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1. A magatartászavar értelmezése 
 

A különböző szocializációs rendszerek –mint az óvoda és az iskola- alkalmazkodást kívánnak 
meg a gyermekektől az általuk kialakított szabály- és normarendszerhez. A sikeres 
alkalmazkodáshoz azonban el kell érnie a gyermeknek egy bizonyos szocializáltsági szintet, vagyis 
képesnek kell lennie társkapcsolatok kialakítására, beilleszkedésre. Az alkalmazkodás, a 
szocializáció sérülése azt eredményezi, hogy a gyermekek konfliktusba kerülnek az intézményi 
normarendszerekkel, ami a társaikkal, pedagógusaikkal, környezetükkel való kapcsolataikban 
mutatkozik meg és a személyiségfejlődésük negatív irányát eredményezi.  

A pedagógiai gyakorlat számára komoly problémát jelent a beilleszkedési- illetve a 
magatartászavart mutató gyermekekkel való bánásmód, mivel az intézményen belüli 
segítségnyújtás lehetőségei korlátozottak. 

Annak a meghatározása azonban nagyon nehéz, hogy mely gyerekek tartoznak ebbe a körbe, 
mert mind a definíciók, mind az elnevezések köre igen szerteágazó, sokrétű. A szakirodalmat 
tanulmányozva a magatartászavar megjelölés mellett találkozhatunk a beilleszkedési zavar, 
alkalmazkodási zavar, nehezen nevelhetőség, viselkedészavar, szociális inadaptáció stb. 
elnevezésekkel is. A definíciókat megvizsgálva és értelmezve a tartalmukat illetően is igen 
változatos a kép. Legszélesebb körben a WHO által kiadott Betegségek Nemzetközi 
Osztályozását (BNO-10) alkalmazzák a problémás magatartás meghatározására, amely szerint a 
magatartászavar: „Visszatérő és tartós disszociális, agresszív, vagy dacos magatartás. A viselkedés 
a kornak megfelelő szociális elvárások durva áthágásához vezet, sokkal súlyosabb mértékben, 
mint egy hagyományos gyerekcsíny vagy serdülőkori lázadás.”  A BNO felhívja arra is a figyelmet, 
hogy a magatartászavarok egy része a felnőttkori disszociális személyiségzavarba torkollhat.  
 

 A pedagógiában használatos definíciók közül kiemelendő Kelemen (1981) meghatározása, 
mely szerint a nehezen nevelhető gyermekekre jellemző, hogy:  

 magatartásuk jelentősen eltér az adott életkorban elvárhatótól 

 intézményi környezetben alkalmazkodási, beilleszkedési nehézségeik vannak 

 általános nevelési eljárások nem hatékonyak nevelésükben 

 az értelmi fejlettségük normális. 
 
 

1.1 A magatartászavar tünetei 
 

Hétköznapi értelemben a problémás viselkedésű gyermekeket nevezzük magartászavart 
mutatónak. A problémás viselkedés megítélése azonban szubjektív, egyénenként máshol található 
a problémaérzékenységi küszöb, és az is, hogy e küszöb minek a hatására változik. A szubjektív 
értelmezés velejárója a projekció, vagyis a probléma kivetítése, miszerint egyes helyzeteket úgy 



értékel, hogy nem vele, hanem a másikkal van probléma (F. Takács, 2004). A pedagógus részéről 
azonban megfelelő önismeret birtokában elvárható, hogy saját türelmetlensége miatt ne a 
piszmogó gyereket kezdje el hibáztatni, vagy legalább utólag ismerje fel és korrigálja a hibát.   

Összességében azt a magatartást, viselkedést nevezhetjük problémásnak, akivel szemben az 
élethelyzet nem támaszt fokozottabb követelményeket az adott életkorban elvárhatóhoz képest, 
és mégis tartósan hiányos a gyermek alkalmazkodása, vagy nem tud megfelelni az adott 
szabályoknak, elvárásoknak. A normaszegő magatartás lényegét abban tudjuk megragadni, hogy a 
személy az aktuális szükségleteinek megfelelően igényeit azonnal kielégíti (pl. üt, ha sérelem éri), 
nem képes késleltetni, nem tanul meg erőfeszítéseket tenni a távlati célhoz vezető úton (F. 
Takács, 2004). 
 A magatartászavar jellegzetes tüneteit három csoportra oszthatjuk: 

 agresszív-támadó magatartás 

 regresszív-védekező 

 erkölcsi magatartás zavarai (Tóth, 2005). 
 
 
2. Az agresszív magatartás 

 
A tünetek közül – ahogyan a definícióban is láthattuk- kiemelkedik az agresszív, dacos 

magatartás, ami a hétköznapi pedagógiai gyakorlatban is a legtöbb problémát okozza. 
Köznapi értelemben a kirívóan erőszakos, fenyegető, másoknak erőszakos módon ártó 

viselkedést szokták nevezni agresszivitásnak, akár szavakban, akár tettekben mutatkozik meg. 
Pszichikus lényegéről megoszlik a pszichológia különböző elméleti irányzatainak a felfogása: a 
pszichoanalízis az ösztönös hátterét hangsúlyozza; az etológiai elmélet a fajfenntartásban játszott 
szerepével magyarázza; a frusztrációelmélet pedig a háttérben kellemetlen feszültségi állapotot 
feltételez (Buda-Kopp, 2001). 

Kutatások szerint a magatartászavar kialakulásában a központi idegrendszer működési zavarai 
is szerepet játszhatnak, de ennél jóval lényegesebbek a hátterét tekintve a környezeti, 
pszichoszociális tényezők, ill. ártalmak. A gyermek környezete elsősorban a család, így a 
magatartászavar hátterében szerepet játszó környezeti ártalmak túlnyomó része családi eredetű. 
Ranschburg (1983) szerint az agresszív személyiség kialakulása többnyire jól körülhatárolható 
nevelői magatartás eredménye. A családi ártalmak egyik csoportja a kedvezőtlen családi légkör, 
melynek különböző okai lehetnek: 
 

 a gyermekét egyedül nevelő szülő vagy kevesebb figyelmet törődést tud adni a 
gyermeknek, vagy túl sok energiával, érzelemmel kapcsolódik hozzá (belső támaszt keres 
benne) 

 elhagyatottságot, mellőzöttséget érez a gyerek, engedetlen lesz, nem tanul, ezért büntetik, 
akár a kriminalitásig is eljut a dac nyomán 

 rossz házasság, válás következményei: veszekedések, a gyermek bizalma megrendül 
bennük; az elhagyott szülő a gyűlöletét a gyermekre vetítheti, titkolnia kell, hogy szereti a 
másik szülőt, képmutatóvá, hazudozóvá válhat 



 a csonka család nem annyira mutat korrelációt az antiszociális viselkedéssel, mint a rossz 
családi élet, az állandó feszültségek és a verekedések! 

 a család züllött életmódja (alkoholizmus, munkakerülés) melegágya a magatartászavarnak, 
a szülő példakép lehet. 

 
A családi ártalmak másik csoportjába tartoznak a helytelen nevelési eljárások: 

 az elfoglalt szülő idő helyett tárgyi, anyagi javakkal halmozza el a gyermeket (a gyermek 
magára marad kiszolgáltatottan) 

 túlzott szigorúság (mindent előír a szülő, tilt, büntet, erőszakos eszközöket alkalmaz) 

 kényeztető szülő: mindent elnéz a gyermeknek, ő hozzászokik, és ezt az előjogot várja az 
iskolában is (önző, összeférhetetlen lesz) 

 következetlen nevelés: nincs nevelési koncepciója, ugyanazért hol dicséri, hol 
elmarasztalja a gyermeket a hangulatától függően 

 kettős nevelés (a két szülő ellentétes nevelési elveket vall, a gyermek egymás ellen 
kijátszhatja őket) 

 a családi nevelés ellentmond az iskolai nevelésnek  

 túlzott igények támasztása (a gyerek nem tud megfelelni, eredmény: kimerülés, 
pszichoszomatikus tünetek, szülő megtévesztése) (F. Takács, 2004). 

 
A problémás viselkedés hátterét illetően meg kell említenünk azokat a pszichodinamikai 

állapotokat is, amelyek a gyermeket mozgósítják. Általában nem egyetlen tényezőről, hanem azok 
szövevényes kapcsolatáról, egyéni kombinációjáról beszélhetünk. A következőkben azokat a 
pszichodinamikai állapotokat jellemezzük, amelyek a problémás viselkedés hátterében 
meghúzódnak: 

 figyelemfelkeltés – mindenkinek szüksége van rá, bár eltérő mértékben. A figyelmen kívül 
hagyásnál a negatív figyelem is jobb. A figyelem iránti fokozott igény lehet adottság vagy 
helyzeti tényezők (pl. testvér születése) függvénye.  

 tekintély- és hatalomszerzés – mindenkinek igénye van az elismerésre is; a frusztrált gyerek 
elismerés-, tekintély- és hatalomigényét nem tudatosan negatív formában, például 
agresszív viselkedéssel, csúfolással, mások leszólásával, bosszantásával fogja kielégíteni 
akkor is, ha ennek negatív következményei vannak. 

 feszültséglevezetés - a gyerekek is jelentős stresszhatásnak vannak kitéve. Az ő esetükben a 
feszültség hamar áttöri a viselkedés gátját, és fegyelmezetlenségben, a figyelem és a 
gondolkodás szétszórtságában, mozgás- és beszédkényszerben, nyegleségben, 
agresszivitásban vagy éppen passzivitásban, közönyösségben, érdektelenségben jelenik 
meg. 

 modellkövetés - modellforrás lehet maga a nevelő, vagy éppen a virtuális valóság is. A 
családból származó modellek a legkorábbi időszaktól a legintenzívebben fejtik ki 
hatásukat a viselkedés alakulására. Alacsony szintű önreflexióval rendelkező családok 
esetén gyakori, hogy a gyerek a büntetést olyan viselkedés formájában kapja, amiért éppen 
megbüntetik  



 tehetetlenség - a tartós tehetetlenség állapota jellemzően depresszióhoz vezet. A hirtelen 
fellépő és tehetetlenséget kiváltó helyzetek okozta stresszre a menekülés vagy a támadás 
jelenik meg mint „ösztönös” reakció. Mindez főként gyermekkorban fordul elő, hiszen a 
gyermekek kevés tapasztalattal, hiányos viselkedésmintákkal és helyzetmegoldó 
képességgel rendelkeznek. 

 elkerülő jelleg - számtalan pedagógiai szituáció kelthet szorongást a gyermekekben az 
ismeretelsajátítás, számonkérés és értékelés folyamatában. A szorongás pedig beindítja az 
elkerülő viselkedést. Talán kevésbé gondolunk arra, hogy az órán bohóckodó, izgő-
mozgó gyerek szorong, pedig éppen ezzel a viselkedéssel próbálja aktívan elkerülni (nem 
tudatosan), hogy kiderüljön nem tudása. Inkább vállalja, hogy rossz, mint azt hogy buta. 

 provokatív jelleg - olyan gyerekeknél tapasztalható, akik nagy feszültségben élnek a családban 
évek óta. A náluk termelődő stresszanyagok fizikai függőséget váltanak ki. A megvonási 
tünetek feszültséget eredményeznek, aminek megszüntetését a provokatív szituációban 
felszabaduló stresszanyagok biztosítják, és így visszanyeri a gyerek jó közérzetét.  

 kimerültség - az idegrendszer túlzott terhelésének következménye a fokozott mértékű 
agitáltság vagy gátoltság. Ezek viselkedéses megnyilvánulásai felfokozott vagy enervált 
állapotokként jelennek meg. A gyermekek életmódja is vezethet fokozott 
fáradékonysághoz (pl. estébe nyúló TV-zés, számítógépezés: feldolgozatlan ingeráradat, 
idegrendszer túlterhelése) (F. Takács, 2004). 

 
3. Magatartászavar egy eset tükrében 

 
A nevelési tanácsadókba vizsgálatra jelentkező iskoláskorú –elsősorban fiú- gyermekek nagy 

része magatartászavarral küzd. A pszichológiai vizsgálatukat általában a pedagógus kéri a szülő 
beleegyezésével. A 8 éves H. Bálintot is az osztálytanítója küldte iskolai agressziója, 
kezelhetetlensége miatt. A gyermek problémái a szülei előző évben lezajlott válása után 
jelentkeztek először. Ha a pedagógus nem őt szólította fel először, vagy nem az ő füzetét nézték 
meg először, indulatossá vált, durcás lett, csapkodta a felszerelését a padhoz. Képtelen volt a 
tanítási órákat nyugton végig ülni, folyton izgett-mozgott, babrált, vagy éppen a társa holmiját 
borította le. Ha véletlenül meglökték a sorban állás közben,  akkor azonnal ellentámadásba 
lendült, megütötte társait.  

Az anamnesztikus adatok felvétele során semmilyen problémáról nem számolt be az anya a 
válást megelőzően. Azóta ő is nehezebben kezeli a gyermeket, aminek okaként az apa folyamatos 
zaklatását (nap mint nap követi, megfigyeli, telefonon keresi őket) nevezi meg.  

A gyermek családrajza is a gyermek bizonytalanságát, az apa fenyegető jelenlétét tükrözi: 
 
 



 
 

A rajzon óriásként először ábrázolta a gyermek az édesapját, másodikként az anyát rajzolta az 
apa jobbjára, kettőjük közé pedig aprócska önmagát a kutyájával. A rajz érzelmi hangulati tónusa 
a színhasználat ellenére hideg, a szorongás tükröződik benne. Magas hőfokú élmények ugyan 
megjelennek a rajzon, de negatív előjellel. A kéz- és lábfejek minden figuránál hiányoznak, ami 
ugyancsak a bizonytalanságról, tehetetlenségről árulkodik.  
 
Ez a bizonytalanság és agresszív tendencia jelenik meg a gyermek Világjátékában is: 
 

 
 



 
A gyermek által épített Világban óriásként jelenik meg ismét az apa, aki a sarokból „figyeli” a 

harcos, veszedelmes világot. Harcjelenetet vetít bele katonákkal, tankokkal, félelmetes állatokkal 
Bálint a tálcába, ahol mindenki meghal, vagy megsérül. Mindez a személyiségfejlődés súlyos 
zavaráról, agresszióról árulkodik.  

A gyermeknek esetünkben mindenképpen pszichológiai segítségre, terápiára van szüksége. 
 
4. A pedagógus teendői 
 

Az első lépésként a nevelőnek önmagát kell „problémafogadó” állapotba hoznia, hogy ne 
idegesítőnek, zavarónak minősítse a helyzetet, hanem azt észlelje, hogy „Ennek a gyereknek 
problémája van”. Elsőként a pedagógus feladata, hogy mondja ki azt, amit a kisgyermek csak 
kiviselkedni tud. Az a fontos alapszabály, hogy az érzelmet mindig fogadjuk el, az itt is érvényesül, 
de a zavaró viselkedést mindenképpen korlátozzuk. Soha ne a gyereket, csak a konkrét viselkedést 
büntessük, kritizáljuk. A fő cél mindig az, hogy megtanítsuk a gyereket megfogalmazni, 
verbalizálni problémáját. Ezután további teendőkre is szükség lehet a probléma megoldása 
érdekében: 

 helyzetelemzés – fő szempontjai: milyen helyzetben, kikkel kapcsolatban, mióta jellemző 
az adott viselkedés.  

 figyelmen kívül hagyás - a problémás viselkedést figyelmen kívül hagyjuk, így az 
megerősítés híján alábbhagy. Csak akkor hatásos, ha mindenki következetesen tudja 
végrehajtani az ignorálást.  

 váratlan figyelem - a figyelmen kívül hagyás másik oldala. A gyerek semleges vagy 
kívánatos viselkedését odafigyelésünkkel megerősítjük.  

 „tedd dicsérhetővé!” - olyan helyzeteket teremtünk, ahol a problémás gyerek is képes 
dicséretre méltó dogok elérésére.  

 szabálykövetés fejlesztése – már az iskolakezdés évében kell tudatosítani a szabályokat, 
tervet készíttetni velük. Tudatos fejlesztés, nem fenyegetni, hanem engedni kell, így a 
gyerekben az alkalmazkodóképességet alakítjuk. 

 tanulási problémák kezelése - az együtt járás miatt fontos.  
  

A pedagógus fellépése az agresszió, a magatartászavar ellen akkor lehet eredményes, ha nem 
korlátozódik a tiltásra, hanem megtanítja tanítványait a konfliktuskezelés, a feszültségoldás 
technikáira, gyakoroltatja velük a megfelelő eljárásokat, hiszen a személyiség érésének fontos 
része az agressziókontroll kialakulása, a megfelelő feszültségtűrés. A kutatási eredmények azt az 
irreálisnak is minősíthető konzekvenciát mutatják, hogy a felnövekvő személyt meg kell óvni az 
agresszív mintáktól, mind életszerű, mind a filmek által közvetített változataitól, az agresszív 
játékoktól, az agresszív nevelési eljárásoktól. A nevelési folyamatban döntő kérdés a mintakövetés 
miatt a szociális környezet reakciója is az agresszióra, ill. a gyermek szociális környezetében 
található érzelmileg fontos személyek saját viszonya az agresszióhoz, mert mint minden más 
viselkedés, az agresszív viselkedés is a szocializáció és nevelés folyamatában példaképek és 
konzekvenciák folytán alakul (Buda-Kopp, 2001).  



A problémás viselkedésre való nevelői reakcióban fontos kritérium a hatásos segítéshez, hogy 
a pedagógus merjen szembenézni önmagával, folyamatosan fejlessze önismeretét, ahogyan 
Allport (1985) írja: „az érett, önismerettel rendelkező személy sikeresen küzd meg a 
frusztrációkkal, felül tud kerekedni az akadályokon vagy bele tud nyugodni a 
megváltoztathatatlanba.” 
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