
"Rywalizacja między rodzeństwem" 

 

 Rodzeństwo bywa często konfliktowe i pełne nieporozumień. Nierzadko między 

bratem a siostrą dochodzi do ostrej wymiany zdań, rękoczynów, a nawet jawnej przemocy 

fizycznej. Bracia mogą prowadzić walkę na pięści, siostry zazwyczaj stosują metody 

psychologiczne, by wygrać z rywalką. Stopień zażartości konfliktów zależy od płci dzieci, 

kolejności ich narodzin oraz różnicy wieku. Czy walka o miłość i uwagę opiekunów to jedyny 

motyw sporów między dzieciakami? Jak układają się relacje na linii brat-brat, siostra-siostra i 

siostra-brat? 

 W ciągu życia relacje między rodzeństwem zmieniają się w charakterystyczny sposób, 

przyjmując zależność U-kształtną. Co to oznacza? Znaczy to tyle, że w dzieciństwie między 

bratem a siostrą istnieje duża zażyłość, chociażby z faktu spędzania ze sobą dużej ilości czasu 

czy wspólnego środowiska wychowawczego. W okresie dojrzewania drogi rodzeństwa nieco 

się rozchodzą ze względu na identyfikację z innymi rolami płciowymi. Później kontakt 

jeszcze bardziej się rozmywa, bo dorosłe rodzeństwo zakłada własne rodziny i robi karierę 

zawodową. W wieku dojrzałym, relacje między bratem i siostrą zwykle nabierają ogromnej 

intensywności, jak w okresie dzieciństwa. 

 Rodzeństwo mieszane charakteryzuje się zwykle mniejszą ilością spięć niż na linii 

siostra-siostra czy brat-brat. Wynika to często z odmiennych zainteresowań, wzorów do 

naśladowania i innych obiektów do identyfikacji z własną płcią. Najbardziej harmonijne 

relacje obserwuje się w układzie starszy brat-młodsza siostra, ponieważ rodzeństwo wpisuje 

się w tradycyjny podział ról – chłopiec może wykazać się męskością, bronić siostry, 

wykonywać cięższe obowiązki w domu, a młodsza latorośl będzie pomagała w domu mamie i 

chętnie korzystała z dobroci brata. Układ starsza siostra-młodszy brat jest już mniej stabilny 

i częściej dochodzi do konfliktów, szczególnie w okresie dojrzewania chłopca, który może 

zacząć górować siłą fizyczną nad własną siostrą i chcieć przejąć pozycję dominującą w 

relacjach między rodzeństwem. 

  Chyba nie ma rodzeństwa, które wychowałoby się pod jednym dachem bez 

konfliktów, bójki, nieporozumień, awantur czy siniaków. Jednak życie dzieci to nie tylko 

zazdrość, nienawiść czy chęć rewanżu, ale także przyjaźń, porozumienie i wzajemna pomoc. 

Rodzeństwo stanowi dla siebie w sposób naturalny, konkurencję, która prowokuje niejako 

rywalizację i sprzeczki. Jeżeli nieporozumienia mieszczą się w granicach rozsądku, nie ma 

powodów do obaw. Interwencja jest potrzebna tam, gdzie pojawia się brak szacunku, 

lekceważenie praw oraz przemoc. Jednym z najważniejszych wychowawczych zadań dla 

rodziców jest dbanie o to, aby od najmłodszych lat rodzeństwo żyło ze sobą w zgodzie. Nie 

ma też znaczenia różnica lat czy płeć dzieci. Najważniejsze jest, aby rodzice potrafili nauczyć 

rodzeństwo wzajemnego szacunku, wspierania się i współpracy. 

  Rodzeństwo może wywierać na siebie tak pozytywny, jak i negatywny wpływ. Dzieci 

posiadające młodsze rodzeństwo opiekują się nim i w ten sposób ćwiczą umiejętności, z 

których będą w przyszłości korzystać, jako rodzice. Opieka doznawana ze strony starszego 

rodzeństwa dostarcza młodszym dzieciom wiedzy o systemie wartości, zasadach i 

wyzwaniach, jakie niesie ze sobą życie w społeczeństwie. Młodsze dzieci zwykle podziwiają 

swych braci i siostry. Starsze rodzeństwo zwykle sprzecza się z młodszymi dziećmi, 



przejawia jednak wobec nich zachowania opiekuńcze, jest również postrzegane przez młodsze 

dzieci, jako osoby, na których opiekę można liczyć. 

 

Czego rodzeństwo może się od siebie nauczyć? 

 

 Kłótnie umożliwiają poznanie drugiej strony, jej cech charakteru, preferencji, potrzeb i 

oczekiwań, co sprzyja nauce prowadzenia sporów i dochodzenia do kompromisu. 

 Rodzeństwo przechodzi „szybszy kurs socjalizacji”, uczy się asertywności, 

współczucia, szacunku dla drugiego człowieka i empatii. 

 Konstruktywne konflikty między rodzeństwem umożliwiają naukę rozpoznawania 

swoich i cudzych emocji oraz kontrolę nad ekspresją negatywnych uczuć, np. gniewu 

czy złości, przyczyniając się wtórnie do rozwoju inteligencji emocjonalnej. 

 Starsze rodzeństwo to motywacja do pracy, samorozwoju, podnoszenia kwalifikacji i 

odnajdywania ukrytych talentów. 

 Rodzeństwo i konieczność respektowania ich praw uczy cierpliwości, czekania, 

odraczania przyjemności, wytrwałości i konsekwencji w dążeniu do celu. 

 Konflikty z bratem lub siostrą uodparniają na stres i przeciwności losu w życiu 

dorosłym. 

 Kontakty między rodzeństwem wymagają od dzieci większych umiejętności 

społecznych i emocjonalnych – uczą komunikacji, negocjacji i rozwiązywania 

konfliktów. 

 

RODZICU PAMIĘTAJ!!! 

 Unikaj porównań! 

 Chwal swoje dzieci! 

 Traktuj każde dziecko indywidualnie! 

 Traktuj dzieci w sposób sprawiedliwy! 

 Unikaj etykietowania! 

 Staraj się spędzać czas z każdym dzieckiem indywidualnie! 

 Nie faworyzuj żadnego ze swoich dzieci! 

 Nie stawaj po żadnej stronie! 
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