu, īpaši jauniešiem vispārizglītojošās skolās. Patērētājsabiedrības
dominējošie aspekti radījuši tālejošas, cilvēka garīgumam negatīvas sekas. Otrkārt,
mūsdienu patērētājsabiedrība Latvijā līdz šim ir maz pētīta, nav pētīta tās ietekme
uz vērtībizglītības mācību saturu, kā arī nav apzinātas vidusskolas jauniešu vērtības
patērētājsabiedrības kontekstā.
No vienas puses – ar jēdzienu „patērniecība” (latīņu val. con – sumpsi, angļu
val. – consumerism) saprot tādas darbības kā patērēt, iztērēt, iznīcināt, izšķērdēt,
zaudēt un izzust. No otras puses – norāda uz laikmetam raksturīgo kultūras darbību.
Mūsdienu kultūras un socioloģijas teorētiskajās diskusijās par patēriņu ir panākta
vienošanās par šī jēdziena un darbības kopsakarību komplekso dabu, kas pastāv
starp patēriņa ekonomisko un kulturālo, to starpā izglītības aspektu.
Promocijas darbā tiek meklētas sakarības un rastas atbildes starp
patērētājvērtību, dominējošo kultūru un tās ietekmi uz to jauniešu vērtību
veidošanos, kuri apmeklē vispārizglītojošas skolas. Tāpat arī tiek iezīmēta virzība
no

vecajām,

tradicionālajām

vērtībām

uz

to

transformāciju

jaunu

patērētājsabiedrības vērtību hierarhiju, kuru pētniecībā var aplūkot divējādi. No
vienas puses – patērētājsabiedrības kultūras kodu iesakņošanos gan izglītības
sistēmā, gan savstarpējā komunikācijā, no otras puses – vajadzība socializēties
jauniešiem liek veidot attiecības starp materiālo un garīgo stāvokli, starp
materiālajām vērtībām un garīgumu, kas patiesībā netiek vienlaicīgi noregulētas.
Izvēlētās tēmas aktualitāti nosaka mūsdienu globālās patērētājkultūras kodi
un to ietekme arī uz izglītības satura veidotāju pieredzi un vērtību izvēli, kas
transformējas mācību priekšmetu standartos un programmās. Pētījumā ir apzināta
pretruna starp izglītības procesa un vērtību pieņemšanas procesa formēšanās
stratēģiju, kas neiet kopsolī ar mērķiem, kādus izvirza mācību priekšmetu standarti
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un kas ir nozīmīgi pašam vidusskolēnam, jo vērtību veidošanas jautājumi
21. gadsimta izglītības stratēģijā un Nacionālajā attīstības plānā Latvijā nav
definēti.
Pētījuma novitāte


identificētas jauniešu vērtības mūsdienu patērētājsabiedrībā, analizēts
patērētājsabiedrības kultūrsociālais konteksts;



teorētiski analizēta jauniešu vērtību veidošanās patērētājsabiedrībā;



izstrādāts

jauniešu

vērtību

veidošanās

modelis

mūsdienu

patērētājsabiedrībā;


izstrādāti kritēriji, kas izmantojami jauniešu vērtību veidošanās
diagnostikā mūsdienu patērētājsabiedrībā;



iegūtā

analīze

un

rezultāti

izmantojami,

piemēram,

izstrādājot

rekomendācijas tām valstiskajām institūcijām un darba grupām, kas
nodarbosies ar vērtībizglītības reformu veikšanu, skolotājiem, kas veic
mācību un audzināšanas darba plānošanu.
Pētījuma problēma
Pētījuma problemātiku nosaka pretrunas starp jauniešu, kuri apmeklē skolu,
pašu pieņemtajām vērtībām un praksē eksistējošu valsts izglītības sistēmas
vērtībizglītības mērķi. Patērētājkultūras ietekme uz izglītības saturu apzināti veido
jauniešiem ekonomisku prioritāru vērtību izvēli.
Pētījuma objekts – vērtībizglītība mūsdienu patērētājsabiedrībā.
Pētījuma priekšmets – jauniešu vērtības.
Pētījuma mērķis – izpētīt un teorētiski pamatot jauniešu vērtības
patērētājsabiedrībā,

izstrādāt

un

aprobēt

jauniešu

vērtību

veidošanās

patērētājsabiedrībā modeli un kritērijus.
Pētījuma jautājums
Kādas vērtības jauniešiem veidojas mūsdienu patērētājsabiedrībā Latvijā?
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Izvirzītā mērķa sasniegšanai un pētījuma jautājuma pārbaudei izstrādāts
pētījuma saturs, kas strukturēts četros līmeņos – filozofiskajā, pedagoģiskajā,
metodoloģiskajā un datu līmenī.
Atbilstoši izvirzīti pētījuma uzdevumi
1. Teorētiski analizēt pedagoģijas, psiholoģijas, filozofijas un socioloģijas
literatūru un avotus par vērtību veidošanos mūsdienu patērētājsabiedrībā
un jauniešu vecumposma īpatnībām.
2. Izstrādāt mūsdienu Latvijas sabiedrībai atbilstošu jauniešu vērtību
veidošanās modeli un kritērijus patērētājsabiedrības kontekstā.
3. Veikt lauka pētījumu, lai identificētu jauniešu vērtības mūsdienu
patērētājsabiedrībā Latvijā.
Pētījuma teorētiskās metodes


teorētiskās literatūras analīze;



kontentanalīze, lai izvērtētu izglītības normatīvo dokumentu saturu.

Pētījuma empīriskās metodes
Datu ieguves metodes:


intervijas skolās (daļēji strukturētās), lai izpētītu jauniešu emocionāli
vērtējošās attieksmes pret sevi, sabiedrību un vērtībām;



ekspertvērtējuma metode, lai noskaidrotu vērtību transformāciju skolu
vidē, to pieņemšanas procesa mehānismu un savstarpējās sakarības;



fokusgrupu diskusija (skolas jauniešu), lai noskaidrotu vērtību
prioritātes;



anketēšana, lai identificētu jauniešu prioritārās vērtības.

Datu apstrādes metodes:


kontentanalīze (izmantota hermeneitiskā pieeja);



kvantitatīvo datu apstrāde, lietojot statistisko programmu SPSS 16 un
SPSS 17 (Statistical Package for Social Science).
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Datu analīzes metodes:


kvalitatīvajiem datiem – fokusgrupu diskusijas, ekspertvērtējums un
kontentanalīze;



kvantitatīvajiem datiem – centrālās tendences rādītāji (moda, mediāna),
sakarības ciešuma rādītāji (Spīrmena korelācijas koeficients), variācijas
rādītāji

(standartnovirze),

frekvenču

(biežuma)

sadalījumi

un

šķērstabulas;


datu ticamības pārbaude – piemērotības un selektivitātes koeficienta
noteikšana, izmantojot Kronbaha Alfa pārbaudi, lai analizētu anketu
piemērotību un pārbaudītu iegūto datu ticamību.

Pētījuma teorētiskais un metodoloģiskais pamats:
-

sociālā konstruktīvisma teorija, sociālā konstruktīvisma pārstāvji akcentē
vērtību pieņemšanas sociālo dimensiju. Pamatā izmantotas Dž. Djuija
(Dewey, 2008, 1929, 1916), V. Klafki (Klafki, 2000, 1976), L. Vigotska
(Vygotsky, 1978), A. Kuklas (Kukla, 2000) teorijas, lai analizētu jauniešu
vērtību izvēles motīvus sociālā fona kontekstā un to mijiedarbības rezultātu,
vienlaikus aptverot plašu sociālo kontekstu.

-

mūsdienu sociālās teorijas (strukturālisms, poststrukturālisms) socioloģijas
kontekstā, lai izskaidrotu vērtību tradicionalitāti un nozīmi globalizācijas
procesā un dažādu paaudžu vērtību izpratnes atskaites sistēmas. Pielietotas
sociologu un kultūras teorētiķu P. Burdjē (Bourdieu, 2004, 1998, 1995, 1973),
Z. Baumana (Bauman, 2002, 1993), R. Ingleharta (Inglelhart, 2000, 2005,
2008), Ž. Delēza (Deleuze, 1954, 2010), M. Mīdas (Mead, 1970, 1978) un
U. Beka (Beck, 1986, 1992) riska sabiedrības koncepcijas sociālās teorijas
nostādnes.

-

postmodernās filozofijas teorētiskās nostādnes: izmantoti autori, kas īpaši
pievērsušies postmodernās kultūras, komunikācijas norišu, procesu un
mūsdienu kultūras metodoloģijas attīstības analīzei, jo kultūras izpētei un
apguvei

ir

izšķiroša

loma

sociālo
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subjektu

darbības

orientācijā,

postmodernisma

teorētiķa I. Hasana (Hassan, 1993, 2011) izvirzītie

vienpadsmit postmodernisma darbības pamatprincipi, Ž.F. Liotārs (Lyotard,
1979, 2008), Ž. Bodrijārs (Baudrillard, 2000, Бодрийяр, 1970, 2006),
V. Velšs ( Welsch, 2005), M. Fuko (Foucault, 1986, 2002), Ortega i Gasets
(Гассет, 2002), Ž. Deridā (Деррида, 2007).
-

kritiskās pedagoģijas un kritiskās domāšanas teorijas tika izmantotas,
pētot jauniešu audzināšanas problēmas un skolas ietekmi uz viņu vērtību
izvēli. Kritiskās pedagoģijas nostādnes balstītas idejā pārveidot predestinētos
nevienlīdzības principus. Izmantotas P.R.N. Freira (Freira, 1973, 1994),
A. Darderes (Darder, 2002), J.L. Kinheloja (Kincheloe, 2008), V. Klafki
(Klafki, 2000) kritiskās pedagoģijas nostādnes.

-

sociālpsiholoģijas teorētiskās nostādnes, tika izmantotas G. Le Bona
(Le Bon, 1896, 2001), T.H. Ēriksena (Eriksen, 2004), Š. Švarca (Schwartz,
1992), E.D. Maklelanda (McClelland, 1987), M.Rokiča (Rokeach, 1973),
Ē. Fromma

(Fromm,

1955,

2009)

teorētiskās

atziņas,

lai

pētītu

likumsakarības, sabiedrības sociālās problēmas, pamatotu jauniešu motīvus un
attieksmi pret viņu izvēlētajām prioritārajām vērtībām un dzīves stilu, un
izsvērtu jauniešu vērtību pieņemšanas motīvus.
-

aksioloģijas teorētiskās atziņas jeb vērtību teorija, kas ir filozofijas mācība
par vērtībām un izmantota vērtību izzināšanai un strukturēšanai.
Pētījuma bāze:


81 jaunietis (10.–12. klases skolēni) no Latvijas vispārizglītojošām
skolām, kas piedalījās fokusgrupu diskusijās;



626 vidusskolēni (16–21 gadu veci) no Latvijas visu kultūrvēsturisko
reģionu vispārizglītojošām 12 skolām, kas piedalījās anketēšanā;



7 vērtībizglītības eksperti no Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņu
universitātes, Izglītības un zinātnes ministrijas, vispārizglītojošas skolas
un Latvijas Universitātes vērtībizglītības projektu vadītājs.
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Pētījuma robežas:


tiek pētītas to jauniešu vērtības, kuri mācās vispārizglītojošo vidusskolu
10.–12. klasē;



tiek pētītas vērtības patērētājsabiedrības ekonomisko nosacījumu
robežās;



izvēlētie eksperti ir pedagoģiskajā un akadēmiskajā vidē atzītas
autoritātes, kas pārstāv akadēmisko vidi (augstskolas), praksi (skolu) un
normatīvo dokumentu izstrādi (IZM).

Promocijas darba struktūru veido ievads, četras nodaļas. Kopējais lappušu
skaits 197 (bez pielikumiem). Izmantotās literatūras un avotu saraksts ar 347
vienības, 18 pielikumi, (46 lappuses). Promocijas darbā iekļauti 63 attēli.

1. PROMOCIJAS DARBA SATURS
Ievadā pamatota pētījuma temata izvēle, tā aktualitāte, noteikts pētījuma
objekts, priekšmets, mērķis, pētījuma jautājums, pētījuma uzdevumi, metodes,
apkopots metodoloģiskais pamats, aprakstīta pētījuma bāze, posmi, raksturots
pētījuma teorētiskais un praktiskais devums un pētījuma struktūra. Pamatota
vērtībizglītības satura vispārējās izglītības sistēmas loma un patērētājsabiedrības
izglītības interešu vienotība un to mērķu atšķirība.
1 1.Vērtību būtība un veidošanās patērētājsabiedrībā
Šajā nodaļā aplūkota vērtību būtība, skaidroti jēdzieni „vērtība”, „vērtību
klasifikācija” un „sistematizācija”, adoptējot M. Rokiča, Š. Švarca, Ē. Fromma un
R. Ingleharta

teorijās

pamatotās

nostādnes.

Izvērtētas

vērtību

veidojošas

komponentes, nosacījumi - kā vērtības veidojas sabiedrībā un skaidrota sociālās
percepcijas būtība. Raksturotas vērtības no uzskatu un pārliecības viedokļa, kas
raksturo cilvēka prioritātes lēmumu pieņemšanas situācijā. Analizētas Dž. Djuija
pedagoģijas un filozofijas teorijas nostādnes, kas koncentrējas uz jauniešu un
sociālās vides attiecību regulējuma principu.
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Saskaņā ar R. Ingleharta vērtību teoriju 20. gadsimta otrajā pusē Rietumu
civilizācija pakāpeniski notikusi vērtību maiņas pāreja no materiālajām
(materiālajām un drošības vērtībām) uz postmateriālajām (dzīves kvalitātes
nodrošinājuma) vērtībām, kas atbilst patērētājsabiedrības vērtību modelim.
(Inglehart, 2000) Attiecību starp ekonomikas līmeni valstī un postmateriālistu
vērtībām atspoguļo indivīda subjektīvo drošības sajūtu, bet ne tā ekonomisko
līmeni. Bagāti cilvēki ir tendēti justies daudz drošāk kā nabadzīgie, indivīda
drošības sajūtu ietekmē arī kultūras fons un sociālā labklājība. (Inglehart, 2000)
Nodaļā tiek analizēti valsts, sabiedrības, to starpā ģimenes, kultūras vērtību
veidošanās komplementaritātes principi un kultūrsociālais aspekts. Skaidrotas un
analizētas mūsdienu postmodernās kultūras vērtības, postmodernisma sociālā
aģenta –patērētājsabiedrības – ietekme pret vērtībām.
Postmodemā kultūras telpa
Patērētājkultūra
Patērētājsabiedrība

Izglītības iestāde, skola
Mācību priekšmeta
skolotājs
Audzinātājs

Valsts izglītības politika
Izglītības standarts
Mācību priekšmeta
standarts

Sabiedrība
Sociālā grupa
Ģimene
Draugi

1. attēls. Sociālā mijiedarbība vērtību veidošanās procesā
Valsts kā cilvēku brīvas gribas izteikšanas garants ir morālās jābūtības
nesējs. Valsts veido sabiedrības integrācijas, budžeta, valsts valodas, izglītības un
daudzas citas sabiedrisko jomu politikas, izstrādājot to savstarpējo attiecību un
nākotnes virzību un prioritāšu stratēģijas. Tāpēc promocijas darbā īpaši svarīgi bija
analizēt un raksturot – kāda ir izglītības politika valstī, kādi stratēģiskās plānošanas
dokumenti nodrošina vērtībizglītību un kas ir vērtībizglītība 21. gadsimtā Latvijas
Republikā.
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Izglītības sistēmā mācību priekšmetu standarti un to apgūšanas metodes ir
tikai viens no veidiem, kā jaunietim ļaut orientēties un ar zināmiem, izglītībā
pastāvošiem instrumentiem pieņemt sabiedrībā nozīmīgas vērtības. Piemēram,
izmantojot K. Rodžersa pieredzes mācīšanās principu, kas pastāv kā vērtību izvēle,
kura pamatojas uz skolēna vajadzībām un vēlmēm, raksturota pieredzes loma
vērtību pieņemšanā, jo mācīšanās un vērtību pieņemšana ir pašiniciēta, paša
skolēna izvērtēta un gūst lielu ietekmi uz skolēnu.
Izglītības jomās ietvertie
morālie un estētiskie
aspekti

Izpratnes veidošana par
jēdzieniem, kas saistīti
ar cilvēku savstarpējo
saskarsmi

Izpratnes veidošana par
cilvēka tiesībām un
taisnīgumu

Attieksmes veidošana
par kultūras
mantojumu

2. attēls. Izglītības jomās ietvertie izglītošanas aspekti
(Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumi Nr.1027)
Skola ir socializācijas institūcija, kas atspoguļo reālās sabiedrības modeli un
veic esošās sabiedrības reproducēšanas funkciju. Kā atzīmējis U. Beks, tā gatavo
skolēnus pasaulei, kuru mēs neviens nepazīstam – nākotnes pasaulei. (Beck, 1994)
Sociālās partnerības princips ir vērtību izvēles kompromisa princips. Lai izglītības
sistēma sekmīgi pildītu tai piederīgās funkcijas, ir nepieciešams veidot visu šai
sistēmā ietilpstošo elementu partnerību – divu vai vairāku partneru vienošanās
sadarboties kopīga mērķa interesēs un nest kopīgu atbildību par rezultātiem.
(Wilcox, 1994) Pētījumā izvērtēta 21. gadsimta sabiedrība, kas veidojusies jaunā
kultūras telpā – urbānā vidē ar šai kultūrvidei raksturīgu globālo informātikas
plūsmu un patērniecību. Šī gadsimta sabiedrība ieguvusi informātikas un
patērētājsabiedrības statusu. Nozīmīgais izglītības politikas stratēģijas dokuments
„Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2007.–2013. gadam” norāda izglītības
centrālo virzību, ka izglītības kvalitātei jāatbilst mūsdienu sabiedrības un
tautsaimniecības arvien augošajām prasībām. Nodaļā sīkāk analizēti vērtību
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pieņemšanas ierosinātāju trīs pamata pieejas jeb paradigmas – valstiskā, personīgā
un sociāli personīgā pieeja.
Nodaļā analizēta globalizācijas ietekme uz vērtību un jauniešu identitātes
veidošanos, pētīti to ietekmēšanas ceļi. Teorētiski izpētītas kolektīvās atmiņas,
resursu un atmiņas institūciju funkcionēšanas robežas. Definēti materiālo un
postmateriālo vērtību maiņas nosacījumi. Analizēts patērētājsabiedrības sociālais
konteksts un patērētājsabiedrības vērtību ietekme uz jauniešu domāšanu. Patērētāja
un patērēšanas saspēles norāda uz to, ka visa sabiedrība reizē ir gan patērētāji, gan
patērēšanu stimulējoši aģenti. (Burdjē, 2004)
Pamatojoties uz literatūras analīzi un teorētiskajām nostādnēm par patērētāju
kultūru un sabiedrību (U. Beks, R. Inglherts, Z. Baumans, Ē. Fromms, V. Velšs)
promocijas darba autore, izstrādājot patērētājsabiedrības kritērijus, pamatojās uz
patērētājsabiedrības kriteriālajiem principiem:


ekonomiskā lietderība, kuras virzību nosaka ekonomiskie stimuli, plaša
pieejamība precēm un pakalpojumiem;



sabiedrības labklājības stimulēšana visā kultūras spektrā;



savstarpēja sacensība starp paaudzēm, kohortām (latīņu val. cohors
nozīmē „iežogota vieta”), ko socioloģijā apzīmē kā sociālu grupu, kas
reprezentē šīs grupas vērtības, normas un dzīves stilu, un ko palīdz
uzturēt masu kultūra ar tai raksturīgo masu domāšanu, sacensību starp
nozarēm un resursu ieguvēm;



izklaides, nauda un materiālo vērtību prioritārisms –kā šīs postmodernās
patēriņkultūras un sabiedrības vērtību raksturotājs.

Patērētājsabiedrības kritēriji ir līdzīgi spēles elementiem, kur viena elementa
stimulēšana maina otra elementa rādītājus. Patērniecība ir nozīmīgs identitāti
veidojošs spēks, kas kultūrā iezīmē sabiedrības vadlīnijas.
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Mārketings

Plaša
pieejamība
precēm un
pakalpojumiem

Reklāma

Naudas un materiālo
vērtību nozīmība

Labklājības
stimulēšana

Izvēles brīvība
starp vienveidību
un oriģinalitāti

Karjera
Patērētājsabiedrības
vērtību
kritēriji

Patērnieciskās
inovācijas
un tehnoloģijas

Ekonomiskā
lietderība

Pakalpojumi

Sacensība
starp
kohortām

Savstarpējā
sacensība

Sociālo
atšķirību
leģitimizēšana
Masu kultūra,
darbojas
globāli

Masu
domāšana

Delokalizācija

3.attēls. Patērētājsabiedrības vērtību kritēriji
Patērētājsabiedrībā kultūras patēriņš ir sociālo slāņu identifikācijas veids. No
vērtību viedokļa raugoties, plašsaziņas līdzekļi tirgus ekonomikas apstākļos tieši
neatspoguļo informāciju par sabiedrību, bet pārstāv un reprezentē paši sevi un
sniedz sabiedrības vadlīnijas, kuras uztver gan jaunieši, gan viņu reprezentētās
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sociālās grupas. Bet valsts definētie izglītības standarti mēģina savietot
patēriņkultūras vēlmes ar skolēna dabiskām vēlmēm pēc vērtību stabilitātes.
Patērētājkultūrā piemērotās psiholoģiskās ietekmēšanas spēles, piemēram,
mārketings, kuru nosacījums ir izspēle, ka kāda lieta, produkts, pakalpojums vai
process indivīdam ir kļuvis tik nozīmīgs, ka pārtop vērtībā. Patērniecība kļuvusi par
cilvēku komunikācijas veidu, kas pārstāv noteiktu morālo vidi, vērtības un
pārliecību, kā arī ietekmē sociālo un politisko darbību.
Latvijā patērniecības orientēja uz ekonomisko integrāciju, balstīta Rietumu
politiskajās

un

ekonomiskajās

struktūrās,

stimulē

savstarpējo

sacensību,

konkurenci, bet indivīda apziņas līmenī patērētājsabiedrība orientējas uz masu
domāšanu, kuru stimulē masu mediju informatīvā intensivitāte.
1.2. Vērtībizglītība un to ietekmējošie faktori
Šajā nodaļā ir analizēti izglītības normatīvie dokumenti vērtībizglītības
kontekstā un plānošanā. Skaidrots, ko nozīmē vērtībizglītība valsts izglītības
politikas un izglītības satura kontekstā. Izpētīts un analizēts valsts izglītības
dokumentu vērtībizglītojošais raksturs un mācību saturā piedāvātās vērtības, kā arī
patērētājkultūras vērtību ierosinošais raksturs pamatizglītības un vispārējās vidējās
izglītības posmā Latvijā.
Vērtībizglītības nostādnes salīdzinātas ar līdzīga vērtību izglītības mācību
saturu ASV – rakstura izglītību. Izpētīti vidusskolas jauniešu vērtību veidošanās
psiholoģiskie faktori, jauniešu vecuma īpatnības un domāšanas formas. Analizēts
patērētājsabiedrības, kuras dalībnieks ir arī jaunietis, domāšanas veids – masu
domāšana, jauniešu vērtību izvēles darbība, kas izpaužas to dzīves stilā
patērētājsabiedrības kontekstā. Salīdzināti dažādu paaudžu vērtību motīvi, dzīves
kopīgās pazīmes un vērtību transformācija, to ietekme un salīdzināšana ar jauniešu
vērtību izvēli, vērtību tradicionalitāti un novitāti postfiguratīvās, kofiguratīvās un
prefiguratīvās kultūru kontekstā.
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Jauniešu sociālais konteksts, kurš darbojas ne tikai skolas apstākļos, bet arī
sociālajā vidē, analizējot tika balstīts simboliskā interakcionisma teorijā
(Mead,1934), kas pieņem, ka indivīds savu identitāti veido ikdienas saskarsmē un
etnometodoloģijā, kas tiecas izzināt, kā cilvēki konstruē jēgpilnu sociālo dzīvi.
Izmantoti World Value Surveys (WWS) pēdējo trīsdesmit gadu pētījumos
izanalizētais vērtību izmaiņu mehānisms, izmantojot trīs dažādas pieejas – kohorta
analīzi un bagātu un nabadzīgu valstu salīdzināšana. Postmodernajā kultūrā vērtību
izvēles tendenču izvērtējums rezumējies secinājumos, ka notiek nozīmīgas kultūru
izmaiņas un kā tās atspoguļo starppaaudžu pārmaiņas, kas tieši saistītas ar
pieaugošu eksistences drošības līmeni.
Pētījumi par jauniešu uzskatiem, vērtībām un attieksmi arī Latvijā sākti
pagājušā gadsimta 90. gados. Piemēram, 1997. gadā filozofijas un socioloģijas
institūta pētījums „Jaunatne Latvijā: uzskati, vērtības, attieksme” uzrāda jauniešu
un vecākās paaudzes vērtību un uzskatu citādību, mobilitātes un karjeras iespējas
atšķirības jauniešu grupām ekonomisko pārmaiņu laikā. Promocijas darba autore
atsaucas uz būtisku WWS rezultātu atspoguļojumu saistībā ar dažādu paaudžu
domāšanu un vērtību izvēlu motivāciju un to nostiprināšanos sabiedrībā (pētījumi
veikti no 1970. līdz 2005. gadam), atklāj lielas atšķirības vērtību prioritātēs starp
jaunākām un vecākām paaudzēm. (Inglehart, 2000).
Apkopots un raksturots vispārējās vidējās izglītības mācību saturs, kurš tiešā
veidā reprezentē valstij nozīmīgas vērtības. Izvērtēti jauniešu vecuma īpatnībām
raksturīgie vērtību pieņemšanas motīvi un dzīves stili. Vērtību instrumentalizācija,
pārejot no sakrālām vērtībām uz derīgām, atspoguļojas kultūras dominējošo
pamatvērtību un autoritāšu nomaiņā, arī mācību satura pārstrukturizācijā, kas
veicina vērtību racionalizāciju un utilitārismu. Analizēts vērtību pedagoģiskais
aspekts, jo vērtībām pedagoģijā ir audzinoša nozīme, tāpēc izvērtēti arī
audzināšanas kā vērtību izvēles ārējie un iekšējie faktori.
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Šajā nodaļā analizēti un salīdzināti arī dažādi citi ar vērtībām sabiedrībā
saistīti socioloģiski un pedagoģiski pētījumi. Daudzi pētījumi liecina, ka cilvēku
pamatvērtības galvenokārt tiek fiksētas, kad tie sasniedz pieauguša cilvēka statusu,
bet turpmāk mainās tikai relatīvi. (Rokeach, 1968, 1973, Inglehart, 1977, 1997)
1.3. Vērtību veidošanās modelis un kritēriji
Pamatojoties uz teorētiskās analīzes bāzi, izveidots vērtību veidošanās
modelis un kritēriji. Pedagoģijā vērtību veidošanās norit pēc dažādiem kritērijiem.
Šī pētījuma autore, izvērtējot dažādu autoru vērtību sistēmas, pamatojās uz
M. Rokiča, Š. Švarca un D.C. Maklelanda (McClelland), piedāvātajām vērtību
sistēmas teorijām un to universālu saturu un struktūru, definējot vērtības kā
indivīda priekšstatus par dzīves galveno principu mērķiem. Pētījumā autore vērtību
izpēti cieši saistīja ar morāliem kritērijiem.
Saglabāšana –
drošība, tradīcija

Pašizaugsme –
sasniegumi, vara,
sacensība

Atvērtība izmaiņām –
stimulācija, sevis
virzīšana, hedonisms

Sevis transcendence –
universālisms,
perspektīva, labvēlība

5. attēls. Indivīda vērtību motivācijas modelis pēc Š. Švarca (Schwartz, 1996)
Izstrādājot

jauniešu

vērtību

veidošanās

modeli

patērētājsabiedrībā,

promocijas darba autore to pamatoja, kritiskās pedagoģijas un patērētājsabiedrības
teorētiskajā analīzē un praktiskajā pieredzē. Izstrādājot vērtību veidošanās modeli,
tika ievēroti trīs savstarpēji saistīti vērtību pieņemšanas principi:


jauniešu personīgi nozīmīgie principi, kurus nosaka pieredze, motivācija,
izvēle un attieksme;



sabiedrībai

un

savstarpējai

patērētājsabiedrības kontekstā;
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komunikācijai

nozīmīgie

principi



valsts kultūrpolitikai, to starpā izglītības politikai, nozīmīgie principi.

Personīgi nozīmīgie principi grupēti divos savstarpēji saistītos kontekstos,
kuri atklāj divas nozīmīgas jauniešu eksistenciālas vajadzības – socializāciju, kurā
jaunietis sevi var pozicionēt ar noteiktu sociālu grupu, un individualizāciju, kad
jauniešu vērtību izvēli nosaka garīguma un jēgas meklējumi, personīgā attieksme
un pieredze.
Kontekstuālā vērtību pieņemšanas virzienā svarīga ir tieši sociālā pieredze.
Jaunietim nozīmīga ir izpratne par personīgi pieņemtā ētiskā stila veidošanās
mehānismu, kuru tas apgūst skolā un pieņem kā savējo. Savukārt pieredzes pieeja
saistās ar indivīda sociālo praksi – sabiedrību, ģimeni un kopienu. Laikmetam
raksturīgā nevērība pret tradīcijām jauniešu auditorijai vēl nav tik nozīmīga, jo
tradīciju saikni uztur ģimene kā vērtību nodošanas aģents. Nozīmīgs vērtību
pieņemšanas komponents ir motivācija. D.C. Maklelanda teorijā vajadzība pēc
sakariem, komunikācijas, panākumiem un līdzdalības norāda, ka indivīda
motivācijas pamats ir cilvēka sociālā daba. (McClelland, 1987)
Nozīmīgs rādītājs ir kolektīvā identitāte, kas kopienu, ģimenes, reliģisko
konfesiju un nāciju gadījumā tiek balstīta kultūras elementos, kā – atmiņas,
vērtības, simboli, mīti un tradīcijas – ir vairāk noturīgi (stabili) un kopienu saistoši,
salīdzinot ar politiskajiem vai ideoloģiskajiem elementiem. (Smith, 2001)
Jaunieši interesējas par vērtību metafunkcionalitāti un tēlu patērēšanu.
Vairāk nekā lietas jaunieši patērē tēlus, ideālus, fantāzijas un izmanto stilus, ko
iegūst saskaņā ar patēriņkodiem, kurus translē plašsaziņas masu komunikācijas
līdzekļi. Skolēni pieņem patērētājsabiedrības dzīves stilu kā savējo stilu.
Jauniešu vērtību veidošanās konceptuālais modelis patērētājsabiedrībā
Latvijā nenošķir domāšanas (uzskatu) robežas starp kopienas (sabiedrības grupas –
jauniešu) vai diskursa kopienas – patēriņsabiedrības interešu virzību kopīgā
kultūras telpā. Viena no vērtību ierosinātāju grupām modelī ir ar valsts
kultūrpolitiku saistītās ekonomiskās un politiskās struktūras, izglītības iestādes,
likumi, normatīvi (standarti) u.tml.
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6.attēls. Jauniešu vērtību veidošanās konceptuālais modelis patērētājsabiedrībā
Latvijā
19

Izstrādājot Jauniešu vērtību veidošanās patērētājsabiedrībā kritērijus, izstrāde
tika balstīta teorētiskajā pamatojumā - sociālā konstruktīvisma pamatotajā teorijā
un teorijās balstītajā sociālās mijiedarbības pieejā. Tika noteiktas dažādu grupu
domāšanas (uzskatu) robežas – nošķirtas kopienas (noteiktas sabiedrības grupas –
jauniešu) un diskursa kopienas (patēriņsabiedrības), interešu un kopīga mērķa
saistošie uzskati, kas reprezentējas kā noteiktas vērtības pēc to nozīmēm. Kritēriju
izvēlē autore vadījās no
teorijās

definētajiem

Š. Švarca, R. Ingleharta, Z. Baumana un Dž. Djuija
sabiedrības

un

indivīda

vērtību

pieņemšanas

komplementaritātes principiem.
1. Viena no trim vērtību grupām ir valsts definētās un piedāvātās vērtības.
Par valsts vērtību pamatu tiek uzskatīti labas pārvaldības principi,
labvēlīga vide, likumu, tiesiskuma un finansiālas drošības garantijas
Latvijas un Eiropas kontekstā, sabiedrības integrācija,(princips – visi ir
vienlīdzīgi likuma priekšā), sadarbība starp institūcijām un iedzīvotājiem
(pilsoņiem, nepilsoņiem), nacionālās identitātes apziņa. Sociālo vērtību
pamats ir kopīgi kultūras kodi, līdzdalība, piederības apziņas paradigma
un solidaritāte. Valstij nozīmīgu vērtību kritēriju izvēlē galvenais akcents
saistīts ar ilgtspēju, kultūras tradīciju kontekstu, tiesiskumu, valsts
institucionālo mehānismu – labas pārvaldības principiem, labvēlīgu vidi,
likumiem –,

tāpēc

to

kriteriālās

vērtības

nosaka

izglītības

reglamentējošie dokumenti – Izglītības likums, Valsts attīstības plāna
2007.–2013. gadam pamatnostādnes un mācību priekšmetu standartos
ietvertais saturs, paredzot, ka izglītošanās ir nepārtraukts process.
2. Sabiedrības nozīmīgās vērtības promocijas darbā saistītas ar patērētājsabiedrības nozīmīgiem kritērijiem un rādītājiem, kuri pamatojas postmodernisma teorijās un praksē, kā arī sociālā konstruktīvisma teorijās
balstīts viedoklis par to, ka valsts vērtību kritērijs postmodernajā
patērētājkultūrā ir vērsts uz cilvēka materiālās eksistences nodrošinājumu, labklājības stimulēšanu, tiesiskumu un ekonomisko lietderību. Tas
norāda,

ka

savās

pamatnostādnēs
20

prioritārās

ir

ekonomiskās

tautsaimniecības intereses un vērtības. Sabiedrība pašreferencei izmanto
dažādus resursus un izziņas veidus, kas pats par sevi nav pašmērķis, bet
gan sabiedrības attīstību veicinošs faktors. (Luhmann, 2000)
3. Izejot no ekonomiskiem, sociāliem un garīgiem aspektiem, pastāv vērtību klasifikācija pēc indivīda noteiktajiem kritērijiem tā darbības īstenošanai. Individuālo vērtību nozīmība – garīgums – un kritēriji balstīti uz
Ē. Fromma astoņiem pamata vajadzību teorijas aspektiem, K. Alderfera
ERG teorijas nostādnēm, kā arī uz D. Maklelanda sasniegumu motivācijas teorijas pamatotām vērtībām. Dž. Djuijs uzskati, ka pagātnē attīstītajos vērtību un uzvedības standartos, likumos un pienākumos tiek
trenēts tikums un iegūtas morāles vērtību šodienā. (Dewey, 1998) Šis
pieņēmums sasaucas ar U. Beka sociālo teoriju nostādnēm, ka sabiedrība izvirza morāles robežas, jo morālā jābūtība garantē sociālo drošību
un nodrošina integrāciju un akultarizāciju. (Бек, 2000)
Jauniešu personības funkcionēšanā nozīmīgs rādītājs ir ne tikai patērētājsabiedrībai raksturīgais materiālo vērtību aspekts, bet arī indivīda eksistencei
nozīmīgas vērtības, kas reducējas vajadzībā pēc izaugsmes, pašpilnveides, vērtību
vajadzībām, kuras nepieciešamas personības emocionālās stabilitātes uzturēšanai,
kas jauniešu vecumā atšķiras no pieauguša cilvēka vērtību patēriņa vajadzību
groza.
Personīgi nozīmīgs mūsdienu jaunietim ir pašpilnveides un pašapziņas
celšanas kritērijs, kas patērētājsabiedrībā reducējas uz vērtību ES pats/pati, labs
ārējais izskats, nauda. Bet vērtības draugi un ģimene ir kā drošības mērs,
mājdzīvnieks kā emocionālā stāvokļa stabilizētājs. Vērtība svaigs gaiss sašaurinājās
un tās robeža noreducējās no fokusa grupās precizētās vērtību kopas „daba, vide”.
Garīguma un morālās apziņas nodrošināšanai jauniešiem nozīmīga vērtība ir Dievs,
kā dzīvības avots un sevis sakārtotības norma. Emocionālo stabilitāti pauž vērtība
brīvība. Dzīves jēgas meklējumi, eksistenciālie jautājumi tiek pausti apzinot
vērtības izglītība, veselība un draugi. Dzimtene/tēvzeme - kā vietas- telpas un
piederības stabilizators.
21

22

7.attēls. Vērtību veidošanās patērētājsabiedrībā kritēriji un rādītāji
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P. Burdjē teorija uzrāda, ka neviens neklasificē sabiedrības procesus, tik labi,
kā tas, kurš prot klasificēt pats sevi (Bourdieu, 1973). Vērtību pieņemšana un
motivācija var saistīties arī ar piederības un drošības psiholoģiskajiem aspektiem.
Piederība noteiktai grupai un centieni palīdz jaunietim izvēlēties sev nozīmīgas
vērtības, kuras veido viņa identitāti. Vērtību pieņemšana un motivācija var saistīties
arī ar piederības un drošības psiholoģiskajiem aspektiem un centieniem, kas
nemitīgi sniedz pašmotivāciju. Promocijas darbā parādījās jauniešu motivācijas
sfēras amplitūda un elastīgums.
1.4. Empīriskā pētījuma organizācija un rezultātu analīze
Šajā nodaļā atspoguļota empīriskā pētījuma organizācija, norise un rezultātu
analīze. Lai noskaidrotu jauniešu vērtību veidošanos mūsdienu patērētājsabiedrībā
Latvijā, tika veikts empīriskais pētījums, ar pētījuma izlasi, kopumā N = 707
jauniešiem, kas apmeklē vispārizglītojošās vidusskolas dažādos Latvijas novados,
un septiņiem vērtībizglītības ekspertiem no LU, RSU, IZM un skolas, eksperti, kas
pārstāv dažādas izglītības jomas un kas saistās ar pētījuma problemātiku –
teorētisko izpēti, praksi, izglītības politikas veidošanu. Pētījuma organizatorisko
struktūru raksturo noteikta pētniecisko darbību secība, kur tika mērķtiecīgi
izvēlētas un izmantotas datu ieguves un datu apstrādes metodes.
Dati tika iegūti atbilstoši datu ieguves avotu triangulācijas nosacījumiem.
(Cohen, Manton, Morrison, 2007) Pētījumā tika kombinēti izmantotas kvantitatīvās
un kvalitatīvās metodes. Tāpat arī tika apzināti subjekta vērtību kvalitatīvie
nosacījumi noteiktā vidē – patērētājsabiedrībā. (Mayring, 2002) Pētījumā izmantota
mix-metode: kvantitatīvā aptauja (kvantitatīvie dati) un naratīvā intervija
(kvalitatīvie dati).
Empīriskā pētījuma pirmo posmu veidoja pētījuma fokusgrupas diskusijas,
Fokusa grupas izlase tika veidota pēc nejaušības principa. Tās bāzi veidoja septiņas
vidusskolas jauniešu grupas (jaunākajam – 15 gadi, vecākajam – 22 gadi), ar
mainīgu sastāvu, kopā - 81 dalībnieks. Otru posmu veidoja lauka izpēte, anketēšana
un dokumentu analīze. Lauka respondentu izlase tika veidota pēc reģionālā
principa, izvēloties respondentus no visiem Latvijas kultūrvēsturiskajiem
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novadiem. Pētījuma izlase šajā posmā ataino Latvijas vidusskolēnu daudzveidību.
Lauka izpētes izlase 2010. gadā aptvēra 1,45% no visas ģenerālkopas –
2010./2011. mācību gada vidusskolēniem Latvijā (pēc IZM sniegtajiem datiem –
43 095). Kopā ar fokusa grupas dalībniekiem lauka izpēti veidoja 1,64% no visiem
vidusskolēniem 2010./2011. mācību gadā.
Empīriskajā pētījumā iegūtie dati tika analizēti atbilstoši izstrādātajiem
kritērijiem. Anketēšanā iegūto atbilžu dati kopumā ir vērtējami kā pietiekami droši
un ticami, jo Kronbaha Alfa koeficients ir 0,51. Analizējot ticamību pa atsevišķiem
vērtību jautājumiem, ar vislielāko Kronbaha Alfa koeficientu pētījumā ir atbildes
par draugiem kā vērtību (KA = 0,92) un izglītības nozīmi (KA = 0,85). Savukārt uz
vismazāko

ticamību

Kronbaha

Alfa

koeficients

norāda

jautājumā

par

dzimteni/tēvzemi kā vērtību (KA = 0,10) un izklaidi/vaļaspriekiem kā vērtību
(KA = 0,22). Tādējādi Kronbaha Alfa koeficients svārstās no zemas ticamības (0,1)
līdz pietiekami augstai ticamībai (0,92), taču tas neattiecas uz kvalitatīvā pētījuma
(fokusgrupu diskusijas, ekspertu intervijas) sakarību analīzi.
Pirmais kritērijs – „Apzināta karjeras izvēle”. Kritērijam atbilst jauniešu
vērtība karjera, kas norāda orientāciju uz darba prasmju apguvi. Par iegūto atbilžu
ciešumu, drošību un ticamību liecina Kronbaha Alfa koeficients, kas ir 0,523,
mediāna ir 3, moda – 0, standartnovirze – 2,2, bet Skewness – 0,001, kas norāda uz
mazu diferenci starp vidējo aritmētisko un modu. Tātad tās praktiski sakrīt.
Analizējot vērtības karjera izvēli pa novadiem, atklājās, ka
1 – Rīgā no 146 respondentiem izvēlējās 42 jeb 28,76%;
2 – Vidzemes reģionā no 228 respondentiem – 102 jeb 44,73%;
3 – Kurzeme reģionā no 107 respondentiem – 65 jeb 60,74%;
4 – Latgales reģionā no 146 respondentiem – 34 jeb 23,28%.
Fokusgrupu diskusijās jaunieši atzina, ka karjera ir būtiska vērtība viņu
vērtību hierarhijā: „Šajos apstākļos karjeras izaugsme man nozīmē būt drošībā un
nezaudēt darbu.” „Karjeras kāpnes man nozīmē būt par priekšnieci, vadošu
darbinieku. Jā, es gribu būt noteicēja.”
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8. attēls. Kritērija karjera vērtības izvēle pa kultūrvēsturiskajiem reģioniem
Visciešākā korelācija (0,413) ir vērojama starp karjeru un iespēju valdīt pār
citiem, kā arī iespēju sevi un ģimeni materiāli nodrošināt (korelācijas
koeficients = 0,312). Izvēloties šo patērētājsabiedrībai nozīmīgo vērtību karjera,
iespējā skaidrot, jaunieši norāda atšķirīgu motivāciju. Jaunieši karjeras izvēlē vadās
no tā, cik lielā mērā būs iespējams gūt materiālu labumu, kas nodrošinās ģimeni un
pašu, kā arī vadīt un pārzināt citu cilvēku darbību nevis pakļauties citu diktētiem
noteikumiem. Karjera jauniešiem šķiet nozīmīga arī, lai veiksmīgi iekļautos darba
tirgū.
Otrs kritērijs – „Dzīves jēgas meklējumi, eksistenciālie jautājumi”.
Kritērijam atbilst tādas vērtības kā izglītība, veselība un draugi, kas savukārt
norāda, ka orientācija ir uz pārliecību un stabilitātes meklējumiem. KA = 0,195,
norāda, ka savstarpējā saistība starp šīm vērtībām un ticamība nav augsta. Toties
korelācija starp vērtībām izglītība, veselība un draugi ir augsta. k = 216 starp
vērtībām draugi un veselība.
Vērtību izglītība pavisam dažādos ranžējumos izvēlējušies 343 jaunieši
(55%), vērtību draugi – 449 jaunieši (72%), vērtību veselība – 391 jaunietis (62%).
Vērtībai izglītība moda ir 3, arī mediāna ir 3, kas norāda, ka gan visbiežāk
sastopamā sadalījuma vērtība, gan sakārtotas variāciju rindas vidū esošā vērtība ir
viena un tā pati. Tomēr standartnovirze ir 1,8, tas savukārt norāda uz
neviennozīmīgu šīs vērtības aranžējumu.
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Box-plot attēlā kvantile Q1 uzrāda, ka jaunieši Rīgā, tāpat kā Latgales
kultūrvēsturiskajā reģionā, izglītību nav vērtējuši zemāk kā 2. nozīmīgāko vērtību,
bet Q2 uzrāda, ka rangu tabulā izglītība ir 3. vietā kā visbiežāk izvēlētā pēc
nozīmes. Savukārt Vidzemē ar vislielāko respondentu skaitu uzrāda, ka šī vērtība
Q3 kā nozīmīgākā izvēlēta 4. Pozīcijā

9. attēls. Korelācija starp vērtības izglītība izvēli pa novadiem
Pētījuma kvalitatīvajā daļā fokusgrupā jaunieši sniedza pretējas atbildes: „Es
nevēlos dzīvi izniekot kā mani vecāki, bet taisīt karjeru ārzemēs.” (D) „Man jau
tagad ir skaidrs – ja netaisīšu karjeru, baidos no tā, kas mani varētu sagaidīt
vecumdienās...” (J.) Jaunieši fokusa grupas atbildēs izglītību saistīja ar karjeras
iespējām. Analizējot korelāciju starp izglītību un karjeru, var secināt, ka tā ir
samērā apmierinoša (k = 0,26), bet savstarpējā saistība, drošums un ticamība ir
vidēja (KA = 0,4). Tas nozīmē, ka tie jaunieši, kuru prioritārā vērtība bija vērtība
karjera, vienlaicīgi savu prioritāro vērtību skalā izvēlējās arī vērtību izglītība, tās
savstarpēji saistot.
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Kritērijam „Dzīves jēgas meklējumi, eksistenciālie jautājumi” atbilst tāda
vērtība kā draugi. Datu ticamības Kronbaha Alfa koeficients ir vidēji augsti
(0,277), norāda iemeslu, kādēļ jaunieši izvēlējas vērtību draugs. Šī vērtība ir viena
no nozīmīgākajām skolas jauniešu vērtībām, kuras kopumā izvēlējušies divdesmit
vērtību skalā 449 jaunieši. Piemēram, tikai vienā Rīgas skolā no 132
vidusskolēniem to par nozīmīgu uzskata 95 jaunieši jeb 71,97% no visiem
aptaujātajiem.
Rezultāti liecina, ka 22 jeb 4,9% no 449 jauniešiem vērtību draugi
izvēlējušies 1. vietā, uzskatot par sev nozīmīgāko eksistenciālo vērtību. 107 jeb
23,8% no kopējā skaita to atzīmējuši kā otru nozīmīgāko, 119 jeb 26,5% – kā trešo
pēc svarīguma vērtību, turklāt 98 respondenti no tiem uzskatīja par nepieciešamu
izteikt plašākus komentārus par draugu lielo nozīmi viņu dzīvē.

10. attēls. Procentuāls skatījums uz kritēriju Dzīves jēgas meklējumi, eksistenciālie
jautājumi pa novadiem
Vērtībai veselība moda ir 3, mediāna – 4, standartnovirze – 1,9, kas norāda
uz neviennozīmīgu šīs vērtības aranžējumu, bet Skewness koeficients ir 0,002. Tas
nozīmē, ka starp vidējo aritmētisko un modu ir maza diference. Tātad biežāk
sastopamais aranžējums (4. vieta) ir arī vidējais aritmētiskais. Personiskā vērtība
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veselība korelē ar citu –valstij nozīmīgu kritēriju - ilgtspēja, efektivitāte un
tiesiskums, jo vesels cilvēks ir ekonomiskās lietderības un efektivitātes garants.
Trešais kritērijs – „Pašpilnveide, pašapziņas celšana”. Šim kritērijam atbilst
vērtības es pats/pati, labs ārējais izskats un nauda. Kritērija rādītājs orientēts uz
sava Ego attīstīšanu un sociāli nozīmīgu vērtību līdzsvarošanu, ņemot vērā to, ka
tirgus ekonomikas apstākļos konkurencei ir īpaša nozīme. Kronbaha Alfa
koeficients (KA = 0,133) norāda, ka savstarpējā saistība starp šīm vērtībām un
ticamība ir samērā apmierinoša. Korelācija starp vērtībām es pats/pati un nauda ir
vāja (k = 0,064), bet korelācija starp vērtībām ārējais izskats un nauda ir vidēji
maza (k = 0,138). Vērtības es pats/pati frekvence ir 177, vērtības ārējais izskats –
59, vērtības nauda – 223.
Vērtība es pats/pati kā vērtība mediāna ir 1, moda – 0, standartnovirze –
2,13, kas norāda uz neviennozīmīgu šīs vērtības aranžējumu. Kopējais respondentu
skaits, kuriem nozīmīga vērtība ir viņš/viņa pats/pati, ir 28,2%, atbilst sabiedrības
vērtību kritērijam aizsardzība no riskiem, drošība. Sabiedrībā drošību rada
sabiedrības locekļu prognozētība, kuru regulē ar normu un likumu palīdzību, to
menedžējot un ierobežojot ar likumiem un normatīviem, tomēr tas negarantē darba
iespējām, stabilitātes un drošības sajūtu nākotnei, tāpēc izskaidrojams tas, ka
postmodernajā sabiedrībā cilvēkam drošība ir viņš pats, jo zaudēta lielā mērā ticība
institūcijām un valdībām, kam

pamats ir

ekonomiskā šūpošanās, tiesiskās

paļāvības principu neievērošana.
Ticamība un drošība – Kronbaha Alfa koeficients iemesliem, kādēļ jaunieši
izvēlējās vērtību nauda, ir pietiekami augsta – 0,260. No visa lauka pētījuma kopas
par sev nozīmīgu to izvēlējušies 35,6% respondenti. Fokusa grupās sniegtās
atbildes sasaucas ar kvalitatīvajām atbildēm anketēšanā: „Visu manu vērtību izvēli
nosaka nauda.” (6.63) „Ar naudu var iegūt gan izglītību, gan veselību.” (6-67)
Nauda kā patērētājsabiedrības nozīmīga vērtība gan lauka pētījumā, gan fokusa
grupu diskusijās apstiprināja tās lielo nozīmi un vajadzību tieši ekonomiskās krīzes
apstākļos. Izglītība, karjera un nauda jauniešu vērtējumā ieguvušas pragmatisku,
utilitāru jēgu, savā starpā korelē izglītība ar naudu (k = 0,087), bet vērtības
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mīlestība un Dievs ir dziļi personiskas vērtības, kas ir orientētas uz vispārhumānu
vērtību apzināšanu.
Ceturtais kritērijs – „Vajadzība pēc atslodzes, baudas meklējumi”. Šim
kritērijam atbilst vērtības izklaides, sports, svaigs gaiss. Vērtība svaigs gaiss
noreducējās fokusa grupās, precizējot vērtību daba nozīmi. Kronbaha Alfa
koeficients ir 0,138, kas norāda uz pietiekamu ticamību. Šī kritērija vērtības svaigs
gaiss frekvence ir 28 jeb 4,47%, izklaides – 134, sports, fiziskās nodarbības – 90,
apreibinošie līdzekļi – 34 jeb 5,43% no visas ģenerālkopas. Šis kritērijs fokusa
grupu intervijās atklāja dažādus veidus kā jaunieši iegūst atslodzes un baudu
pieredzi , kas pārsvarā saistījās ar ģimenes tradīcijām. Bija arī tādas atbildes kā:
„Nevar teikt, ka bez alkohola iztikt nevar, tomēr nedaudz mazajā piektdienā
(precizēts – domāta trešdiena) un īstajā piektdienas vakarā iedzer vajag.” (J.)
„Varam iztikt arī bez kādiem apreibinošiem līdzekļiem, tomēr atslābt nedaudz
vajag.” (K.) Lauka izpētē nepastāv nozīmīga korelācija starp šī kritērija vērtībām.
Vērtībai apreibinošie līdzekļi ir liela standartnovirze (2,11488), kas norāda uz šīs
vērtības ranžējuma lielo izkliedi. Tikai četri no visiem respondentiem to bija
ierindojuši 1. vietā. Ticamība, drošums un validitāte – Kronbaha Alfa koeficients
iemesliem, kādēļ jaunieši izvēlējās vērtību izklaide, ir vidēji augsts – 0,285. Tie
jaunieši, kas izvēlējās vērtību izklaide, kā būtiskāko iemeslu min iespēju jebkur
kopā ar draugiem atpūsties (k = 0,310) un apmeklēt teātri, kino vai pašiem spēlēt
teātri (k = 0,304).
Vērtība sports visvairāk korelē ar vērtību ģimene (k = 0,131), tas norāda, ka
motivāciju nodarboties ar fiziskām aktivitātēm jaunieši iegūst nevis skolā
(k = 0,038), bet gan ģimenē. Savukārt ar vērtību skola visvairāk korelē vērtība
izklaides (k = ,237).
Piektais kritērijs – „Emocionālā stabilitāte”. Vērtības brīvība, ģimene un
mājdzīvnieks saistītas ar orientāciju uz personības dzīves mērķi (jēgu) un
psiholoģisku komfortu. Šis personīgi nozīmīgais kritērijs saistās ar sociāli nozīmīgo
kritēriju aizsardzību no riskiem un drošību un tādām vērtībām kā garīgā veselība.
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Iekšējā vērtību izvēles saskaņotība, drošums un ticamība ir zemi, jo Kronbaha Alfa
koeficients ir 0,051, turklāt arī savstarpēji šīs vērtības praktiski nekorelē.
Visvairāk jauniešu 84%,(N = 528) no kopējā respondentu skaita izvēlējušies
vērtību ģimene, divreiz mazāk jauniešu (N = 240) izvēlējušies vērtību brīvība, un
ļoti maz jauniešu (N = 21) – vērtību mājdzīvnieks. Vērtība brīvība pēc atbilžu
biežuma visvairāk korelē ar vērtību Dievs (k = 106) un vērtību izklaides (k = 155),
kas norāda uz divām brīvības izpausmes binaritātēm – garīgo brīvību un
hedonistisko brīvību.

Jauniešu personīgi nozīmīgo vērtību
sadalījums pēc to prioritātēm (%)
Ģimene
Draugi
Veselība
Izglītība
Mīlestība
Karjera
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Nauda
Es pats
Izklaides
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11. attēls. Jauniešu personīgi nozīmīgo vērtību sadalījums pēc to prioritātēm
31

Pētījumā lielāko vienprātību vērtību izvēlē respondentu intervijās un
aptaujās sniedza izvēlētā vērtība ģimene. Savstarpēji korelē atziņas par to, ka
ģimene sniedz materiālu un morālu atbalstu un mīlestību. Korelācijas koeficienti
attiecīgi ir 0,322 un 0,304. Iemesls, kāpēc jaunieši šo vērtību izvēlējušies, visvairāk
korelē ar atbildi - pieredzes gūšanas vieta (k = 0,411), kas kultūras tradīciju un
pieredzes mērogā minams kā nopietns iemesls. Jaunieši uzskata: „Ģimene veido
manu vērtību sistēmu, audzina, iemāca atšķirt labu no ļauna.” (2.43) Vērtība
ģimene visvairāk korelē ar vērtību draugi (k = 0,238) un vērtību veselība (k = 248),
bet praktiski nekorelē ar vērtību māksla (k = 0,004). Tas mudina domāt, ka
estētisko bāzi un izpratni par skaisto jaunieši lielā mērā iegūst skolā un sabiedrībā.
Vērtībai ģimene ir ļoti vāja korelācija (k = 0,097) ar vērtību Dievs.
Vērtību brīvība izvēlējušies 38,33% no kopējā respondentu skaita, kas
jauniešu izvēlē ir tikpat nozīmīga kā vērtība karjera. Ar kriteriālo rādītāju
emocionālā stabilitāte vērtību ģimene korelē vāji (k = 052). Vērtību brīvība
jaunieši saista gan ar personīgo brīvību, gan iespēju brīvi izvēlēties, runāt, tomēr
tikai vienā atbildē fokusa grupā izskanēja atbilde, ka jaunietis vēlas būt „garīgi
brīvs” (Z.).
Sestais kritērijs – „Radošuma meklējumi, vajadzība pēc izaugsmes”.
Kritērijam atbilst vērtības skola, mūzika, māksla un sports, kas norāda, ka
jauniešiem ir orientācija uz sasniegumiem, emocionālo, radošo un savu spēju
attīstīšanu. Iekšējā saskaņotība, drošība un ticamība, izmantojot Kronbaha Alfa
koeficientu, vērtējama kā vāja (KA = 0,057). Vērtības sports un māksla savstarpēji
nedaudz korelē (k = 0,124). To pašu var atzīmēt arī attiecībā uz vērtībām skola un
māksla (k = 0,151). Pēc kopējā izvēles principa, vērtību skola un māksla izvēlējies
gandrīz vienāds jauniešu skaits – 42 jeb 6,7%, vērtību māksla – 49 jeb 7,8%.
Jauniešiem nozīmīga sešu prioritāro vērtību skalā izrādījās skola, kas veido 8% no
kopējā respondentu skaita. Jaunieši skolu, mākslu un sportu saista ar radošu
pašattīstību un sevis izaugsmes iespējām.
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Septītais kritērijs – „Garīguma un morālās apziņas nodrošināšana (ideāli)”.
Kritērijam atbilst vērtības Dievs un mīlestība, kas norāda tiecību uz humānām
vispārcilvēciskām vērtībām. Drošums, validitāte un ticamība ir apmierinoša, jo
Kronbaha Alfa koeficients ir 0,63. Taču šo vērtību savstarpējā korelācija ir ļoti
zema (k = 0,091). Pēc izvēles biežuma vērtību Dievs izvēlējušies 52 jaunieši, bet
vērtību mīlestība – 308.
Vācu pētnieks U. Švābe, pētot triju paaudžu šķērsgriezumā un to attieksmi
pret baznīcu, secināja, ka distancēšanās no baznīcas lielā mērā ir ģimenes tradīcija
vai mantojums, bet personiskās ticības veidošanās ir izteikti individuāls process.
Salīdzinot ar minēto, šajā pētījumā vērtības Dievs un ģimene korelē vāji
(k = 0,097), bet gandrīz nekorelē ar vērtībām izglītība (k = 0,002) un vērtību es pats
(k = 0,001). Tāpēc var secināt, ka personīgās ticības jautājumi kalpo kā morālās
apziņas nodrošinājums, Dievs – kā stabilitātes un drošības mērs. Dievu kā augstāko
substanci un garīgo vērtību jaunieši iepazīst skolas programmās kristīgās mācības
stundās sākumskolā, vidusskolas posmā – filozofijas mācību stundās jautājumā par
esamības izpratni un kulturoloģijā, rodot izpratni par dažādu reliģiju garīgo sākotni.
Nopietni par jauniešu attieksmi pret reliģiju un mīlestību varētu runāt tikai tad, ja
skolēnu izteikumi ne tikai tiktu konstatēti, novēroti un aprakstīti vai izskaidroti, bet
gan, ja vērā tiktu ņemts un apsvērts arī viņu argumentatīvais saturs un konteksts.
Jaunieši fokusgrupu intervijās neatklāja, un nediskutēja par vērtību
mīlestība plašākā nozīmē, tomēr uzsvēra, ka šī vērtība viņiem ir ļoti būtiska, par ko
liecina 49,2% no visas ģenerālkopas, kam nozīmīga bija šī vērtība.
Astotais kritērijs – „Identitātes meklējumi”. Kritērijam atbilst vērtība
tēvzeme/dzimtene, kas saistīta ar orientāciju uz solidaritāti un apziņu, ka identitāti
nemanto. Jauniešu, kas izvēlējušies attiecīgo vērtību, skaits ir ļoti mazs – 46 jeb
7,34% no visas respondentu kopas. Visbiežāk jaunieši neizvēlējās šo vērtību, tādēļ
moda un mediāna ir 0. Vērtība dzimtene nedaudz korelē ar vērtībām draugi
(k = 0,166), ģimene (k = 0,145) un mīlestība (k = 0,119). Tātad starp šīm vērtībām
pastāv zināma saistība.
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Analizējot atbildes uz anketas desmito jautājumu, kas kopumā ietekmēja
visu vērtību izvēli, redzams, ka 233 jaunieši, kas sastādīja 37,2% no visas
respondentu kopas, uzskata, ka galvenokārt viņu vērtību izvēli kopumā nosaka
ģimene, 106 jaunieši jeb 16,9% atzīst, ka viņu izvēli visvairāk ietekmējusi
sabiedrība, bet tikai 40 jaunieši jeb 13,6% no respondentiem atzīmē draugu ietekmi
uz vērtību izvēli.

34

2. Nobeiguma galvenie rezultāti un secinājumi
1.

Vērtību veidošanās pedagoģiskie un psiholoģiskie faktori nav viennozīmīgi
vērtējami, ko nācās secināt teoriju izvērtējuma gaitā. Katra no noteiktas
jomas teorijām par izejas pozīciju izmantoja savas atskaites sistēmas un
komponentes, sākot no sociālpsiholoģijas teorētiskajām nostādnēm, kuru
pamats ir indivīda vērtību vajadzību samērojamība ar sabiedrības vērtībām,
un sabiedrības vērtību stereotipiem un beidzot ar sociālpolitiskajiem
uzstādījumiem un tautsaimniecības mērķiem.

2.

Jauniešu vērtību izvēles motīvi ir saistīti ar sociālekonomiskās situācijas
kontekstu, ar patērētājsabiedrības normatīviem un savu vērtību un vajadzību
samērojamības iespējām un principiem.

3.

Sociālā komunikācija ar milzīgu informētības apjomu, kuru nodrošina
plašsaziņas informatīvie līdzekļi, jauniešiem kalpo kā līdzeklis personiskajai
izglītošanai, jo informētība un atrašanās apritē savā sociālajā grupā
patērētājsabiedrības kontekstā (arī mācību procesā) iegūst īpašu nozīmi.
Mediji palīdz jauniešiem projicēt patērniecības vēlmes.

4.

Valsts nostādnes vērtībizglītošanas mērķu izvirzīšanā dažādās izglītības
pakāpēs, sākot no pamatizglītības posma un noslēdzot ar vispārējās vidējās
izglītības posmu, projicējas kā sabiedrisko attiecību regulators, kas ir saistīts
ar patērniecību. Mācību priekšmetu standartos, izglītību reglamentējošos
dokumentos un mācību metodiskajos līdzekļos tiek akcentētas tādas vērtības
kā ekonomiskā konkurētspēja, labklājības stimulēšana un cilvēks kā resurss.
Apzinoties, ka skolēni nepieņem tās vērtības, kuras sabiedrībā nav
reprezentablas un kurām attiecīgajā vecuma posmā nav nozīmes,
vērtībizglītību stimulējošie normatīvie dokumenti nes īpašu atbildību, un
definētajām vērtībām un mērķa uzstādījumam valsts līmenī ir īpaša nozīme
jauniešu identitātes veidošanā.

5.

Mainot mācību priekšmetu un mācību programmu saturu, kā arī dažādus
normatīvos aktus vai valdības deklarācijā akcentētos mērķus, tādējādi
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orientējot skolēnus uz humanitāru vērtību nākotnes redzējumu, mainīsies
nākotnes sabiedrības sociālkultūras kopējais raksturus.
6.

Vērtējot jauniešu motivāciju, nākas secināt, ka kolektīvā identitāte, kas ir
ilgtermiņa konstrukts, tās kopīgie kultūras elementi – atmiņas, vērtības,
simboli, domāšanas mīti un kultūras tradīcijas –, kas kā kopienu saistošie
elementi jauniešiem ir vairāk noturīgi, salīdzinot ar politiskajiem vai
ideoloģiskajiem elementiem. Empīriskajā pētījumā vērtība draugi, ar kuriem
var kopā izklaidēties un parunāt par sev nozīmīgo, un ģimene, kura ir gan
morāls, gan materiāls atbalsts un arī pieredzes gūšanas institūcija, jauniešiem
izrādījās nozīmīgāka vērtība nekā dzimtene/tēvzeme.

7.

No vienas puses, jaunieši savu izvēli pamatoja tradicionālās kultūras
pieredzē, kuras sākumi meklējami ģimenes paraugā un audzināšanā, no otras
puses – patērētājsabiedrības dzīvesveida paraugos un vērtībās, kas ir
postmodernās kultūras bāze un virzītājspēks. Skolā jaunieši pieņem
kolektīvajā kultūrā fiksētu pieredzi. Tāpēc fokusa grupas intervijās vērtībai
izglītība bija zems prestižs, ko jaunieši pamatoja ar pieredzē gūto un
nākotnes redzējumu, ka spējīgākie un izcilākie aizbrauc no valsts, uzskatot,
ka šeit izglītība nav vajadzīga, bet „vajadzīgi ir sakari”. Atšķirībā no lauka
pētījumā pēc vērtību ranžējuma 55% no ģenerālkopas (KA = 0,85) augstu
koeficientu uzrāda izglītības kā vērtības nozīmību, un kolektīvās pieredzes
ietekmi uz personīgi nozīmīgām vērtībām.

8.

Jauniešiem nozīmīgas šķiet gan personīgajā dzīves pieredzē apgūti sociālās
saskarsmes, normu un paraugu elementi, gan arī tās vērtības, kuras ir
aktuālas un reprezentablas šī brīža situācijai.

9.

Tradicionālos 20. gadsimta izglītības akcentus, kuru principi bija saistīti ar
iepriekšējo paaudžu zināšanu un pieredzes nodošanu nākamajām paaudzēm
(postfiguratīvās

kultūras

elementi),

nomainījis

kritiskā

pedagoģijā

raksturīgais – patstāvīgas domāšanas un personīgi nozīmīgu vērtību
izmantošanas un empīrikas akcentējums. Vērtību tradicionalitāte un
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hierarhija aizstāta ar personības pašrealizācijai nozīmīgu vērtību selekcijas
principu.
10.

Vērtību veidošanās aspekti ir ne tikai derīgums un vērtību funkcionalitāte,
bet arī attiecības un solidaritāte ar savu sociālo grupu, tuvāko, attieksme pret
šo grupu vērtībām un tās elementiem, informētība par vērtības darbību un tās
robežām. Katra jaunieša uztveres spēja un griba nozīmi iegūst diskursā ar
dominējošo kultūru, kas ir kopsaucējs mijattiecību normālai funkcionēšanai,
kurai indivīda līmenī pilnīga vienotība nav iespējama. Sabiedrībai un valstij
ir svarīga kopīga ideja, kas to vieno, kuras dēļ būtu vērts paciest grūtības, bet
ne fokusa grupās, ne lauka pētījumā respondenti netika tādas minējuši.

11.

Analizējot vērtību nozīmību kriteriālā kontekstā, garīguma un morālās
apziņas nodrošinājuma vērtības nekorelē ar dzīves jēgas meklējuma vērtībām
(tādām kā izglītība un veselība), kas vērtību izvēles skalā ir prioritāro vērtību
frekvences biežuma ziņā nozīmīgs rādītājs. Izglītība, karjera un nauda
ieguvušas pragmatisku, utilitāru jēgu, savā starpā korelē izglītība ar naudu
(k = 0,087), kamēr mīlestība un Dievs ir dziļi personiskas vērtības, kas ir
orientētas uz vispārhumānu vērtību apzināšanu.

12.

Empīriskā pētījumā rezultātā tika noskaidrots, kuras vērtības jaunietis
transformē no izglītības un mācību priekšmetu standartiem, kas ir valsts
reglamentēti, skolas audzināšanas mērķiem, sabiedrības un vecāku
pieredzes,un kuras jaunieši uzskata par sev derīgām. No patērētājvērtību
bāzes vērtībām, karjera kā vērtība, kura tiek minēta gandrīz visos
stratēģiskos izglītības dokumentos, bija nozīmīga arī jauniešu vērtību izvēles
ranžējumā.

13.

Promocijas darbā atklājās būtisks aspekts, kuru līdz šim neviens nebija
pētījis, ka kultūras tradīcijas un paaudžu domāšanas atšķirības ietekmē jauno
paaudzi tādā mērā, ka mācību standartus veidojusi cita paaudze un skolās
mācību procesu nodrošina paaudze, kura savu domāšanu formēja pirms 30
gadiem, un tas ir ne tikai cits redzējums, bet tā ir atšķirīgu vērtību pasaule.
Humānās pedagoģijas izglītības bāze un garīgo vērtību vajadzības tiek
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piedāvātas no citas kultūras telpas jeb, kā to bija nodēvējis R. Ingleharts, no
starppaaudžu krīzes redzējuma. (Inglehart 2008)
14.

Kopumā vispārizglītojošo skolu jauniešu vērtību prioritāte Latvijā ir:


ģimene – 84% no visas ģenerālkopas;



draugi – 72% no visas ģenerālkopas;



veselība – 62% no visas ģenerālkopas;



izglītība – 55% no visas ģenerālkopas;



mīlestība – 49,2% no visas ģenerālkopas;



karjera – 39% no visas ģenerālkopas;



brīvība –38,3% no visas ģenerālkopas.

Šīs prioritārās vērtības pavisam dažādos ranžējumos izvēlējušies jaunieši no
visiem Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem, un nozīmīgākās jauniešiem
izrādījās tās vērtības, kuras saistās ar drošību, dzīves jēgas meklējumiem un
eksistenciāliem jautājumiem.

3. Tēzes aizstāvēšanai
1.

Jauniešu vērtības patērētājsabiedrībā atspoguļo kolektīvā fiksētu pieredzi un
dominējošā postmodernā patēriņkultūrā tiražētu sabiedrības mērķi.

2.

Izstrādātais jauniešu vērtību veidošanās modelis patērētājsabiedrībā Latvijā
atspoguļo sociālo vidi, ar kuru jaunieši identificējas, fiksē to pieredzi un
interešu virzību kopīgā kultūras telpā. Izstrādātie jauniešu vērtību veidošanās
kritēriji

izmantojami

jauniešu

vērtību

diagnostikā

mūsdienu

patērētājsabiedrībā .
3.

Mūsdienu jauniešu prioritārās vērtības – ģimene, draugi, veselība, karjera un
mīlestība – saistās ar vajadzību pēc emocionālās un praktiskās drošības. Tās
ietekmē jauniešu identitāti un saistās ar viņu mērķiem.

4.

Izglītības normatīvie dokumenti vērtējami kā nepilnīgi, jo neatspoguļo
jauniešu pašu vērtības un vajadzības patērētājsabiedrībā.
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Latvijas
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akadēmiskā
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„Vērtībizglītības aspekti vispārējā izglītībā”.
2011.06.–07.10. Jelgava, Latvijas Lauksaimniecības universitāte. International
interdisciplinary scientific conference „New Dimensions in the Development of
Society”. Referāts: Austruma, S. „Impact of globalization processes on the choice
of values of young people” / „Globalizācijas procesu ietekme uz jauniešu vērtību
izvēli”.
2011.04.–05.03.

Rīga,
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Starptautiskā

starpdisciplinārā

zinātniskajā

konferencē „Krīze un tās pārvarēšanas iespējas”. Referāts: Austruma, S.
„Vērtībizglītības krīze un mīts par to mūsdienu patērētājsabiedrības kontekstā”.
2011.17.02. Rīga, Latvijas Universitāte. 69 zinātniskā konference „Mediju
pedagoģija”. Referāts: Austruma, S. „Masu mediju patērnieciskie naratīvi mācību
saturā”.
2010.11.–12.11. Rīga, Rīgas Stradiņa universitāte. 3rd International interdisciplinary
scientific conference / Starptautiskā zinātniskā conference / „Society, health,
welfare”. Referāts: Austruma, S. „Change of values in the consumer society” /
„Vērtību izvēles maiņa patērētājsabiedrībā”.
2010.08.–09.11. Prāga, Kārļa Universitāte. International Research Conference /
Starptautiskā zinātniskā conference / „Studies of Values and Differentiation:
Sociological Viewpoints”. Referāts: Austruma, S. „Change of values in the
consumer society and a myth about them”/Vērtību izvēle patērētājsabiedrībā un
mīti par tām/.
2010.28.10. Rīga, Latvijas Universitāte. Akadēmiskā konference „Nacionālā
identitāte kultūras globalizācijas kontekstā”. Referāts: Austruma, S. „Globalizācijas
ietekmējošie faktori kulturoloģijas mācības saturā”.
2010.19.–20.02.

Rēzekne,

Rēzeknes

Augstskola.

Starptautiskā

zinātniskā

konference „Sabiedrība, integrācija, izglītība”. Referāts: Austruma, S. „Jauniešu
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vērtību darbības faktori postmodernajā patērētājsabiedrībā” / „Functional elements
of values of young people in postmodern consumer society”.
2009.04.12. Liepāja, Liepājas universitāte. II Starptautiskā zinātniskā konference
„Sociālā

pedagoģija:

izglītības

un

sociālās

vides

mijiedarbības

sociāli

pedagoģiskais aspekts”. Referāts: Austruma, S. „Jauniešu vērtību ētika un dzīves
stils patērētājsabiedrības kontekstā”.
2009.07.–10.09. Bulgārija, Sunny Beach Resort. International Research Conference
/ Starptautiskā zinātniskā conference / „Language, Individual and Society in the
modern world”. Referāts: Austruma, S. „Focus on choice of values in consumer
society” / „Indivīda vērtību fokuss patērētājsabiedrībā”.
2009.29.–30.10.
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Augstskola.

Akadēmiskā

konference

„Reliģiskās dažādības tematika izglītībā – Eiropas, nacionālā un reģionālā
dimensija Rēzekne”. Referāts: Austruma, S. „Vērtību darbības veidošanās
tehnoloģijas”.
2009.27.–28.02.
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„Sabiedrība,
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integrācija,

izglītība”.
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S.
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GENERAL CHARACTERIZATION OF THE THESIS
The practical topicality of the research
The choice of topic for the thesis was firstly determined by the contradiction
between the development of contemporary education and society in Latvia and the
influence of the consumer society values on an individual, especially among young
people in comprehensive schools. The predominant aspects of the consumer society
have resulted in far-reaching consequences that have a negative effect on human
spirituality. Secondly, the modern consumer society in Latvia has not been widely
researched, and there is no research about its influence on values education content.
Furthermore, the values of the youth in consumer society context have not been
investigated.
On the one hand, the notion “consumerism” (from Latin con – sumpsi) is
associated with such actions as consuming, spending, destroying, wasting, losing
and disappearing. On the other hand, it implies on the cultural activities that are
characteristic for this age. In theoretical modern culture and sociology discussions,
an agreement has been reached concerning the complex nature of the connection
between this notion and its activities that exists between the economic and cultural,
including educational, aspects of consumption.
The aim of this thesis is to find connections between consumer values, the
predominant culture and its influence on young people’s value formation in
comprehensive schools. The research also points out the progress from the old,
traditional values to their transformation in a new hierarchy of consumer society
values that can be viewed in two ways. On the one hand, the consumer society
culture codes are taking root both in the educational system and mutual
communication; on the other hand – the need for socialization leads to young
people creating a relationship between the material and the spiritual state, the
material values and spirituality that are actually not regulated simultaneously.
The topicality of this theme is determined by the codes of the modern global
consumer society and their influence on the experience and value choice of the
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developers of education content that transforms into educational standards and
curricula. In the research, the contradiction between the educational process and
value acceptance process formation strategies has been investigated. They do not
keep up with the aims that have been set in subject standards that are of importance
to secondary school students, as value formation issues have not been defined in
the 21st century educational strategy and National development plan in Latvia.
The novelty of the research:


young people’s values in the modern consumer society have been
indentified, the socio-cultural context of the consumer society has been
analyzed;



a theoretical analysis of young people’s value formation in consumer
society has been carried out;



a model of young people’s value formation in the modern consumer
society has been developed;



criteria for the diagnostics of young people’s value formation in the
modern consumer society have been developed;



The obtained analysis and results can be applied, for example, in the
development of recommendations for national institutions and work
groups that will be engaged in carrying out value education reforms and
teachers that plan training and education activities.

Research problem
Research problems are determined by the contradiction between the values
accepted by the young people who go to school and the value education goal that
actually exists in the state educational system. The influence of the consumer
society on education content deliberately form and economically prior value choice
among young people.
Research object – value education in the modern consumer society
Research subject – young people’s values

49

Research goal – to investigate and theoretically justify young people’s
values in the consumer society, to develop and approbate the model and criteria for
young people’s value formation in the consumer society;
Research question
What values do young people acquire in the modern consumer society in
Latvia?
In order to achieve the established goal and test the research question,
research content that is structured on four levels – philosophical, pedagogical,
methodological and data levels, has been developed.
The following research objectives were put forward:
1. To analyze pedagogy, psychology, philosophy and sociology literature
and sources on value formation in modern consumer society and young
people’s age peculiarities.
2. To develop young people’s value formation model and criteria in the
context of consumer society that would be adequate for the society of
Latvia.
3. To do a field research in order to identify young people’s values in the
modern consumer society in Latvia.
Theoretical methods


Analysis of theoretical literature



Content analysis in order to evaluate the content of educational standards

Empirical methods
Methods of data acquisition:


interviews at schools (semi-structured) to investigate young people’s
emotionally evaluative attitudes towards themselves, the society and its
values;



expert evaluation method to investigate value transformation in school
environment, the process of their acquisition and mutual correlations;
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focus group discussions of young people in schools to clarify value
priorities;



survey to identify the prior values of young people;

Data processing methods:


content analysis (hermeneutic approach)



quantitative data processing, using the statistic programme SPSS 16 and
SPSS 17 (Statistical Package for Social Science)

Methods of data analysis:


qualitative data – focus group discussions, expert evaluation and content
analysis;



quantitative data – indicators of central tendency (mode, median),
indicators of the tightness of the correlation (Spearman’s correlation
coefficient), indicators of variables (standard deviation), divisions and
cross-line tables of frequency;



verification of data – determination of suitability and selectivity
coefficient, using Cronbach’s coefficient alpha to analyze the suitability
of surveys and verify the obtained data.

The theoretical and methodological basis of the research
Social constructivism theory – the representatives of social constructivism
emphasize the social dimension of value acceptance. The theories of Dewey (1909,
1987), Klafki (1999), Vygotsky (1978), Kukla (2000) have been used to analyze
young people’s motives for choosing values in the context of social background
and the result of their interaction, simultaneously including a broad social context.
Modern social theories (structuralism, post-structuralism) have been used in
the context of sociology to explain the traditionality of values, the systems of value
understanding in different generations and their significance in the globalisation
process. The approaches of social theories concerning risk society of sociologists
and culture theoreticians Bourdieu (2004, 1998, 1995, 1973), Bauman (2002,
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1993), Ingelhart (2000, 2005, 2008), Deleuze (1954, 2010), Mead (1970, 1978) and
Beck (1986, 1992, 2000) were applied.
The theoretical approaches of post-modern philosophy – the authors that
have focused on the analysis of post-modern culture, communication processes and
modern culture methodology development because the research and understanding
of culture is essential in the orientation of the activities of social subjects. The
eleven fundamental principles of post-modernism activity introduced by Hassan
(1987, 2011) were used in the research, Lyotard (1979, 2008), Baudrillard (2000,
1970, 2006), Welsch (2005), Foucault (1986, 2001), Gasquet (2002), Hollinger
(1999), Derrida (2007).
Critical pedagogy and critical thinking theories – applied when investigating
young people’s education issues and the influence of school on their value choice.
The approaches of critical pedagogy are based on the idea of transforming
predestined inequality principles. The approaches of critical pedagogy by Freira
(1973, 1994), Darder (2002), Kincheloe (2008) and Klafki (2000) were used.
Theoretical approaches of social psychology – the theoretical revelations of
Le Bon (1896, 2001), Eriksen (2004), Schwartz (1992), McClelland (1987),
Rokeach (1973) and Fromm (1955, 2009) were used to investigate the social
problems of the society, young people’s motives and attitude towards their prior
values and life style and to evaluate how young people integrate in the environment
of consumer society and what their expectancies are.
Theoretical revelations of axiology or value theory – it is a philosophical
theory on values, used to comprehend and structure values.
Basis of the research:


81 teenagers (form 10 to 12) from comprehensive schools in Latvia who
participated in focus group discussions;



626 secondary school students (aged 16 to 21) from 12 comprehensive
schools of all culture-historical regions in Latvia that participated in the
survey;
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seven value education experts from the University of Latvia, Riga
Stradiņš University, the Ministry of Education and Science, a
comprehensive school and the value education project leader from the
University of Latvia;

Limitations of research:


the values of young people who study in forms 10 to 12 of
comprehensive secondary schools are investigated;



the values are investigated within the limits of economic conditions of
consumer society;



the selected experts are acclaimed authorities in the pedagogical and
academic environment and represent the academic environment
(institutions of higher education), practice (school) and the development
of laws and regulations (The Ministry of Education and Science).

The structure of the thesis contains an introduction and four chapters. The
total number of pages is 197 (excluding appendices). The list of references (347
units), 18 appendices (46 pages). The paper contains 63 figures.

1. CONTENTS OF THE THESIS
In the introduction, the choice of theme, and its topicality was substantiated,
the object, subject, goal, research question, research objectives and methods were
determined, the methodological basis was established, the research basis and stages
were described, the theoretical and practical contribution and the structure of the
research was characterized. The role of comprehensive education system in value
education content and the unity of education interests and the difference in their
aims in consumer society was discussed.
1.1. The essence and formation of values in consumer society
In the first chapter the essence of values was investigated, the notions
“value”, “value classification” and “systematisation” were explained by adapting
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the theoretical approaches of M. Rokeach, S. Schwartz, E. Fromm and R. Inglehart.
The components and conditions of value formation and the way values form in a
society were evaluated and the essence of social perception was explained. Values
were described from the viewpoint of opinions and convictions that characterises a
person’s priorities in a decision-making situation. The theoretical approaches of
pedagogy and philosophy by Dewey that focus on the regulation principle of the
young people’s social environment were analyzed.
According to Inglehart’s value theory, in the second half of the 20th century
the Western civilization underwent gradual change of values from material
(material and safety values) to post-material (the guarantee of life quality) values
that correspond to the value model of consumer society (Inglehart, 2000). The
relation between the level of economics in the country and the post-materialist
values reflects an individual’s subjective sense of security, but not his/her
economic level. Wealthy people tend to feel much safer than the poor people; an
individual’s sense of security is also affected by cultural background and social
well-being (ibid.).
In this chapter, the complementarily principles and socio-cultural aspect of
value formation of a country, society, including family, and culture were analyzed.
Contemporary values of post-modern culture and the influence of the
postmodernist social agent – the consumer society – on values was explained and
analyzed.
Cultural space of Postmodernity
Consumer society
Consumer culture

Education
establishment, school
Educator
Teacher of specific
subject

State education policy
Education Standard
Standard of paticular
subject

All society
Social group
Family
Friends

Figure 1 Social interaction in the value formation process
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Country as a guarantee of the expression of people’s free will is the carrier of
moral obligation. The country forms the policies of social integration, budget,
official languages, education and many other areas by developing the priority
strategies of their interrelation and future orientation. Therefore, in the thesis, it was
of great importance to analyze and characterise what is the education policy in the
country, what strategic planning documents ensure value education and what is
value education in the Republic of Latvia in the 21st century.
In the system of education, the subject standards and their methods of
acquisition represent only one of the ways in which a young person can orientate
oneself and acquire values that are important in the society with well-known
instruments that exist in education. For example, by using C. Rogers’s experiential
learning principle that exists as value choice which is based on the needs and
wishes of the student, the role of experience in value acceptance has been
characterized, as learning and value acceptance is self-initiated, evaluated by the
student him/herself and gains a great influence on the student.
Moral and aesthetic aspects
included in fields of education

Formation of
understanding of
concepts, which are
connected with
interconnection among
people

Formation of
understanding on
human rights and justice

Formation of attitude on
cultural heritage

Figure 2 Educational aspects included in fields of education
(Ministry 2000.5.12. rules Nr. 462)
School is an institution of socialization that reflects the actual model of
society and performs the function of the reproduction of society. As pointed out by
Beck, it prepares the students for the world that is not familiar to any of us – the
world of the future (Beck, 1994). The principle of social partnership is the principle
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of compromise in value choice. In order for the education system to successfully
fulfill its functions, it is necessary to form a partnership of all its elements – the
agreement between two or more partners to cooperate for the sake of a common
goal and to be equally responsible for the results (Wilcox, 1994). In the research,
the society of the 21st century that has developed in a new cultural space – urban
environment with its characteristic global flow of information technology and
consumerism – was evaluated. The society of this century has gained the status of
an information technology and consumer society. The significant document of
education policy “National development plan of Latvia for 2007 – 2013” shows the
central direction of education, implying that the quality of education must
correspond to the growing demands of the modern society and national economy.
In this chapter, three basic approaches or paradigms of agents of value acceptance –
national, personal and social approaches – were analyzed.
In this chapter, the influence of globalization on the formation of values and
young people’s identities as well as the ways of influence has been analyzed. The
functioning limits of collective memory, resources and memory institutions were
theoretically investigated. The conditions for the change of material and postmaterial values were defined. The social context of consumer society and the
influence of the consumer society on the thinking of young people were analyzed.
The interplay between the consumer and consumption shows that the whole society
is simultaneously a consumer and an agent that stimulates consumption (Bourdieu,
2004).
According to the analysis of literature and theoretical approaches on
consumer culture and society (U. Beck, R. Inglehart, Z. Bauman, E. Fromm,
W. Welsh), the author of the thesis developed the criteria of consumer society
based on the critical principles of consumer society:


economic expedience, its orientation being determined by economic
stimuli and extensive accessibility to goods and services;



stimulation of the well-being of the society in the whole cultural
spectrum;
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reciprocal competition between generations, cohorts (from Latin
cohors – enclosed space) that, in sociology, is characterised as a social
group which represents the values, norms and life style of this group and
which is supported by the mass culture and its characteristic mass
thinking, competition among industries and resource extractions;



entertainment, money and prioritarianism of material values as the
characteristics of this post-modern consumer culture and society.

The criteria of consumer society are similar to game elements, as the
stimulation of one element affects the indicators of the other element.
Consumerism is an important identity-forming force that marks the guidelines of
the society in culture.
In consumer society, the consumption of culture is a form of identifying
social layers. From the viewpoint of values, the media, under the conditions of
market economy, does not directly reflect information on the society, but represents
itself and provides guidelines of the society that are perceived by young people and
the social groups they represent. But the education standards that have been defined
by the country attempt to combine the wishes of the consumer culture and the
students’ natural need for value stability.
The consumer culture adapts psychological games of influence, for example,
marketing, where the terms include that a thing, product, service or process
becomes so important to the individual that it becomes a value. Consumerism has
become a way of communication that represents a certain moral environment,
values and conviction as well as affects social and political activities.
In Latvia, the consumerism is focused on an economic integration that, based
on Western political and economic structures, stimulates reciprocal competition,
rivalry, but on the consciousness level of an individual the consumer society is
focused on mass thinking that is stimulated by the information intensity of the mass
media.
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1.2. Value education and its influential factors
In this chapter the laws and regulations of education were analyzed in the
context of value education and planning. The meaning of value education in the
context of state education policy and content is explained. The value-educational
character and values offered in the content of education as well as the proponent
character of the values of consumer society in the stage of basic and general
secondary education in Latvia were investigated and analyzed.
The approaches of value education were compared to a similar content of
value education in USA – character education. The psychological factors of
secondary school teenagers’ value formation, the peculiarities and reasoning forms
at their age were investigated. Consumer society’s (a part of which is a teenager)
way of thinking was analyzed – mass thinking, actions of young people’s value
choice that manifests itself in their lifestyle and the context of consumer society.
Value motives of different generations, common features and value transformation,
their impact and comparison with young people’s choice of values, value
traditionality and novelty in the context of post figurative, cofigurative and
prefigurative cultures were compared.
Young people’s social context which is applicable not only in school, but
also in the social environment, during the analysis was based in the theory of
symbolic interactionism (Mead: 1934) which regards that an individual forms his or
her individuality in everyday communication and ethnomethodology which is
inclined to comprehend how people construct a meaningful social life. The
researched value change mechanism behind World Value Survey latest 30 year
investigations was used, by applying three different approaches – cohort analysis
and the comparison of rich and poor states. In the postmodern culture the value
change tendency evaluation has summarized in conclusions that significant culture
changes are happening and that they reflect the changes between generations which
are directly connected to the growing security level of existency.

58

Researches on young people’s points of view, values and attitudes in Latvia
were started in the 1990s. For instance, in 1997 the research done by the institute of
philosophy and sociology “Youth in Latvia: opinions, values, attitude” shows the
difference between youth and older generations’ value and opinions, mobility and
career possibility differences for groups of young people in the time of economic
change. The author of the thesis refers to an important WVS outcome reflection
concerning the thinking process in different generations and the motivation behind
value choice and their consolidation in the society (research done between years
1970 and 2005) which discovers freat differences in value priorities between
younger and older generations (Inglehart: 2000).
The content of general secondary education, representing the important
values of the state, was summarized and characterized. The motives of value
acceptance and life styles characteristic for the age of young people were evaluated.
The instrumentalization of values crossing over from sacral values to adapted ones
reflects in the change of dominating basis and authority; also, in the
restructuralization of the content of education which promotes the rationalization
and utilitarism of values.
The pedagogical aspect of values was analyzed, because values in pedagogy
have an educational meaning, therefore both outer and inner factors of education as
a value choice were evaluated.
Additionally, other sociological and pedagogical researches connected to
values of society were analysed and compared. Many researches suggest that basic
human values are mainly fixed when they become adult, and further changes are
relative (Rokeach: 1968, 1973; Inglehart: 1997).
1.3. The model and criteria of value development
A model and criteria of value development has been created based on
theoretical analysis. The value development in pedagogy happens according to
various criteria. Evaluating the value systems of various authors, the author of this
research defined values as views on the main principle goals of life of an
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individual, on basis of the theories of the value systems, and their universal
structure and content by M. Rockich, S. Schwartz and D. C. McClelland. The
author of this research closely related the study of values with moral criteria.
Conservation –
safety, tradition

Self-development –
accomplishments,
authority, competition

Receptiveness towards
change –
stimulation, selfdirection

Self-transcendence –
allness,
perspective, goodwill

Figure 5 Value motivation model of an individual by S. Schwartz (1996)
When developing the model of young people’s formation of values in a
consumer society, the author of the doctorate based it on the analysis of critical
pedagogy and consumer society theory, as well as practical experience. Three
mutually bound principles of value assumption were considered in the development
of the model of young people’s formation of values:


young people’s principles of personal significance, determined by
experience, motivation, choice and attitude;



principles significant to society and mutual communication in the
context of consumer society;



principles significant to the state’s culture policy, education policy
included.

The principles of personal significance are grouped into two mutually related
contexts, which reveal two relevant existential needs of young people –
socialization, where a youngster may position oneself with a specific social group,
and individualization, where the choice of a youngster’s values is determined by
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spirituality and the search for a purpose, as well as personal attitude and
experience.
Social experience in particular is important in the course of acquiring the
contextual values. The understanding of developing mechanism of self-acquired
ethical style, which is learned at school and accepted as one’s own, is important to
the youngster. The approach of experience, however, is connected with the social
practice of an individual – the society, family and community. A family maintains
the links of tradition by passing values on, hence the typical neglect of traditions is
not yet so important for the youth audience. Motivation is an important component
of value-acquiring. The theory of D. C. McClelland the need for communication,
success and companionship points out that the basis of the motivation of an
individual is the social nature of a human. (McClelland, 1987)
The collective identity is a key indicator, which in the context of community,
family, religion and nation is based on cultural elements (such as memories, values,
symbols, myths and traditions), that are more consistent and community bonding, if
compared to political or ideological elements. (Smith, 2001)
Young people are interested in met functionality of values and consumption
of ideas. Youngsters consume ideas, ideals, fantasies more than objects, and
employ styles obtained in line with consumption codes, transmitted by the mass
media. Pupils adopt the lifestyle of consumer society.
Young people’s conceptual model of value formation in consumer society in
Latvia does not divide boundaries of opinions between community (social group –
youngsters) and discourse community – growth of the consumer society in a shared
cultural space. The framework of economics and politics, educational institutions,
law and regulations associated with the culture policy of the state is one of the
value suggesting groups of the model.
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Figure 6. Conceptual model of young people value formation in the consumer
society of Latvia
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Elaborating criteria of value formation among young people in the consumer
society, the elaboration was based on theoretical foundation - theories substantiated
by social constructivism and social interaction approach.
Limits of thinking (opinions) of different groups were set - separated
communities (specific groups of young people) and discourse communities
(consumer societies), viewpoints connected between interests and common goal,
which represents as specific values according to their meaning. The author of the
research was influenced by the complementary principles of value formation of
societies and individuals as defined in the theories of S. Schwartz, R. Inglehart,
Z. Bauman and J. Dewey.
In the context of Latvia and Europe principles of a good organisation,
positive environment, law, regulation and financial security guarantees, as well as
integration of the society (principle – everyone is equal under the law), cooperation
between institutions and residents (citizens and non-citizens), and the awareness of
national identity, are considered the foundations of national values. The
foundations of social values are considered to be the common cultural codes,
contribution, association awareness paradigm and solidarity. The main emphasis of
value criteria central to the state is connected with sustainability, cultural tradition
context, rule of law, the institutional mechanism of the state – principles of a good
organisation, positive environment, law –, that is why their criteria values are
determined by the educational regulation documents – the law of education, the
guidelines of national development plan for years 2007-2013 and the contents
included in the standards of teaching subjects, upholding the fact that education is a
constant process.
In the doctorate, the values important to the society are connected with
significant criteria and indicators of consumer society, based on theories and
practice of postmodernism, as well as an opinion based on social constructivism
theories stating that national value standard in postmodern consumer society is
directed at material existence guarantee of an individual, incentive of well-being,
rule of law and economical suitability. It indicates that interests and values of
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national economy take priority. For self-reference, the society uses different
resources and ways of perception, which is not the purpose itself rather than a
contributing factor in the development of the society. (Luhmann, 2000)
The importance of individual values – spirituality – and criteria are based on
the eight aspects of the basic needs theory by E. Fromm, notions of ERG theory by
K. Alderfer, as well as values based on success motivation theory by
D. McClelland. J. Dewey believes that integrity and current moral values are
acquired from the principles of behavior and values developed in the past, the law
and duties. (Dewey, 1998). This assumption relates to social theory notions by
U. Beck, stating that society brings forward moral boundaries, since moral
obligation guarantees social security and provides integration and acculturation.
(Beck, 2000)
According to economic, social and spiritual aspects, along with value choice
criteria, there is a value classification relating to the criteria determined by the
individual for the purpose of implementing the action. An important indicator in the
personality functionality of a youngster is not only the typical value aspect of the
consumer society, but also values important to the existence of an individual, which
is reduced according to growth, self-development, needs of values, which are
needed for maintaining emotional stability of the personality, which differs from
the value consumption needs of a grown-up.
Self-development and self-awareness raising criteria is important to a
modern youngster on a personal level, which in the consumer society is reduced to
the value of I (myself), good looks, money. The values of a friend and family
functions as measures of security, pet – as the preserver of the emotional state. The
value of fresh air narrowed and its border reduced from the value group of “nature,
environment”. God as the source of life and self-maintaining is an important value
for the youngsters for supplying of spirituality and moral awareness. Freedom
expresses emotional stability. The search for the meaning of life, existential
inquiries is expressed by recognizing the values education, health and friends.
Motherland/Fatherland – as preservative of association of space.
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Figure 7 Criteria and indicators of value formation in consumer society
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According to the theory of P. Bourdieu, nobody can classify social processes
as well as one who can classify oneself. Adoption of values and motivation may
connect also with association and the psychological aspects of security. Association
to a particular group and efforts help youngsters to choose the values that are
significant to themselves and that develop their identity. The adoption of values and
motivation may also be connected to association and the psychological aspects of
security and efforts, which constantly provide with self-motivation. Young people’s
motivation sphere amplitude and flexibility transpired in the doctorate.
1.4. The organization and analysis of results of the empirical research
In this chapter the organisation of the empirical research, its process and
analysis of results are reflected. In order to clarify the formation of youth values in
the modern consumer society in Latvia, an empirical research was done with
research selection: 707 young people, studying in general education secondary
schools in different regions of Latvia and seven value education experts from the
University of Latvia, Riga Stradiņš University, Ministry of Science end Education
and school, experts who represent various fields of education, connected to the
problems of the research – theoretical investigation, practice, formation of
education policy. The organizational structure of the research is characterized by a
fixed succession of research activities, in which obtainment and processing
methods of data were purposefully chosen and applied.
The data was obtained accordingly to the triangulation rules of the data
extraction (Cohen, Manton, Morrison: 2007). Quantitative and qualitative methods
were used in a combined fashion in the research. Similarly the qualitative
conditions of subject’s values were studied in a fixed environment – consumer
society (Mayring: 2002). Mix-method has been applied in the research: quantitative
survey (quantitative data) and narrative interview (qualitative data).
The first stage of the empirical research was formed by focus group
discussions. Focus group selection was formed in a random fashion. Its basis
consisted of seven secondary school youngster groups (the youngest – 15, the
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oldest – 22) with an inconsistent composition – 81 participant in total. The second
stage was formed by a field investigation, survey and document analysis. The field
respondent selection was made according to the regional principle, by choosing
respondents from all culture-historical regions of Latvia. The selection of the
research in this stage portrays the diversity of secondary school students in Latvia.
The field investigation selection in 2010 included 1.45% of the general sample –
secondary school students year 2010/2011 (according to the Ministry of Science
and Education – 43095 people). Together with the focus group participants, field
investigation consisted of 1.64% of the secondary school students, study year
2010/2011.
Data acquired through the empirical investigation were analyzed in
accordance to set criteria. The acquired response data through survey can in general
be assessed as sufficiently credible and secure, as the Cronbach’s Alfa coefficient is
0.51. When analyzing the credibility in separate value inquiries the highest
Cronbach’s Alfa coefficient appeared in the answers about friends as a value
(KA = 0.92) and the importance of education (KA = 0.85). However, the lowest
credibility according to Cronbach’s Alfa coefficient is visible in the question about
one’s native country as a value (KA = 0.10) and entertainment/hobbies as a value
(KA = 0.22). Therefore the Cronbach’s Alfa coefficient varies between low
credibility (0.1) to sufficiently high credibility (0.92), but it does not concern the
qualitative research (focus group discussions, expert interviews) coherence
analysis.
The first criterion – “informed career choice”. The youth value career
corresponds to this criteria that shows the orientation to working ability acquisition.
The Cronbach’s Alfa coefficient signals the tightness, validity and credibility of the
acquired responses which is 0.523, median is 3, mode – 0, standard deviation – 2.2,
but Skewness – 0.001, that indicates the small difference between the arithmetic
mean and mode. So, they basically conform. When analysing the value career in
different regions it showed that
1 – in Riga it was chosen by 42 of the 146 respondents (28.76%)
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2 – in Vidzeme region by 102 of the 228 respondents (44.73%)
3 – in Kurzeme region by 65 of the 107 respondents (60.74%)
4 – in Latgale region by 34 of the 146 respondents (23.28%)

Figure 8 Criterion career value choice in the culture-historical regions
Young people in the focus group discussions admitted that career is an
essential value in their value hierarchy, “In these circumstances career development
for me means being safe and not losing my work.” “Career ladder for means to be
the chief-of-staff, a superior. Yes, I want to be in charge.”
The closest correlation (0.413) can be noticed between career and a change
to rule over others as well as an opportunity to provide for myself and my family
(correlation coefficient = 0.312). When choosing career, a value important to the
consumer society, in the option to explain, young people indicate different
motivation. Young people choose their careers based on the material side which
would provide for the family and themselves, as well as be in a leading position
and supervise others instead of obeying rules dictated by others. Career seems
important to young people to be able to join the labor market.
The second criterion – “Searching for the meaning of life, existential
inquiries”. Such values as education, health and friends correspond to the criterion
that shows that young people are oriented towards conviction and stability.
KA = 0.195 indicates that the mutual correspondence between these values and
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credibility are not high. However, correlation between the values education, health
and friends is high. K = 216 between the values friends and health.
The value education in different arrangements in total was chosen by 343
young people (55%), the value friends by 449 youngsters (72%), the value health –
by 391 young people (62%).
The mode of value education is 3, the median is also 3, this indicates that
both in the most often present value of division and the value in a line of arranged
variables is one and the same. However, the standard deviation is 1,8 that in its turn
points to the ambiguous arrangement of this value.
In the box-plot figure, the quintile Q1 indicates that young people in Riga,
the same as in Latgale culture-historical region have not evaluated education lower
than the second most important one, but Q2 shows that in the rank table education
is in the third place from the most often chosen according to the meaning. In
Vidzeme, however, the biggest number of respondents portrays that this value Q3
as the most important is put in the fourth place.

Figure 9 Correlation between the value education choices according to the regions
In the qualitative part of the research the young people in focus groups gave
the opposite answers, “I do not want to waste my life as my parents do, but make a
career abroad” (D). ““It is already clear for me – if I do not make a career, I am
afraid of what could happen to me in my senior years” (J). The young people in
70

focus group answers joined education with career opportunities. By analyzing the
correlation between education and career it can be deducted that it is comparatively
satisfactory (k = 0.26), but their mutual relations, validity and credibility is average
(KA = 0.4). That means that those youngsters priorital value of which was the
criterion career, together with it chose the value education as a priorital value,
joining them.
The criterion “Searching for the meaning of life, existential inquiries”
includes such value as friends. Cronbach’s Alfa coefficient is average high (0.277)
indicating the reason why young people chose the value friend. This value is one of
the most important values of young people in schools which was chosen in a scale
of 20 values in total by 449 youngsters. For instance, in a single Riga school out of
132 secondary school students it is being held as important by 95 youngsters or
71.97% of respondents.
The results show that 22 or 4.9% of 449 young people have placed the value
friends in the top spot, considering it the most important existential value. 107 or
23.8% of the total number have put it down as the second most important, 119 or
26.5% - as the third. Additionally, 98 respondents found it necessary to add
comments as to the great meaning of friends in their lives.

Figure 10 Percentage view of the criterion searching the meaning of life, existential
inquiries according to the regions
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The mode of value health is 3, median – 4, standard deviation – 1.9, that
indicates an ambiguous arrangement of this value, but the Skewness coefficient is
0.002. It means that the difference between the arithmetic mean and mode is small.
Thus, the most often arrangement (fourth place) is the arithmetic mean. Personal
value health correlates with other – important to the state – criteria such as
sustainability, efficiency and rule of law, because a healthy person is guaranteed to
be economically useful and efficient.
The third criterion – “self-development, raising one’s self-confidence”. Me,
myself, good looks and money correspond to this criterion. The indicator of this
criterion is oriented to raising one’s Ego and balancing socially important values
taking into account the fact that competition is especially important in the
conditions of market economy. Cronbach’s Alfa coefficient (KA = 0.133) indicates
that the mutual relations between these values and the validity is quite satisfactory.
The correlation between the values me, myself and money is weak (k = 0.138). The
frequency of the value me, myself is 177, good looks – 59, money – 223.
The values me, myself median is 1, mode – 0, standard deviation – 2.13, that
indicates an ambiguous arrangement of this value. The total number of respondents
to whom he, himself/ she, herself is an important value is 28.2%, which
corresponds to the social value criterion protection against risks, safety. In the
society, security is created by the ability to anticipate its members which is
regulated and managed by implementing various laws and regulations; however it
does not guarantee the stability and security of working options in the future,
therefore it is explicable that in the postmodern society, security to a person is
himself, because their trust in institutions and governments has been lost due to the
economic instability and noncompliance with the principles of legal reliance.
Credibility and safety – Cronbach’s Alfa coefficient to the reasons why
young people chose the value money is high enough – 0.260. Out of the whole field
investigation group it was chosen as important by 35.6% of the respondents. The
responses in the focus groups had something in common with the qualitative
responses from the survey, “The reason behind all of my chosen values was
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determined by money (6.63). “With money, one can get both education and health
(6-67). Money being an important value of the consumer society both in the field
research and focus group discussions affirmed its great importance and necessity in
the circumstances of the economic crisis. Education, career and money in the
evaluation of the young people have gained a pragmatic and utilitarian meaning.
Education and money correlates (k = 0,087), meanwhile love and God are deeply
personal values, oriented towards studying the all human values.
The fourth criterion – “The need for relief, the search of pleasure.” This
criterion matches up to the values entertainment, sports, fresh air. The value fresh
air was reduced in the focus groups when specifying the meaning of the value
nature. The Cronbach’s alpha coefficient is 0.138 that points to sufficient
credibility. The frequency of the value fresh air is 28 or 4.47%, entertainment –
134, physical activities – 90, intoxicating substances – 34 or 5.43% out of the
whole general sample. In focus group interviews, this criterion helped to reveal
various ways in which young people gain the experience of relief and pleasure that
was usually related to family traditions. There were also such answers as: “I
wouldn’t say that one cannot do without alcohol, but one needs to get a drink on
“small Friday” (to specify – Wednesday) and real Friday,” (J.); “We can do without
intoxicating substances, but sometimes you just need to relax.” (K.) No noteworthy
correlation exists between these values in the field study. The value intoxicating
substances manifests a great standard deviation (2.11488) that points out the great
dispersion of the arrangement of this value. Only four out of all respondents had
rated it as number one. Credibility, safety and validity – the Cronbach’s alpha
coefficient for the reasons why young people chose entertainment is fairly high –
0.285. The main reasons mentioned by students who chose the value entertainment
are the opportunity to relax with friends (k = 0.310) and go to theatre, cinema or
participated in theatre (k = 0.304).
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The value sports mainly correlates with family (k = 0.131) which shows that
the motivation for engaging in physical activities does arises not at school, but in
the family. The value school, in its turn, mainly correlates with entertainment
(k = 0.237).
The fifth criterion – “Emotional stability”. The values freedom, family and
domestic animal are connected to the focus on the goal (meaning) of life of a
person and psychological comfort. This personally important criterion is related to
the socially important criterion protection from risks and safety and such values as
mental health. Consistency, reliability and credibility in internal value choice are
low, as the Cronbach’s alpha coefficient is 0.051 and, furthermore, these values
practically do not correlate.
Most young people, 84% (N = 528) out of all the respondents, have chosen
the value family, while only half of that number (N = 240) chose freedom and very
few students (N = 21) opted for domestic animal. According to the frequency of
answers, the value freedom mainly correlates with the value God (k = 106) and
value entertainment which points out the two binarities of the expressions of
freedom – spiritual freedom and hedonistic freedom.
The greatest consensus in the value choice of respondents in interviews and
surveys was manifested in the choice of family as a value. There is a correlation
among views that family offers material and moral support and love. The
correlation coefficients are 0.322 and 0.304, respectively. The reason why the
students have chosen this value mostly correlates with the answer – a place for
learning (k = 0.411), which, on the scale of culture traditions and experience, can
be mentioned as a significant reason. The young people hold a view: “Family forms
my value system, it brings me up and teaches me to differentiate between right and
wrong.” (2.43) The value family mainly correlates with friends (k = 0.238) and
health (k = 248), but there is practically no correlation with the value art
(k = 0.004). This shows that, to a great extent, young people gain the aesthetical
basis and understanding of beauty at school and in the society. The value family has
a very insignificant correlation (k = 0.097) with the value God.
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Figure 11 The division of personally important values for young people according
to their priority
The value freedom was chosen by 38.33% out of all the respondents, making
it as important as career in young people’s value choice. The criterial indicator
emotional stability does not have a strong correlation with family (k = 0.52). Young
people relate the value freedom to both personal freedom and free choice and
speech, but only one answer within the focus group was that the young person
wants to be “spiritually free” (Z.).
The sixth criterion – “The search of creativity and the need for growth”.
The criterion matches up to the values school, music, art and sports, indicating that
young people are oriented towards achievements and the development of their
emotional and creative abilities. According to the Cronbach’s alpha coefficient,
consistency, reliability and credibility in internal value choice are low
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(KA = 0.057). The values sports and art do not have strong mutual correlation
(k = 0.124). The same can be said concerning school and art (k = 0.151).
According to the common choice principle, the values school and art were chosen
by almost the same number of young people – 42 or 6.7%, the value art – 49 or
7.8%. On the six prior value scale, an important value for young people turned out
to be school that forms 8% out of all respondents. Young people relate school, art
and sports to creative self-development and growth opportunities.
The seventh criterion – “Ensuring spiritual and moral awareness (ideals)”.
The criterion matches up to the values God and love that point out a trend towards
humane universal values. Consistency, reliability and credibility are satisfactory, as
the Cronbach’s alpha coefficient is 0.63. Both the mutual correlation of these
values is very low (k = 0.091). According to the frequency of choices, the value
God was chosen by 52 young people and love – by 308.
When studying three generations in cross-sections and their attitude towards
the church, the German researcher U. Schwabe concluded that the dissociation
from church is, to a great extent, a family tradition or legacy, but the formation of
personal religion is a distinctly individual process. In contrast to this statement, the
values God and family have a weak mutual correlation (k = 0.001) and have almost
no correlation with the values education (k = 0.002) and me, myself (k = 0.001) in
this research. Therefore, it can be concluded that the questions of personal religion
serve as a guarantee of moral awareness, God – as a measure of stability and safety.
Young people get acquainted with God as a higher substance and spiritual value in
lessons of Christianity in primary school programmes, and in secondary school – in
philosophy lessons that include the question of the comprehension of existence and
culturology lessons that deal with explaining the origins of various ancient
religions. Young people’s attitude towards religion and love could be discussed
seriously only if their statements were not only established, observed and described
or explained, but also considered in terms of their argumentative contents and
context.
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During focus group interviews, the students did not disclose and discuss the
value love in a broader sense, yet they pointed out that this value is of great
importance to them, as confirmed by 49.2% of the whole general sample who
marked this value as important.
The eighth criterion – “The search of identity”. The criterion matches up to
the value fatherland/native country which is related to an orientation towards
solidarity and awareness that identity is no inherited. The number of young people
who chose this value is very small – 46 or 7.34% out of all respondents. The
students mainly did not choose this value, thus the mode and median is 0. The
value fatherland slightly correlates with the values friends (k = 0.166), family
(k = 0.145) and love (k = 0.199). Thus, there is a certain connection among these
values.
When analyzing the answers to the tenth question of the questionnaire that
affected the whole value choice, one can see that 233 students, which adds up to
37.2% out of all respondents, think that their value choice is mostly determined by
family, 106 or 16.9% of young people admit that their choice is affected by the
society, but only 40 or 14.6% of the respondents point out the influence of friends
on their value choice.

2. The main results of the conclusion
1.

The formation of values pedagogical and psychological factors are not to be
unanimously assessed which was deduced when evaluating the theories.
Each of the particular field’s theories used their own report systems and
components as a point of departure, starting from social psychology’s
theoretical approaches the basis of which is each individual’s value necessity
commensurability with the values of the society and its value stereotypes and
ultimately the socio-political settings and goals of the national economy.

2.

Young people’s motives behind value choice are connected to the context of
the socio-economical situation, the regulations of the consumer society and
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the possibilities and principles of the commensurability of one’s own values
and necessities.
3.

Social communication with an enormous amount of awareness which is
provided by multimedia informative ways and means, serves as a means of
personal education for the young people, because the awareness and being in
the movement of one’s own social group in the context of consumer society
(also the process of education) gains a special meaning. Media helps young
people to project their consumerism necessities.

4.

The state’s approach to putting forward goals for value education in different
stages of education, from the basic to the general education, projects as the
regulator of social relations joined to consumerism. In the standards of
education subjects, regulatory bodies and methodical means of education
such values as economical competitiveness, promoting prosperity and human
as a resource are being accented. By recognizing that students do not accept
values not rentable in the society and have no significance at a particular age,
the normative promoting the value education carry a special responsibility
and the defined values and objective settings in the state level has a special
meaning in shaping the identities of young people.

5.

By changing the contents of subjects and study programmes, and different
normative acts or objects defined in the government statement, thus orienting
students towards the future vision of humanitarian values, the future
society’s socio-cultural character will change.

6.

When evaluating young people's motivation it can be deduced that the
collective identity which a long-term construct, its common culture
elements – memories, values, symbols, thinking myths and culture
traditions – which as binding elements of the community are more stable for
young people if compared to the political or ideological elements. In the
empirical research the value friends with whom one can have fun and talk
about important things and family which is a moral and material support and
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an institution of gaining experience proved to be a more important value to
the young people than motherland.
7.

From one side, young people based their choice in the experience of the
traditional culture, the roots of which can be found in the upbringing in a
family and values, from the other side – in the examples and values of the
consumer society life style, which is the basis and driving force of the
postmodern culture. In the school young people acquire an experience fixed
in the collective culture. Therefore in the focus group discussions education
had a low prestige, which youngsters supported by their experience and
future visions that the most talented leave the country, thinking that
education is not necessary here compared to “social networks”. In difference
to the field investigation according to the arrangement of values, 55% from
the general sample (KA = 0.85) show high coefficient for the importance of
education as a value and the influence of the collective experience to the
personally important values.

8.

To young people important seem social interrelations, norms and elements of
examples acquired in the personal life experience, and those values which
are actual and rentable in the particular situation.

9.

The traditional accentuations of the 20th century, the principle of which were
bound to handing over the knowledge and experience to the next generations
(post figurative culture elements), has been replaced with the characteristics
of the critical pedagogy – independent thinking and personally important
value use and accentuation of the empirics. The traditionality and hierarchy
of values has been replaced by value selection principle important to one’s
self-realization.

10.

The aspects of value formation are not only validity and functionality of
values, but also the relations and solidarity with one’s social group, the
closest people’s attitude to the values and elements of this group, the
awareness of the value’s activity and boundaries. Every young person’s
acumen and willingness to acquire meaning in a discourse with the
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dominating culture which is a common denominator to normal mutual
relationships the absolute unity of which in an individual level is not
possible. The society and the state has an important common idea which
unites it, for which it would be worth to suffer through difficulties, but
neither in the focus groups, nor in the field investigation had respondents
named such.
11.

By analyzing the importance of values in the context of criteria, spirituality
and moral consciousness values do not correlate with the values of searching
the meaning of life (such as education and health), which in the scale of
value choice is an important indicator of the priorital value frequency.
Education, career and money have acquired a pragmatic and utilitarian
meaning. Education and money mutually correlates (k = 0.087), meanwhile
love and God are deeply personal values, oriented to the study of all human
values.

12.

Through the empirical research it was determined which values are
transformed from the standards of education and study subjects by young
people which are regulated by the state for the purpose of school upbringing,
society’s and parents’ experience and which young people see as suitable for
themselves. From the consumer value base values, career as a value which is
mentioned in almost all of the strategic education documents was important
in the arrangement of young people’s value choice as well.

13.

An essential aspect was found in the thesis which nobody had researched
before, that the culture traditions and thinking differences among generations
influence young generations in a way that the educational standards have
been formed by another generation and the educational processes are
provided by a generation the thinking process of which was formed 30 years
ago, and it is not only a new vision, but also a world of different values. The
educational basis of the humane pedagogy and necessities of the spiritual
values are proposed from another culture space or how Inglehart states it,
vision of crisis between the generations (2008).
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14.

Altogether, the priorities of general education school young people in Latvia
are:


family – 84% from the general sample;



friends – 72% from the general sample;



health – 62% from the general sample;



education – 55% from the general sample;



love – 49.2% from the general sample;



career – 39% from the general sample;



freedom –38.3% from the general sample.

These priorital values in different arrangements were chosen by young
people from all culture-historical regions of Latvia and the most important to the
young people turned out to be the values connected to security, searching for the
meaning of life and existential inquiries.

3. Theses for the defense of the thesis
1.

Young people’s values in the consumer society reflect a collectively-fixed
experience and the goal of the society that is promoted by the dominant postmodern consumer society.

2.

The developed model of young people’s value formation in the consumer
society in Latvia reflects the social environment with which young people
indentify and records their experience and orientation of interests in a shared
cultural space. The developed criteria of young people’s value formation can
be applied in value diagnostics in the modern consumer society.

3.

The prior values of modern young people – family, friends, health, career
and love – are connected to the need for emotional and practical safety. They
affect the identities of young people and are related to their goals.

4.

The education standards can be evaluated as deficient because they do not
reflect the young people’s own values and needs in the consumer society.
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