
 

Dzień 5: 
Dlaczego dziecko odmawia 

współpracy?  
		 

Przyczyn trudności we współpracy jest wiele. 

Chcę Wam dziś pokazać niektóre z nich.

Dlaczego dzieci nie współpracują?

1.Dlatego, że nie oczekujemy współpracy, ale 

podporządkowania. Rodzice często rozumieją współpracę, jako to, że dziecko robi 

to, czego oni chcą, o co go proszą, czego od niego oczekują, albo też to, czego w 

danej chwili po prostu potrzebują. Jeśli przy takim rozumieniu współpracy mówimy: 

“nie współpracuje”, to być może dlatego, że nie czuje się uwzględnione, że nie 

dojrzeliśmy o co ważnego ono chce w danej chwili zadać. Nasze zaproszenie do 

współpracy jest pozorne i tak naprawdę maskuje oczekiwanie zrobienia tego, czego 

chcemy. Brakuje w nim uwzględnienia drugiej strony. 

2. Bo nie są rozwojowo gotowe na uczestniczenie we współpracy, tak jak my ją 

rozumiemy, proponujemy. Często rozumiemy współpracę jako taką relację, która 

odbywa się w równości. Jako proces, który zachodzi w komunikacji między mną i 

dzieckiem i polega na wspólnym poszukiwaniu rozwiązania. To jest mi bliskie. Z tym, 

że w przypadku małych dzieci 2, 3, 4-letnich rzadko tak się da, dlatego że one nie 

mają jeszcze takich umiejętności komunikacyjnych, które pozwoliłyby na szukanie 

rozwiązań, mówienie o swojej perspektywie w rozmowie. Trudno im też często 

dostrzec nasze potrzeby i uwzględnić naszą perspektywę.  

3. Czasem mówimy też, że dzieci nie współpracują wtedy, gdy my w relacji z nimi 

decydujemy się na próbę sił. Decydujemy się pokazać, kto tu rządzi, kto będzie 

decydował. Dziecko wtedy także wchodzi w próbę sił - a reguły w próbie sił są takie, 

że się siłujemy. Więc kiedy my chcemy pokazać dziecku, kto tu rządzi, to dziecko to 

samo pokazuje nam. Ono gra w naszą grę - jak więc można mówić, że nie 

współpracuje? Bywa więc, że uporu, podniesionego tonu głosu, nieustępliwości uczy 

się po prostu patrząc na nas. 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4. Czwarta sytuacja jest taka, że wchodzimy w relację z dzieckiem z jakimś 

przekonaniem, np. takim, że ono jest leniwe, że nic mu się nie chce, że ono robi na 

złość - dziecko to odczytuje i współpracują z naszymi oczekiwaniami. Można 

powiedzieć, że jest to taka samospełniająca się przepowiednia. To także jest rodzaj 

współpracy. Co możemy z tym zrobić? Po pierwsze sprawdzić, co myślimy o 

naszych dzieciach, by sobie to uświadomić, by to nie działo się nam gdzieś poza 

polem widzenia. Alfie Kohn radzi z kolei, żeby zakładać najbardziej pozytywne 

intencje dziecka, jak to tylko możliwe.  

5. W terapii rodzinnej mówi się o współpracy jeszcze w inny sposób - określa się 

czasem dziecko, jako wydelegowane do tego, by mieć objaw. Dzieci manifestują 

napięcie, kłopoty, konflikty w rodziine. Zdarza się, że dzieci zaczynają mieć trudne 

zachowania właśnie po to, by rodzina poszła po pomoc, jeśli tej pomocy potrzebuje. 

Zdarza się też, że dzieci robią trudne rzeczy, bo gdy system rodzinny jest w 

nierównowadze, to trud wokół dziecka spaja, integruje, daje wspólny cel: poradzić 

sobie z zachowaniem dziecka.  

6. Dzieci czasem odmawiają nam czegoś, dlatego, że podjęcie współdziałania 

oznaczałoby w danej chwili dla nich rezygnację ze swojej autonomii i musiałyby 

ponieść bardzo wysoki koszt współdziałania. Tak wysoki, że bardziej opłaca im się 

całą swoją energię włożyć w pozostaniu przy sobie. 

7. Czasem rodzice odkrywają, że dzieci nie współpracują wtedy, gdy komunikaty, które 

są do nich kierowane nie są jasne, a szczególnie wtedy, gdy rodzice sami nie wiedzą 

czego chcą. Im większą mamy w sobie spójność i wiemy na czym nam zależy, tym 

chętniej dziecko za tym pójdzie.  

8. Są też sytuacje - i one w przypadku małych, dzieci moim, zdaniem stanowią 

większość przypadków, w których chcemy powiedzieć, że dzieci nie współpracują - 

takie, w których dzieci nie są w stanie wyjść nam naprzeciw z powodów rozwojowych 

(nasze oczekiwania są nieadekwatne do ich wieku i możliwości rozwojowych) lub z 

powodów regulacyjnych (mają kłopot z regulacją emocjonalną, a w silnych emocjach 

uruchamiają się przede wszystkim mechanizmy, które mają zapewnić przetrwanie, 

ale brakuje im całego tego wymiaru uwzględniania, brania pod uwagę innych). 



Wszystkie te hipotezy warte są rozważenia w sytuacjach powtarzających się trudności ze 

współdziałaniem. Może, któraś z nich pomoże Wam rozjaśnić zachowanie Waszego 

dziecka? 


