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Lêk jest uczuciem, którego ka¿dy z nas do�wiad-
cza³ wielokrotnie. Wiemy, ¿e bywa uporczywy, na-
g³y, przewlek³y, wszechogarniaj¹cy. Mówimy czasem
o lêku, ¿e nas �dopada� lub parali¿uje, ¿e ma �wiel-
kie oczy�. W mniejszym b¹d� wiêkszym natê¿eniu
towarzyszy nam przez ca³e ¿ycie, szczególnie nasi-
laj¹c siê w momentach zwrotnych, prze³omowych.

Pojêcie lêku jest ró¿nie definiowane. Zazwyczaj
przyjmuje siê, ¿e lêk jest uczuciem ogólnej niepewno�ci
wobec nieokre�lonego zagro¿enia i jako taki ró¿ni siê od
strachu � uczucia powstaj¹cego, gdy zagro¿enie jest
realne, p³yn¹ce z konkretnych sytuacji. T. Bach-Olasik
proponuje, by lêkiem nazywaæ pewn¹ grupê reakcji
emocjonalnych �wywo³anych przez bod�ce p³yn¹ce czê-
�ciowo z zewn¹trz, ale g³ównie
z wewn¹trz organizmu. Maj¹ one
na ogó³ zabarwienie przykre, s¹
do�wiadczeniami uporczywymi,
rodz¹ poczucie irracjonalno�ci
i bezradno�ci oraz wi¹¿¹ siê z do-
kuczliwymi reakcjami fizjologiczny-
mi organizmu� (1991, s. 55). Au-
torka wskazuje, ¿e lêk jest wyni-
kiem zagro¿enia i frustracji, jako
g³ówny czynnik wywo³uj¹cy tê
emocjê wskazuj¹c zagro¿enie dla
uznawanych warto�ci �ja�.

Podobnie, jak reakcja strachu,
reakcja lêkowa sk³ada siê z czterech aspektów:

Ø aspekt poznawczy � wyra¿aj¹cy siê w spostrze-
ganiu mo¿liwego zagro¿enia, przeczuciu, ¿e mo¿e zda-
rzyæ siê co� z³ego, zniekszta³caniu percepcji i procesów
my�lenia w taki sposób, ¿e pozornie obojêtne sytuacje
czy przedmioty wydaj¹ siê zagra¿aj¹ce,

Ø aspekt somatyczny � zwi¹zany z zewnêtrznymi
oznakami odczuwanego lêku, takimi jak blado�æ skóry,
czy tzw. �gêsia skórka�, potliwo�æ, dr¿enie ust, napiêcie
miê�ni, rozszerzenie �renic, przyspieszone bicie serca,
md³o�ci czy utrata kontroli nad pêcherzem i zwieraczem,

Ø aspekt emocjonalny � z³y nastrój, subiektyw-
nie odczuwane przera¿enie, groza, panika, obawy o przy-
sz³o�æ, poczucie niemo¿no�ci przewidzenia zagro¿eñ i za-
panowania nad nimi,

Ø aspekt behawioralny � obejmuj¹cy mimowolne
reakcje niepokoju, jak równie¿ reakcje sprawcze, maj¹-
ce na celu zrobienie czego� z przedmiotem strachu. O ile
w strachu organizm szykuje siê do dzia³ania � ucieczki

lub obrony przed zagro¿eniem, to w lêku mamy trudno-
�ci z konstruktywnym reagowaniem � energia wydat-
kowana jest na poszukiwanie wskazówek, które pomog¹
rozpoznaæ (czêsto nieistniej¹ce) zagro¿enie (Seligman,
Walker, Rosenhan, 2003).

Osoba do�wiadczaj¹ca lêku ma poczucie silnego
i neuchronnego niebezpieczeñstwa, wobec którego czuje
siê bezsilna. Zazwyczaj odczuwane zagro¿enie ma cha-
rakter niejasny, trudny do uchwycenia i nazwania. Ba-
dacze zgodnie przyznaj¹, ¿e d³ugotrwa³y stan napiêcia
lêkowego jest dezadaptacyjny dla cz³owieka, dezorgani-
zuje dzia³anie, blokuje rozwój i zniekszta³ca osobowo�æ
(por. Bach-Olasik, 1990), a w du¿ym nasileniu mo¿e pro-
wadziæ do nerwic (Seligman, Walker, Rosenhan, 2003;

Horney, 1993).

Wraz z rozwojem cz³owie-
ka zmienia siê tre�æ jego lê-
ków. I choæ od badañ, przeprowa-
dzonych przez M. Susu³owsk¹
(1985) minê³o ju¿ blisko 30 lat, opi-
sane przez ni¹ prawid³owo�ci wy-
daj¹ siê pozostawaæ aktualne.
Wraz z wiekiem dziecka obszary
lêku przechodz¹ od biologicznej
i realnej sfery ¿ycia, poprzez spo-
³eczn¹, a¿ do duchowej (Bach-Ola-
sik, 1991).

Lêk ma³ych dzieci ma cha-
rakter konkretny � dotyczy okre�lonych przedmiotów,
zjawisk, zdarzeñ, które zachodz¹ w najbli¿szym otocze-
niu dziecka. Maluchy boj¹ siê ha³asów, ciemno�ci, ob-
cych ludzi i nieznanych miejsc (Seligman, Walker, Ro-
senhan, 2003). Boj¹ siê równie¿ oddzielenia od rodziców,
a im mniejsze dziecko, tym bardziej intensywny jest lêk
separacyjny. Wraz z rozwojem procesów my�lenia, lêki
te przyjmuj¹ coraz bardziej symboliczn¹ formê. Dzieci
przedszkolne zaczynaj¹ siê lêkaæ wampirów i potwo-
rów, duchów i niezwyk³ych zdarzeñ. W wieku przedszkol-
nym pojawia siê równie¿ lêk przed chorob¹ i �mierci¹.

Lêki te s¹ wci¹¿ jeszcze intensywne w wieku
szkolnym. Na tym etapie rozwoju pojawiaj¹ siê rów-
nie¿ inne tematy dzieciêcych obaw, w których mo¿na
doszukaæ siê pocz¹tku lêków spo³ecznych: obawa przed
o�mieszeniem, odrzuceniem przez grupê rówie�nicz¹,
osamotnieniem. Intensywny staje siê równie¿ lêk przed
kar¹ w sytuacji niesprostania wymaganiom doros³ych,
równie¿ tym dotycz¹cym osi¹gniêæ szkolnych.

Lêk i zaburzenia lêkowe u dzieci i m³odzie¿y

  Badacze zgodnie przyznaj¹,
¿e d³ugotrwa³y stan napiêcia lê-
kowego jest dezadaptacyjny dla
cz³owieka, dezorganizuje dzia³a-
nie, blokuje rozwój i zniekszta³ca
osobowo�æ (por. Bach-Olasik,
1990), a w du¿ym nasileniu mo¿e
prowadziæ do nerwic (Seligman,
Walker, Rosenhan, 2003;  Hor-
ney, 1993).
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Lêk przed konkretnymi przedmiotami i zjawiska-
mi, takimi jak zwierzêta, ha³asy czy burza, utrzymuje siê
w wieku dorastania, jednak reakcje na ten typ obaw
s¹ zdecydowanie s³absze, wypracowane zosta³y ju¿ bo-
wiem odpowiednie strategie radzenia sobie. Przybiera
na sile natomiast lêk spo³eczny. M³odzie¿ obawia siê nie-
powodzeñ i braku kompetencji, co niejednokrotnie staje
siê pod³o¿em rozwoju fobii szkolnej. Ze wzglêdu na wy-
sok¹ potrzebê przynale¿no�ci do grupy rówie�niczej,
wzrasta poziom lêku przed odrzuceniem. Specyfika
wyzwañ rozwojowych tego okresu sprzyja ponadto po-
jawieniu siê lêku dotycz¹cego relacji seksualnych (Obu-
chowska, 2005). Now¹ kategoriê lêku, pojawiaj¹c¹ siê
w okresie dojrzewania, stanowi, opisany przez A. Kê-
piñskiego (2002), lêk moralny,
szczególnie nasilaj¹cy siê w przy-
padku dostrzegania przez m³odzie¿
rozbie¿no�ci pomiêdzy w³asnym
zachowaniem a deklarowanymi
zasadami. Lêk ten zwi¹zany jest
z konfliktem wewnêtrznym pomiê-
dzy nieaprobowanymi spo³ecznie
pragnieniami a obaw¹ przed odpo-
wiedzialno�ci¹, jak równie¿ obaw¹
przed nara¿eniem siê na z³¹ opiniê
(Bach-Olasik, 1993). Ze wzglêdu
na specyfikê okresu dojrzewania,
w którym g³ównym wyzwaniem
rozwojowym jest poszukiwanie
w³asnej to¿samo�ci, intensywny
staje siê lêk dezintegracyjny. Przy-
biera on postaæ obaw dotycz¹cych
spójno�ci swojej osobowo�ci, ce-
lów i d¹¿eñ, rozwa¿añ na temat
sensu istnienia, a w skrajnych wy-
padkach � podwa¿ania w³asnego
istnienia w ogóle. Badacze zwracaj¹ uwagê, ¿e w okre-
sie dojrzewania lêk czêsto nierozerwalnie wi¹¿e siê z de-
presj¹ oraz zachowaniami autodestrukcyjnymi, takimi jak
okaleczenia, próby samobójcze czy siêganie po u¿ywki
(por.: Obuchowska, 2005; Carson, Butcher, Mineka,
2003).

Do najczêstszych zaburzeñ emocjonalnych na tle
lêkowym, rozpoczynaj¹cych siê w dzieciñstwie zalicza
siê: lêk separacyjny, fobie, lêk spo³eczny. W�ród zabu-
rzeñ u m³odzie¿y wskazuje siê ponadto napady paniki,
zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia konwer-
syjne i dysocjacyjne (por.: Namys³owska, 1998; Carson,
Butcher, Mineka, 2003; Seligman, Walker, Rosenhan,
2003; Popek, 2007). Podzia³ taki jest do�æ sztuczny, gdy¿
ze wzglêdu na specyfikê wieku rozwojowego i znaczn¹
podatno�æ zaburzeñ dzieci i m³odzie¿y na zmiany wa-
runków zewnêtrznych trudno jest jednoznacznie wyod-

rêbniæ poszczególne jednostki zaburzeñ. Objawy zabu-
rzeñ u dzieci s¹ bardzo ró¿norodne, maj¹ tendencjê do
przechodzenia jedne w drugie. Ponadto wiele proble-
mów emocjonalnych, maj¹cych pocz¹tek w dzieciñstwie,
jest raczej przerysowaniem normalnych tendencji roz-
wojowych, ni¿ faktycznie zjawiskiem patologicznym
(Popek, 2007). Warto pamiêtaæ, ¿e wiêkszo�æ dzieci cier-
pi¹cych na zaburzenia emocjonalne w wieku dojrza³ym
funkcjonuje normalnie, jedynie u niewielkiej liczby utrzy-
muj¹ siê objawy nerwicowe.

Ze wzglêdu na adresatów tego opracowania, w dal-
szej jego czê�ci skupiê siê g³ównie na lêku szkolnym �
jego rodzajach i uwarunkowaniach.

***
Lêk jest emocj¹ dominu-

j¹c¹ w szkole. Potwierdzaj¹ to
miêdzy innymi badania T. Bach-
Olesik (1993), z których wynika,
¿e m³odzie¿ szkolna jako uczucia
najczê�ciej prze¿ywane w szkole
wskazuje lêk, a jako kolejne: nudê,
napiêcie, przymus, niechêæ i strach.
W dalszej kolejno�ci pojawia siê
równie¿ niepewno�æ, osamotnie-
nie, poni¿enie i agresja. Emocje,
które mo¿na uznaæ za pozytywne,
takie jak rado�æ czy zaciekawie-
nie, uplasowa³y siê dopiero na 18
i 20 pozycji. Poczucie bezpieczeñ-
stwa znalaz³o sie najni¿ej � na 40
pozycji w�ród 40 opisywanych
przez badanych stanów emocjonal-

nych. Badana m³odzie¿ deklarowa³a, ¿e w szkole prze-
¿ywa lêk czêsto (31%), raczej czêsto (23%) i bardzo
czêsto (16%). Odpowiedzi: rzadko� i �bardzo rzadko�
udzieli³o ³¹cznie jedynie 17% ankietowanych. Generuj¹-
ca lêk rola szko³y ro�nie od pierwszych lat nauki, osi¹-
gaj¹c szczyt nasilenia w okresie dorastania (Bach-Ola-
sik, 1993). Na zjawisko lêku szkolnego i jego powi¹zania
z agresj¹ zwracaj¹ uwagê równie¿ A. Ro¿nowska (2001)
i A. Lewicka-Zelent (2012).

D³ugotrwa³y lêk negatywnie wp³ywa na funkcjo-
nowanie cz³owieka niemal we wszystkich sferach jego
aktywno�ci. U ucznia powoduje zniechêcenie nauk¹
i uogólnion¹ niechêæ do szko³y i obowi¹zków szkolnych,
obni¿a samoocenê i motywacjê osi¹gniêæ, prowadzi do
wyuczonej bezradno�ci (por. Seligman, 1993). Lêk, ja-
kiego do�wiadczaj¹ dzieci w szkole, mo¿e prowadziæ do
powstania fobii szkolnej. Jest ona zespo³em objawów
o niejednorodnym, ró¿nym obrazie psychopatologicznym,

  Lêk jest emocj¹ dominu-
j¹c¹ w szkole. (...) m³odzie¿
szkolna jako uczucia najczê-
�ciej prze¿ywane w szkole wska-
zuje lêk, a jako kolejne: nudê,
napiêcie, przymus, niechêæ
i strach. W dalszej kolejno�ci
pojawia siê równie¿ niepewno�æ,
osamotnienie, poni¿enie i agre-
sja. (...)  �Masowy, autokratycz-
ny i niepermisywny system edu-
kacyjny powoduje, ¿e uczeñ jest
anonimow¹ jednostk¹ w t³umie,
pozbawion¹ to¿samo�ci i pod-
miotowo�ci�, co sprzyja powsta-
waniu postaw lêkowych.
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prognozie i leczeniu. �O zaburzeniach lêkowych w po-
staci fobii w dzieciñstwie mo¿emy my�leæ, gdy pocz¹-
tek przypada na odpowiedni wiek rozwojowy, stopieñ
lêku jest klinicznie nieprawid³owy i nie jest czê�ci¹ inne-
go, bardziej uogólnionego zaburzenia� (Popek, 2007,
s. 133). Bêdzie to wiêc  lêk nad wyraz silny, któremu
towarzyszy upo�ledzenie funkcjonowania spo³ecznego.

 I. Obuchowska (2005) wskazuje na trzy rodzaje
fobii szkolnej: fobia pierwszaków, fobia zwi¹zana
z niepowodzeniami szkolnymi oraz fobia prymusów.

Z pierwszym typem mamy do czynienia u dzie-
ci w pierwszej klasie szko³y podstawowej, które nie
mia³y jeszcze do�wiadczeñ zwi¹zanych z edukacj¹
szkoln¹. Ten lêk wydaje siê byæ reakcj¹ naturaln¹, wy-
nikaj¹c¹ z faktu znalezienia siê w nowej, nieznanej sy-
tuacji i konieczno�ci sprostania nowym wyzwaniom
i oczekiwaniom. Na tym etapie niezwykle wa¿na wy-
daje siê rola nauczyciela. Jego dzia³ania mog¹ sprzyjaæ
poradzeniu sobie przez dziecko z lêkiem lub przeciwnie
� utrwalaæ reakcje lêkowe i przyczyniaæ siê do przy-
sz³ej odmowy realizacji obowi¹zku szkolnego.

Drugi typ fobii szkolnej dotyczy tych uczniów,
którzy z ró¿nych przyczyn nie s¹ w stanie sprostaæ
wymogom szkolnym. Obni¿ony potencja³ intelektual-
ny, zaburzenia funkcji peercepcyjno-motorycznych, za-
burzone procesy uwagi, obni¿one kompetencje spo³ecz-
ne czy te¿ brak wsparcia w przezwyciê¿aniu problemów,
to niektóre czynniki sprawiaj¹ce, ¿e uczeñ w toku szkol-
nej kariery napotyka na szereg niepowodzeñ, z którymi
nie potrafi sobie poradziæ. Parali¿uje go sytuacja spraw-
dzania wiedzy, poniewa¿ obawia siê kolejnego niepo-
wodzenia. Prowadzi to do powstania mechanizmów
ucieczkowych  � lêkaj¹c siê kolejnej pora¿ki, uczeñ uni-
ka sytuacji sprawdzania wiedzy, odmawiaj¹c chodzenia
do szko³y. Przed³u¿aj¹cy siê okres absencji sprzyja na-
gromadzeniu siê zaleg³o�ci programowych, a to pog³ê-
bia lêk przed sprawdzaniem wiadomo�ci. Tego typu fo-
bia szkolna staje siê czêsto zal¹¿kiem procesu demora-
lizacji, u którego podstaw le¿y nieprawid³owa realizacja
obowi¹zku szkolnego. Zadaniem nauczyciela w takim
przypadku by³oby dok³adne zdiagnozowanie trudno�ci
ucznia i ich przyczyn oraz pomoc w ich przezwyciê¿e-
niu. Dzieciom pomóc mo¿e tak¿e koncentracja na ich
mocnych stronach, nie za� na s³abo�ciach, trudno�ciach
i zaleg³o�ciach. Kojarz¹c szko³ê z sukcesem, a nie po-
ra¿k¹, dziecko bêdzie bardziej motywowane do chodze-
nia do szko³y i zdobywania wiedzy na miarê swoich
mo¿liwo�ci.

Fobia prymusów pojawia siê u dzieci, u któ-
rych wysoki poziom aspiracji wspó³wystêpuje z wy-
sokim lêkiem przed niepowodzeniem. Pomimo, ¿e
s¹ zdolne, pracowite i zazwyczaj osi¹gaj¹ bardzo dobre

wyniki w nauce, ka¿da sytuacja sprawdzania ich wie-
dzy powoduje napiêcie, przekraczaj¹ce mo¿liwo�ci ra-
dzenia sobie (Obuchowska, 2005). Uporanie siê z tym
rodzajem fobii wydaje siê szczególnie trudnym zadaniem,
gdy¿ wymaga³oby obni¿enia poziomu aspiracji ucznia,
co jednak¿e by³oby sprzeczne z ide¹ edukacji, której
za³o¿eniem jest rozbudzanie w dzieciach coraz wy¿szych
aspiracji i d¹¿enia do osi¹gania coraz bardziej ambitnych
celów.

Niektóre osoby reaguj¹ lêkiem na okre�lony bodziec,
który u innych ludzi nie wywo³uje takich odczuæ. Mo¿na
wiêc pod wp³ywem ró¿norodnych do�wiadczeñ i czyn-
ników, uwarunkowaæ siê na jaki� bodziec neutralny,
wyuczyæ siê reagowania na niego lêkiem (P³u¿ek, 1995).
W�ród istotnych czynników atmosfery szkolnej,
które powodowaæ mog¹ fobiê szkoln¹, wyró¿nia siê
kontrolê wiedzy i ocenê umiejêtno�ci, przewidy-
wanie niepowodzenia oraz trudno�ci w relacjach
rówie�niczych � lêk przed utrat¹ pozycji, o�mie-
szeniem, odrzuceniem, atmosfera rywalizacji, brak
w³a�ciwych wiêzi kole¿eñskich (Bach-Olasik, 1993;
Ole�, 1995). W zwi¹zku z rosn¹cym poziomem przemo-
cy rówie�niczej, czê�æ dzieci generalizuje strach przed
agresj¹ kolegów na lêk przed szko³¹ w ogóle. Dzieje siê
tak szczególnie w przypadku, gdy doro�li, maj¹cy za za-
danie czuwaæ nad bezpieczeñstwem ucznia w szkole,
nie reaguj¹ adekwatnie na dziej¹c¹ mu siê krzywdê. Lêk
szkolny znajduje swoje odbicie równie¿ w relacjach z ro-
dzicami � u dziecka pojawia siê obawa, czy bêdzie w sta-
nie sprostaæ rodzicielskim oczekiwaniom i wywi¹zaæ siê
ze swoich obowi¹zków (Ole�, 1995).

Istotnym czynnikiem sprzyjaj¹cym powstawa-
niu lêku przed szko³¹ jest interakcja nauczyciel-
uczeñ. Wysokiemu poziomowi lêku sprzyja ogólnie po-
jêty brak kultury pedagogicznej nauczycieli (Karol-
czak-Biernacka, 1992), zwi¹zany miêdzy innymi z nie-
znajomo�ci¹ mechanizmów rozwoju dziecka i niewra¿-
liwo�ci¹ na potrzeby i mo¿liwo�ci uczniów. Szczególnie
lêkotwórcze jest niepodmiotowe traktowanie ucznia,
poni¿anie jego godno�ci, gnêbienie i zastraszanie, nad-
mierny, nieuzasadniony i granicz¹cy z okrucieñstwem
rygoryzm (Bach-Olasik, 1993; Karolczak-Biernacka,
1992). Lêkowi szkolnemu sprzyjaj¹ niejasne oczekiwa-
nia i wymagania, zmiany obowi¹zuj¹cych norm i zasad,
jak równie¿ naginanie ich do aktualnych potrzeb nauczy-
ciela. Nierówne, niesprawiedliwe traktowanie i ocenia-
nie uczniów sprzyja nasileniu rywalizacji rówie�niczej
i uruchamia mechanizm samospe³niajacego siê proroc-
twa, zgodnie z którym dziecko zaczyna zachowywaæ
siê w sposób potwierdzaj¹cy negatywny stosunek doro-
s³ego (por. Aronson, Wilson, Akert, 2006). Pamiêtaæ
nale¿y równie¿ o grupie lêkliwych nauczycieli (por.: Ka-
rolczak-Biernacka, 1992), którzy podobne emocje mog¹
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indukowaæ u uczniów, lub przeciwnie � nie u�wiada-
miaj¹c sobie w³asnych s³abo�ci lub d¹¿¹c do ukrycia ich
przed innymi, stosuj¹ ca³y repertuar mechanizmów obron-
nych i zabiegów, maj¹cych na celu podtrzymanie samo-
oceny, czêsto kosztem ucznia. Jak stwierdza T. Bach-
Olasik (1993, s. 163), �Masowy, autokratyczny i nie-
permisywny system edukacyjny powoduje, ¿e uczeñ jest
anonimow¹ jednostk¹ w t³umie, pozbawion¹ to¿samo�ci
i podmiotowo�ci�, co sprzyja powstawaniu postaw
lêkowych.

H. Spionek (za: Bach-Olasik, 1990) stwierdza jed-
nak, ¿e szko³a rzadko staje siê pierwotn¹ przyczyn¹ za-
burzeñ nerwicowych. Czê�ciej jest wtórnym elemen-
tem neurotyzacji dziecka, zapocz¹tkowanej w �rodowisku
rodzinnym lub przedszkolnym. Takie stwierdzenie upraw-
nia nas do poszukiwania przyczyn lêku szkolnego w sze-
regu czynników pozaszkolnych.

Pierwsz¹ grup¹ s¹ indywi-
dualne cechy dziecka, zwi¹-
zane z uwarunkowaniami ge-
netyczno-temperamentalnymi.
Dzieci ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹
poziomem wra¿liwo�ci i reak-
tywno�ci emocjonalnej. C.D.
Spielberger (Sosnowski, Wrze-
�niewski, Jaworowska, Fece-
nec, 2011) wprowadza rozró¿-
nienie miêdzy lêkiem-stanem
a lêkiem-cech¹. Pierwszego
z nich u¿ywa do okre�lenia
chwilowego, przej�ciowego
i uwarunkowanego sytuacyjnie
stanu. Lêk-cecha jest natomiast
wzglêdnie sta³¹ cech¹ osobowo-
�ci, dyspozycj¹ cz³owieka do
reagowania lêkiem na ró¿norodne zagro¿enia, nieade-
kwatnie do obiektywnego znaczenia sytuacji. Dzieci
wra¿liwe, o wysokim poziomie lêku-cechy, ³atwo reaguj¹
napiêciem na najmniejsze nawet rozczarowanie czy fru-
stracjê. Reakcje lêkowe wygaszaj¹ siê u nich wolno, trud-
no jest dziecko uspokoiæ, co prowadzi do uogólnienia siê
nadmiernej reakcji (Carson, Butcher, Mineka, 2003).

Na poziom lêkliwo�ci dziecka wp³yw maj¹ rów-
nie¿ jego indywidualne do�wiadczenia, w szczegól-
no�ci za� wcze�niej przebyte choroby, wypadki lub
utrata, powoduj¹ca ból i cierpienie. W efekcie ta-
kiego urazu dzieci trac¹ pewno�æ siebie, os³abiaj¹ siê
ich zdolno�ci radzenia sobie ze stresem. Podobnie dzia-
³a nara¿enie na przemoc � obni¿a poczucie bezpieczeñ-
stwa i dobrostan psychiczny. Podatno�æ na lêk i depresjê
jest w takim przypadku pochodn¹ wcze�niejszego do�wiad-
czenia utraty kontroli nad wydarzeniami, utwierdzaj¹-

cego dziecko w poczuciu bezradno�ci wobec spotyka-
j¹cych je zdarzeñ i zachowañ innych osób (Carson, But-
cher, Mineka, 2003).

W literaturze szeroko opisuje siê zwi¹zki pomiê-
dzy lêkliwo�ci¹ dzieci a atmosfer¹ rodzinn¹ i indy-
widualnymi cechami rodziców. Szerok¹ analizê tych
powi¹zañ przedstawia I. Obuchowska (1983). Autorka
opisuje sze�æ typów osobowo�ci matek, przyczyniaj¹-
cych siê do powstawania zaburzeñ w funkcjonowaniu
emocjonalno-spo³ecznym dziecka. Pierwszy typ, to mat-
ki autokratyczne � wymagaj¹ce bezwzglêdnego po-
s³uszeñstwa i podporz¹dkowania, narzucaj¹ce swoj¹
wolê, bezustannie steruj¹ce dzieckiem, hamuj¹ce jego
aktywno�æ i samodzielno�æ. Dziecko boi siê takiej opie-
kunki, chce spe³niæ jej oczekiwania za wszelk¹ cenê.
Druga grupa to matki pedantyczne � drobiazgowe, nie-
ustêpliwe, narzucaj¹ce dziecku zbyt wysokie wymaga-
nia. Matki lêkliwe s¹ nadmiernie opiekuñcze, nie do-

ceniaj¹ mo¿liwo�ci dziecka,
chroni¹ je przed rówie�nika-
mi i ró¿norodnymi sytuacja-
mi spo³ecznymi, rozwi¹zuj¹
za nie problemy. Uwra¿li-
wiaj¹ dziecko na zagro¿enia
otaczaj¹cego �wiata, w efek-
cie zaszczepiaj¹c lêk. Mat-
ki niezrównowa¿one z ko-
lei s¹ nerwowe, przemêczone
prac¹ i sfrustrowane w³a-
snym ¿yciem, wybuchowe,
zmienne i dra¿liwe. Kolejny
typ to matki niekochaj¹ce
� nie troszcz¹ siê o dziecko,
nie po�wiêcaj¹ mu czasu,
porzucaj¹ je pod byle prete-
kstem, pozostawiaj¹c pod

opiek¹ czêsto przypadkowych opiekunów. Czêsto rów-
nie¿ bij¹ i upokarzaj¹ dziecko. Ostatnia grupa to matki
nieszczê�liwe � rozczarowane ma³¿eñstwem, smutne,
zgorzknia³e, niekiedy przelewaj¹ wszystkie swoje uczu-
cia na dziecko, staj¹c siê nadopiekuñczymi, lub odrzu-
caj¹ dziecko emocjonalnie, szczególnie, gdy jest podob-
ne do ojca.

Powstawaniu lêku u dzieci sprzyjaj¹ te¿ postawy
ojców. Ojcowie �nieobecni� � wycofani z ¿ycia ro-
dziny na skutek faktycznej fizycznej nieobecno�ci w do-
mu lub te¿ dystansowania siê do spraw rodziny i cedo-
wania wychowania dzieci na matkê � jako osoby ma³o
stanowcze, bierne i chwiejne emocjonalnie, nie mog¹
stworzyæ odpowiedniego klimatu wychowawczego
w domu, co sprzyja zachwianiu poczucia bezpieczeñ-
stwa u dzieci. Inn¹ grupê lêkotwórczych ojców stano-
wi¹ mê¿czy�ni rygorystyczni, stawiaj¹cy dziecku nad-

 Istotnym czynnikiem sprzyjaj¹cym
powstawaniu lêku przed szko³¹ jest
interakcja nauczyciel-uczeñ. (...) Szcze-
gólnie lêkotwórcze jest niepodmiotowe
traktowanie ucznia, poni¿anie jego god-
no�ci, gnêbienie i zastraszanie, nad-
mierny, nieuzasadniony i granicz¹cy
z okrucieñstwem rygoryzm. (...) Nie-
równe, niesprawiedliwe traktowanie
i ocenianie uczniów sprzyja nasileniu
rywalizacji rówie�niczej i uruchamia
mechanizm samospe³niajacego siê pro-
roctwa.
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mierne wymagania, bez uwzglêdniania jego mo¿liwo�ci,
lub te¿ surowi, gro�ni, których podstawow¹ cech¹ jest
tajona wrogo�æ i nienawi�æ do w³asnych dzieci (Obu-
chowska, 1983).

T. Bach-Olasik (1993) wskazuje, ¿e lêk przed nie-
powodzeniem szkolnym ma swoje korzenie w stawianiu
przed dzieckiem wymagañ, przekraczaj¹cych jego mo¿-
liwo�ci z jednej strony, z drugiej za� � w zbyt niskich
wymaganiach i rodzicielskich tendencjach do usuwania
przed dzieckiem wszelkich przeszkód. Niedostosowa-
nie wymagañ do faktycznych mo¿liwo�ci dziecka, blo-
kuje jego rozwój w aspekcie zdolno�ci do stawiania
sobie celów, obni¿a odporno�æ na niepowodzenia i wy-
wo³uje w³¹czanie mechanizmów obronnych, maj¹cych
na celu podtrzymanie samooceny i w³asnej wizji �wiata.
Rodzice nie wspieraj¹ go w uczeniu siê nowych umie-
jêtno�ci, co prowadzi do wycofywania siê z wielu sytu-
acji. Dzieci utrwalaj¹ sobie nadmiernie krytyczny stosu-
nek do siebie, silne poczucie lêku, spostrzegaj¹ siebie
jako nieudolne, niepotrafiace zas³u¿yæ na mi³o�æ rodzi-
ców (Carson, Butcher, Mineka, 2003).

Lêkliwo�ci dziecka sprzyja równie¿ ogólna atmos-
fera rodzinna: napiêta (nacechowana wzajemn¹ nieuf-
no�ci¹ i poczuciem zagro¿enia), ha³a�liwa (w której sta-
le dochodzi do k³ótni i awantur), depresyjna (z dominu-
j¹cym smutkiem, przygnêbieniem, rezygnacj¹), obojêtna
(nacechowana brakiem wiêzi uczuciowej rodziców
z dzieckiem) oraz nasycona nadmiarem emocji i proble-
mów, w której dziecko jest zbytnio absorbowane spra-
wami rodziny (Obuchowska, 1983).

Rozmiary tego opracowania nie pozwalaj¹ na przy-
toczenie wszystkich mo¿liwych przyczyn lêkliwo�ci dzie-
ci. Wydaje siê, ¿e w przypadku lêku szkolnego po-
mocne w pracy z uczniem bêdzie nie tyle poszukiwa-
nie pojedynczych uwarunkowañ, co raczej zrozu-
mienie mechanizmów funkcjonowania dziecka, rów-
nie¿ w kontek�cie obron, jakie stosuje ono w sytu-
acji lêku.

***
Przed nadmiernym do�wiadczaniem lêku chro-

ni nas ca³y zestaw mechanizmów obronnych. W li-
teraturze psychoanalitycznej opisuje siê je jako �aktywn¹
walkê ego, która ma na celu chronienie go przed zagro-
¿eniami (...) oraz przed zwi¹zanymi z nimi przykrymi
afektami� (Moore, Fine, 1996, s. 189). Mechanizmy
obronne, uruchamiane w sytuacji lêkowej, czêsto maj¹
charakter irracjonalny, nie prowadz¹ bowiem do zlikwi-
dowania �róde³ lêku czy te¿ osi¹gniêcia zamierzonego
celu. �Im bardziej beznadziejnie cz³owiek czuje siê za-

pl¹tany w skomplikowan¹ sieæ w³asnego lêku i mecha-
nizmów obronnych i im bardziej kurczowo musi trzy-
maæ siê z³udzenia, ¿e we wszystkim jest bezb³êdny, tym
bardziej odruchowo odrzuca jakiekolwiek insynuacje, ¿e
co� jest w nim nie w porz¹dku i ¿e co� nale¿a³oby zmie-
niæ� (Horney, 1993, s. 38). Mechanizmy te chroni¹ jed-
nak nasz¹ samoocenê, sposób my�lenia o �wiecie, a czê-
sto równie¿ integralno�æ sobowo�ci. �Ró¿norodne formy
ochrony przed lêkiem pomagaj¹ uzyskaæ poprawê sa-
mopoczucia, jednak¿e nie zast¹pi¹ d¹¿enia do okre�lo-
nych celów i warto�ci ¿ycia� (Bach-Olasik, 1989, s. 62).

K. Horney (1993) wskazuje na cztery sposoby obro-
ny przed lêkiem:

Æ racjonalizacja � polega na zamianie lêku w ra-
cjonalny strach, poprzez wynajdowanie pozornie logicz-
nych powodów takiego samopoczucia,

Æ zaprzeczanie istnieniu lêku, próby wymazania go
ze �wiadomo�ci. Jednak nawet, je�li komu� uda siê st³u-
miæ reakcje lêkowe, uwidoczni¹ siê u niego somatycz-
ne objawy towarzysz¹ce lêkowi: bóle, dreszcze, dusz-
no�ci, napiêcie miê�ni,

Æ odurzanie lêku � poprzez dzia³ania dos³owne,
zwi¹zane z siêganiem po alkohol lub narkotyki lub te¿
zastêpcze, takie jak intensywne ¿ycie towarzyskie, po-
gr¹¿enie siê w pracy, podejmowanie przypadkowych
kontaktów seksualnych czy te¿ zachowania ryzykowne,

Æ unikanie wszelkich sytuacji, my�li, uczuæ mog¹-
cych wywo³aæ lêk � mo¿e byæ to proces �wiadomy, jak
w przypadku osób z lêkiem wysoko�ci, unikaj¹cych cho-
dzenia po górach, mo¿e jednak byæ nie�wiadomy i prze-
jawiaæ siê w odsuwaniu w czasie danych czynno�ci,
odrzucaniu pewnych osób czy te¿ mo¿liwo�ci. Ten typ
nie�wiadomego unikania prowadzi zdaniem autorki do
zahamowania, czyli zautomatyzowanej niemo¿no�ci ro-
bienia lub my�lenia o czym�, co mog³oby wywo³aæ lêk.

I. B. Weiner (za: Bach-Olasik, 1989) równie¿ wska-
zuje na racjonalizacjê jako istotny mechanizm obrony
przed lêkiem, charakterystyczny dla osób cierpi¹cych
na fobiê szkoln¹. Wyró¿nia ponadto takie mechanizmy,
jak poszukiwanie zwi¹zków emocjonalnych typu zale¿-
no�ciowego, silna regresja emocjonalna lub agresja skie-
rowana na nadopiekuñczych rodziców. Autor dokona³
wnikliwej analizy form obrony, stosowanych przez
uczniów ow³adniêtych lêkiem przed niepowodzeniem
szkolnym. Najczê�ciej stawiaj¹ sobie oni wysokie, nie-
realistyczne cele i podejmuj¹ niewielkie wysi³ki, aby je
zrealizowaæ. Sprzyja to mo¿liwo�ci powstania dwóch
typów racjonalizacji. Po pierwsze, stawiaj¹c sobie wy-
górowany cel niemo¿liwy do osi¹gniêcia, uczeñ zwalnia
siê z poczucia winy lub wstydu, ¿e go nie osi¹gn¹³. Po
drugie za�, skoro nie podj¹³ wystarczaj¹cych wysi³ków,



30

1/2013

INFORMATOR OSWIATOWY

INFORMACJE § OPINIE § PROPOZYCJE

dziêki racjonalizacji mo¿e zachowaæ wysok¹ samooce-
nê dotycz¹c¹ w³asnych zdolno�ci � przekonuj¹c siebie,
¿e gdyby postara³ siê bardziej, na pewno osi¹gn¹³by cel.

Wed³ug S. Sieka form¹ obrony przed lêkiem mog¹
byæ równie¿ trudno�ci w nauczeniu siê lub niemo¿no�æ
wykonania danej czynno�ci, co przejawia siê miêdzy in-
nymi w zaburzeniach uwagi i pamiêci. W�ród form obro-
ny przed lêkiem wskazuje siê te¿ tendencjê do unikania,
rezygnacji i bezradno�ci, wyparcie, czyli usuwanie ze
�wiadomo�ci my�li wywo³uj¹cych lêk i poczucie winy,
jak równie¿ substytucjê � zastêpowanie celów trudnych
do osi¹gniêcia ³atwiejszymi, aby unikn¹æ dzia³ania ska-
zanego na niepowodzenie (Bach-Olasik, 1989).

Na szczególn¹ uwagê, w kontek�cie rozpatrywa-
nia sposobów radzenia sobie z lêkiem i napiêciem, za-
s³uguje agresja. Na zwi¹zki lêku z wrogo�ci¹ zwraca³a
uwagê ju¿ K. Horney, pisz¹c, ¿e lêk pojawia siê w kon-
sekwencji t³umienia wrogo�ci.
�Je�li z³o�æ ulega wyparciu,
cz³owiek traci mo¿liwo�æ wp³y-
wania na sposób jej wyra¿ania,
w wyniku czego wrogie impul-
sy wymykaj¹ siê spod kontroli,
nawet gdy przejawiaj¹ siê tyl-
ko w fantazji� (1993, s. 55).
Mechanizm projekcji, dziêki
któremu nieakceptowane
uczucia i impulsy mo¿emy rzu-
towaæ na zewn¹trz, sprawia, ¿e
w³asn¹ wrogo�æ projektujemy
na otoczenie. To z kolei powo-
duje lêk przed zagra¿aj¹cymi
nam innymi, a niejednokrotnie
prowadzi do zachowañ agre-
sywnych (w my�l zasady, ¿e
�najlepsz¹ obron¹ jest atak�). W taki sposób nadmier-
nie krytyczny nauczyciel, którego dzia³ania (niesprawie-
dliwe ocenianie, wytykanie b³êdów, poni¿anie, o�miesza-
nie) sprzyjaj¹ pojawieniu siê lêku, zwi¹zanego z zagro-
¿eniem  samooceny, staje siê obiektem zagra¿aj¹cym
i wywo³uje u ucznia obronne zachowania agresywne.

Niskie w porównaniu z poziomem wymagañ po-
czucie w³asnej kompetencji powoduje nisk¹ ocenê osi¹-
gniêcia celu. Przewidywanie niepowodzenia rodzi lêk �
tym wiêkszy, im wiêksza jest motywacja sprostania wy-
maganiom. Brak poczucia sukcesów, wyników wspó³-
miernych do nak³adu pracy, niepowodzenia w nauce,
prowadz¹ do zani¿enia samooceny i ugruntowania siê
negatywnego obrazu samego siebie. Uczniowie prze¿y-
waj¹cy lêk staj¹ siê mniej kompetentni spo³ecznie � nie-
�miali, zahamowani, lub przeciwnie � napiêci i agresywni.

Z tego powodu s¹ gorzej oceniani przez nauczycieli, �le
spostrzegani przez rówie�ników. To prowadzi do obni-
¿enia samooceny, braku samoakceptacji i w konsekwen-
cji do nasilenia lêku i tendencji do unikania sytuacji trud-
nej (na przyk³ad szko³y) (por. Bach 1991). �Cz³owiek
znudzony, zalêkniony nie odczuwa ani zewnêtrznej, ani
wewnêtrznej stymulacji. Traci rado�æ ¿ycia, opuszczaj¹
go energia i wigor sprawczy. Chc¹c wype³niæ pustkê
wokó³ i w sobie, staje siê czêsto agresywny, ucieka siê
do aktów destrukcyjnych i autodestrukcyjnych� (Bach
1991, s. 66).

Je¿eli uczucie lêku jest szczególnie silne, pojawiaj¹
siê trudno�ci w funkcjonowaniu poznawczym. Obezw³ad-
niaj¹cy lêk sprawia, ¿e odczuwamy intelektualn¹ pust-
kê, nie mo¿emy zebraæ my�li i analizowaæ faktów (Le-
wicka-Zelent, 2012). Silne emocje blokuj¹ zdolno�æ
racjonalnego my�lenia i wyci¹gania wniosków, zaburzaj¹

procesy pamiêci, upo�ledzaj¹
zdolno�æ planowania, przewi-
dywania i rozwi¹zywania pro-
blemów. Gdy prze¿ywamy
silny lêk, rzeczywisto�æ spo-
strzegamy w sposób znie-
kszta³cony, przypisujemy oto-
czeniu niew³a�ciwe intencje
dzia³añ, nie dostrzegamy naj-
prostszych mo¿liwo�ci pora-
dzenia sobie w danej sytuacji.
Pomy�lmy, ilu uczniów w ten
sposób na co dzieñ funkcjonu-
je w szkole. Od ilu sparali¿o-
wanych lêkiem uczniów
wymagamy, by zdobywali
wiedzê, rozwi¹zywali proble-
my, zapamiêtywali nowe

i czêsto abstrakcyjne tre�ci. Do�wiadczenie niemo¿no-
�ci sprostania tym wymaganiom nasila lêk przed o�mie-
szeniem, z³¹ ocen¹, ukaraniem, odrzuceniem przez ró-
wie�ników, zaburzeniem samooceny. Im lêk ten bêdzie
silniejszy, tym bardziej zaburzone procesy spostrzega-
nia, pamiêci, uwagi, my�lenia. Rodzi siê b³êdne ko³o,
z którego bez odpowiedniej pomocy trudno siê wyzwoliæ.

Ponadto m³odzie¿ o wysokim poziomie lêku ma za-
zwyczaj obni¿one kompetencje spo³eczne. Nie jest sk³on-
na do inicjowania kontaktu z nauczycielami, proszenia
o pomoc i wyja�nienie problemu. Nawet zapytany przez
nauczyciela, w czym mo¿na mu pomóc, uczeñ lêkliwy
nie bêdzie w stanie odpowiednio odpowiedzieæ, zwer-
balizowaæ swoich trudno�ci i oczekiwañ. Byæ mo¿e za-
chowa siê obronnie � w sposób �mrukliwy�, opryskli-
wy lub ca³kowicie zrywaj¹c kontakt. To z kolei mo¿e

Mechanizmy obronne, urucha-
miane w sytuacji lêkowej, czêsto maj¹
charakter irracjonalny, nie prowadz¹ bo-
wiem do zlikwidowania �róde³ lêku czy
te¿ osi¹gniêcia zamierzonego celu. �Im
bardziej beznadziejnie cz³owiek czuje siê
zapl¹tany w skomplikowan¹ sieæ w³asne-
go lêku i mechanizmów obronnych i im
bardziej kurczowo musi trzymaæ siê z³u-
dzenia, ¿e we wszystkim jest bezb³êd-
ny, tym bardziej odruchowo odrzuca ja-
kiekolwiek insynuacje, ¿e co� jest w nim
nie w porz¹dku i ¿e co� nale¿a³oby zmie-
niæ� (Horney, 1993, s. 38).
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irytowaæ rozmówców, prowadziæ do nieukrywanej dez-
aprobaty i w konsekwencji  utwierdzaæ ucznia w poczu-
ciu niekompetencji. A tym samym potêgowaæ lêk (Le-
wicka-Zelent, 2012).

Nasuwa siê zatem pytanie, jak pracowaæ z ucz-
niem do�wiadczaj¹cym lêku szkolnego. Temu za-
gadnieniu po�wieconych zosta³o ju¿ wiele badañ (por.
Strittmatter, 1989), poradników, podrêczników, opraco-
wañ popularnonaukowych, z których czê�æ przytoczo-
na zosta³a w bibliografii tego artyku³u.

W tym miejscu pragnê jedynie przypomnieæ, ¿e za-
daniem nauczyciela jest przede wszystkim rozumie-
nie, ¿e lêk przybieraæ mo¿e ró¿ne maski i to, co
czasami spostrzegamy jako agresjê, brak wycho-
wania lub z³¹ wolê, mo¿e byæ jedynie rozpaczliw¹
prób¹ ukrycia parali¿uj¹cego napiêcia. Ponadto pa-
miêtaæ musimy, ¿e do zminimalizowania lêku, prze¿y-
wanego przez m³odzie¿, prowadzi ograniczenie liczby
zdarzeñ zagra¿aj¹cych (Lewicka-Zelent, 2012). Trudno
zrezygnowaæ w szkole ze sprawdzania wiedzy, czy oce-
niania ucznia. Niemo¿liwe wydaje siê równie¿ zapobie-
ganie wszystkim konfliktom rówie�niczym, jak te¿ zmiana
atmosfery w rodzinie dziecka lêkliwego.

Wra¿liwy nauczyciel z pewno�ci¹ bêdzie jednak
w stanie, w odniesieniu do konkretnego ucznia,
znale�æ jak najmniej obci¹¿aj¹cy sposób sprawdza-
nia wiedzy, metodê pomocy w kszta³towaniu rela-
cji rówie�niczych, jak równie¿ neutralizowania po-
czucia zagro¿enia i roz³adowania emocji. Czasami
wystarczaj¹ce mo¿e okazaæ siê powstrzymanie siê
przez nauczyciela od z³o�liwych komentarzy, gró�b,
czy o�mieszania i zainwestowanie czasu, energii
i dobrej woli w zrozumienie dziecka i poznanie jego
mocnych stron.ö

dr Anna Szczepaniak
Akademia Pomorska w S³upsku

Zak³ad Psychologii
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