
Przejawy i formy agresji w szkole oraz sposoby ich 
przezwyciężania

Ze zjawiskiem przemocy i agresji spotykamy się wielokrotnie w domach, w szkole  

i na ulicach. Często mamy do czynienia z różnymi aspektami agresji, spotykamy się z nimi 

w życiu codziennym. Począwszy od złośliwości, kpin i poniżania, a skończywszy na pobiciu

czy zabójstwie. Tak szeroko potraktowany problem może uświadomić niektórym, że agresja

wśród  dzieci  i  młodzieży  jest  zjawiskiem  narastającym,  procesem,  który  zaczyna  się  od

drobnej  dokuczliwości  i  szkodzenia  dobremu  samopoczuciu  innych  aż  do  ciężkich

przestępstw.

Termin „agresja” wywodzi  się z języka łacińskiego,  w którym słowo „agressio” oznacza

„napad”, a słowo „aressor” – rozbójnika.

Agresja jest działaniem (fizycznym lub słownym), którego celem jest wyrządzenie krzywdy

fizycznej lub psychicznej jakiejś osobie lub czemuś, co ją zastępuje. Agresja jest zazwyczaj

reakcją na frustrację, jest też przejawem wrogości. Rozróżniamy agresję fizyczną i agresję

słowną,  oraz  agresję  bezpośrednią  –  skierowaną  na  osobę  lub  rzecz  wywołującą  uczucie

wrogości,  agresję  przemieszczoną  –  skierowaną  na  obiekt  zastępczy  oraz  autoagresję  –

skierowaną na samego siebie.

Agresja  jest  działaniem,  u  którego  podłoża  leżą  gniewne  emocje  i  nieprzyjazne  intencje,

działaniem, które ma na celu wywołać u drugiej osoby ból, strach, niepokój bądź wewnętrzne

cierpienie. Do natury aktu agresji należy jego umyślność.

PRZEDMIOT, PRZEJAWY, RODZAJE I FORMY AGRESJI

Badania  psychologiczne  pozwoliły  na  wykrycie  agresji  frustracyjnej,  naśladowczej  oraz

instrumentalnej, natomiast badania fizjologiczne wykazały istnienie agresji patologicznej.

a) Agresja  frustracyjna –  bywa  konsekwencją  blokady  potrzeb  afiliacji  (związków

uczuciowych) spowodowanej oziębłością uczuciową rodziców, nadmierną surowością

oraz  stosowaniem  kar  fizycznych;  blokady  potrzeby  uznania  społecznego

spowodowanej  zbyt  częstym  upominaniem  go,  wytykaniem  braków  itp.;  blokady

potrzeby  samodzielności,  wywołanej  zbyt  licznymi  zakazami  i  nakazami

pochodzącymi od dorosłych.

b) Agresja  naśladowcza –  stanowi  wynik  mimowolnego  naśladownictwa  modeli

agresywnego zachowania  się,  z  którymi  dana osoba styka  się  w swym otoczeniu;



modelem  bywa  zachowanie  rodziców,  kolegów,  sąsiadów,  mogą  to  być  również

filmy, książki itp.

c) Agresja instrumentalna – jej motywem są określone cele działania, agresja odgrywa

rolę  instrumentu  umożliwiającego  osiągnięcie  celu;  jej  przyczyną  może  być

nieprawidłowo ukształtowana hierarchia wartości, lub przeświadczenie o wyższości

lub  nadzwyczajnych  przywilejach,  np.  chłopiec  wymuszający  pieniądze  od innych

dzieci, grożący pobiciem i w razie niespełnienia jego rozkazu realizujący swe groźby.

Jeśli kilkakrotnie uda mu się, to agresywne zachowanie ulega utrwaleniu.

d) Agresja patologiczna – jej przyczyną są procesy chorobowe zachodzące w układzie

nerwowym;  można  ją  stwierdzić  u  dzieci  nadpobudliwych  psychoruchowo,

epileptyków schizofreników, oligofreników i psychopatów.

Agresja przejawiać się może na różne sposoby, które ogólnie można jednak sprowadzić

do  dwóch  kategorii:  agresji  czynnej  i  biernej.  Obie  postacie  agresji  niosą  w  sobie

jednakowy ładunek wrogości i są atakiem na człowieka, który jego zdaniem zasługuje na

atak.  Czynną agresję łatwo zidentyfikować,  ponieważ nie można jej  ukryć  i  z reguły

bywa  głośna,  a  co  najmniej  widoczna.  Jej  zewnętrzne  oznaki  to  krzyki,  oskarżenia,

złośliwości, szyderstwa, groźby i przemoc fizyczna. Agresja wyrasta często z głębokiego

braku poczucia bezpieczeństwa. Agresja czynna jest równie często stosowana przez dzieci

w szkole jak i agresja bierna. Te dzieci, które uciekają się do agresji biernej zazwyczaj

zaprzeczają,  że  czują  gniew wobec  drugiej  osoby czy  wobec  samego  siebie.  Zamiast

otwartej wojny wybierają partyzanckie podjazdy, sabotaż i ochłodzenie stosunków. Oto

kilka form agresji biernej:

 nie odzywanie się, naburmuszona mina, obrażanie się,

 tzw. techniki zwlekania: lenistwo, spóźnianie się,

 nie  przyznawanie  się  do  gniewu  (stwierdzeniem  typu:  „Nic  mi  nie  jest”

towarzyszy mowa ciała wyrażająca zupełnie coś innego),

 ignorowanie rozmówcy,

 „ciosy  w  plecy”,  rozpuszczanie  plotek,  sabotowanie  danej  osoby  przy

jednoczesnym unikaniu bezpośredniej konfrontacji,

 świadome „granie na nerwach” drugiej  osobie,  ale  bez przekraczania  granicy

otwartego konfliktu.



Bierna agresja to  próba manipulacji  drugą osobą,  dokuczenia jej  lub zranienia  bez

ryzykowania otwartego konfliktu. Bierna agresja jest bardziej destrukcyjna od czynnej.

W. Szewczuk w swojej definicji wyróżnił agresję bezpośrednią, czyli skierowaną na osoby

będące powodem doznanej frustracji i  agresję przemieszczoną, skierowaną na osoby, które

nie miały nic wspólnego z doznaną frustracją.  Mamy z nią do czynienia u dziecka,  które

surowo karane  przez  ojca  w domu zachowuje  się  agresywnie  w szkole,  bijąc  młodszych

kolegów i dokuczając im. Agresja przemieszczona wywołuje bardzo niekorzystny wpływ na

współżycie w grupie, zwłaszcza w klasie szkolnej, gdyż jej przedmiotem są osoby atakowane

bez żadnego, zrozumiałego dla nich powodu.

U  dzieci  i  młodzieży  agresywne  zachowanie  często  przyjmuje  formę  bójek  i  kłótni  

z  rówieśnikami,  nieuzasadnionego  skarżenia,  złośliwych  plotek,  mściwości  przejawianej  

w  stosunku  do  kolegów.  Agresja  przyjmuje  też  formę  czynów  chuligańskich,  niszczenia

mienia  społecznego,  czy  uszkodzenia  ciała  powodującego trwałe  kalectwo.  Przedmiotem

agresji bywają również osoby dorosłe: nauczyciele, rodzice, znajomi, sąsiedzi, osoby obce.

Może przejawiać się w przeszkadzaniu nauczycielowi w lekcji, w przedrzeźnianiu rodziców,

w próbie uderzenia lub pobicia nieznanego przechodnia na ulicy.  Bywa też skierowana na

zwierzęta, rośliny, przedmioty martwe.

Niepokojące rozmiary przybiera w ostatnich czasach agresja w szkole. Jej ofiarami są młodsi

słabsi  uczniowie.  Agresja  taka  ma często podwójny cel:  1) instrumentalny,  polegający na

odebraniu  przy  pomocy  gróźb  lub  siły,  jakiegoś  przedmiotu,  zaczynając  od  śniadania  

i drobnych pieniędzy, 2) jest dla agresorów rodzajem okrutnej zabawy, w której stosowanie

przemocy,  poniżanie  ofiar,  obserwowanie  jej  strachu  i  bezsilności,  dostarcza  sprawcom

sadystycznej satysfakcji.

Nauka  agresji u  dzieci  i  młodzieży  polega  przede  wszystkim  na  obserwacji  czynów

agresywnych, poznawaniu technik podobnych działań i czerpaniu satysfakcji z takiej wiedzy 

i umiejętności. Ważnym elementem takiej nauki jest uczestnictwo w grupach uprawiających

agresję, np. w gangach ulicznych. Rodzajem bolesnej nauki bywa też rola ofiary – dziecko

bite przez rodziców zachowuje się agresywnie wobec zwierząt czy słabszych rówieśników.

Nauka agresji  może  płynąć  także  z  lektury,  a  zwłaszcza  oglądania  obrazów,  dziś  przede

wszystkim multimediów.

SPOSOBY PRZEZWYCIĘŻANIA AGRESJI

Jedną z przyczyn wywołujących agresję jest brak zainteresowań, nuda, nieumiejętność

rozmawiania  i  słuchania.  W  takim przypadku  powinno  się  oddziaływania  wychowawcze

ukierunkować na te właśnie – rodzące agresję – czynniki:



 poprzez  naukę  słuchania  i  mediacji  oraz  uwrażliwiania  na  uczucia  innych  osób,

tworzenie  klubów  zainteresowań,  uczenie  nieagresywnych  strategii  rozwiązywania

problemów,

 muzykoterapię (bierna i czynna),

 karę  –  skuteczną  jedynie,  gdy  karany  akceptuje  normę,  za  przekroczenie,  której

została ona wymierzona

 w agresji frustracyjnej – zmianę metod wychowawczych rodziców,

 w  agresji  naśladowczej  –  zabezpieczenie  przed  szkodliwym  wpływem  modeli

agresywnego zachowania się, np. ograniczenie oglądania filmów ukazujących obrazy

agresji, izolacja od osób przejawiających agresywne zachowania,

 w agresji instrumentalnej – wskazanie jej nieskuteczności, np. dziecko wymuszające

na rodzicach spełnienie swych żądań za pomocą pogróżek powinno przekonać się o

bezskuteczności takiego sposobu zachowania, przy tym zrozumieć, że cel swój może

osiągnąć, gdy rodziców poprosi lub zasłuży na nagrodę,

 w agresji patologicznej – zapewnienie jednostce opieki lekarskiej.
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