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KUIDAS TRAUMA MÕJUTAB KÄITUMIST KLASSIS JA
AKADEEMILIST EDUKUST?
Brenda Morton

George

Foxi

kui

Enam

Ülikool

lapsepõlve

Childhood

teadlikkust

tanud. Enamikul meist
suhtes

säilenõtkus

tiivses korrelatsioonis

kuid

posibio-psühho-sotsiaalsete
määr

täiskasvanueas

innustanud ühiskonda laste väärkohtlemise

on

mõju-

selliste traumade

on

Control and Prevention
on

oluliselt

(vastupanuvõime),

kahjustavate kogemuste

raskustega

Kahjus-

k Adverse

alased andmed

Experiences
)

sotsiaalset

kogenud

on

traumat.

lapsepõlve kogemusete (ingl

tavate

meie

täiskasvanud

pooled

märkimisväärset

lapseeas on

(Centers for

Disease

2015). Need andmed

vastu

(Massac-

võitlema

husetts Advocates for Children 2013; Prewitt 2014).
Kiindumussuhted

just kui vundament, millele luuakse sisemised

on

säilenõtkuse skeemid ja neile vastavad

(Siegel, 2012). Lapsena kogetud

neurobioloogilised struktuurid

krooniline

stress

ja trauma, mõjutab kiin-

dumussuhteid ning seega funktsioneerimist täiskasvanuna. Trauma

psüh-

hosotsiaalne mõju õõnestab lapse säilenõtkuse struktuuride loomet või
alahoidu.

Trauma-teadlik tegutsemine nõuab,

kiindumusteooria ja
vad sündmused last
olulisest rollist

Ärevusega

et uuriksime vastastiksuhet

neurobioloogia vahel, mõistmaks, kuidas

mõjutavad.

lapsepõlve

trauma

mõjude

leevendamisel.

toimetulek ja emotsioonide düsregulatsioon

Kiindumusteooria väidab, et inimeseks olemise
ärevus,

olgu

see

tingitud

kiindumussuhete
kindlust

kahjusta-

Seda tehes kasvatame teadlikkust koolide

saame

tõelisest või
me

kujuteldavast

igapäevaelu

tõusudes

kogemust kirjeldab
ohust. Läbi

ja mõõnades

püsivate
sisemist

ja oskusi ärevusega toimetulekuks (Berardi 2015; Bowlby 1988;

Cozolino 2013). Hool, mida usaldusväärsed teised

skeeme, mis aitavad lapsel mõista,

pakuvad,

et ebamäärasusest ja

loob sisemisi

sellega koosesine5

vast ärevusest hoolimata

toime, kui

usume, et

abi

on

eluga võimalik toime tulla. Ärevusega tuleme

vajades

pöörduda hoolitsust pakkuva ko-

saame

gukonna poole.
Võime

kogeda

turvatunnet, hoolimata ärevusest,

empaatiavõimele, enesetõhususele,

on

aluseks inimese

frustratsioonitaluvusele

ja suutlikku-

sele hüve edasi lükata. Turvalise kiindumussuhtega õpilased
va

hoolitsuse toel võimelised keskkondlikke nõudmisi üha

Ühtlasi õpivad nad,
teadvad või
vust on

lõputult

et ei nemad ise

ega teised suuda

hoolivad. Nii kasvab

võimalik taluda

ja sellega

õpilase

on

taluma.

olla kõike

kunagi

kindlus,

sisemine

võimalik toime tulla, abi

on

järjepide-

enam

on

et äre-

vajadu-

sel kättesaadav ja lõppude lõpuks saab kõik korda (Berardi 2015). Seega
on

turvaliselt seotud

õpilane paremini

füüsilise homöostaasi säilitamiseks

ja

ette valmistatud emotsionaalse või

selle taasloomiseks. See lubab

korda tõhusalt kasutusele võtta uusi või

varem

oma-

õpitud eneseregulatsiooni

oskusi.
Kroonilise stressi

ja

trauma

tunnuseks olev sage väärhäälestatus võtab

lapselt pikemaajaliste rahuseisundite kogemused.
paatilise

Nii

parasüm-

kahjustub

närvisüsteemi võime viia keha homöostaatilisse rahuseisundisse

ning haprad neurostruktuurid, mis on olulised ärevusega toimetulekuks
ja emotsioonide reguleerimiseks, ei saa tavapäraselt areneda (Siegel 2012).
Lapse organismis vallandub liigselt noradrenaliini ja kortisooli,
mavad lapse emotsionaalset ja kognitiivset töötlusvõimet,
da

mis koor-

seedeelundkon-

ja immuunsüsteemi. Sellega suureneb veelgi lapse haavatavus püsiva

stressi

emotsionaalsele

põhjustatud sotsiaalsele,

ja füsioloogilisele düsre-

2012; Van Der Kolk

gulatsioonile. (Everly ja Lating
gulatsioon koormab lapse toimetuleku

võimet,

2014). Selline düsre-

põhjustades

reaktiivseid

käitumisi nagu eemaletõmbumine või agressioon, mis muudavad lapse
sotsiaalseid interaktsioone omakorda keerukamaks (Cozolino 2014). See
takistab õppimist,
varem

sealhulgas võimet keskenduda, haarata uut
õpitule ligi pääseda (Perry 2006; Rossen ja Hull 2013).

Kõrgenenud

ärevus viitab

sellele,

tardu seisundis, mida iseloomustab

et

laps

pidev

on

kroonilises

infot

ning

võitle-põgene-

noradrenaliini

produktsioon

(Everly ja Lating 2012; Van Der Kolk 2014; Vermetten ja Bremner 2002).
Koolikeskkonna akadeemilised

ja sotsiaalsed väljakutsed

sellisele reaktsioonile

väljendub

ning

see

muul moel sobimatu käitumisena
Souers

6

ettearvamatu,

on

päästikuks

impulsiivse

või

(Carrion ja Wong 2012; Perry 2006;
ja Hall 2016). Õpetaja tõlgendab reaktsioonist tulenevaid käitumisi

sageli vääralt, nähes neis trotsi või ükskõiksust. Ohule põgenemisega reageeriv õpilane

on

pigem eemale tõmbunud laps, kes ei lõpeta ülesandeid,

puudub tundidest, hoidub suhetest
Ohule võitluslikult
füüsilist

vastava

õpilase

või

narkootikumide abil.

põgeneb

käitumine võib hõlmata

impulsiivsust,

agressiooni, trotsi, hüperaktiivsust ja emotsionaalset sõjakust

(Souers ja Hall 2016). Tardumiskäitumised

on

raskemini avastatavad

esindavad tõsisemat toimetulekuvastust, mis hõlmavad tõsist eemale

bumist, dissotseerumist,

mis näib olevat unelemine või

tähelepanu haju-

ja võimetust uut infot lühiajalisse mällu salvestada

mine,

ja

tõm-

(Everly ja Lating

2012). Sageli reageeritakse nendele käitumistele karistustega,

mis võivad

ulatuda hinde alandamisest õppetööst eemaldamiseni.
Mõistetavalt

kogevad õpetajad frustratsiooni, kui õpilased

sed või ei õpi.
distressis

lapse

ei mõista

tõlgendama ja suunama peavad. Kui õpetajad
õpilaste traumast põhjustatud kogemusi, ei ole nad võimelised

võitle-põgene-tardu seisundeid (stres-

sivastuseid) vallandavad, vähendama. Samuti

et

al.

neil raske

õppida, kuidas

Iga aju
tele kui

osa

areneb

negatiivsetele

töötlus

ja kohaneb, kui

enim haavatavad

kognitiivsete

on

kroonilise stressi

jaoks (sh lühiajalise

abstraktne mõtlemine,

on

nii

positiivse-

väikeaju-uss
ja

trauma

kriitilise

ja

poolt

tähtsuse-

mälu muundamine pi-

probleemilahendus) (Carrion ja Wong
sündmusega kokkupuutel või

Hull 2013). Traumaatilise

ja
pikaajalise stressi
üldise

eksponeeritud

ja, koos mitmete teiste ajuosadega,

funktsioonide

Rossen

põhjustatud

see on

stiimulitele. Prefrontaalne korteks,

hipokampus on kolm piirkonda, mis

kaajaliseks,

naasta

2014).

Õppimine ja kognitiivne

2012;

on

lapsel vallandajaga kohtumise järel rahuloleku seisundisse

(Holmes

ga

passiiv-

käitumist

väliste stiimulite intensiivsust, mis

aidata

on

Sageli jäävad õpetajad üksi, kui nad klassitäie laste keskel

tõttu koormavad laste kesknärvisüsteemi noradrenaliini

võitle-põgene-tardu seisund või kortisooli tagajärjel kujunev

adaptatsiooni sündroom (ingl k general adaptation syndrome,

iseloomustab keha

ly ja Lating 2012;

füsioloogilisi

Van Der Kolk

reaktsioone

2014;

pikaajalisele stressile) (Ever-

Vermetten

stressihormoonide tase halvendab oluliselt

mis

ja Bremner 2002).

Liiane

tunnetusprotsesside jaoks tar-

vilikke struktuuride töövõimet.
Kroonilise
misele

on

ja traumaatilise stressi mõju aju arengule ja

kõige märgatavam õpilaste

akadeemilistes

funktsioneeri-

ja sotsiaalsetes pin7

gutustes (Rossen ja Hull 2013). Õpilane pole suuteline pühenduma
deemilisele
kortisooli

tegevusele, kui kesknärvisüsteem

on

aka-

püsiva noradrenaliini ja

mõju all. Selle asemel eskaleeruvad viha ja hirm ning prefron-

taalne korteks ei ole limbilise süsteemi alarmeerivate
misel efektiivne

(Everly ja Lating 2012;

Vermetten

ja

signaalide vaigistaBremner

2002).

See

tähendab,
laps
reguleerida. Õpilase
jaoks muutub akadeemilise ja sotsiaalse õppimise asemel prioriteediks elei suuda teadlikult

et

lujäämine.

Sel hetkel

käitumist

oma

pole lapsed võimelised

eristama ohtlikke

ja ohutuid

olukordi ega looma koostöiseid suhteid täiskasvanute, aga tihti ka eakaas-

lastega.

Samuti

on

nende võimekus

väljendada

oma

tundeid

ja mõtteid

sõnades oluliselt piiratud, mis omakorda raskendab sotsiaalset suhtlemist
(Landreth ja Bratton 2015; Massachusetts Advocates for Children 2005).
Koolikeskkonna
lid tekitavad

tegevused, suunised,

lapses

õpilase jaoks hirmu ja ärevuse

stressis

visuaalsed

ja auditiivsed

kaskaadi olukord, kus esineb

olla kompetentne sotsiaalses ja akadeemilises valdkonnas.
dis ilmneb

probleem keelelise väljendusega ja kõrgemate

sioonide funktsioneerimisraskus, mistõttu halveneb
küsida

ja sõnastada, mida

Oma

le:

stiimu-

üsna kiiresti ülekoormatud seisundi. Lisaks tekitab

igapäevatöös

on

ta

surve

Ärevusseisun-

mõtlemisfunkt-

õpilase suutlikkus abi

tunneb.

õpetajad harjunud tuginema õpilase tagasiside-

õpilane küsib, kui vajab midagi, ütleb, millest

ta aru ei saa,

ning vastab

õpetaja esitatud küsimustele. Kui õpilane
ringe

on

aktiviseerunud, ei reageeri

õpilase vastuseid

gendust
ne,

või

tegevusi sageli vääralt mõtestada.

või valestimõistmist ei

juhtkonna juurde

nist ilma

väljaheitmine (Perry 2006). On leitud,

keeld ennustab

negatiivseid

suurem

määr

et

õppetööst

osavõtu

tulemeid nagu kuritegelikkus, delikventsus

narkootikumide tarvitamine

rem

tagajärjeks õppetööst eraldamiõpilasele taastumiseks vajalikust vahetun-

väldita,

saatmine,

Kui seda väärtõl-

on

jätmine ning, kõige äärmuslikumal juhul, peale tunde jätmine

või koolist

hinne,

on stressis ning stressvastuse
tavapäraselt ning õpetajad võivad

ta

(Hemphill

et

põhjuseta puudumisi,

al.

ja
2014), madalam keskmine

kehvem

lugemisoskus ja

suu-

haridusteekonnast väljalangemine (Souers ja Hall 2016).

Trauma-teadlikud koolid kui vastus
Trauma mõju vähendab ning lapse toimetulekuvõimet parendab haridustöötajate ja kogukonna vastutustundlik tegutsemine. Vastutus ei lange
ainuüksi

kõige
8

haridustöötajate

õlule. Selleks,

haavatavamates koolides ei

et trööstitus

jätkuks,

on

ja kehvad tulemused

tarvilik põhimõtteline

muu-

tus, mis

pole

Sellest

lühikäsitlustega.

saavutatav

tingitult

kasvamas liikumine, mis keskendub

on

ke koolide loomisele

trauma-teadlik-

2016; Massachusetts Advocates for Children

(Craig

2005, 2013; Prewitt 2014; Stevens

2015). Nendes kogukondades nähakse

enda ülesandena

reageerida üksteise sotsiaalsetele ja emotsionaalsetele
vajadustele, selmet delegeerida see ainuüksi vaimse tervise spetsialistidele.
Õpilaste taastumine nõuab kogukondlikku üksteisega suhtesolekut. Suhepõhjustatud haavade ravimisel on just head suhted akadeemilise
eeltingimuseks ja koosesinejaks (Berardi ja Morton 2017).

test

edu

Trauma-teadliku kooli tunnused
Trauma-teadliku kooli programm valmistab
kooli keskkonnas
mudelit

trauma

õpetajaid ette rakendama

trauma-kiindumusuhte-neurobioloogia kontseptuaalset
leevendamiseks

mõjude

2016; Kinniburgh

et al.

(Berardi ja

Morton

mis kasutatakse suhtlusmeetodeid, mis sisaldavad nii
todeid kui käitumise
ametirollile

tegevusi

mist toetatakse

mõjutab
te

juhtimise

tehnikaid. Neid kohandatakse vastavalt

aeg-ajalt

või

kasutatavaid tööriistu, vaid

vaateviisi muutusega. Laste akadeemiliste

nõuab

tegemist
ja sotsiaalsete raskuste ületa-

järjepidevalt nende õpingute kestel. Põhimõtteline

oluliselt praeguste

see

Programjuhendamismee-

ja õpilaste vajadustele. Trauma-teadlik lähenemine pole hulk

eraldiseisvaid
on

2017; Craig

2005; Siegel 2012; Van Der Kolk 2014).

partnerlust

ja juurutamist

muutus

ja tulevaste haridustöötajate väljaõpet. Samuti

vanemate,

õpilaste, haridustöötajate ning koolitavavaldkonna ekspertide vahel (Children’s

toetavate trauma

Defense Fund 2014; Massachusetts Advocates for Children 2005, 2013).
Raamistik võimaldab
se

haridustöötajal püstitada hüpoteese,

et

lap-

trotslik või passiivne käitumine koolikeskkonnas võib olla loomulik

stressreaktsioon,
Enne, kui

mis

õpetamine

on

tegelikult püsiva kaotuse või trauma väljendus.
vajavad liiast stressi kogevad õpilased ra-

saab alata,

hulolekusse naasmiseks turvalisust ja stabiliseerimist. Selle saavutamiseks
kinnitatakse

õpilastele,

et neid

mõistetakse, väärtustatakse ja näidatakse

neid ümbritseva keskkonna suhtelist turvalisust.
li

seostama

võimaldab
See

turvalise
see

kohaga.

lastel kasvada

kontseptuaalne

Õpilased

Kui selline toimimine

hakkavad

koo-

kirjeldab kogu kooli,

ja areneda.

mudel toimib koos

õpetajate eelduste ja eelis-

tustega, olles aluseks konkreetsete kultuuriliselt kohandatud praktikate

(õpetamismeetodid, klassi haldamine, päevakava, rituaalid ja tegevused)
9

loomisel.

Trauma-teadlikku

kaastunne

haridustöötajat iseloomustab uudishimu ja
iga lapse olukorra suhtes ning lapse vankumatu aktsepteeri-

mine, hoolimata

tema

kooli

pühendumine

edust või läbikukkumisest. Samuti

kirjeldab

teda

ja kogukonnaga kooskõlalise trauma-teadliku kul-

tuuri loomisele. Viimaks

on

oluline

õpetaja vaade distsipliinile ning

tuurile kui meetodile, mis loob turvalisust endale

struk-

teistele, soodustades

ja
õpilase suutlikkust vähemkahjulikke toimetulekuviise õppida (Berardi ja
Morton

2017).

*Abstrakt sisaldab

(2017).

väljavõtteid

artiklist:

Trauma-informed school

Morton, B.M.

&

Berardi,
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