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Istota i przyczyny powstawania trudności wychowawczych. Analiza problemu trudności 
wychowawczych w kl. 0 – III PSP nr 9. 

 
 Szkoła kieruje procesami przyswajania przez uczniów treści przewidzianych 
programem a także realizuje życie społeczne wychowanków. Nie wszystkie działania szkoły 
osiągają zadowalające efekty. Jednym z przejawów niedomagań są coraz częściej 
występujące zachowania określane mianem trudności wychowawczych. Niepokój nauczycieli 
budzi fakt, że odsetek dzieci sprawiających trudności wychowawcze wzrasta i obejmuje 
uczniów z coraz niższych klas. Trudności wychowawcze to najczęściej manifestacja braku 
spełnienia oczekiwań i potrzeb dziecka. Niezaspokojone potrzeby powodują napięcia 
psychiczne, stany frustracji i stresu a to z kolei wywołuje zachowanie destrukcyjne.  

Dzieci niezależnie od wieku i stopnia swojej dojrzałości przedstawiają sobą wielorakie 
wartości, dzięki którym zasługują na akceptację. Reprezentowanych przez nich wartości nie 
są w stanie przesłonić ani rzucające się niekiedy w oczy wady rozwojowe, ani trudności jakie 
często sprawiają nam swym zachowaniem.  

Według wielu autorów trudności wychowawcze to:  
- pewne formy zachowań o charakterze uporczywym, nie poddające się zwykłym 

zabiegom wychowawczym 
- zachowanie niezgodne z obowiązującymi normami  
- postępowanie utrudniające współżycie i współdziałanie 
- nabyte formy zachowań spowodowane błędami wychowawczymi 

 
Podjęłam próbę zaobserwowania, opisania i sklasyfikowania przejawów trudności 

wychowawczych w naszej szkole. 
Do nauczycieli z klas 0 – 3 skierowałam następujące pytania: 

1. Czy dostrzega Pani w zespole klasowym uczniów sprawiających trudności 
wychowawcze? Jeśli tak , proszę podać ich liczbę (chłopcy? dziewczynki?) oraz 
liczbę dzieci w klasie.  

2. Jakie formy zachowań występują u wyszczególnionych uczniów, jeśli tacy są? 
3. Jakie są Pani zdaniem przyczyny trudności wychowawczych u tych dzieci? 
4. Czy wg Pani atmosfera domu rodzinnego ma wpływ na negatywne zachowanie się 

uczniów?         
5. Jakie oddziaływania pedagogiczne stosuje Pani wobec tych dzieci? 

Na podstawie analizy tej ankiety określiłam, że spośród 351 uczniów aż 72 sprawia 
trudności wychowawcze (20,5 % dzieci). Większość dzieci sprawiających trudności 
wychowawcze to chłopcy (17 % - 60 chłopców). Tylko 12 dziewczynek (3,5 % wszystkich 
dzieci) wskazali nauczyciele. 
 U wyszczególnionych uczniów występują następujące formy zachowań: 
nadruchliwość, nadpobudliwość, hałaśliwość, agresja słowna i czynna, upartość, bójki, 
przeszkadzanie w prowadzeniu lekcji, zachowanie typu „wiem więc mówię”, trudności 
w podporządkowaniu się regulaminowi, chęć zwracania na siebie uwagi, nietolerancyjność, 
obrażanie innych, przezywanie, przeklinanie, dokuczanie innym, lekceważenie poleceń 
nauczyciela, złośliwość, nieumiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych, brak 
poszanowania praw innych dzieci, niezdolność do koncentracji, wycofywanie się, trudność 
w nawiązywaniu kontaktów, stronienie od dzieci, zachowania infantylne. 

Nauczyciele dostrzegają wiele przyczyn trudności wychowawczych: zaniedbania 
wychowawcze w domu rodzinnym (brak konsekwencji rodziców, mała ilość czasu dla dzieci, 
agresja rodziców, nadopiekuńczość, alkoholizm itp.), brak współpracy szkoły i domu, cechy 



osobowości dzieci takie jak: niedowartościowanie, poczucie słabości, nieumiejętność radzenia 
sobie z temperamentem. Duży wpływ ma zbyt długie oglądanie TV i granie na grach 
komputerowych. 

Zdaniem wielu nauczycieli atmosfera domu rodzinnego ma zdecydowany wpływ na 
zachowanie się uczniów. 

Nauczyciele w naszej szkole poświęcają uczniom z trudnościami wychowawczymi 
wiele troski i uwagi. Ich oddziaływania pedagogiczne to: rozmowy indywidualne z dziećmi i 
rodzicami, konsekwencja w stosunku do złych zachowań, stosowanie wzmocnień 
pozytywnych, nagradzanie dzieci za dobre zachowania. Organizują pogadanki, zabawy 
integrujące grupę, wspólne imprezy klasowe. Ustalają wspólne z dziećmi kontrakty klasowe i 
egzekwują je. Współpracują z pedagogiem i MOPS-em. W stosunku do dzieci zamkniętych 
nagradzają słownie i ocenami za najmniejsze osiągnięcia. Dużo troski poświęcają dzieciom 
nadpobudliwym. 
 
 Wśród czynników biologicznych sprzyjających powstawaniu trudności 
wychowawczych na pierwszym miejscu wymienia się czynniki genetyczne. Do zaburzeń 
psychofizycznych dziecka mogą prowadzić tzw. Chromosomopatie. Mają one związek 
z wiekiem rodziców, przebytymi przez nich chorobami, zatruciami, nieprawidłowym 
żywieniem oraz napromieniowaniem organizmu. Kolejnym czynnikiem zaburzającym 
prawidłowy rozwój dziecka są nieprawidłowości w przemianie materii. Częsta przyczyna 
zaburzeń rozwoju to uszkodzenia układu nerwowego dziecka spowodowane patologiczną 
ciążą. Do najczęstszych przyczyn takich uszkodzeń należą: urazy czaszki, wstrząsy mózgu, 
choroby wirusowe, zapalenie opon mózgowych, schorzenie układu nerwowego na tle 
gruźliczym i reumatycznym. Każda poważna choroba zabuża podstawowe procesy 
fizjologiczne i biochemiczne, może też spowodować niedotlenienie organizmu. Nerwice 
powstają często na podłożu organicznym tj. zmian w mózgu w okresie życia płodowego.  
 Inną grupę czynników biologicznych, mogących stanowić przyczynę powstawania 
trudności wychowawczych jest nieprawidłowe funkcjonowanie gruczołu wydzielania 
wewnętrznego a głównie nadnerczy, trzustki i gruczołów przytarczycznych, np. nadczynność 
gruczołów nadnercza przejawia się w stałym podnieceniu. Niedoczynność tarczycy powoduje 
niedorozwój umysłowe, natomiast nadczynność przejawia się w przeżywaniu stanów 
nadmiernej lękliwości, rozdrażnieniu. Wskaźnikiem agresji może być wysoka zawartość 
testosteronu we krwi.  
 Uwarunkowania biologiczne determinują zachowania człowieka, sprawiają, 
że jednostki z wadami dziedzicznymi, uszkodzeniami płodowymi, po przebytych urazach 
i chorobach są bardziej podatne na powstawanie zaburzeń nerwicowych.  
 O rozwoju człowieka w znacznej mierze decyduje proces zwany socjalizacją. 
Socjalizacja jednostki a więc jej rozwój dokonuje się w środowisku. Pierwszym i przez długi 
czas jedynym środowiskiem wychowawczym jest rodzina. Liczba czynników, które mają 
wpływ na przystosowanie społeczne lub jego brak jest trudna do ustalenia. Najczęściej 
wymienia się warunki ekonomiczne, społeczne i wychowawcze. Sytuacja materialna rodziny 
ma tu istotne znaczenie. Wszyscy członkowie rodziny powinni mieć zapewnione poczucie 
bezpieczeństwa. Są rodziny, których poziom konsumpcji wykracza ponad przeciętny i takie, 
które muszą zabiegać o zaspokojenie podstawowych potrzeb biologicznych oraz reszta rodzin 
przeciętnie sytuowanych. Również rodziny o niepełnej strukturze (samotne matki i ojcowie) 
należą do grupy rodzin o zaniżonych warunkach socjalnych i opiekuńczych. Niezbyt 
korzystnie przedstawia się sytuacja lokalowa wielu rodzin. Wiele dzieci nie ma miejsca na 
zabawki, książki, przestrzeni do wypoczynku. W trudnych warunkach materialnych 
i mieszkaniowych łatwiej dochodzi do konfliktów między członkami rodziny. Wzmaga to 
nerwowość dorosłych i dzieci. W nerwowej i napiętej atmosferze trudno o pełne zaspokojenie 
potrzeb dziecka, zwłaszcza potrzeby bezpieczeństwa i miłości. Biorąc pod uwagę więzi 
społeczne miedzy poszczególnymi członkami wyróżnia się rodziny:  



- pełne – oparte na więzi biologicznej rodziców i dzieci. Odznacza się ona harmonijną 
atmosferą współżycia, właściwie zaspokajanymi potrzebami jej członków 

- rozbite – gdzie brak jednego z rodziców. Wpływa to ujemnie na atmosferę w rodzinie 
i stosunki między jej członkami 

- zreorganizowane – powstaje tu skomplikowany układ stosunków miedzy naturalnymi 
a przybranymi jej członkami 

- zdezorganizowane – w której panują stosunki konfliktowe, zaburzające proces 
wychowania 

- zdemoralizowane – może być ona solidarna wewnętrznie lecz pozostaje w kolizji ze 
społeczeństwem 

- zastępcze – funkcje opiekuńczo – wychowawcze są spełniane mimo braku więzi 
biologicznych 

 
Zakłócenia i nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodziny prowadzą u dzieci do wytworzenia 
negatywnych nawyków i przyzwyczajeń. Istnieją zależności miedzy niekorzystnym układem 
warunków domowych a wystąpieniem u dziecka różnorodnych nieprawidłowości w rozwoju 
uczuciowym i niepowodzeń w kontaktach społecznych. 61 % badanych nieletnich 
przestępców pochodziło z rodzin rozbitych. Często mimo prawidłowej struktury rodziny 
występują okoliczności nie sprzyjające wykształceniu pożądanych postaw u dzieci. Wielu 
psychologów stoi na stanowisku, że główną przyczyną niedostosowania społecznego jest 
niezaspokojenie potrzeb zwłaszcza biologicznych, psychicznych i kulturalnych. Realizacja 
procesu uspołecznienia przebiega od zaspokojenia potrzeb pierwotnych (biologicznych) przez 
realizację potrzeb psychicznych do zaspokojenia potrzeb najwyższego rzędu. Małe dziecko 
musi mieć zaspokojoną potrzebę głodu, ciepła, wygodnej pozycji, itp. – to je zadawala 
i uspokaja. Badania wskazują, że brak zaspokojenia potrzeby pewności i bezpieczeństwa 
wywołuje u dzieci poczucie zagrożenia i lęku. Zaspokojona potrzeba miłości sprawia 
iż u dziecka prawidłowo rozwijają się uczucia wyższe. Potrzeba akceptacji i uznania 
wyznacza konieczność akceptowania dziecka takim, jakie ono jest, darzenia go zaufaniem, 
interesowania się jego problemami. Poziom zaspokojenia potrzeb u dzieci jest uzależniony 
miedzy innymi od postaw rodziców. Najczęściej wśród postaw, którym przypisuje się 
znaczenie patogenne wymienia się: agresywne, nadmiernie skrupulatne, lękowe, „nieobecne”, 
rygorystyczne, surowe i groźnie postawy ojców. Z postawą groźnego ojca spotykamy się 
często w rodzinach alkoholiczych. Wyniki badań wskazują, ze w alkoholizm częściej 
popadają synowie ojców nadużywających alkoholu. Najprawdopodobniej działa tu 
mechanizm identyfikacji. Niepożądane postawy rodziców mogą powodować u ich dzieci 
zaburzenia w zachowaniu przejawiające się jako: egocentryzm, brak poczucia realności – 
ucieczka w świat marzeń, bierność i brak inicjatywy, poczucie mniejszej wartości, postawa 
zależności, brak zainteresowania własną przyszłością. Biorąc pod uwagę najczęściej 
popełniane błędy wychowawcze rodziców wyróżnia się następujące style: 

- nadmiernie pobłażliwe – rodzice zbyt wcześnie pozwalają na usamodzielnianie się 
dziecka, akceptują formy zachowań dziecka niewłaściwe dla danego etapu rozwoju 

- wychowanie rygorystyczne – przesadne ograniczenie swobody dziecka, 
podporządkowanie jego zachowań sztywnym rygorom bądź wygórowanym 
wymaganiom 

- wychowanie niekonsekwentne – rodzice wykazują wobec dziecka różne postawy lub 
zmieniają sposoby swego postępowania 

 
Szczególnie podatna na złe oddziaływania wychowawcze rodziców są dzieci o obniżonej 
sprawności fizycznej i psychicznej. Nawet niewielkie odchylenia od normy rozwojowej mogą 
się pogłębiać i doprowadzić do wtórnych zaburzeń o znacznie szerszym zakresie.  
 Ważnym środowiskiem wychowawczym obok rodziny jest szkoła. Szkoła może 
stanowić pierwotną przyczynę zaburzeń w zachowaniu, może być miejscem gdzie ujawniają 



się istniejące już wcześniej trudności. Wymienia się dwa rodzaje przyczyn trudności 
wychowawczych, mających swe źródło na terenie szkoły: 

- przyczyny organizacyjne - niedostatki systemu szkolnego, podręczników, programów 
i systemu kształcenia nauczycieli 

- dydaktyczne – formalizacja nauczania, niestosowanie na co dzień metod sprzyjających 
wyzwalaniu aktywności, samodzielności i pozytywnej motywacji nauki u uczniów.  

 
Konsekwencją tych niedomagań bywa przeciążenie uczniów pracą i trudności wychowawcze. 
Czynniki wpływające na psychikę dziecka, mogące stanowić źródło trudności 
wychowawczych to:  

- pracę dydaktyczną nauczyciela utrudniają przeładowane programy nauczania. 
Nauczyciel nie zawsze jest w stanie uwzględnić potrzeby, zainteresowania oraz 
indywidualnych predyspozycji uczniów.  

- osobowość nauczyciela – wśród cech dobrego nauczyciela wymienia się życzliwość, 
sprawiedliwość, zaangażowanie, demokratycznych styl kierowania oraz umiejętność 
porozumiewania się nauczyciela ze swoimi wychowankami.  

- stosunek między nauczycielem a uczniem wyznaczają: sprawiedliwe postępowanie, 
aktywność i zaangażowanie, styl wychowania a także troska o rozwój indywidualnych 
możliwości każdego dziecka 

- współpraca między szkołą a domem rodzinnym dziecka – rozwijanie i ujednolicanie 
pracy wychowawczej szkoły i rodziny jest efektywna drogą do osiągnięcia 
pozytywnych rezultatów w kształtowaniu osobowości ucznia.  

 
Źródłem trudności wychowawczych może być skład grupy koleżeńskiej i pozycja społeczna 
ucznia w zespole klasowym. W chwili gdy uczeń dochodzi do przekonania, że przewyższa 
kolegów mamy do czynienia z wysoką pozycją subiektywną, natomiast gdy uważa, że jego 
osiągnięcia znajdują się poniżej osiągnięć innych kolegów mówimy o niskiej pozycji 
subiektywnej. To powoduje, że dziecko samo izoluje się od kolegów i otoczenia.  
 Rozpatrując przyczyny powstawania trudności wychowawczych najczęściej bierze się 
pod uwagę szkołę i rodzinę. A przecież zarówno szkołą jak i rodzina są składowymi 
elementami środowiska lokalnego. Nie bez znaczenia dla zachowania człowieka jest to czy 
żyje na terenie równinnym, podgórskim czy nad morzem, jak i to czy jest mieszkańcem wsi 
czy dużego miasta. Już w starożytności zwrócono uwagę na związek klimatu z psychiką 
człowieka. Człowiek na wiosnę jest bardziej sangwiniczny, latem choleryczny, jesienią 
melancholiczny a zimą flegmatyczny. Cywilizacja i technizacja życia społecznego może też 
działać negatywnie.  
 Jeszcze jedna z przyczyn powstawania trudności wychowawczych to powszechna 
dostępność do środków masowego przekazu.  
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