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A gyermekkori magatartási nehézségek
olyan
-gondolkodásbeli
-viselkedési
-emocionális tünetek illetve
tünetcsoportok, melyeket a társadalom
a normálistól / átlagostól eltérőnek, 
kórosnak minősít. 
„Hiányos alkalmazkodás” kritériuma -
mely annak mérlegelését jelenti, hogy
vajon a gyermek képes-e megfelelni
azoknak az igényeknek feladatoknak, 
amiket családja, illetve az óvodai vagy 
iskolai környezet és a kortárscsoport
támaszt vele szemben

Magatartási 
nehézségek
definíciója



Kialakulásának 
okai

Endogén: öröklött tényezők

Exogén: 

-Biológiai környezeti ártalmak: terhesség, szülés, 
csecsemőkor idején elszenvedett negatív hatások

-Tartós szociális ártalmak: korai anya-gyerek
kapcsolat hiánya, a szülő-gyermek kapcsolat
zavarai, ingerszegény környezet

-Traumák: lehet bármilyen esemény, ami a 
gyermek számára sérülést okoz, a gyermek
átélése határozza meg, hogy mi a trauma 
számára, nem a környezet megítélése! 

-Hibás terhelések: a családi, illetve az óvodai-
iskolai nevelői környezet nem veszi figyelembe a 
gyermek egyéni adottságait, személyiségét



Fejlődési zavarok modellje

A. Alkati tényezők: a testi, lelki szerkezet általános jellege

B.Károsító élmények: a magzati élet kezdetétől fogva
elszenvedett negatív élmények és testi ártalmak

▪ E két tényező alkotja a lelki zavarok talaját, milyen az egyén
sérülékenysége

▪ Ha a gyermeket újabb károsító élmények érik, akkor jelenik
meg a tünet, a korábban rejtett jellegzetességeket felölelő
pszichés rendellenesség. 

▪ •A modell alapján tehát kedvező alkati adottságok ellenére
a tartós szociális ártalmak is kiválthatják a lelki zavart, 
viszont a jó szocializáció ellensúlyozhatja a gyengébb alkati
tényezőkből fakadó hátrányt!!!!!!!!



•
Nem létezik személyiségzavar a gyermekkorban, csak megzavart
fejlődés! 
A gyermek problémájának forrását nem csak benne, a gyermekben kell
keresni!!
A tüneteket, a magatartási nehézséget a megzavart szociális
kapcsolatok idézhetik elő, -pl. a család, mint rendszer hibás működése, 
- a szülők válása, - az egyik szülő elvesztése, - a család élethelyzeti
krízisei okozhatják a gyermek tüneteit, magatartási nehézségeit. 
Tünet: valamennyi tünet hátterében a gyermek valamely érzelmi
szükségletének kielégítetlensége áll.
A tünet a gyermek számára pótkielégülést jelent, szüksége van rá, hogy
fenntartsa saját lelki egyensúlyát.

Magatartási nehézségek
tünetei



Egyszerű pszichés reakciók

Nem a személyiség belső okaiból, hanem
környezeti okokból fakadnak. 

Ez az egészséges gyermek reakciója a megzavart
környezeti hatásokra. 

A tünet okát általában tudja a gyermek és az ok 
felszámolásával megszűnik a tünet is

Lehetséges tünetek: ujjszopás, körömrágás, 
hajtépés, karmolászás, sztereotip mozgások, tic, 
alkalmi kisebb lopás, hazudozás



I. Emocionális zavarok
II. Kötődési nehézségek
III. Kommunikációban beszédben jelentkező
zavarok ( dadogás, elektív mutizmus) 
IV. Motoros zavar (tic) 
V. Kiválasztási zavarok
VI. Aktivitás és figyelemzavar
VII. Viselkedési zavar

VIII. Autizmus spektrum zavar

A viselkedés-, 
magatartás zavarok

osztályozása



I. Emocionális
zavarok



1. Reaktív vagy szituatív neurózisok
A neurózis erős szorongáson alapuló pszichés betegség (lehet magatartási, beilleszkedési
zavar), melyben jelentősen csökken a gyermek életkedve, szociális beilleszkedési készsége, 
játéktevékenységének színvonala

Testi tünetei: 

▪ a kiválasztás zavarai (enurézis – encoprézis)

▪ a táplálkozás és az emésztés zavarai

▪ alvászavarok

▪ a beszéd és a kommunikáció zavarai (pl. pszichogén dadogás, mutizmus)

▪ motoros zavarok (hyperaktivitás), 

Pszichés tünetei:

depresszió: alkalmatlansági érzés, érzelmi labilitás, alacsony hangulati fekvés, félelmek, 
figyelmi problémák, aktivitás hiánya, szorongás (szeparációs vagy teljesítmény szorongás), 
fóbiák, kényszeres viselkedés

Következményes tünetei: 

teljesítmény zavarok, a játéktevékenység és az érdeklődés beszűkülése, a kölcsönös szeretet
képességének csökkenése, korai szexuális aktivitás vagy fokozott önkielégítés, agresszív
viselkedés, hazudozás, lopás, deviáns viselkedések

Kisgyermekkor - testi tünet a korai serdülőkor - pszichés tünetek kerülnek előtérbe.



2. A fejlődéssel járó indulati feszültségek - agresszió
▪ Csecsemőkorban düh – ha alapvető motívumok nincsenek kielégítve, frusztrációs
helyzetben (összerendezetlen heves mozgás, dühös sírás) 

▪ Kisgyermekkor – nincs arányban az akarat és a fejlődési szint ( belátás hiánya) 

▪ Düh kiváltója lehet még: ha a felnőtt erőszakos, ő tehetetlen, cselekvéseinek
akadályoztatása, környezete értetlen vele 

▪ Kezdetben a feszültség és a reakció közt nincs késleltetés ( rúg, üt, dobál stb)-
kisóvodás

▪ Később képzeletben is megjelenhet (pl.. Testvérféltékenységnél – megsemmisítési
fantáziák)

A gyermeki agresszió okai

▪ Feszültség, belső nyugtalanság levezetése → agresszív viselkedés

▪ Érzelmi elhanyagolás

▪ Kötődés hiánya

▪ Magányosság

▪ Ha a szülő agresszív – minta a problémamegoldásra

▪ Hideg korlátozó, hideg engedékeny nevelési attitűd



Agresszív viselkedés kezelése a gondozói
munkában

▪ Bántó cselekedet megakadályozása, a helyes magatartásra való
rávezetés

▪ Nem kell igazságot tenni – nem jó arra tanítani őket, hogy a felnőtt
oldja meg a problémákat

▪ Indulatok féken tartása a cél – nem kell más érzelmet színlelni
(„adjon neki puszit”) 

▪ Agresszió agressziót szül, a sértettet nem szabad arra bíztatni, hogy
adja vissza

▪ Cél: az agresszív gyermek viselkedésének a megértése

▪ A gondozó ne haraggal forduljon az agresszív gyerek felé, hanem
tudnia kell, hogy a viselkedés a nyugtalanság, félelem, szorongás
megnyilvánulása



3. Szorongás - félelem gyermekkorban

▪ Gyermekkorban a félelmek bizonyos fejlődésen mennek át, 
bizonyos félelmek kialakulnak egyesek elmúlnak

Egyes életkorra jellemző félelmek

▪ Veleszületett félelmek:  zaj, hirtelen zuhanás, váratlan mozgás

-8 hónaposan: idegen félelem-szeparációs szorongás

▪ Kisgyermekkor: Félelem a fájdalomtól, állatoktól, képzeletbeli
állatoktól, rossz álmoktól

▪ Óvodáskor vége: szociális félelmek--szégyen

▪ Iskoláskor: realitás felé fordulnak, szociális félelmek: kortársak
elutasítják, nem felel meg, sötéttől való félelem csökken

▪ Serdülőkor: szociális félelmek, nemi szereppel kapcsolatos félelmek, 
halálfélelem



Gyermekkori szorongás

▪ Életkor specifikus szorongás – normál gyermekkori
fejlődést kísérik ( pl.: szeparációs szorongás)

Akkor lehet eltérésként szemlélni, ha intenzitásában vagy 
időtartalmában túlhaladja az életkori határokat

Gyermekek védekeznek a szorongással szemben:

▪ regresszió (amikor életkoránál éretlenebb viselkedési
formák jelentkeznek, és ez a környezet részéről fokozott
védelmi magatartást vált ki. Pl.: a már szobatiszta
gyermek újra bepisil, ujjszopás és egyéb, már túlhaladott
gyermeki szokásai felerősödnek. 

▪ különböző kényszeres ceremóniák, ellenőrző rituálék



Szeparációs szorongás-fóbiás szorongás
A szeparációs szorongás fejlődési szempontból inadekvát és túlzott
mértékű szorongás az elválással kapcsolatban otthontól, vagy a számára
fontos személytől, mely szenvedést vagy jelentős működésbeli romlást
okoz.

▪ A gyerek nem tud egyedül elaludni, vagy lidérces álmok gyötrik. 

▪ Szomatikus tünetekre is panaszkodhat/ fejfájás, hasfájás, hányinger, 
hányás/. 

▪ Szoronghat a gyerek akkor is, ha a lehetősége felmerül az elválásnak, ha 
egy nem várt vagy nem kiszámítható esemény szeparációhoz vezethet. 

▪ Tartósan és folyamatosan elutasítja a gyerek pl. az otthontól való
elválást, óvodába járást

Szeparációs szorongás okai: 

▪ alkati és környezeti tényezők

▪ Háttérben sokszor egy fontos családtag megbetegedése, távozása a 
családból

▪ Anya bizonytalansága vagy konfliktusos házasság ( anya szüksége, hogy
állandóan vele legyen a gyerek)



Fóbiás szorongás
Szociális szorongás

Fóbiás szorongás

▪ a fejlődési fázisnak megfelelő félelmek felerősödnek, 
tartóssá válnak, megnehezítik a gyermek
alkalmazkodását. 

▪ a félelmet keltő tárgy esemény jelenlétében túlzott
mértékű szorongás jelentkezik, és minden erejével azon
van, hogy elkerülje a helyzetet

Szociális szorongás

▪ a gyerekek tartósan rettegnek idegen személyektől, kerülik
a közelségüket

▪ jelentkezhet felnőttekkel, vagy gyerekekkel kapcsolatban, 
de gyakran mindkettővel egyidejűleg

▪ 6 éves kor előtt jelentkezik



II. Kötődési
nehézségek



1. Testvérféltékenység
A gyermekek nagy része a testvér születésekor érzelmileg nehezebb
helyzetbe kerül.Természetes, hogy ilyenkor a kisebbet riválisnak érzi, 
féltékeny rá.

▪ Kóros, ha hónapokra rá is tartós, erős érzelem, megzavarja a 
gyermek szociális alkalmazkodását.

▪ Enyhébb esetben a gyermek nem vesz tudomást a kistestvérről,nem
közeledik felé barátságosan.

▪ A viselkedésben regresszió mutatkozhat – csecsemőként viselkedik, 
visszaesés látható a táplálkozásban és az öltözködésben.

▪ Nyílt ellenségeskedés, a testvér fizikai bántalmazása is előfordulhat.

▪ Megrontja a szülőkhöz fűződő kapcsolatát az állandó ellenkezése, 
engedetlensége.

▪ Gyakoriak az indulatkitörések, szorongás, rosszkedv, visszahúzódás.

▪ Alvászavarok jelentkezhetnek.



2. Reaktív kötődési zavar
A kötődés elemi zavara. 5 éves kor előtt alakul ki. 

▪ A gyermekben nem alakul ki biztonságos kötődési magatartás

▪ Nem mutat kötődési viselkedést akkor sem, ha megsérül, megijed, beteg

▪ Nincs szeparációs félelem, vagy nem szelektív ( bárki távozhat, sír) 

▪ Gyerek visszahúzódó, nem különbözteti meg az ismerős személyt

Okok: 

-Hiányzó gondozói magatartás, erősen bántalmazó szülő/nevelő

- A gyermek érzelmi, fizikai szükségletei nincsenek kielégítve

- Gondozó durva, elhanyagoló

- Anyától való szeparáció, hospitalizáció, intézetben való nevelés, ahol
nincs stabil kötődés

- Anya fiatal, rossz szociális körülmény, depresszió - betegség



Reaktív kötődési zavar
Fő jellegzetessége a szelektivitás hiánya: válogatás nélkül, de 
felszínesen kötődik minden vele kapcsolatba kerülő felnőtthöz.

▪ A gyermek újra és újra elhagyja a kötődési személyt, anélkül, hogy
visszafordulna és ellenőrizné a távolságot (pl. kimegy a házból, 
elmegy az udvarról, a játszótérről)

▪ Ezek miatt rendszeresen veszélyes helyzetekbe kerül, kockáztatva
testi épségét

▪ Szociális viselkedésére jellemző, hogy válogatás nélkül
mindenkihez barátságosan közeledik, baj esetén vigaszt is keres
teljesen idegen embereknél

▪ Mindenki kedvében igyekszenek járni, folyton szerepelni vágynak, a 
figyelem középpontjában akarnak lenni.

▪ Ez a magatartás az intézeten belül adaptív lehet. De megjelenhet
antiszociális, marginális szülői életvezetés kapcsán, ha gyakran
változik a gondozó.



III. 
Kommunikációban-

beszédben jelentkező
zavarok



1. Kommunikációs zavar
Elektív mutizmus: Markáns, érzelmileg meghatározott szelektivitás
jellemzi a beszédet. Bizonyos szituációkban jó beszédkészség - más
helyzetekben nem beszél. Tipikus esetben otthon, ill. a közeli
ismerősökkel beszél, de idegenekkel, iskolában néma marad. 
Leggyakrabban kisgyermekkorban jelentkezik (általában amikor
közösségbe kerül).

Rendszerint markáns személyiségvonásokkal társul: 

-szociális szorongás, visszahúzódás, túlérzékenység, ellenkezés. 

-kis százalékban megkésett beszédfejlődés vagy artikulációs zavar
társul hozzá Enyhébb vagy közepesen súlyos esetben a 
metakommunikáció általában megtartott, a gyermek gesztusokkal, mint
bólintás, fejrázás, vagy néhány egy szótagú, vagy rövid, halk monoton
morgással kommunikálhat. 

-Súlyos formáknál az otthonon kívüli kommunikációban a nonverbális
kommunikáció is hiányozhat, a gyermek szinte megdermed.

-A szülőhöz túlzottan ragaszkodik, otthoni agresszív indulatkitörések
gyakoriak, vagy túlzottan kontrolláló, ellenséges magatartás. A 
családban jellemző lehet, hogy az anya túlféltő, a gyermek önállóságát
korlátozza.



2. Dadogás
Légzési, hadarási és artikulációs zavar, mely a beszédben
megakadásokat és hangismétléseket okoz. Leggyakrabban az
énfejlődés-beszédfejlődés szempontjából kritikus időszakban (3-6/8év 
körül)  jelentkezik. Az élettani dadogás nem kóros!!!!

Egyénenként változó mértékű, helyszíntől-időtől függően, fajtái: 

▪ Klónusos-szótagismétlés

▪ Tónusos-görcsös elakadás

▪ Tono-clónusos

▪ Társul az artikuláció-hangképzés helytelenségével

Okok: -örökletes-genetikai tényezők

-Idegrendszeri éretlenség, várandósság, vagy születéskori károsodás

-Környezeti ártalmak-tartós lelki problémák

-Együttes, egyéntől függő oki hátter



IV. Motoros zavarok



1. Tic
Hirtelen, gyors, ismétlődő és önkéntelen, nem ritmusos sztereotíp mozgás, ill. hangadási
jelenség.

▪ Alvás közben szünetelhet.

▪ Stressz fokozza.

▪ Bár minden esetben ellenállhatatlannak élik meg, rövidebb-hosszabb időre elnyomható.

▪ Figyelem-koncentráció és olyan foglalatosságok közben, mely a tic mozgásokat elnyomni
képes, csökken.

▪ Motoros és vokális tic is megjelenhet egyszerű és komplex formában.

▪ Lehetnek átmenetiek és krónikusak.

Háttere: Genetika ( ikrek)

▪ Sejtszintű magyarázat

▪ Pszicho-szociális

▪ Stressz után jelentkezik

▪ Negatív önerősítő kör: tic – környezet bünteti –feszültség nő – tic erősödik

▪ Átmeneti tic lehet: testvérféltékenység, fokozott teljesítmény elvárás, agresszió hatására



Tic fajtái
▪ Egyszerű motoros tic: pislogás, fej-, nyak-,vállrángatás.

▪ Komplex motoros tic: grimasz, gesztus, ugrálás, érintés, 
dobbantás, saját test ütése, harapása.

▪ Ritka, sajátos motoros tic: egy figyelt személy mozgásainak
imitálása.

▪ Egyszerű vokális tic: torokköszörülés, krákogás, szipogás, 
vakkantás szerű hang adása.

▪ Komplex vokális tic: beszédig terjed, szavak, kifejezések
kontextuson kívüli ismételgetése, koprolália (obszcén kifejezések
kimondása),palilália (a saját utolsó szó ismételgetése), echolália
(mások utolsó szavának ismételgetése) formájában.



V. Kiválasztási
zavarok



1. Enuresis-Encopresis
Enuresis: Vizelet akaratlan ürítése, amikor már a kontinencia elvárható
–nem organikus

▪ Bevizelés éber állapotban

▪ Éjszakai alvás alatt

▪ Fiúknál gyakoribb

Okok: 

▪ Rendellenességek ( húgyúti infekció, csökkent hólyagkapacitás) 

▪ Genetikai faktorok

▪ Rossz szoktatás: túl korai, erőszakos, türelmetlen, túl késői

▪ Zavaró életesemények: felbomlott család, testvér születése, testi 
betegségek, anyától való elszakadás, közeli hozzátartozó elvesztése

Encopresis ( székletürítési zavar) – jóval ritkább és súlyosabb



VI. Aktivitás és
figyelemzavar



1. Aktivitás és figyelem zavar
Túlzott aktivitás. Gyengén szabályozott viselkedés. Figyelmetlenség.  Feladattudat
hiánya. Impulzivitás. 

A. FIGYELEMZAVAR

GYAKRAN....

▪ Nem figyel megfelelően a részletekre vagy gondatlan hibákat vét

▪ Nehézséget jelent a figyelem megtartása a feladat- vagy játéktevékenységen belül

▪ Úgy tűnik, nem figyel, amikor beszélnek hozzá

▪ Nem követi az instrukciókat vagy elmarad pl kötelességek befejezése

▪ Nehézség a feladatok és tevékenységek megszervezésében

▪ Elkerüli, nem szereti vagy ellenáll, hogy olyan feladatokban vegyen részt, amelyek
tartós mentális erőfeszítést igényelnek

▪ Elveszti a feladatokhoz vagy tevékenységhez szükséges dolgokat

▪ Könnyen elvonják a figyelmét külső ingerek

▪ A napi tevékenységben gyakran feledékeny



2. Aktivitás és figyelem zavar
B. HIPERAKTIVITÁS

GYAKRAN

▪ Babrál, kézzel-lábbal,fészkelődik

▪ Elhagyja helyét, amikor az ülve maradást várják el

▪ Rohangál vagy ugrál, mászik olyan helyzetekben, amikor az nem
elvárható

▪ Nehézségei vannak az önálló nyugodt játéktevékenységben vagy 
az abban való részvételben

▪ „Izeg-mozog” vagy gyakran úgy cselekszik, „mint akit felhúztak” 

▪ Túlzó mennyiségű beszéd



3. Aktivitás és figyelem zavar
C. IMPULZIVITÁS

GYAKRAN

▪ Kimondja a választ, mielőtt a kérdés befejeződött volna 

▪ Nehézsége van a várakozással

▪ Félbeszakít másokat (pl. beszélgetéseket vagy játékokat) 

Nem szabad összetéveszteni a kisgyermek életkori sajátosságából adódó fokozott
aktivitással!!!

Hiperkinetikus zavar okai

▪ Genetika 

▪ Prenatális ( anya alkohol fogyasztása, dohányzás) 

▪ Perinatális (koraszülés, hypoxia, idegrendszeri éretlneség) 

▪ Postnatális (meningitis, koponya trauma) 

▪ Agyi struktúrák atipikus fejlődése



VII. Viselkedési 
zavar



Viselkedés zavar
Elsődleges tünete a visszatérő és tartós disszociális, agresszív vagy dacos
magatartásséma. 

A viselkedés eltér az adott életkorban elvárhatótól. 

A szabályokat durván áthágja, súlyosabb a viselkedés, mint egy hagyományos
gyermekcsíny, és hosszan is tart: társakkal, állatokkal, tárgyakkal való durva
bánásmód, rombolás, hazudozás, lopás, gyakori és súlyos indulatkitörés, 
szófogadatlanság.

Viselkedési zavar jellegzetességei: 

▪ Fenyeget, terrorizál, megfélemlít másokat

▪ Verekedést kezdeményez

▪ Olyan eszközt használ, ami fizikai sérülést okoz

▪ Kegyetlen másokkal, állatokkal

▪ Erőszakos támadásban részt vesz, rongál, lop, gyújtogat, hazudik,

▪ Szabályokat súlyosan megsért, opponál-ellenáll a szabályokkal szemben



Viselkedési zavar okai
Külső faktorok: 

▪ Szociokulturális: nagyon erős testi fenyítés összefügg a gyermekkori agresszív
viselkedéssel. Fontos minta a család alkohol- és drogfogyasztása. 

▪ Tömegkommunikációs hatások-fizikai erőszak megjelenítése!!!!

Szülői nevelés: 

▪ Agresszív szülő esetén, a gyermek is agresszív mintákat tanul, ill. a hideg, 
érzelemmentes nevelés szintén prediszponál az agresszivitásra

Belső faktorok: 

Biológiai: nem, öröklődés--- fiúknál gyakoribb

Szomatikus, neurológiai faktorok: 

Központi idegrendszer károsodása agresszív viselkedéshez vezethet (pl. bántalmazás
következményeként) 

Pszichológiai, pszichiátriai tényezők: 

Kapcsolati, kötődési zavarok, empátia hiánya, gyanakvás, paranoid feldolgozási mód, 
depresszió, alacsonyabb intellektuális teljesítmény, tanulási nehézségek, rossz
verbalitás



VIII. Autizmus 
spektrum zavar



Autizmus…MINT diagnosztikus kategória

▪ Az autizmus mint diagnosztikus kategória meghatározása a 
tünetegyüttes első leírásai óta (KANNER, 1943; ASPERGER, 1944) 
hatalmas változáson ment keresztül (RUTTER, 1999; GOLDSTEIN és
OZONOFF, 2009) 

▪ Kutatások, valamint az egyre gyarapodó gyakorlati tapasztalatok
eredménye: az autizmust mint spektrum zavart értelmezi

▪ Kialakulásához jellemzően -de nem kizárólag- biológiai, elsősorban
genetikai okok vezetnek (RUTTER, 2005), mely atipikus kogníciót
eredményez

▪ Három agyterület érintettsége: az elülső homloklebenyé, a mediális
temporális lebenyé és a kisagyé, de még folynak egyéb neurobiológiai
kutatások

(ANDERSON és HOSHINO, 2005; MINSHEW és mtsai, 2005; SCHULTZ és ROBINS, 2005)



Előfordulási gyakoriság-alapvető diagnosztikai szempontok
▪ az elmúlt 50 évben az esetek száma évente egyenletesen, körülbelül 3-4%-kal 
nőtt (WING és POTTER, 2009)-valós növekedés??, vagy a felismert esetek
arányának növekedését tükrözi ez a változás

▪ az autizmus gyakorisága: kb 1%-ról beszélünk (FOMBONNE, 2010)

▪ kizárólag viselkedéses kép alapján diagnosztizálható

▪ A minőségi eltérések azonban nem írhatók egységesen jellemző
viselkedésekkel

▪ Nincs egyetlen olyan tünet, amely önmagában igazolná a diagnózist, mint
ahogyan egyetlen olyan viselkedésről sem beszélhetünk, amely egyértelműen
kizárná azt

▪ A tünetek a fejlődésmenet és a viselkedéses kép teljes feltérképezésének
függvényében válnak értelmezhetővé

▪ Viselkedéses szinten rendkívül heterogén, a diagnosztikának is széles
spektrumot kell felölelnie



Autisztikus triász-
autizmzus spektrum zavar

Az atipikus fejlődés elsősorban három viselkedéses területet érint:

• a reciprok kommunikációt;

• a reciprok szociális interakciókat és

• a rugalmas viselkedésszervezést

Az autizmus egy spektrumként értelmezhető, melynek egyik végén az autizmusban értelmi és nyelvi
sérülésben súlyosan érintett esetek, míg másik végén az enyhe, jó képességű, jó verbalitású
csoport helyezkedik el (WING, 1996). NEM IS TRIÁSZ: bekerültek a SZENZOROS TÜNETEK





KÖSZÖNJÜK A 
FIGYELMET!


