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Badania nad dysleksją prowadzi się od wielu lat (por. przegląd w pracy Bogdanowicz, 

2002; także Jabłoński, 2002), jednak ciągle brak rozstrzygającej odpowiedzi na pytanie o 

przyczyny i mechanizm powstawania tego zaburzenia. Definicja Światowej Federacji 

Neurologicznej z 1968 roku opisuje dysleksję jako zaburzenie polegające na trudnościach w 

nauce czytania, występujące pomimo nauki zasad czytania, posiadania przez dziecko 

odpowiedniej inteligencji i zapewnienia mu odpowiednich warunków wychowawczych. U jej 

podstawy leżą zaburzenia poznawcze, które często mają źródło konstytucjonalne (Clark i in., 

1995, s. 19). Z kolei Brytyjskie Towarzystwo Dysleksji w 1989 roku podawało, że dysleksja to 

szczególne zaburzenie nauki czytania, literowania lub języka pisanego, o podłożu 

konstytucjonalnym, któremu towarzyszyć może zaburzenie liczenia. Dysleksja związana jest 

szczególnie z opanowywaniem i stosowaniem języka pisanego, notacji alfabetycznej, 

numerycznej i muzycznej, chociaż często wpływa też w pewnym stopniu na język mówiony 

(Thomson i in., 1997, s. 5). Definicja dysleksji z 1994 roku, podawana przez amerykańskie 

The Orton Dyslexia Society mówi, że dysleksja jest zaburzeniem neurologicznym, którego 

objawami są trudności w odbiorze i ekspresji języka, czytaniu, pisaniu, literowaniu, a czasami 

też w arytmetyce (ibidem; por. też Snowling, 2000, s. 24). 

Łatwo zauważyć, że podane tytułem przykładu definicje dysleksji nie różnią się od 

siebie zbytnio, chociaż od czasu powstania pierwszej upłynęło wiele lat. Jabłoński (2002) 

pisze, iż zastanawia fakt tak ogólnikowego ujmowania w tych definicjach genezy i 

mechanizmu występujących zaburzeń. Dokonany przez niego przegląd badań pokazuje, iż da 

się wyodrębnić trzy nurty badań nad dysleksją. W pierwszym poszukiwano specyficznych 

zaburzeń czytania i pisania, które mogłyby być zaliczone do klinicznego obrazu dysleksji oraz 

próbowano wyodrębnić ich przyczyny. Okazało się jednak, iż badacze w różnych badaniach 

„wykrywali” różną liczbę czynników. Najczęściej jednak wymieniano zaburzenia związane z 

wzrokowymi, słuchowymi, ruchowymi, emocjonalnymi, treściowymi i środowiskowymi 

aspektami czytania (Monroe, 1969; por. przegląd w pracach: Kinsbourne, Hiscock, 1983; 

Scarr, Kidd, 1983). Drugi nurt badań wg Jabłońskiego (op. cit.) zajmował się analizą starych i 
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poszukiwaniem nowych metod nauki czytania i pisania. Przypuszczano, że istnieją bardziej i 

mniej efektywne sposoby uczenia, co powodować może, że pewne sposoby będą „łatwiej 

produkowały” dysleksję (raczej: pseudodysleksję). Trzeci nurt wiąże się z poszukiwaniem 

odpowiedzi na pytania o przyczyny i patomechanizm dysleksji poprzez odwołanie do etapów 

procesu nabywania umiejętności czytania. Wg Gougha piśmienność jest zdolnością sztuczną 

(1996, s. 3 i nast.), zatem nie jest możliwe, by dziecko nauczyło się czytać poprzez sam 

kontakt z pismem tak, jak uczy się mówić „będąc zanurzonym w środowisku językowym”.  

Opanowuje tę umiejętność etapami i kolejno korzysta z różnej pomocy osoby kompetentnej 

(tj. już umiejącej czytać). 

Szacuje się, że ok. 10-15 % dzieci i młodzieży napotyka na trudności w uczeniu się 

czytania i pisania (por. Bogdanowicz, op. cit.; Snowling, 2001). Z punktu widzenia przebiegu 

i efektywności nauki czytania w końcowym okresie edukacji przedszkolnej i w okresie 

edukacji elementarnej w szkole ważne jest jak najwcześniejsze rozpoznanie, czy dziecko jest 

„dzieckiem ryzyka dysleksji” i - w konsekwencji - jak najwcześniejsze udzielenie mu 

odpowiedniej pomocy. Za objawy ryzyka dysleksji w wieku przedszkolnym M. Bogdanowicz 

(1999, s. 833-834) uważa między innymi: trudności w bieganiu, trudności z utrzymaniem 

równowagi, niezdarność ruchów, niechęć do czynności samoobsługowych i problemy z ich 

wykonywaniem (zapinanie guzików, wiązanie sznurowadeł), niechęć do zabaw 

manipulacyjnych, trudności w budowaniu z klocków, niechęć i nieporadność w rysowaniu, 

oburęczność, trudności z zapamiętaniem i wypowiadaniem nazw i złożonych wyrazów.  

Badacze od dawna poszukują trafnych i rzetelnych metod rozpoznawania „dzieci 

ryzyka dysleksji” (por. prace Bogdanowicz, szczególnie wydana w roku 2002). W badaniach 

tych często korzysta się z ocen rodziców lub nauczycieli dziecka. 

Problem 

Celem naszych badań była ocena poziomu ryzyka dysleksji u dzieci w wieku 

przedszkolnym2. Osobami udzielającymi informacji  byli oboje rodzice oraz nauczycielka 

dziecka. Dobór dzieci do badań był celowy ze względu na wiek (3-6 lat) i fakt uczęszczania 

do przedszkola.  

Jednym z podstawowych pytań, na które poszukiwano odpowiedzi było pytanie o 

poziom ryzyka dysleksji dziecka wg opinii matki i ojca oraz o to, czy miejsce zamieszkania 

                                                 
2 Por.: Brzezińska, A. (2004). Ryzyko dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym wg oceny nauczycielki. 
Edukacja, 2 (86), 64-76; Brzezińska, A. (2004). Ryzyko dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym wg oceny 
matki, ojca i nauczycielki przedszkola. Edukacja, 3 (87), ... 
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rodziny (wieś, małe miasto, duże miasto), poziom wykształcenia matki i ojca oraz płeć 

dziecka są czynnikami istotnie te opinie różnicującymi. Analizę związku płci i wieku dziecka 

z poziomem oceny ryzyka dysleksji przez rodziców oraz analizę poziomu zgodności 

oszacowań rodziców i nauczycielek przedstawiam w innym miejscu (Brzezińska, 2003a, 

2003b). 

Metoda i organizacja badań 

Badaniom poddano grupę 301 dzieci, będących w chwili badania wychowankami 

przedszkoli. Badania przeprowadzano po uzyskaniu zgody dyrekcji przedszkoli oraz zgody 

rodziców. Oboje rodzice niezależnie od siebie wypełniali Skalę Ryzyka Dysleksji (SRD-R) w 

trakcie wizyty w przedszkolu3. Rodzice wypełniali też ankietę, w której proszono ich o 

podanie następujących informacji: data urodzenia dziecka, wykształcenie ojca, wykształcenie 

matki, liczba dzieci w rodzinie, kolejność urodzenia badanego dziecka, czy rodzina jest pełna 

czy niepełna, czy rodzina jest dwu- czy wielopokoleniowa. Badania przeprowadzono w 

przedszkolach na wsi, w małych miastach i w dużych miastach. 

Charakterystyka badanej grupy 

W badanej grupie liczącej 301 dzieci było 149 dziewczynek i 152 chłopców. Wiek 

dzieci mieścił się w granicach od 2 lat 6 miesięcy do 6 lat i 11 miesięcy, przy czym 

najmłodsza grupa dzieci w wieku od 2 lat 6 miesięcy do 4 lat była reprezentowana tylko przez 

17 dzieci (6%). W grupie wiekowej 4-5 lat było 29% badanej grupy, w wieku 5-6 lat – 37%, a 

w grupie 6-7 lat – 28% dzieci.  

Na wsiach mieszkało 60 rodzin (20%), w małych miastach 84 rodziny (28%), a w 

dużych miastach 157 rodzin (52%). Rodziny te w każdym środowisku w przeważającej 

większości były pełne (na wsi 98% rodzin spośród 60; w małym mieście 70% z 84, a w 

dużym mieście 90% ze 157 rodzin). Dwupokoleniowe rodziny (razem mieszkający rodzice i 

dzieci, w tym matka lub ojciec samotnie wychowujący dziecko) stanowiły  ogółem 72%, ale 

na wsi było ich tylko 52% (31 rodzin na 60), w małym mieście 69% (58 rodzin na 26), a w 

dużym mieście aż 82% (128 rodzin na 157). 

W grupie ojców (n=301) podobna liczba ojców ma wykształcenie podstawowe lub 

zawodowe (34%), średnie (35%) i wyższe (31%), a w grupie matek (n=301) znacznie mniej 

niż ojców ma wykształcenie podstawowe lub zawodowe (26%), a więcej wykształcenie 

średnie (42%), liczba matek z wykształceniem wyższym (32%) jest podobna jak ojców. 

Analiza poziomu wykształcenia w parach małżeńskich pokazała umiarkowany poziom 

                                                 
3 W przypadku niektórych dzieci Skalę SDR-R wypełniały także nauczycielki. 
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zgodności poziomu wykształcenia matki i ojca dziecka (χ2=73,210; df 4; χ2 p=0,001=18,465; 

C=0,497). W środowisku wiejskim rodzice dzieci mieli przede wszystkim wykształcenie 

podstawowe (ojcowie - 53%, matki – 40%), potem średnie (ojcowie - 38%, matki – 38%), a 

wyższe zaledwie 9% ojców i 22% matek. W środowisku małego miasta wykształcenie 

podstawowe lub zawodowe ma 27% ojców i 21% matek , średnie – 31% ojców  i 41% matek, 

a wyższe  42% ojców i 38% matek. W dużych miastach wykształcenie podstawowe lub 

zawodowe miało 31% ojców i 23% matek, średnie -  36% ojców i 44% matek, a wyższe 33% 

ojców i 23% matek. Poziom wykształcenia rodziców jest więc powiązany z typem 

środowiska, ale w stopniu umiarkowanym (dla ojców: χ2=45,739; p<0,001; C=0,364; dla 

matek: χ2=44,156; p<0,001; C=0,358). 

Liczba dzieci w badanych rodzinach jest różna w zależności od środowiska 

(χ2=75,445;df=4; p<0,001; C=0,448). W rodzinach wiejskich podobna była liczba rodzin z 

jednym, dwojgiem i trojgiem dzieci, ponadto 13% rodzin miało czworo i więcej dzieci. W 

rodzinach miejskich przeważały rodziny z jednym lub dwojgiem dzieci.  

Szczegółową charakterystykę powiązań między czynnikami charakteryzującymi 

sytuację społeczną i rodzinną dziecka przedstawia praca pt. Poziom ryzyka dysleksji u dzieci 

w wieku przedszkolnym wg opinii rodziców (Brzezińska, 2003a). 

Wyniki 

W celu sprawdzenia, czy oceny ryzyka dysleksji dokonywane przez matkę i ojca są 

różne w zależności od płci dziecka (córka czy syn), poziomu wykształcenia matki i ojca 

(podstawowe lub zawodowe, średnie, wyższe) oraz typu środowiska (wieś, małe miasto, duże 

miasto) zastosowano dwukrotnie metodę trójczynnikowej MANOVA do analizy całego zbioru 

wyników (n=301):  

(1) dla ojców zmienne niezależne to: czynnik 1 - środowisko (0 - wieś, 1 – małe miasto, 2 – 

duże miasto); czynnik 2 - wykształcenie ojca (0 – podstawowe lub zawodowe, 1 – średnie, 

2 – wyższe); czynnik 3 - płeć dziecka (0 – córka, 1 – syn), a zmienne zależne to 

oszacowanie przez ojca ryzyka dysleksji w pięciu obszarach: lateralizacja, sprawność 

ruchowa, percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa i ekspresja mowy, uwaga i pamięć, 

(2) dla matek zmienne niezależne to: czynnik 1- środowisko (0 - wieś, 1 – małe miasto, 2 – 

duże miasto); czynnik 2 - wykształcenie matki (0 – podstawowe lub zawodowe, 1 – 

średnie, 2 – wyższe); czynnik 3 - płeć dziecka (0 – córka, 1 – syn), a zmienne zależne to 

oszacowanie przez matkę ryzyka dysleksji w pięciu obszarach: lateralizacja, sprawność 

ruchowa, percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa i ekspresja mowy, uwaga i pamięć. 
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Zastosowanie tej metody pozwala na ocenę, który z czynników i która z ich interakcji 

istotnie wiązały się z poziomem pięciu zmiennych zależnych: 

(a) trzy pojedyncze czynniki: środowisko (1), wykształcenie (2) i/lub płeć dziecka (3), 

(b) trzy interakcje pierwszego rzędu: środowisko x wykształcenie matki lub ojca (1 x 2), 

środowisko x płeć dziecka (1 x 3), wykształcenie matki lub ojca x płeć dziecka (2 x 3), 

(c) jedna interakcja drugiego rzędu: środowisko x wykształcenie matki lub ojca x płeć 

dziecka czyli 1 x 2 x 3. 

Środowisko, wykształcenie ojca i płeć dziecka a ocena ryzyka dysleksji przez ojca 

Uzyskane wyniki MANOVA pokazują, iż w przypadku ojców tylko jeden czynnik – 

płeć ocenianego dziecka - okazał się istotny. Nie stwierdzono istotnego wpływu ani 

pozostałych dwóch czynników tj. środowiska i wykształcenia ojca, ani żadnej z badanych 

interakcji (por. Tab. 1a.).  

Tab. 1a. Środowisko, wykształcenie ojca i płeć dziecka a ryzyko dysleksji (MANOVA) (n=301)  

Czynnik Efekt 
Lambda 
Wilksa 

R Rao df 1 df 2 p 

1 środowisko 0,952 1,252 10 506 0,255 

2 wykształcenie ojca 0,975 0,657 10 506 0,764 

3 płeć dziecka 0,933 3,656 5 253 0,003* 

1 x 2 środowisko x  wykształcenie  0,939 0,801 20 840 0,715 

1 x 3 środowisko x płeć 0,958 1,085 10 506 0,372 

2 x 3 wykształcenie x płeć 0,974 0,679 10 506 0,745 

1 x 2 x 3 środowisko x  wykształcenie x płeć 0,938 0,823 20 840 0,686 

Źródło: opracowanie własne 

Ojcowie w każdym typie środowiska i niezależnie od swego poziomu wykształcenia 

inaczej oceniali synów, a inaczej córki. Jak pokazuje to Tab. 1b wszystkie różnice w ocenach 

dawanych synom bądź córkom są statystycznie istotne. W każdym z pięciu badanych 

obszarów istotnie wyższe wyniki – wg ocen ojców - uzyskali chłopcy. Oznacza to, iż ojcowie 

widzą więcej u swych synów niż u córek zaburzeń w obszarze lateralizacji, gorzej oceniają 

ich sprawność ruchową, percepcję wzrokową, percepcję słuchową oraz uwagę i pamięć. 

Należy jednak podkreślić, iż niezależnie od tych różnic wszystkie oceny są niskie czyli 

ojcowie u swych dzieci raczej nie widzą zaburzeń w ich zachowaniach. Najwyższy średni dla 

grupy wynik to wynik osiągnięty przez chłopców w skali percepcji słuchowej, wynosi on 

7,175 pkt, co stanowi 34% wyniku maksymalnego (Xmax = 21pkt = 100%), świadczącego o 

bardzo silnych zaburzeniach tej sfery. Ten wynik można interpretować, jako wskazujący na 

umiarkowany – wg ojców – poziom zaburzeń percepcji słuchowej. Podobnie wysoki jest dla 

chłopców wynik wskazujący na umiarkowane zaburzenia w obszarze uwagi i pamięci (6,225 

pkt czyli 30%). Rys. 1 ilustruje owe różnice w ocenach dawanych dziewczynkom i chłopcom 
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przez ich ojców. 

Tab. 1b. Ryzyko dysleksji u córek i synów wg ocen ojców   

Obszar ryzyka lateralizacja 
sprawność 
ruchowa 

percepcja 
wzrokowa 

percepcja 
słuchowa 

uwaga         
i pamięć 

płeć dziecka LA SR PW PS UP 

córki 3,541 3,076 3,834 3,976 3,920 

synowie 5,303 4,271 4,987 7,175 6,255 

F 11,007 5,624 4,240 11,036 12,014 

p 0,001* 0,018* 0,040* 0,001* 0,001* 

różnica CH>DZ CH>DZ CH>DZ CH>DZ CH>DZ 

Źródło: opracowanie własne     

Rys. 1. Ryzyko dysleksji u córek i synów 
           wg ocen ojca

-  
1,000 
2,000 
3,000 
4,000 
5,000 
6,000 
7,000 
8,000 

LA SR PW PS UP

córki synowie
 

Środowisko, wykształcenie matki i płeć dziecka a ocena ryzyka dysleksji przez matkę 

Wyniki MANOVA pokazują (por. Tab. 2), że w przypadku analizy ocen danych przez 

matki dzieci istotny okazał się wpływ wszystkich trzech czynników, tj. środowiska, poziomu 

wykształcenia matki oraz płci dziecka, a także interakcji środowiska i wykształcenia matki. 

Oznacza to nie tylko, że matki w różnych środowiskach i o różnym poziomie wykształcenia 

odmiennie oceniały synów i córki, ale także to, że w danym typie środowiska ocena synów i 

córek uzależniona była od poziomu wykształcenia matki. 

Tab. 2. Środowisko, wykształcenie matki i płeć dziecka a ryzyko dysleksji (MANOVA) (n=301)  

Czynnik Efekt 
Lambda 
Wilksa 

R Rao df 1 df 2 p 

1 środowisko 0,899 2,926 10 534 0,001* 

2 wykształcenie ojca 0,929 1,988 10 534 0,033* 

3 płeć dziecka 0,886 6,859 5 267 <0,001* 

1 x 2 środowisko x  wykształcenie  0,889 1,602 20 886 0,046* 

1 x 3 środowisko x płeć 0,955 1,255 10 534 0,253 

2 x 3 wykształcenie x płeć 0,941 1,655 10 534 0,089 

1 x 2 x 3 środowisko x  wykształcenie x płeć 0,923 1,091 20 886 0,353 

Źródło: opracowanie własne      
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1. Środowisko a ocena ryzyka dysleksji u dziecka przez matkę 

Związek poziomu oszacowania ryzyka dysleksji ze środowiskiem pokazują Tab. 3 i 

Rys. 2. Jak widać, sprawność ruchowa dziecka oraz poziom jego percepcji wzrokowej był 

oceniany przez matki podobnie w każdym typie środowiska zamieszkania, tj. oceny były 

niezależne od środowiska. W tych też dwóch obszarach wskaźniki ryzyka dysleksji są niższe i 

bardziej do siebie podobne niż w pozostałych trzech obszarach. W obszarze zachowań 

związanych z lateralizacją matki z małych miast widziały istotnie więcej zaburzeń u swych 

dzieci (średni wynik wynosi 5,854 pkt czyli stanowi 28% wyniku maksymalnego) niż matki 

ze środowiska wiejskiego (4,705 czyli 22%), a te z kolei istotnie więcej niż matki z dużych 

miast (3,796 czyli 18%). W przypadku percepcji słuchowej i ekspresji mowy oraz uwagi i 

pamięci sytuacja jest podobna. Najwięcej zaburzeń wskazywały matki z małych miast 

(percepcja słuchowa: 6,589 pkt czyli 31%; uwaga i pamięć: 6,076 czyli 29%), a istotnie mniej 

i podobnie względem siebie matki z dużych miast (PS: 21% i UP: 21%) i wsi (PS: 23% i UP: 

21%). Rys. 2 pokazuje, iż oceny dawane dzieciom przez matki są nie tylko znacznie bardziej 

podobne do siebie w środowisku wiejskim i dużego miasta, ale też, że oba profile są bardziej 

harmonijne, mniejsze są więc różnice między oceną poszczególnych obszarów ryzyka 

dysleksji. W małych miastach matki okazały się znacznie surowsze w swych ocenach, 

wyraźnie wskazując na trzy obszary zaburzeń zachowania dziecka, tj. lateralizację, percepcję 

słuchową oraz uwagę i pamięć. Profil jest więc dużo mniej harmonijny niż w dwóch 

pozostałych środowiskach. 

Tab. 3. Ryzyko dysleksji wg ocen matek w zależności od środowiska  

Obszar 
ryzyka 

lateralizacja 
sprawność 
ruchowa 

percepcja 
wzrokowa 

percepcja 
słuchowa 

uwaga                
i pamięć 

środowisko LA SR PW PS UP 

wieś 4,705 3,787 4,489 4,900 4,366 

małe miasto 5,854 4,536 4,947 6,589 6,076 

duże miasto 3,796 3,586 3,855 4,343 4,408 

F 7,130 2,086 2,763 6,749 4,762 

p 0,001* 0,126 0,065 0,001*  0,009*  

różnica DM<W<MM W=MM=DM W=MM=DM W=DM<MM W=DM<MM 

Żródło: opracowanie własne     
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Rys. 2. Ryzyko dysleksji wg matek
            a środowisko

-  
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2. Wykształcenie matki  a ocena ryzyka dysleksji u dziecka przez matkę 

Wpływ poziomu wykształcenia matki pokazują Tab. 4 i Rys. 3. Czynnik ten okazał się 

istotny tylko w przypadku oceny zachowań związanych z percepcją wzrokową dziecka 

(p=0,002). Matki o wykształceniu podstawowym lub zawodowym wskazywały na znacznie 

więcej zaburzeń u swych dzieci (5,805 czyli  28%) niż matki o wykształceniu średnim (3,782 

czyli 18%) i wyższym (19%). Natomiast ocena ryzyka dysleksji w obszarach: lateralizacji, 

sprawności ruchowej, percepcji słuchowej oraz uwagi i pamięci jest podobna u matek o 

różnym poziomie wykształcenia. Analiza profilu pięciu badanych obszarów dla grupy matek 

o wykształceniu najniższym pokazuje, iż były one najsurowsze w ocenie swych dzieci. 

Wskaźnik zaburzeń wynosi dla lateralizacji 26%, dla sprawności ruchowej 21%, percepcji 

wzrokowej 28%, percepcji słuchowej 28%, uwagi i pamięci 26% i oznacza w każdym 

przypadku zaburzenia o przynajmniej umiarkowanym stopniu nasilenia. Widać też, iż 

znacznie więcej podobieństw w układzie profilu jest między matkami ze środowiska małego i 

dużego miasta niż dla innych porównań. Może to oznaczać, albo to, że rzeczywiście oceny 

matek o wykształceniu podstawowym lub zawodowym są trafne, bo być może formułowane 

na podstawie porównania swego dziecka z jego rówieśnikami w przedszkolu albo też matki te  

dysponują niewielką wiedzą odnośnie do prawidłowości rozwoju dziecka i w konsekwencji 

mogą ulegać błędowi generalizacji negatywnej, traktując „typowe” dla wieku rozwojowego 

trudne zachowania swych dzieci, jako zachowania nieprawidłowe. 

Tab. 4. Ryzyko dysleksji wg ocen matek w zależności od ich wykształcenia  

Obszar ryzyka lateralizacja 
sprawność 
ruchowa 

percepcja 
wzrokowa 

percepcja 
słuchowa 

uwaga                
i pamięć 

wykształcenie LA SR PW PS UP 

pods./zaw.            5,464               4,349               5,805               5,863               5,599    

średnie            4,344               3,373               3,782               4,447               4,526    

wyższe            4,545               4,187               4,018               5,532               4,725    

F             1,876               2,176               6,613               2,532               1,524    
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p            0,155               0,115     0,002*           0,081               0,219    

różnica P/Z=Ś=W P/Z=Ś=W P/Z>Ś=W P/Z=Ś=W P/Z=Ś=W 

Źródło: opracowanie własne     

Rys. 3. Ryzyko dysleksji wg matek 
         a ich wykształcenie
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3. Płeć dziecka  a ocena ryzyka dysleksji przez matkę 

Płeć dziecka okazała się czynnikiem ważnym, zarówno bowiem matki, jak i ojcowie 

zgodnie wskazywali na wyższy poziom zaburzeń u synów niż u córek, podobna też była 

struktura ich oszacowań analizowana metodą taksonomii wrocławskiej (Brzezińska, 2003a). 

Tab. 5 potwierdza to w odniesieniu aż do czterech z pięciu badanych obszarów ryzyka 

dysleksji ocenianego przez matki dzieci. Jedynie w zakresie zaburzeń percepcji wzrokowej 

matki oceniły podobnie córki (4,387 czyli 21%) i synów (4,744 czyli 22%). W zakresie 

lateralizacji wskaźnik dla chłopców wynosi 27%, a dla dziewczynek – 19%, sprawności 

ruchowej: dla chłopców – 22%, dla dziewczynek – 16%, percepcji słuchowej: dla chłopców – 

28%, dla dziewczynek – 22%, uwagi i pamięci: dla chłopców – 28%, dla dziewczynek – 19%. 

Oba profile, mimo różnicy poziomów ocen, mają podobną konfigurację z wyjątkiem ostatniej 

cechy, mianowicie uwagi i pamięci. Matki znacznie gorzej oceniają ten wymiar 

funkcjonowania synów niż córek, różnica wynosi 9%. 

Tab. 5 . Ryzyko dysleksji u córek i synów wg ocen matek   

Obszar ryzyka lateralizacja 
sprawność 
ruchowa 

percepcja 
wzrokowa 

percepcja 
słuchowa 

uwaga       
i pamięć 

płeć dziecka LA SR PW PS UP 

córki 3,969 3,348 4,387 4,577 3,973 

synowie 5,600 4,591 4,744 5,978 5,927 

F  10,703 8,334 0,547 6,205 13,641 

p 0,001* 0,004* 0,460 0,013* <0,001* 

różnica CH>DZ CH>DZ Ch=DZ CH>DZ CH>DZ 

Źródło: opracowanie własne     
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Rys. 4. Ryzyko dysleksji u córek i synów 
           wg ocen matek

-  
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4. Interakcja wpływu środowiska i wykształcenia matki a ocena ryzyka dysleksji  

    u córek przez matki 

Ponieważ płeć ocenianego dziecka okazała się ważnym czynnikiem różnicującym 

oceny matki, wykonano dodatkowo dwie dwu-czynnikowe analizy wariancji MANOVA – 

oddzielnie dla dziewczynek (n=142; brak pełnych danych – 7 dziewczynek) i chłopców 

(n=138; brak pełnych danych – 14 chłopców). Układ czynników był w obu przypadkach taki 

sam: czynnik 1 – środowisko (trzy poziomy), czynnik 2 – wykształcenie matki (trzy poziomy) 

oraz interakcja czynnika 1 i 2 (środowisko x wykształcenie matki). W obrębie każdej płci 

porównywano więc wyniki dla dziewięciu grup (3 poziomy środowiska x 3 poziomy 

wykształcenia matki). 

Wyniki tej analizy dla dziewczynek przedstawia Tab. 6. Jak widać, istotna okazała się 

jedynie interakcja rodzaju środowiska i poziomu wykształcenia matki, zaś wpływ oddzielnie 

środowiska i wykształcenia nie był istotny. Kolejne tabele (tab. 7a, 7b i 7c) pokazują wartości 

średnie dla ocen ryzyka dysleksji w dziewięciu porównywanych grup dziewczynek. 

Nieistotne okazały się różnice w ocenie lateralizacji oraz uwagi i pamięci – niezależnie od 

rodzaju swego wykształcenia i typu środowiska matki dokonywały podobnych ocen. 

Najwięcej istotnych różnic zanotowano w odniesieniu do sprawności ruchowej, następnie 

percepcji wzrokowej oraz percepcji słuchowej. Wartości istotnie różniące się od siebie 

zaznaczono w odpowiednich kolumnach Tab. 7a, 7b i 7c. Na Rys. 5 widać, iż najbardziej 

zróżnicowane oceny ryzyka dysleksji dawały matki ze środowiska wiejskiego (różna 

konfiguracja profilu w zależności od wykształcenia), a następnie ze środowiska wielkiego 

miasta. Matki w małych miastach o różnym poziomie wykształcenia dawały oceny 

najbardziej podobne do siebie. 
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Tab. 6. Środowisko i wykształcenie matki  a ocena ryzyka dysleksji u córek (n=142) – dwuczynnikowa MANOVA 

Czynnik Zmienna Lambda Wilksa R Rao df 1 df 2 poziom p 

1 środowisko 0,957 ,571 10 258 0,836 

2 wykształcenie 0,901 1,374 10 258 0,192 

1 x 2 środowisko x wykształcenie 0,776 1,699 20 428 0,030* 

Źródło: opracowanie własne 

Tab. 7a. Wieś: wykształcenie matki a ocena ryzyka dysleksji u dziewczynek  

wykształcenie kod n symbol LA SR PW PS UP 

1. podstawowe/zawodowe 0.0 12 (w) P/Z 4,417 5,917 6,583 4,583 4,583 

2. średnie 0.1 15 (w) Ś 4,067 2,400 4,733 5,067 3,267 

3. wyższe 0.2 6 (w) W 3,333 1,833 3,000 2,667 3,833 

razem   33             

Tab. 7b. Małe miasto: wykształcenie matki a ocena ryzyka dysleksji u dziewczynek 

wykształcenie kod n symbol LA SR PW PS UP 

4. podstawowe/zawodowe 1.0 8 (mm) P/Z 5,250 3,000 5,125 4,625 4,375 

5. średnie 1.1 19 (mm) Ś 4,421 3,211 3,368 5,000 3,474 

6. wyższe 1.2 18 (mm) W 3,722 3,611 4,389 5,944 4,667 

razem   45             

Tab. 7c. Duże miasto: wykształcenie matki a ocena ryzyka dysleksji u dziewczynek 

wykształcenie kod n symbol LA SR PW PS UP 

7. podstawowe/zawodowe 2.0 10 (dm) P/Z 2,500 3,200 5,000 4,700 2,600 

8. średnie 2.1 33 (dm) Ś 3,818 2,818 3,091 3,606 5,242 

9. wyższe 2.2 21 (dm) W 4,190 4,143 4,190 5,000 3,714 

razem   64             

Źródło: opracowanie własne 

Zastosowanie testu T - Tukey’a w wersji odpowiedniej dla porównywania grup o 

nierównych liczebnościach pokazuje, iż poziom ryzyka dysleksji w obszarze lateralizacji oraz 

uwagi i pamięci jest oceniany przez matki podobnie i niezależnie od środowiska i poziomu 

ich wykształcenia (poziom istotności różnic między średnimi dla wszystkich porównywanych 

kombinacji par grup wynosił p>0,05). Natomiast różnice istotne między grupami dotyczą 

trzech obszarów: 

(1) sprawność ruchowa: matki z wykształceniem podstawowym lub zawodowym na wsi 

oceniały sprawność ruchową swych córek jako dużo niższą (5,917, co stanowi 28% 

wyniku maksymalnego) niż matki na wsi z wykształceniem średnim (2,400 – 11%) i 

wyższym (1,833 – 9%) przy p=0,005 i niż matki w dużym mieście z wykształceniem 

średnim (2,818 – 13%)  przy p=0,002, 

(2) percepcja wzrokowa: matki z wykształceniem podstawowym lub zawodowym na wsi 

oceniały ją u swych córek jako dużo niższą (6,583 – 31%) niż matki na wsi z 

wykształceniem wyższym (3,000 – 14%) przy p=0,019 i niż matki w małym (3,368 – 

16%) i w dużym mieście z wykształceniem średnim (3,091 – 15%) przy p=0,005, 
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(3) percepcja słuchowa: matki z wykształceniem wyższym w małym mieście oceniały ją u 

swych córek jako dużo niższą (5,944 – 28%) niż matki z wykształceniem średnim w 

dużym mieście (3,606 – 17%) przy p=0,032. 
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Rys. 5.  Środowisko i wykształcenie matki a ocena ryzyka dysleksji  
u dziewczynek (n=142; dwuczynnikowa MANOVA) 
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5. Interakcja wpływu środowiska i wykształcenia matki a ocena ryzyka dysleksji  

    u synów przez matki 

Wyniki analizy wpływu środowiska i wykształcenia matki na oceny ryzyka dysleksji u 

chłopców przedstawia Tab. 8. Analizę przeprowadzono na 138 chłopcach, Analiza wariancji 

pokazała, iż w przypadku chłopców środowisko i wykształcenie matki są czynnikami 

istotnymi dla oceny ryzyka dysleksji, działającymi jednak niezależnie od siebie. Bardziej 

istotny okazał się wpływ środowiska (p= 0,00015) niż wykształcenia (p=0,0619). Dla 

porównania sporządzono takie same tabele, jak dla ocen dziewczynek. Zawierają one wartości 

średnie dla porównywanych dziewięciu grup chłopców. Wartości istotnie różniące się od 

siebie zaznaczono w odpowiednich kolumnach Tab. 9a, 9b i 9c. 

Tab. 8. Środowisko i wykształcenie matki a ocena ryzyka dysleksji u synów (n=138) – dwuczynnikowa MANOVA 

Czynnik Zmienna Lambda Wilksa R Rao df 1 df 2 poziom p 

1 środowisko 
0,762 3,635 10 250 <0,001** 

2 wykształcenie 
0,871 1,795 10 250 0,062* 

1 x 2 środowisko x wykształcenie 
0,862 0,954 20 415 0,518 

Źródło: opracowanie własne 

Tab. 9a. Wieś: wykształcenie matki a ocena ryzyka dysleksji u chłopców   

wykształcenie kod n symbol LA SR PW PS UP 

1. podstawowe/zawodowe 0.0 12 (w) P/Z 8,167 5,500 7,167 7,083 7,583 

2. średnie 0.1 6 (w) Ś 3,833 2,500 3,000 2,833 2,333 

3. wyższe 0.2 7 (w) W 4,857 4,571 5,000 7,000 4,429 

razem   25             

         

Tab. 9b. Małe miasto: wykształcenie matki a ocena ryzyka dysleksji u chłopców 

wykształcenie kod n symbol LA SR PW PS UP 

4. podstawowe/zawodowe 1.0 10 (mm) P/Z 9,200 5,600 7,000 9,600 9,200 

5. średnie 1.1 14 (mm) Ś 6,929 6,214 5,929 7,429 9,071 

6. wyższe 1.2 12 (mm) W 6,250 5,500 4,333 8,083 6,917 

razem   36             

         

Tab. 9c. Duże miasto: wykształcenie matki a ocena ryzyka dysleksji u chłopców 

wykształcenie kod n symbol LA SR PW PS UP 

7. podstawowe/zawodowe 2.0 23 (dm) P/Z 3,130 2,478 3,391 4,174 4,826 

8. średnie 2.1 26 (dm) Ś 3,731 3,346 2,654 3,000 3,962 

9. wyższe 2.2 28 (dm) W 5,107 4,893 4,000 5,429 5,429 

razem   77             

 

Zastosowanie testu T - Tukey’a – tak jak wyżej w wersji odpowiedniej dla 

porównywania grup o nierównych liczebnościach - pokazuje, iż jedynie poziom ryzyka 

dysleksji w obszarze sprawności ruchowej synów jest oceniany przez matki podobnie i 
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niezależnie od środowiska i poziomu ich wykształcenia (poziom istotności różnic między 

średnimi dla wszystkich porównywanych kombinacji par grup wynosił p>0,05). Natomiast 

różnice istotne między grupami dotyczą pozostałych czterech obszarów, choć różnic tych jest 

niewiele: 

(4) lateralizacja: matki z wykształceniem podstawowym lub zawodowym w małym mieście 

oceniały ją u swych synów jako dużo bardziej zaburzoną (9,200, co stanowi aż 44% 

wyniku maksymalnego) niż matki o takim samym wykształceniu z dużych miast (3,130 – 

15%), różnica wynosi tutaj 29% i jest istotna przy p=0,023, 

(5) percepcja wzrokowa: matki z wykształceniem podstawowym lub zawodowym na wsi 

oceniały ją u swych synów jako bardziej zaburzoną (7,167 – 34%) niż matki z dużych 

miast z wykształceniem średnim (2,654 – 13%), różnica rzędu 21% jest istotna na 

poziomie p=0,038, 

(6) percepcja słuchowa: matki z wykształceniem podstawowym lub zawodowym w małym 

mieście oceniały ją jako dużo gorszą (9,600- 46%) niż matki z wykształceniem średnim w 

dużym mieście (3,000 – 14%), różnica 32% jest istotna przy p=0,040, 

(7) uwaga i pamięć: matki z wykształceniem średnim w małym mieście oceniały ją jako 

bardziej zaburzoną (9,071 – 43%) niż matki z wykształceniem średnim w dużym mieście 

(3,962 – 19%), różnica 24% jest istotna przy p=0,021.  

Ponieważ rodzaj środowisko i typ wykształcenia matki nie wchodziły ze sobą w 

interakcję w przypadku oceny ryzyka dysleksji u chłopców sporządzono dwa rysunki. Rys. 6 

– analogicznie jak w przypadku ocen dziewczynek – pokazuje podobieństwa vel różnice w 

ocenach matek o różnym poziomie wykształcenia oddzielnie dla trzech typów środowisk, 

natomiast Rys. 7 – odwrotnie: różnice w ocenach matek o takim samym poziomie 

wykształcenia w różnych środowiskach. 

Rys. 6 pokazuje, iż najbardziej podobne do siebie oceny dawały swym synom – 

niezależnie od poziomu wykształcenia - matki w dużych miastach. One też były znacznie 

łagodniejsze (wyniki mieszczą się w przedziale 2-6 pkt) w ocenach niż matki z miast małych i 

ze środowiska wiejskiego.  Profile dla dużego miasta są najbardziej wyrównane (harmonijne). 

Profile dla ocen matek ze środowiska małego miasta wskazują na najwyższy w całej grupie 

poziom zaburzeń u dzieci i na podobieństwo ocen matek z wykształceniem  średnim i 

wyższym (ich oceny mieszczą się w przedziale 4-8 pkt). W środowisku wiejskim różnice 

między matkami związane z ich wykształceniem są największe, a wyniki mieszczą się w 

przedziale 2-8 pkt. Najsurowsze okazały się matki z wykształceniem podstawowym lub 
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zawodowym na wsiach i w małych miastach. Można też powiedzieć, iż wykształcenie matki 

okazuje się być czynnikiem najbardziej różnicującym ocenę ryzyka dysleksji u dzieci w 

środowisku wiejskim. Im gorzej wykształcona matka tym więcej przypisuje dziecku zaburzeń 

w zachowaniu. W środowisku wielkiego miasta jest odwrotnie – najbardziej wykształcone 

matki najsurowiej oceniały swoje dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6.  Środowisko i wykształcenie matki a ocena ryzyka dysleksji u chłopców   
            (n=138; dwuczynnikowa MANOVA) 
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Rys. 7.  Wykształcenie matki i środowisko i a ocena ryzyka dysleksji u chłopców   
            (n=138; dwuczynnikowa MANOVA) 
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Z kolei Rys. 7  pokazuje, iż najbardziej podobne są do siebie oceny matek z 

wykształceniem wyższym – w każdym typie środowiska ich oceny mieściły się w przedziale 

4-8 pkt, a profile miały podobną konfigurację. Oceny matek o wykształceniu podstawowym 

lub zawodowym mieszkających w różnych środowiskach mieszczą się w przedziale 2-10 pkt, 

ale znacznie się od siebie różnią, przy czym oceny matek mieszkających na wsi i w małych 

miastach są do siebie podobne i istotnie różne od ocen matek z dużych miast (znacznie 

łagodniejszych w ocenach dzieci). Z kolei oceny matek o wykształceniu średnim, mieszczące 

się także jak wyżej w przedziale 2-10 pkt, są bardziej zbliżone do siebie w środowisku 

wiejskim i dużego miasta, są to też oceny dużo niższe od matek z małych miast. 

Wyniki te – zilustrowane na Rys. 6 i Rys. 7 -  mogą świadczyć o tym, iż im wyższe 

jest wykształcenie matki tym jest ona bardziej niezależna w swych opiniach o dziecku od 

otoczenia, w którym mieszka. Im niższe wykształcenie tym surowsze oceny dziecka i większe 

„środowiskowe uwikłanie”. 

Wnioski i dyskusja 

Wyniki te potwierdzają wielokrotnie spotykane w literaturze stwierdzenie, iż chłopcy 

częściej przejawiają zaburzenia o charakterze dyslektycznym niż dziewczynki (np. 

Bogdanowicz, 2002, s. 73). W naszych badaniach i oceny matki i oceny ojca także ujawniły 

tę tendencję. Co jednak ciekawe, to to, iż ojcowie oceniali zaburzenia u dzieci (zarówno 

córek, jak i synów) jako mniej nasilone niż matki. Także w ich przypadku ani miejsce 

zamieszkania rodziny ani ich poziom wykształcenia nie był powiązany z tym, jak oceniali 

swe dzieci. W przypadku matek okazało się, że one także inaczej oceniają córki (lepiej) i 

synów (gorzej), ale że wpływ na to ma ich poziom wykształcenia, a w zależności od 

środowiska zamieszkania jest to inny wpływ. Matki lepiej wykształcone oceniały swe dzieci 

w sposób bardziej spójny, mniej było ocen skrajnych, profil był bardziej harmonijny. Im 

wyższy był poziom wykształcenia tym oceny bardziej zależały od niego a mniej od 

środowiska zamieszkania. Najbardziej surowymi w ocenach okazały się matki z 

wykształceniem podstawowym lub zawodowym ze wsi i z małych miast. 

Wyniki nasze pokazują więc, iż bardziej rzetelnym informatorem o zachowaniu 

dziecka w wieku przedszkolnym jest jego matka, a nie ojciec, ale że należy brać pod uwagę 

poziom wykształcenia matki, która udziela informacji o dziecku. Niższy poziom 

wykształcenia to także niższy zasób ogólnej wiedzy o prawidłowościach rozwoju dziecka i 

roli różnych czynników w jego rozwoju. Z drugiej strony nawet w przypadku rodziców z 

najniższym poziomem wykształcenia pochodzące od nich dane są cennym źródłem informacji 



Anna Brzezińska, Ocena ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym przez rodziców i jej uwarunkowania 

 18

np. dla nauczyciela o tym, jak widzą swoje dziecko i jak oceniają różne jego zachowania. 

Wydaje się jednak – po analizie wszystkich zebranych przez nas wyników (por. Brzezińska, 

2003a, 2003b; Brzezińska, Nerło, 2003), iż dobrym rozwiązaniem jest zbieranie i 

porównywanie danych o dziecku zarówno od jego matki, niezależnie od jej poziomu 

wykształcenia, jak i od nauczycielki. Każda z nich ma kontakt z dzieckiem w innych 

sytuacjach i zapewne do innego standardu porównuje jego zachowania. Łączna analiza tych 

danych z pewnością pozwoli nie tylko na wyłonienie dzieci ryzyka dysleksji, ale tez na 

udzielenie mu w porę kompleksowej pomocy, realizowanej i w domu rodzinnym dziecka 

właśnie przez matkę, w i przedszkolu przez jego nauczycielkę. 
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Streszczenie 

Celem artykułu jest analiza oceny poziomu ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym przez oboje 
rodziców w zależności do czynników uznanych za istotne: środowiska, w którym żyje rodzina, wykształcenia 
matki i ojca oraz płci dziecka.. Badana grupa liczyła 301 dzieci, a oszacowania poziomu ryzyka dysleksji 
dokonywali niezależnie od siebie matka i ojciec dziecka. Narzędziem badawczym była zmodyfikowana skala 
ryzyka dysleksji autorstwa Marty Bogdanowicz. W wyniku wcześniej przeprowadzonych badań pilotażowych 
dokonano wielu zmian skali oryginalnej (Brzezińska, Nerło, 2003). Zastosowana przez nas składała się z 35 
pozycji z  5-punktowymi skalami szacunkowymi i dotyczyła objawów ryzyka dysleksji w pięciu obszarach: 
lateralizacja, sprawność ruchowa, percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa i ekspresja mowy, uwaga i pamięć. 
Zastosowanie trój-czynnikowej MANOVA pokazało, iż w przypadku ojców istotnym czynnikiem różnicującym 
ich oceny ryzyka dysleksji była tylko płeć dziecka, a u matek: środowisko (wieś, małe i duże miasto), poziom 
ich wykształcenia  i płeć dziecka. Zastosowanie dwu-czynnikowej MANOVA pokazało, iż w przypadku chłopców 
istotny był oddzielny wpływ środowiska i wykształcenia matki, a w przypadku dziewczynek istotna okazała się 
interakcja tych dwóch czynników. Oboje rodzice zgodnie częściej wskazywali na wyższy poziom ryzyka 
dysleksji u chłopców niż u dziewczynek. 
 
 


