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Ievads 

Vardarbības izpausmes mēs visi sastopam ik dienas , visbiežāk TV ekrānos. Tās ir dabas 

katastrofas, kara darbības ainas, terorisms, sadzīves konflikti. Tāda ir reālā dzīve, un tās 

notikumi vienmēr tiks atspoguļoti arī masu mēdijos. Tos mēs nevaram noliegt, un no tā nevar 

norobežoties. Pie šīm vardarbībām varu arī pieminēt šausmu filmas, un būtiski ir saprast to 

postošo ietekmi uz psihi. Skatoties šausmu filmu, cilvēks neapzinoties spēj degradēties [1]. 

Savā zinātniski pētnieciskajā darbā izvēlējos tēmu „Šausmu filmu ietekme uz pusaudžiem”, 

jo pusaudžiem psihe nav vēl nostabilizējusies, un līdz ar to tā ir nestabila. Pusaudzim šausmu un 

vardarbīgās filmas ļauj piedzīvot un izlādēt spēcīgas emocijas, kuras, iespējams, tiek apslāpētas 

reālajā dzīvē. 

Vardarbība televīzijā ārkārtīgi negatīvi iedarbojas uz personām, kam ir iedzimti agresīvi 

instinkti un tieksmes. Neīstās, attēlotās vardarbības ainas pastiprina pusaudzī reālos agresīvos 

instinktus[1]. 

 Ja runājam par pusaudžiem, īpaši zēniem, kas lielākoties šīs filmas skatās, var izaugt ļoti 

cietsirdīgi un neiejūtīgi jaunie vīrieši. Šādi jaunieši var uzsākt kašķi, meklēt nepatikšanas, un 

reizēm noiet no pareizā ceļa[2]. 

Apkopojot 2500 pētījumus un publikācijas , ASV valdības ziņojuma „Televīzija un 

uzvedība,” izteikti šādi secinājumi: 

1. Televīzija iemāca vardarbību tāpat, kā sabiedriskās uzvedības iemaņas bērni un pusaudži 
apgūst, novērojot apkārtējo cilvēku uzvedību; apmācība notiek caur novērošanu. 

2. Pusaudži, kuri daudz laika pavada pie TV, atšķiras no vienaudžiem ar savu aizdomīgumu 
un neuzticēšanos, jo viņi uzskata, ka pasaulē valda vardarbība; tātad apkārtējo realitāti 
uztver izmainīti, proti - kā apdraudošu. 

3. Agresīvās darbības vērojot, skatītājiem pieaug uzbudinājums, spriedze, veidojas 
neirotiskas reakcijas, kas veicina NS (nervu sistēmas) izsīkumu; viņi kļūst viegli 
uzbudināmi, nervozi, satraucami; cieš viņu mācīšanās un darba spējas. 

4. Pusaudži spriedzes brīžos rīkojas impulsīvi, agresīvi, atdarinot redzēto ekrānā, turklāt, 
attaisnojumu savai agresīvai uzvedībai rod, atdarinot iemīļotos ekrāna varoņus[5]. 

Zviedru zinātnieki, aptaujājot bērnu psihiatrus, konstatējuši, ka ārsti atzīst nepārprotamo 
agresijas, šausmu un sadisma piesātināto filmu slimīgo ietekmi uz pusaudžu psihi [5]. 

Latvijā satelīttelevīzijas operators VIASAT izpētījis, ka galvenais dzinulis skatīties šausmu 

filmas ir eiforijai līdzīgās sajūtas, ko rada adrenalīns. Tradicionāli tieši Helovīnu svētku laikā TV 

skatītāji visbiežāk izvēlas skatīties šausmu filmas un trillerus, kas rada spēcīgas emocijas.  

Turklāt arī izpētīts, ka visbiežāk šausmu filmas izvēlas skatīties komfortablā vidē, patīkamā 

kompānijā kopā ar draugiem, retāk vienatnē un nepatīkamā vidē [4].  

 

 



 

 
 

 

 

Pētījuma uzdevumi: 

1. Apkopot un analizēt literatūru par minēto tēmu. 
2. Izpētīt kā šausmu filmas ietekmē pusaudžus? 
3. Izdarīt secinājumus pēc teorētiskās un praktiskās izpētes. 

4. Izveidot anketu, un veikt anketēšanu brīvi izvēlētus pusaudžus; 

5. Apkopot anketu rezultātus, un veikt datu analīzi 

 

Mērķis: Noskaidrot, vai šausmu filmas ietekmē pusaudžus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

I.Teorētiskā daļa 

1. Šausmu filmu rašanās vēsture 

Lai arī mūsdienās, šausmu filmas reti kura ir baudāma un tiešām uzskatāma kā šausmas 

un bailes ieviesoša filma un tomēr, viss sākās tā … 

Šausmu filmu vēsturi var izsekot sākot no pirmajām gotikas laiku romānu dienām - stāsti 

par monstriem, vampīriem un velnu. Tad anglo-sakšu laikmetā dienas bija piepildītas ar 

bruņniecisko romanci, stāstiem par spokiem un dēmoniem. No tā brīža spoki un velni, atstājuši 

ļaunu ietekmi un ir personificēti šausmu filmām. 

Ja arī jums patīk šī žanra filmas, tad noteikti esat kaut reizi aizdomājušies par to, kas tad bija 

pirmā šausmu filma un kad tā radusies. Lai atrastu atbildi, ir jādodas atpakaļ laikā uz pašiem 

pirmsākumiem [8]. 

Jau ilgu laiku pirms Holivudas rašanās cilvēki vēlējās skatīties filmas, un pats dīvainākais 

šajā apstāklī ir tas, ka filmas patiešām pastāvēja, neraugoties uz to, ka vēl nebija izgudrota mums 

ierastā ierīce to uzņemšanai – kamera[4]. 

Paši pirmie animatori bija jau senie alu cilvēki, kuri uz savu mājokļu sienām zīmēja 

vienkāršas medību un sadzīves ainas. Dažos atrastajos alu zīmējumos attēlots, piemēram, cilvēks 

ar daudzām galvām, kas līdzinās mūsdienu animatoru zīmētajiem attēliem, kuros ķermeņa daļas 

zīmētas dažādās pozīcijās, lai rezultātā izskatītos, ka tēls kustas. Zinātnieki pieļauj, ka senie 

cilvēki panāca līdzīgu efektu, tumšā alā pārvietojot gaismas avotu tā, ka zīmējums šķita 

kustamies [8]. 

Šausmu filmu elementus sāka aprakstīt laikā, kad radās klasiskā angļu literatūra. Daži no 

tiem ir gotikas romānos, kā “Drakula”, “Frankenšteins”, “Vilkacis”, “Operas spoks” un “Mr 

Jekils un Mr Haids”.  

Vaininieks bija labi zināms franču režisors Georges Melies, kas uzņēma pirmo šausmu filmu. 

Filmas nosaukums bija "Le Manoir Du Diable” (no franču val."Velna nams"). Tā tika izlaista 

1896.gadā Ziemassvētku vakarā, Parīzē. “Velna nams” bija divu minūšu gara filma, un tajā bija 

daudz tradicionālā pantomīma elementi. Šajā filmā bija attēlota arī pils, kurā spokojas, un velna 

muiža. 

Šodien viens no spilgtākajiem šausmu filmu tēviem ir producents un režisors Alfrēds 

Hičkoks. Hičkoks bija cieši saistīts ar žanru šausmas un ar jēdzienu neziņa. Hičkoks mācēja 

meistarīgi radīt savās filmās nemierpilnas nenoteiktības atmosfēru, saspīlētu gaitu, nojautas pēc 

kaut kā drausmīga[10]. 

Otrā pasaules kara laikā izraisīto šausmu un postījumu rezultātā šausmu filmas sāka iedalīt 

trīs žanros: nežēlīgu un cietsirdīgu personību filmas, Armagedona sekas un dēmoniskas filmas. 

Taču moderno un post-modernisma laikā filmās dominēja sadistiski šausmu elementi un 

pārdabiski spēki. Gore Verbinski 2002.gadā uzņemtā filma "Ring" (no angļu val. “Aplis”) var 

uzskatīt par vienu no visefektīvākajām un iespaidīgākajām šausmu filmām mūsdienās. Tāpat 

Stīvena Spīlberga 1971.gadā uzņemtā pirmā ievērojamākā filma "Paranoiac Duel" (no angļu 

val."Duelis") atspoguļo sadistisku šausmu burvību. Šeit var minēt arī Villiama Malones 



 

 
 

2002.gadā uzņemto filmu "Fear Dotcom" un Džemsa Vana neskaitāmās filmas "Saw” (no angļu 

val.”Zāģis”) daļas, kas sekoja viena pēc otras sākot no 2004. gada, atspoguļojot baisu nežēlību. 

Viena pēc otras no Holivudas līdz mūsu kinoteātriem nonāk arvien jaunas filmas, kas iekaro 

skatītāju sirdis. Katram savai gaumei - šausmu filmas, drāmas, romantiskas komēdijas, parodijas 

un trilleri[4]. 

1.1.Kas tad īsti ir šausmu filmas? 

Visā pasaulē šausmu filmas vilina TV skatītājus ar spēcīgām emocijām, iejūtoties sižetā 

un ļaujot vaļu fantāzijai, it kā pats būtu filmas varoņu vietā. Interesanti, ka šausmu filmas sniedz 

skatītājiem ne tik daudz baiļu sajūtu, kā patīkamu uztraukumu ar eiforijai līdzīgu sajūtu sižeta 

atrisinājumā pēc intensīvas spriedzes, kas veidojas adrenalīna ietekmē.[5] 

Kas tad īsti ir šausmu filmas? Kāpēc viņas tā sauc? Šī žanra mērķis, viennozīmīgi ir pārbaudīt un 

jau pirms filmas uzņemšanas izprast cilvēka emocijas, bailes un faktorus, kas tad izsauc spriedzi, 

bailes un kas tad liek aukstajiem sviedriem pārskriet pār muguru. 

Šausmu filmas, noteikti, varētu iedalīt vairākās grupās, bet, galvenokārt, visas filmas atstāj 

iespaidu uz psihi – jā, tieši tāds arī ir mērķis un tieši tāpēc daudziem patīk šīs filmas un šīs 

sajūtas, kādas tiek izjustas skatoties kādus asiņainus skatu vai vienkārši tādu filmu, kurā nav 

nekādu preteklību, bet galvenā doma ir par psiholoģiju – spīdzināšana, neziņa, pārsteigumu 

momenti ar biedējošiem skaties, noslēpumaini meži, ceļi u.c. [4]. 

Šausmu filma ir nekas cits kā pusaudža fantāziju izpausme par bailēm. Par to, ko dzīvē 

negribētu piedzīvot. Šausmu filmu skatītāji bieži iejūtas galvenā varoņa lomā un tādējādi vairāk 

izjūt šīs visas emocijas. Protams, ir cilvēki, kuri šausmu filmas var skatīties bez jebkādām bailēm 

vai citām emocijām, izņemot interesi un dažkārt par smieklus, jo šie cilvēki saprot, ka tā ir tikai 

filma, ka scenārijs ir iestudēts, grims uzgrimēts, asinis mākslīgas un bieži vien turpmākā situācija 

paredzama[11]. 

 

1.2. Kāpēc vajadzīgas šausmu filmas? 

Visiem labi zināms, ka pusaudžiem patīk dažādi filmu žanri. Kādam patīk melodrāmas, kādam 

citam – grāvējfilmas vai fantastika, vēl kādam citam – vēsturiskās kostīmfilmas vai arī tikai 

seriāli. Savukārt ir tāda cilvēku kategorija, kuriem patīk skatīties tā saucamās šausmu filmas, 

tāpēc viņi praktiski neko citu neskatās. 

Pirmajā brīdī šķiet, ka šādiem pusaudžiem ir savādāka psihe un dzīves uztvere. 

Iespējams, viņiem ir nosliece uz vardarbību vai, tieši pretēji, uz mazohismu? Tikai nevajadzētu 

aizmirst, ka šausmu filmas iedalās vairākās kategorijās un tās var ievērojami atšķirties viena no 

otras atkarībā no izvēlētā žanra. Vienīgais, kas visas šīs filma apvieno – spēcīgu emociju rašanās 

skatīšanās laikā. Visbiežāk, protams, negatīvas. Parasti filmas veidotāji rēķinās ar to, ka, redzot, 

kā maniaks sagriež gabalos savu upuri, Jums nav ne mazākās vēlēšanās darīt to pašu, bet Jūs ļoti 

jūtat līdzi upurim[7]. 

Vienmēr, runājot par šausmu filmām, pirmajā plānā izvirzās jautājums par cilvēka psihi. 

Cilvēkiem vienmēr ir patikuši biedējoši stāsti par spokiem, cietsirdīgiem slepkavām un 

visdažādākajiem mutantiem. Ja senos laikos cilvēki ticēja šādām parādībām, bet mūsdienās 



 

 
 

racionālais pilsētas iedzīvotājs vairs netic spokiem un citiem ļaunajiem spēkiem. Tāpēc, 

apsēžoties pie televizora un sākot skatīties filmu par kaut kādiem mistiskiem notikumiem, 

cilvēks jūtās samērā mierīgi, un šāda filma neizraisīs viņam nekādu depresiju, savukārt 

pusstundu ilga dokumentālā pārraide par asiņainiem krimināliem notikumiem būs lielisks veids 

kā atslābināties un atslēgties no ikdienas rūpēm[12] 

Šausmu filmām raksturīgs tas, ka tās neaicina Jūs just kādam līdzi, kā, piemēram, 

melodrāmas, šī iemesla dēļ šāda veida filmas tikai palīdz atbrīvoties un atslēgties, nevis liek just 

līdzi filmas varoņiem. Tomēr visā mūsdienu šausmu filmu lielajā daudzveidībā sastopamas tikai 

divas interesantas grupas: pirmā – meistarīgi uzņemtas filmas, otrā – absolūti nejēdzīgas filmas, 

kur tiek aizmirstas visas pieklājības, morāles un ētikas normas. Ja Jūs agrāk vai vēlāk 

saskarsieties gan ar pirmās, gan arī ar otrās kategorijas filmām, tad vēlme skatīties šausmu filmas 

Jums var pazust uz ilgu laiku. 

Bez tam, vienmēr ieteicams ievērot mēra sajūtu. Ja Jūs noskatīsieties vienu līdz divas 

šausmu filmas mēnesī, tad tas neietekmēs Jūsu psihi. Savukārt, ja Jūs skatīsieties tās katru dienu, 

tad, pirmkārt, ņemot vērā to, ka šādas filmas ir ļoti līdzīgas, tās var itin viegli sajaukties Jums 

galvā, otrkārt, kādā brīdī Jūsu nervi var neizturēt. Organisms pats Jums pateiks priekšā, kad 

šausmu filmām jāmet mieru un jāpāriet uz daudz vieglāku žanru, piemēram, uz katastrofu 

filmām [12]. 

 

1.3.Pusaudzis vardarbīgo mēdiju pasaulē 

Vardarbības ekrāna aizstāvji stāsta, ka pusaudžiem esot savs imunitātes avots, viņu pašu 
spējas atšķirt, kas ir patiesā un kas ir nepatiesā attēlojums. Kad pusaudži apraksta šausminošas 
ainas, viņi apgalvo, ka tā neesot bijusi īstenība, tā bijusi tikai filma, tas, kas izskatās kā asinis, 
patiesībā esot tomātu sula un tas, ka kādam salauž roku nav nekas vairāk kā ilūzija; patiesībā 
neviens netiek savainots vai sakropļots, tātad, viss kārtībā. Tā esot sava veida „tikt galā 
„stratēģija, ar kuru pusaudži bieži vien distancējoties no satraucošiem videomateriāliem. Bet 
problēma ir, ka pusaudžu spējas atšķirt izdomājumu no īstenības nebūt nav tik izsmalcinātas.  

Tātad pusaudži „iemācās" vardarbīgu uzvedību, jo alternatīvas - citāda veida rīcības 
parauga - masu mēdijos tikpat kā vairs nav. Katastrofāli samazinājušies raidījumi , kuros var 
sacensties savu spēju demonstrācijā , gan dažādos mākslas veidos, gan sportā. Uz jautājumu ; 
„kam tu gribētu līdzināties? jādomā ilgi, jo tikpat kā nav pozitīvu varoņu nedz filmās, nedz 
datorspēlēs, nedz arī viņiem domātajā presē, žurnālos. Arī TV pārsvarā dominē izklaide - parasti 
tā ir ļoti skaļas mūzikas klausīšanās, dažādu populāru mūzikas grupu koncertos, ierakstos. 
Pusaudži cenšas atdarināt iemīļotos estrādes varoņus arī ārēji, savā apģērbā, uzvedībā.  

No O.Dzenīša (tiesu psiholoģijas eksperts) raksta: „Ja arī šī ietekme ne vienmēr izpaužas 
tūlītējā varmācīgā imitējošā uzvedībā, tā tomēr kaut kādā veidā rūgst nenobrieduša pusaudža 
iekšējā pasaulē līdzīgi sava veida vīrusam vai infekcijai. Kāda skolotāja sacīja: „Tas viss tiek 
uzkrāts. Es visā nopietnībā uzskatu, ka tas viss nāks ārā. Mēs nezinām kā un kad" [8]. 

 

 



 

 
 

 

2. Šausmu filmu ietekme uz pusaudžiem 

 

Pilnīgi noteikti – šausmu filmu mērķis ir radīt stresu, kas ir pusaudža emocionālā reakcija uz 

nelabvēlīgiem, ekstremāliem apstākļiem jeb t.s. stresoriem. To amplitūda spēj būt visai 

ievērojama – no viegla satraukuma līdz pat fizioloģiski izjūtamai briesmu sajūtai ar reāliem 

simptomiem, piemēram, sirdsklauves, svīšana, elpošanas traucējumi. Šausmu filmas ar tajās 

ietvertajām psiholoģiskajām tehnikām rada spēcīgus stimulus – iedarbību, kas nosaka mūsu 

psihiskos procesus. 

Pusaudžiem brīvais laiks ir daudz svarīgāks nekā pieaugušajiem. Pusaudzim tas vajadzīgs 

ne tikai, lai atpūstos no skolas un citur. Brīvais laiks ļauj izpētīt savas spējas un robežas [1]. 

Psiholoģijā ar šāda veida stimuliem jeb kairinātājiem saprot tādu iedarbību uz psihi, kas var 
atraisīt sarežģītus informācijas pārstrādes mehānismus, kuri ir atkarīgi ne tikai no kairinātāja, 
bet arī indivīda īpašībām – pieredzes, tā brīža fiziskā un emocionālā stāvokļa, interesēm, u.c. 
Tieši tāpēc viens un tas pats stimuls var atšķirīgi ietekmēt dažādus cilvēkus, kā arī vienu un to 
pašu cilvēku dažādos laikos. Ne velti sabiedrībā tiek daudz diskutēts par, piemēram, agresīvu 
videospēļu vai šausmu filmu ietekmi uz cilvēka psihi – būs kāds, kurš pasmiesies un asiņu šaltis 
uztvers kā laistīšanos ar kečupu, bet kāds cits – kā atdarināšanas vērtu pasākumu… Kurš 
uzņemsies novilkt robežu [5]. 

 
Vecākiem vajadzētu būt īpaši uzmanīgiem attiecībā uz to, kāda žanra kinodarbus skatās viņu 
bērni. Lielu kļūdu pieļauj tie vecāki, kuri uzskata, ka "bērns jau tāpat vēl neko nesaprot!”, ļaujot 
viņam būt klāt sarunās un situācijās, kuras rada ačgārnus priekšstatus. Kā zināms, bērnībā 
pietiek pat ar vienu spilgtu situāciju, lai izveidotos nepareizs priekšstats par kādu tālākajai dzīvei 
fundamentāli svarīgu lietu, jomu. Ja pieņemam, ka bērnam ļauj skatīties šausmu filmas agrīnā 
skolas vecumā ar tālredzīgu domu iepazīstināt viņu ar dažāda veida situācijām un emocijām, 
t.sk. bailēm un šausmām, kuras „nav īstas”, jāatceras, ka, piemēram, vecuma posmā aptuveni 
no 4-7 gadiem bērns visticamāk tic visam, ko redz. Tātad diezin vai šausminošas epizodes ar 
kliedzošiem upuriem, norautiem ķermeņa locekļiem un asiņu jūru ir veiksmīgākā vakara filmas 
izvēle. 

Pasaulē ir veikti pētījumi, kas apliecina, ka bērnībā piedzīvotas šausmu epizodes, tieši 
skatoties šī žanra filmas, rada neizdzēšamas sekas – bailes, apdraudējuma sajūtu, miega 
traucējumus – vēl ilgus gadus pēc filmas noskatīšanās. Agrīnajos 80mitajos, piedzīvotu pieredzi, 
ģimenes lokā skatoties filmu „Džeina Eira”. Tajā tika izmantoti spilgti skaņas efekti, atainojot 
vājprātīgas sievietes visā ēkā atbalsojošos smieklus. Skaidri atminos, ka tieši pēc šīs filmas 
epizodes sāku baidīties no atrašanās vienai tumšā telpā, kas mani līdz ar miega traucējumiem 
pavadīja vēl ilgus gadus[8]. 

Svarīgs šādās situācijās ir vecāku atbalsts – neizsmiet, paskaidrot baiļu cēloni, neapelēt pie 
bērna vecuma ("Nu, ko tu baidies?! Tu jau vairs neesi nekāds sīkais!”), utml. Tāpēc svarīgi ir 
izvērtēt vēl pirms kopīgas filmas skatīšanās, vai bērns tam ir gatavs un vai tas viņa psihei vispār 
nepieciešams. Izvairīties no šādas psiholoģiski traumējošas pieredzes iegūšanas ir vieglāk, nekā 
pēcāk to novērst – tas var prasīt neparedzēti ilgu laiku[5]. 



 

 
 

 

 

Ietekmes, kas skar pusaudzi skatoties šausmu filmas: 

Katarses ietekme . Atzinums, ka skatoties uz ekrāna agresivitāti vai vardarbību, pusaudzis it 

kā izreaģē savas slēptās zemapziņas agresijas tieksmes, šķietami aizstājot īsto agresivitāti ar 

iluzoru līdzpārdzīvojumu ekrānā notiekošajam. 

Inkubatīvā ietekme. Ir uzskats, ka ekrānā vērojamā vardarbība rada cilvēkā bailes, kuras 
kavē skatītāja paša agresīvās uzvedības izpausmes. Īpaši tas notiek, ja agresīvā darbība ekrānā 
tiek vērtēta negatīvi. 

Stimulatīvā ietekme pierāda, ka agresīvās darbības uz ekrāna demonstrē noteiktu rīcību, ar 
kādu varonis panāk savu mērķi. Turklāt uz ekrāna redzētie vardarbīgie akti tiek demonstrēti ar 
zināmu vieglumu, virtuozitāti, nereti paliek nesodīti, varonis tiek glorificēts, tātad pievilcīgs, 
atdarināšanas vērts. Redzētais mudina uz atdarināšanu, rodas iespaids , ka „es arī tā varu" 

Pieraduma efekts ir pazīstams mums visiem. Regulāras TV agresijas devas neglābjami noved 
pie pieraduma un zināmas notrulināšanās. Ja sākuma vērojot ekrānā agresijas izpausmes 
līdzpārdzīvojumā jutām sirds dauzīšanos, baiļu sviedrus, roku trīci, u.c. , tad vēlāk mēs vienkārši 
vēsi konstatējam, cik līķu bija tajā vai citā filmā. To pašu varam konstatēt, vērojot pasaules 
„karstajos punktos" notiekošo, nofilmētos terorisma aktus, vai „kārtējo" bumbas sprādziena 
gadījumu Irākā vai Palestīnā. Mūsu līdzpārdzīvojums ir kļuvis krietni vien formālāks[10]. 

Katrā šajā skaidrojumā ir zināma daļa taisnības, ko grūti apvienot vienā , taču pilnīgi skaidrs 
ir tas, ka ekrānā redzamā vardarbība pilnīgi noteikti veicina vardarbīgu uzvedību cilvēku 
savstarpējo attiecību kārtošanā. Īpaši tas attiecas uz bērnu un pusaudžu , kā arī emocionāli 
nenobriedušu un nelīdzsvarotu personību uzvedību. Vardarbības atdarinājuma tendences ir jo 
spilgtākas, ja agresijai ir šķietami attaisnojams raksturs vai pozitīvs mērķis, kā arī tad, ja 
galvenais varonis ir simpātisks savā ārējā izskatā - glīts no vaiga, atlētisks, muskuļots[8]. 

 

2.2. Pusaudži, kuriem patīk šausmu filmas 

Pastāv vairākas teorijas, kāpēc un kāda tipa cilvēkiem patīk šis kino žanrs. Tipiskā 

gadījumā par šī žanra pamata mērķauditoriju tiek uzskatīti pusaudži vai jaunieši līdz aptuveni 20 

gadu vecumam, pie tam ar izteiktu vīriešu dzimuma pārsvaru, kas noteikti skaidrojams ar tīri 

psiholoģiskām un fizioloģiskām īpatnībām – testosterona kā viena no agresijas akumulatora 

paaugstinātas klātbūtnes organismā. Tomēr arī daudzi pieauguši cilvēki atzīst tieksmi skatīties 

tieši šausmu filmas. Vienlaikus gan jāatzīmē, ka reti kurš skatās šausmu filmas vienatnē, tā teikt 

– dalītas šausmas ir mazākas šausmas. 



 

 
 

Pusaudzim šausmu un vardarbīgas fantastikas filmas ļauj piedzīvot un izlādēt spēcīgas 
emocijas, kuras, iespējams, tiek apslāpētas reālajā dzīvē. Piemēram, ikdienā pusaudzis 
sabiedrības normu dēļ var būt spiests apslāpēt spēcīgas naida vai atriebes jūtas, bet filma 
neapzināti ļauj identificēties ar kādu no filmas negatīvajiem varoņiem, sodot nepaklausīgos, 
pāri darītājus. Dzīvē šāds pusaudzis, iespējams, izvairītos nosist pat mušu un ģībtu pie pirmās 
saskares ar asinīm, bet filmas laikā viņš var izjust neapzinātu psiholoģisku un varbūt pat 
fizioloģisku baudījumu. Šādā gadījumā tiešām varam runāt par emocionālu izlādēšanos, kas 
atbrīvo saspringto ķermeni, lai cik ačgārna šķistu izvēlētā metode. 

Pavērojiet cilvēku, kuram aizrautīgi patīk skatīties šausmu filmu – viņa ķermenis ir sasprindzis, 
tomēr viņš nevis novēršas, bet šausmu momentos iepleš acis, varbūt pat satraukti smaida, sejas 
izteiksme nepārprotami pauž augstu adrenalīna izdalīšanos, kas spēj radīt pat zināmu 
„narkotisku” efektu. Vienlaikus pusaudzis skaidri apzinās, ka spēj šo situāciju pārtraukt, ka tai ir 
robeža – filmas beigas, kas sniedz īpašu, dzīvē nereti grūti sasniedzamu atvieglojuma sajūtu par 
kaut kā slikta beigām[7]. 

Šausmu filma kā žanrs var būt sevišķi tuva pusaudžiem, kuri kā personīgu ierobežojumu 
spēcīgi izjūt sabiedrības normas un robežas, kam par cēloni var būt pirmdzimtās ģimenes 
pieredze, piemēram, despotiski vecāki un audzināšanas režīms. Filma, identificēšanās ar tās 
tēliem, var kalpot kā savdabīgs protests pagātnes notikumiem, izlādes veids, kuru pats cilvēks 
neapzinās. 

Spēja apzināti sajust savas emocijas, nosaukt tās vārdā un spēt atšķirt raksturo pusaudža 
kā personības emocionālo briedumu. Bailes ir vienas no pamata emocijām, kuras ir pat 
nepieciešamas, jo tām piemīt virkne noderīgu funkciju, tāpēc, vienkārši izsakoties, baidīties ir 
cilvēka dabā. Tomēr ir cilvēku tips, kam šī tieksme ir izteiktāka. Filmā „Meitene ar pūķa 
tetovējumu” ļaunais varonis tā arī jautā: „Kāpēc cilvēks, redzot un skaidri sajūtot briesmas, 
tomēr pieņem lēmumu iet iekšā, lai gan vajadzētu mesties bēgt?” Šausmu filma ļauj piedzīvot 
bailes, mesties tajās kā aukstā ūdenī, patiesībā it kā nebaidoties, paliekot "sausam>”. Tā ļauj 
piedzīvot imitētu darbību ar patiesu sajūtu. Vilinoši! 

Cilvēks ir ticis biedēts ar nāves šausmām jau kopš senajām kultūrām, pat Bībele satur briesmu 
un nāves draudus, tāpēc laikā, kad kino ir neiztrūkstoša mūsu kultūras sastāvdaļa, šausmu filmu 
žanrs diezin vai izzudīs [7]. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

II. Pētnieciskā daļa 

  Visas anketas (10) tika izdalītas brīvi izvēlētiem skolēniem vecumā no 11-15 gadiem, 

un atpakaļ saņemtas visas (10) anketas.  

 

 

2. 1. attēls 

Pusaudžu dzimums 

 

 

Visvairāk aptaujā piedalījās respondenti, kas pēc dzimuma ir vīrieši - 60 %; bet mazāk no 

respondentiem bija sievietes – 40%. 

 Iegūtie dati ir atspoguļoti attēlā 2.1. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.2. attēls  

Pusaudžu vecums 

 

 

Lielākais vairums aptaujātie pusaudži bija 15 gadu vecumā – 50%, savukārt pusaudži 14 gadu 

vecumā– 30%, bet vecuma grupā 13 gadi – 10%, un 11 gadi – 10%. 

Šīs vecuma grupas ir atspoguļotas attēlā 2.2. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. attēls  

Pusaudžu dzīves vieta 

 

Mazākais aptaujāto skaits dzīvo laukos – 20%, bet 80% dzīvo pilsētā.  

Šie dati uzskatāmi ir paradīti 2.3. attēlā. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

2.4. attēls  

Vai skatāties šausmu filmas? 

 

 

Lielākais vairums pusaudži skatās šausmu filmas – 70%, reti skatās 20%, bet neskatās 10%.  

Šie dati uzskatāmi ir paradīti 2.3. attēlā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.5. attēls  

Vai jums patīk skatīties šausmu filmas? 

 

Uz jautājumu, vai Jums patīk skatīties šausmu filmas, pusaudži vairums atbild 90%, ka patīk, bet 

tikai 10% nepatīk.  

Šie dati uzskatāmi ir paradīti 2.5. attēlā. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

2.6. attēls 

Vai tavu garastāvokli ietekmē šausmu filmas? 

 

Pusaudžu garastāvokli neietekmē 70%, bet savukārt 30% ietekmē. 

Šie dati uzskatāmi ir paradīti 2.6. attēlā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

2.7. attēls 

Kā tu jūties pēc šausmu filmu noskatīšanās? 

 

Pēc šausmu filmu noskatīšanās 10% cilvēku ir nosliece uz vardarbību, 20% pārņem baiļu sajūta, 

bet 70% pusaudžu nav nekādas ietekmes pēc filmas noskatīšanās.  

Šie dati uzskatāmi ir paradīti 2.7. attēlā. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

2.8. attēls 

Pēc tavām domām, vai pusaudžu vecumā  

vajadzētu skatīties šausmu filmas? 

 

 

Pēc pusaudžu domām 90% domā, ka vajag skatīties šausmu filmas, bet 10% domā, ka nevajag 

skatīties. 

Šie dati uzskatāmi ir paradīti 2.8. attēlā. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.9. attēls 

Vai vecāki ierobežo šausmu filmu skatīšanos? 

 

60% pusaudžu vecāki ļauj skatīties šausmu filmas, bet 40% vecāki ierobežo to skatīšanos. 

Šie dati uzskatāmi ir paradīti 2.9. attēlā. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.10. attēls 

Vai tavs nakts miegs ir traucēts pēc šausmu filmas noskatīšanās? 

 

60% pusaudžu nakts miers nav traucēts pēc šausmu filmu noskatīšanās, bet 40% tas izraisa 

miega traucējumus. 

Šie dati uzskatāmi ir paradīti 2.10. attēlā.



 

 
 

 

SECINĀJUMI 

 

1. Pusaudzim šausmu un vardarbīgās filmas ļauj piedzīvot un izlādēt spēcīgas emocijas, 

kuras, iespējams, tiek apslāpētas reālajā dzīvē. 

2. Var secināt, ka šīs filmas neapzināti ļauj atpazīt it kā kādu pāri darītāju no filmas 

negatīvajiem varoņiem, sodot nepaklausīgos, pāri darītājus 

3. Veicot dokumenta analīzi, konstatēju, ka šausmu filmas vairāk skatās zēni 90%.  

4. Pētījums pierāda, ka 90% pusaudži domā, ka šīs šausmu filmas var skatīties, jo tās viņus 

70% neietekmē, bet 60% pusaudžiem nav arī miega traucējumi pēc šausmu filmu 

skatīšanās. 

5.  Pētījums arī pierāda to, ka 10% pēc šausmu filmu noskatīšanās ir vardarbīgas tieksmes. 

6. Pētījuma rezultāti rāda, ka 60% pusaudžu vecāki atļauj skatīties šausmu filmas, bet tikai 

40% ierobežo šo filmu skatīšanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Nobeigums 

Apkopojot datus savam Zinātniski Pētnieciskajam darbam „Šausmu filmu ietekme uz 

pusaudžiem” ieguvu ļoti daudz jauna, ko es nezināju, piemēram, par kino vēsturi, par šausmu 

filmu ietekmi uz pusaudžu psihi. Esmu sapratis, kādēļ mani vecāki nevēlas, lai es skatītos šīs 

filmas. Hipotēze ir apstiprinājusies, ka šausmu filmas ietekmē pusaudžus. 
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PIELIKUMS 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

1. pielikums Aptaujas anketa skolēniem „Šausmu filmu ietekme uz pusaudžiem” 

Apaujas anketa 

Esmu Kārlis Egle, Kuldīgas 2. Vidusskolas 8. B klases skolnieks. Lūdzu Jūs aizpildīt šo 

anketu, kuras dati tiks apkopoti, un rezultāti tiks izmantoti manā Zinātniski Pētnieciskajā darbā 

“Šausmu filmu ietekme uz pusaudžiem”. Anketas aizpildīšana ir labprātīga, un anonimitāte tiek 

garantēta. Aizpildot anketu Jūs piekrītat piedalīties pētījumā.  

1. Pusaudžu dzimums: 

a) sieviete 

b) vīrietis 

2. Pusaudžu vecums: 

a) 11 gadi 

b) 13 gadi 

c) 14 gadi 

d) 15 gadi 

 

3. Pusaudžu dzīves vieta: 

a) pilsēta  

b) lauki 

 

4. Vai skatāties šausmu 

filmas? 

a) jā 

b) nē 

c) reti 

 

5. Vai Jums patīk skatīties 

šausmu filmas? 

a) jā 

b) nē 

6. Vai Tavu garastāvokli 

ietekmē šausmu filmas? 

a) jā 

b) nē 

7. Kā Tu jūties pēc šausmu 

filmu noskatīšanās? 

a) nekādi neietekmējos 

b) baiļu sajūtas 

c) nosliece uz vardarbību 

 

8. Pēc Tavām domām, vai 

pusaudžu vecumā vajadzētu skatīties šausmu filmas? 



 

 
 

a) Jā 

b) Nē 

9. Vai vecāki ierobežo 

šausmu filmu skatīšanos? 

a) jā 

b) nē 

10. Vai Tavs nakts miers ir 

traucēts pēc šausmu filmas noskatīšanās? 

a) Jā 

b) nē 

 


