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Gdy dziecko się wszystkim zamartwia - zaburzenia lękowe uogólnione.

Klasyfikacja kryteriów diagnostycznych DSM – IV wskazuje na zaburzenia lękowe

uogólnione jako charakteryzujące się zmartwianiem się, w sensie pełnego obaw oczekiwania,

nadmiernym lękiem oraz trudnością z opanowaniem stanu  zamartwiania (J.Wciórka, 2000).

Warto podkreślić, że zaburzenia lękowe uogólnione są diagnozowane na podstawie określenia

stanu  nadmienionego  lęku  oraz  zamartwiania,  które  muszą  być  na  tyle  uciążliwe,  że

przeszkadzają  w  codziennym  funkcjonowaniu.  U  dzieci  mogą  (przynajmniej  jeden  musi)

pojawiać się dodatkowo inne obawy, takie jak (za J.Wciórka, 2000): 

- niepokój, poczucie podenerwowania albo kresu wytrzymałości,

- łatwa męczliwość,

- trudności koncentracji lub pustka w głowie,

- drażliwość,

- napięcie mięśniowe, 

-  zakłócenie  snu  (trudność  zasypiania  lub  podtrzymania  snu  albo  sen  niespokojny,

niezadawalający). 

Zaburzenia  lękowe  uogólnione  występują  częściej  u  dziewcząt  (2-9%)  aniżeli  u

chłopców (1-4%) (za M. L. Kutcher, 2007) a na ich rozwój ma wpływ genetyka, życiowe

wydarzenia, stosowane metody wychowawcze oraz systemy wsparcia. 

Aby  stwierdzić,  czy  mamy  do  czynienia  z  jednostką  chorobową,  czy  zwykłymi

zmartwieniami,  z  którymi  dziecko  się  zmaga,  należałoby  się  bliżej  przyjrzeć  jego

funkcjonowaniu i radzeniu sobie w sytuacjach trudnych. Poniżej przedstawione są  różnice,

ważne dla obserwacji dziecka (M. L. Kutcher, 2007):

Dzieci z Zaburzeniami Lękowymi

Ugólnionymi:

Dzieci zatroskane codziennymi sprawami:

-  martwią  się  jednocześnie  kilkoma

(sześcioma lub więcej) rzeczami;

- martwią się pojedynczymi rzeczami;

-  uważają,  że  obawy  które  odczuwają  nie

mają sensu, są niemile widziane oraz „obce”;

- mogą  zdawać  sobie sprawę,  że niewielkie

dawki  stresu  pomagają  w  skuteczniejszym

działaniu;

- zwykle wiedzą,  że zamartwiają  się  więcej -  nie  widzą  wielkiej  różnicy  u  siebie  i  u



niż ich rówieśnicy; rówieśników  w  martwieniu  się  (przyp.

autora);

-  mają  tendencję  do  przejmowania  się
wydarzeniami,  które  dopiero  będą  miały

nastąpić, często starają się ich uniknąć;

- martwią się aktualnymi problemami;

-  obawy  przeszkadzają  w  codziennym

funkcjonowaniu, są silne i bolesne; 

-  nie  martwią  się  rzeczami,  które  stanowią
mało ważny drobiazg;

-  skarżą  się  na  bóle  głowy,  brzucha  i  inne

dolegliwości idące z ciała.

- zmartwienia nie są powiązane z fizycznymi

dolegliwościami. 

Warto podkreślić, że (za M. L. Kutcher, 2007) uderzającą  cechą  dziecięcych lęków

jest to, że nikt o nich nie wie. Dziecko często jest świadome, że zamartwia się wszystkim

bardziej  od  swoich  kolegów.  Zmartwienia  najczęściej  dotyczą  (M.  L.  Kutcher,  2007)

kłopotów w nauce – dziecko ma poczucie, że jest mniej inteligentne od rówieśników, straty –

śmierci bądź choroby, kłótni w rodzinie, bycia obserwatorem bądź doświadczanie przemocy ,

a także własnego wyglądu – otyłość,  trądzik, wzrost. Molicka (1999) zaś wskazuje na trzy

źródła lęku u dzieci:

1.  zdarzenia jakie dziecko postrzega w swoim środowisku - ważny jest tutaj sposób w

jaki  świat  jest  przedstawiony (czy  wzbudza  strach,  który może  przyczynić  się  do

reakcji lękowej); 

2. rodzina – w sensie zaspakajania podstawowych potrzeb psychicznych dziecka, takich

jak bezpieczeństwo, miłość, przynależność, uznanie; 

3. szkoła – mająca m.in za zadanie wyrabianie u dziecka prawidłowego obrazu siebie

oraz pozytywnej samooceny. 

Współcześnie przywiązuje się bardzo dużą wagę do nauki. Rodzice, często w dobrej

wierze,  ponieważ  martwią  się  o  przyszłość  swoich  pociech,   nakładają  na  nie  ogrom

obowiązków.  Wyraźne  jest  oczekiwanie,  że  gdy  dadzą  dzieciom  odpowiednie  narzędzia

(dostęp do książek, zajęć dodatkowych, Internetu, zajęć wyrównawczych i innych) zapewnią

tym  samym  odpowiednie  warunki  do  zdobycia  wykształcenia  i  znalezienia  pracy,  która

zapewni im byt w dorosłości. Dzieci mierząc się z oczekiwaniami swoich opiekunów często

są  przeciążone,  nie dają  sobie  prawa do odpoczynku,  silnie  koncentrują  się  na spełnianiu

narzucanych wymagań.

Warto nadmienić, że u dzieci młodszych, jak i w wieku pokwitania bardzo ważny jest obraz

własnej  osoby.  Na taki  obraz  (za:  Molicka,  1999),  składają  się  wyobrażenia,  pragnienia  i



oczekiwania, jakie dana osoba ma wobec siebie. Dzieciństwo jest okresem, podczas którego

kształtują  się  wyobrażenia  o  nas  samych,  na  te  zaś  mają  wpływ  informacje  płynące  od

rodziców i nauczycieli. Obraz samego siebie (Molicka, 1999) najintensywniej rozwija się i

krystalizuje między szóstym a dwunastym rokiem życia, to wówczas dziecko ma najsilniejszą

potrzebę  pozytywnego myślenia o sobie (kierując  się  kryteriami,  jakie obowiązują  w jego

środowisku) – własnych możliwościach, zaletach oraz osiągnięciach. 

W tym miejscu mamy do czynienia ze związkiem stosowanych metod wychowawczych oraz

systemu wsparcia na pojawienie się reakcji lękowych. Oczekiwanie przez dziecko odrzucenia,

ośmieszenia czy niepowodzenia wyzwala poczucie mniejszej wartości  a to znów wyzwala

szereg tychże  reakcji.  Krytykowanie dziecka,  odrzucanie i  również  nieustanne wyręczanie

(sugerujące, że dziecko samo nie będzie potrafiło czegoś wykonać) prowadzą do lęków, które

w toku jego rozwoju będą się wzmagały (Molicka, 1999). 

Zaburzenia lękowe uogólnione można jak najbardziej leczyć.  Ważne jest aby osoby

najbliższego otoczenia dziecka zrozumiały mechanizm powstawania lęku oraz stan z jakim

dziecko zmaga się na co dzień. Pomoc rodzica w terapii dziecka lękowego jest niezbędna.

Powinna  się  ona  opierać  przede  wszystkim  na  zrozumieniu,  podopieczny  powinien  mieć

poczucie,  że  rodzic  zdaje  sobie  sprawę  trudności  doświadczanym  przez  dziecko  stresem

podczas codziennego funkcjonowania. Zadaniem rodzica będzie również stworzenie dziecku

optymalnych  warunków  do  funkcjonowania  i  rozwoju  osobistego.  Niezbędne  jest

zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa, miłości, potrzeby przynależności  i  uznania.

Należałoby  się  przyjrzeć  sobie,  funkcjonowaniu  systemowi  rodzinnemu,  zalecane  jest

skonsultowanie się z psychologiem, który mógłby przyjrzeć się funkcjonowaniu całej rodziny

dziecka i dać wskazówki do dalszej pracy, czy ewentualnej terapii. Rodzic powinien również

podjąć ścisłą współpracę ze szkołą w celu stworzenia planu mającego na celu pomoc dziecku

w odnalezieniu się w rzeczywistości szkolnej oraz wymiany informacji na temat zachowania i

samopoczucia dziecka. 

U dzieci z zaburzeniami lękowymi często charakterystyczny jest perfekcjonizm. Dr Kenneth

Shore  (Kutscher,  2000)  zaproponował  następują  strategie  postępowania  wobec  dzieci

charakteryzujących się nadmiernym perfekcjonizmem, które można wykorzystać w szkole:

- Zachęcać uczniów do podejmowania edukacyjnego ryzyka.

-  Wszelkie  próby  osiągania  sukcesów  (również  te  nieudane)  powinny  spotykać  się  z

pochwałami.

- Klasa powinna stać się bezpieczną przystanią, gdzie pomyłki są akceptowane, nie są czymś

nieoczekiwanym.



- Ustanawiane cele powinny być szczegółowe i  realne do osiągnięcia.

- Oceny powinny zejść na dalszy plan.

- Warto wzbogacać lekcje o elementy humorystyczne.

- Należy zachęcać uczniów do ufania własnym opiniom.

-  Warto  stosować  zasadę:  „Wszyscy  popełniamy  błędy,  dlatego  ołówki  są  zakończone

gumkami”. 

Wskazane  jest  by  oprócz  zapewnienia  uczniom  bezpiecznego  środowiska,  nauczyciel

rozmawiał  z uczniami o ich potrzebach.  Pedagodzy uczący w szkołach doskonale wiedzą

kiedy dziecko się rozprasza, istotne jest, by wówczas skierowali uwagę na dziecku i pomogli

mu ponownie ją  skupić.  Uważny  nauczyciel  może również  spróbować  zaobserwować,  co

wywołuje objawy lękowe u dziecka i próbować znaleźć sposoby na unikanie tych bodźców.

Dobrze  pamiętać,  że  lęki  u  dzieci  mogą  powodować  częstsze  wizyty  w  toalecie,  bądź  u

pielęgniarki szkolnej. 

Kolejną  istotną  rzeczą  w rzeczywistości  szkolnej,  jest  dawanie  więcej  czasu.  Jeśli

uczeń będzie tego potrzebował, należy zapewnić mu więcej czasu , gdy np. obawia się, że nie

zdąży wykonać  zadania  w  ustalonym  czasie.  Dodatkowo  warto  pamiętać,  by  (jeśli  takie

zachowanie  wystąpi)  unikać  wzmacniania  perfekcjonizmu przez  jego  chwalenie.  Dziecko

powinno podejmować rozsądny wysiłek i również  akceptować niedoskonałości u siebie i u

innych. 

W sytuacjach lękowych dobrze jest  opracować  „wyjście awaryjne”,  dzięki któremu

uczeń będzie mógł opuścić bezpiecznie salę, gdy odczuje taką potrzebę.

Warto również  pamiętać  o  grupie rówieśniczej  dziecka.  Jeśli  jest  ono narażone na

nieprzyjemności  ze  strony  innych,  warto  w  porozumieniu  z  dzieckiem  i  jego  rodziną,

zapoznać klasę z zagadnieniem zaburzeń lękowych. 

Terapia dzieci z zaburzeniami lękowymi uogólnionymi u dzieci przyniesie najlepsze

efekty,  jeśli  podejdzie  się  do  dziecka  w  sposób  podmiotowy,  będzie  się  szanowało  jego

przestrzeń  i  potrzeby.  Ważna  jest  ścisła  współpraca  dziecka,  jego  rodziny,  szkoły  i

psychologa – terapeuty oparta na wzajemnym zaufaniu i stałym przepływie informacji. 
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