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Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży 

 

 

Lęk towarzyszy człowiekowi od najwcześniejszych lat życia do późnej 

starości, badania donoszą, że nasilenie objawów lękowych z wiekiem osłabia się. 

Ta podstawowa emocja pełni niezmiernie istotną, psychofizjologiczną funkcję. 

Podstawowym celem lęku jest ostrzeganie nas przed niebezpieczeństwem, co 

stanowi jego funkcję adaptacyjną i w ten sposób pomaga uniknąć potencjalnych 

zagrożeń. Lęk rozumiany jest jako naturalna reakcja na spostrzegane 

niebezpieczeństwo, która pozwala człowiekowi przygotować się do walki lub 

ucieczki. Spełnia więc bardzo ważną funkcję w życiu ludzi, gdyż uruchamia 

odpowiednie mechanizmy przystosowawcze, które wspomagają radzenie sobie  

z trudną sytuacją. 

Wśród okresów rozwojowych, w których może pojawić się określony 

rodzaj lęku, można wymienić kilka charakterystycznych, w ramach których 

nasilenie objawów związanych z lękiem jest ściśle związane z daną fazą 

rozwojową dziecka. 

 

Do typowych lęków w poszczególnych okresach rozwojowych należą: 

 Okres niemowlęcy 

– Pierwsze sześć miesięcy to występowanie strachu przed 

niespodziewanymi, intensywnymi bodźcami zmysłowymi (np. nagły 

hałas, ostre światło). 

– Kolejne sześć to czas występowania lęku separacyjnego, gdy źródłem 

niepokoju jest oddzielenie od opiekuna. 

 2 lata  

– Rozmaite lęki głównie natury słuchowej: ciężarówki, pociągi, grzmot, 

odkurzacz itp.  

– Lęki wizualne: ciemne kolory, duże przedmioty.  
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– Lęki przestrzenne: zabawka czy łóżeczko zabrane z normalnego 

miejsca, przeprowadzka do nowego domu.  

– Lęki związane z ludźmi: wyjazd matki, jej nieobecność w porze 

zasypiania.  

– Lęk wzbudzają deszcz i wiatr, zwierzęta, szczególnie dzikie.  

 2,5 roku  

– Wiele lęków, szczególnie przestrzennych: obawa przed ruchem albo 

przed przesuwaniem przedmiotów. Zbliżające się duże przedmioty,  

np. ciężarówka. 

 3 lata 

– Dominują lęki wizualne: starzy, pomarszczeni ludzie, maski 

„czarownicy”. Lęki związane z ciemnością, zwierzętami. Lęk przed 

policjantami i włamywaczami. Lęk przed wieczornym wyjściem 

rodziców.  

 4 lata  

– Powracające lęki słuchowe, szczególnie odgłosy silników. Dalej lęki 

związane  

z ciemnością i dzikimi zwierzętami. Lęk przed wyjściem matki, 

szczególnie wieczorem.  

 5 lat  

– Niewiele lęków. Przeważają wizualne. Mniej obaw przed zwierzętami, 

złymi ludźmi, czarodziejami. Konkretne, przyziemne obawy  

o potłuczenie się przy upadku, pogryzienie przez psa itp. Dalej lęk 

przed ciemnością. Obawa, że matka nie wróci do domu.  

 6 lat  

– Wysokie natężenie stanów lękowych, które są wywoływane przede 

wszystkim przez bodźce dźwiękowe: dzwonek do drzwi, odgłosy 

wydawane przez ptaki i owady, spłukiwanie wody w ubikacji.  

– Obawy przed światem nadprzyrodzonym: duchy, wiedźmy.  
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– Lęki przestrzenne: obawa przed zgubieniem się.   

– Obawa przed żywiołami: ogień, woda, grzmot, błyskawica.   

– Dziecko boi się zasypiać, kiedy jest samo w pokoju, lęka się także samo 

zostać w domu.  

– Lęk przed pobiciem przez innych.  

– Dziecko boi się skaleczeń, widoku krwi, drzazg.  

 7 lat  

– Wiele lęków, głównie wizualnych: ciemność, strychy, piwnice.  

– Lęk przed szpiegami, włamywaczami, ludźmi chowającymi się  

w szafach lub pod łóżkiem. Strach bywa stymulowany przez kino, 

radio, lekturę.  

– Lęk przed brakiem akceptacji ze strony innych ludzi, przed 

spóźnianiem się do szkoły.  

 8-9 lat  

– Mniej lęków i nie tak intensywne. Dziecko nie boi się wody. Mniej 

obawia się ciemności. Dziecko posiada lepszą umiejętność oceny 

sytuacji, obawy mają swoje uzasadnienie.  

 10 lat  

– Największe obawy związane są ze zwierzętami – szczególnie dzikimi  

i wężami.  

– Niektóre dzieci boją się ciemności, wysokich pomieszczeń, 

przestępców, ognia, włamywaczy.  

– Niektóre dzieci same wymieniają, czego się już nie boją: głownie 

ciemności, psów, nie boją się także zostać same w domu.  

 11 lat 

– W okresie szkoły podstawowej źródłem lęku może być rywalizacja, 

porównywanie się z rówieśnikami, osiągnięcia szkolne i sportowe. 
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 12-18 lat 

– To czas adolescencji, podczas którego najczęściej obszarem 

manifestacji lękowej może być zagrożenie wykluczeniem z grupy 

rówieśniczej. 

 

W sytuacji, w której nie ma rzeczywistego zagrożenia lub gdy reakcja                 

dziecka jest nieadekwatna do zagrożenia i nadmierna, lęk przestaje pełnić 

funkcję adaptacyjną i może prowadzić do szkodliwych zmian w 

zachowaniu. 

 

Zagadnienia związane z lekiem możemy zróżnicować w następujący 

sposób: 

 Lęk – to przykro odczuwany stan emocjonalny, który wiąże się  

z przeżywaniem uczucia zagrożenia, dyskomfortu, psychicznego napięcia, 

którego źródła przeważnie nie jesteśmy w stanie wskazać, lub wytłumaczyć 

w sposób naturalny, nie są realne.  

 Strach – przykro odczuwalny stan emocjonalny, który pojawia się  

w sytuacji realnego zagrożenia.  

 Zaburzenie lękowe (nerwice) – to zaburzenie, którego wspólnym 

„osiowym” objawem jest lęk, występujący pod różnymi postaciami (fobie, 

natręctwa, lęk uogólniony, paniczny). 

 Objawy lękowe nie zniekształcają obrazu rzeczywistości, nie 

doprowadzają do wyraźnej dezorganizacji zachowania, choć niekiedy 

mogą utrudniać normalne funkcjonowanie zawodowe, rodzinne czy 

towarzyskie.  

Występowanie ogółu zaburzeń lękowych u dzieci jest szacowane pomiędzy 

2,6%-32% na świecie. Przeżywany lęk ma wpływ na sferę psychiczną (objawy: 

przyspieszony oddech, nadmierna potliwość, kołatanie serca itp.), poznawczą 
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(charakterystyczne myśli: „nie poradzę sobie” itp.) i zachowanie (ucieczka, 

unikanie).  

Objawy lęku mogą często przybierać również formy somatyczne, np. bóle 

brzucha, głowy, biegunki, wymioty, ale też niepokój, poczucie zmęczenia, 

trudności z koncentracją, drażliwość, napięcie mięśniowe, czy zaburzenia snu. 

Dlatego często dziecko najpierw po pomoc trafia do pediatry, który kieruje  

je na specjalistyczne badania (co nie oznacza, że nie są one potrzebne). Dopiero 

kiedy ich wyniki wykluczają medyczne podłoże dolegliwości, dziecko kierowane 

jest do psychologa, psychiatry, co niestety sprawia, że prawidłowe rozpoznanie 

zaburzeń lękowych jest odsunięte w czasie o nawet 6-12 miesięcy.  Efektem czego 

jest zaostrzenie się objawów, zwiększenie i utrwalenie się doświadczanych 

trudności przez dziecko.  

 

Oto przykład dezadaptacyjnej funkcji nadmiernego lęku: 8-letni chłopiec 

obawia się (aspekt emocjonalny), czy dobrze zapamiętał wierszyk 

przygotowywany na występ podczas uroczystości szkolnej. Stara się powtarzać 

wiersz w każdej możliwej chwili (reakcja adaptacyjna), ciągle myśli  

o swoim występie i o tym, że może coś zapomnieć. Oczyma wyobraźni widzi, jak 

inne dzieci śmieją się z niego, a mama i pani są zawiedzione (aspekt poznawczy, 

zniekształcenia). Rano przed wyjściem do szkoły boli go głowa i brzuch 

(somatyzacja) i czuje się na tyle źle, że mama zostawia go w domu.  

W efekcie nie idzie na uroczystość szkolną (zachowanie – reakcja ucieczki) i nie 

ma okazji sprawdzić, jak poradziłby sobie z tą sytuacją. Lęk został podtrzymany 

i jest bardzo prawdopodobne, że następnym razem chłopiec znowu będzie się 

nadmiernie bał występu, powtórzy unikowe zachowanie. 

Lęk jest zjawiskiem złożonym, jego składniki (na poziomie odczuć w ciele, 

myśli i zachowań)― chociaż częściowo niezależne ― wchodzą ze sobą  

w interakcje. Zmiana w zakresie jednego z aspektów będzie miała wpływ  

na pozostałe. 
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Dlatego oddziaływania terapeutyczne z zastosowaniem terapii poznawczo-

behawioralnej są wiodącym elementem leczenia zaburzeń lękowych. W terapii 

stosowane są następujące metody:  

 psychoedukacja, zapewniająca dziecku zrozumienie natury lęku; 

 kontrola objawów somatycznych, na przykład poprzez trening relaksacyjny;   

 metody behawioralne, na przykład stopniowa ekspozycja na sytuacje, 

których nadmiernie obawia się dziecko; 

 poznawcza restrukturyzacja przez identyfikowanie  i weryfikowanie myśli 

wywołujących lęk; 

 uczenie technik rozwiązywania problemów; 

 zapobieganie nawrotom poprzez sprawdzanie i utrwalanie osiągnięć 

dziecka. 

W ciągu ostatnich 20 lat badań nad zaburzeniami lękowymi u dzieci 

szczególnie podkreśla się rolę czynników rodzinnych. Zdaniem badaczy 

rodzicielskie lęki oraz modelowanie określonych zachowań może znacząco 

przyczynić się do wystąpienia i utrzymania się zaburzeń lękowych. 

Dlatego koniecznym jest zaangażowanie rodziców w leczenie ich dziecka, 

które może przebiegać na kilku poziomach. Postawy rodziców mogą stanowić dla 

dziecka wzór radzenia sobie w sytuacjach lękowych. Rodzice, przy współpracy 

specjalistów, mogą pełnić funkcję trenerów dziecka podczas terapii. Sami mogą 

również nabywać nowe techniki postępowania rodzicielskiego. 

Zaburzenia lękowe u dzieci niosą za sobą szereg negatywnych 

konsekwencji, nie tylko krótkoterminowych. Naukowcy są zgodni,  

że długofalowo mogą wiązać się z innymi zaburzeniami, takimi jak depresja,  

a także z większym ryzykiem zażywania substancji psychoaktywnych. Jest  

to powód dla którego odpowiednia diagnoza  i skierowanie na adekwatne leczenie 

jest bardzo istotne w przypadku małego pacjenta. 

Dlatego jeśli przesadna, lękowa reakcja dziecka wywołuje niepokój 

rodziców, nie wiedzą jak mu pomóc, jak powinni postępować warto skorzystać  
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z konsultacji psychologicznej m.in. w naszej poradni. Zgłoszenia telefonicznie 

lub osobiście przyjmujemy w sekretariacie poradni. 

    Opracowała Magdalena Pękalak – Pawłowicz 
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