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Trudności z opanowaniem umiejętności czytania i pisania to problem, którym wielu 

badaczy zajmuje się od dawna. Pojawiają się różne opisowe definicje dysleksji, różne 

koncepcje wyjaśniające mechanizm jej powstawania i odpowiedzialne za to czynniki (por. 

Gibson, Levin, 1978; Snowling, 2001; przegląd w: Bogdanowicz, 1999, 2002; także 

Jabłoński, 2002). Wielość hipotez i wielość prowadzonych badań nie skutkują jednak równie 

licznymi pomysłami, co do efektywnych metod pomocy dzieciom już w wieku 

przedszkolnym, gdy dopiero kształtuje się ich gotowość do nabywania mowy pisanej, jak i na 

etapie edukacji elementarnej, gdy umiejętność ta jest w sposób intencjonalny kształtowana i 

stanowi nie tylko podstawowe zadanie dla edukacji, ale jest wymieniana jako jedno z 

ważniejszych zadań rozwojowych (Havighurst, 1981), jakość rozwiązania którego 

determinuje jakość dalszego rozwoju dziecka. Na „rewolucyjne” znaczenie opanowania 

mowy pisanej dla dalszego biegu życia dziecka i jego osiągnięć szkolnych szczególną uwagę 

zwracał już dawno w swych pracach L. S. Wygotski (1971, 1978)1. 

Problem 

Nasze badania nad oceną ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym miały 

służyć sprawdzeniu wiarogodności narzędzia służącego wstępnej selekcji dzieci i określeniu, 

kto powinien być owym pierwszym informatorem - na podstawie tego, czy oceny matki, ojca 

i nauczycielki dziecka pokrywają się ze sobą czy nie. Celem badań była więc ocena poziomu 

ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym. Osobami udzielającymi informacji byli 

oboje rodzice oraz nauczycielka dziecka2. Dobór dzieci do badań był celowy ze względu na 

wiek (3-6 lat) i fakt uczęszczania do przedszkola.  

Jednym z wielu pytań, na które poszukiwano odpowiedzi  było pytanie o poziom 

zgodności oceny ryzyka dysleksji dziecka dokonanej przez matkę, ojca i nauczycielkę  oraz o 

procent dzieci tzw. wysokiego ryzyka dysleksji w badanej próbie wg ocen tych trzech osób. 

                                                 
1 Por. artykuł pt.: Brzezińska, A. (2003b). Ryzyko dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym wg oceny 

nauczycielki. Edukacja, 2 (86), 64-76. 
2 Badania w różnych regionach Polski przeprowadziły: mgr Olga Bielarska, mgr Violetta Grabarska, mgr Joanna 

Hoffmann, mgr Sylwia Konior, mgr Anita Liber, mgr Mirosława Nerło, mgr Małgorzata Pasik. Ich prace 
magisterskie (Warszawa, 2003, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej) zawierają szczegółowe analizy opinii 
– dotyczących oszacowania ryzyka dysleksji – obojga rodziców i nauczycielek dziewczynek i chłopców w 
młodszym i starszym wieku przedszkolnym w środowisku miejskim i wiejskim. 



Anna Brzezińska, Ryzyko dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym wg oceny matki, ojca i nauczycielki... 

 2

Metoda i organizacja badań 

Badaniom poddano grupę 301 dzieci, będących w chwili badania wychowankami 

przedszkoli na wsi, w małych miastach i w dużych miastach. 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 przedszkolu, SRD-R 

wypełniała też nauczycielka dziecka. Wykorzystane narzędzie powstało na podstawie 

oryginalnej Skali Ryzyka Dysleksji opracowanej przez Martę Bogdanowicz. Ryzyko dysleksji 

oceniane jest w pięciu obszarach, z których każdy reprezentowany jest przez 7 pozycji. 

Badane obszary to: lateralizacja, sprawność ruchowa, percepcja wzrokowa, percepcja 

słuchowa i ekspresja mowy oraz uwaga i pamięć. W każdej z pięciu skal badany mógł 

uzyskać maksymalnie 21 pkt. O dzieciach ryzyka dysleksji można mówić, gdy wartość 

wskaźnika przekracza 25%. Ogólnie, im wyższy wskaźnik tym wyższe ryzyko dysleksji u 

dziecka. 

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.  Na wsiach 

mieszkało 60 rodzin, w małych miastach 84 rodziny, a w dużych miastach 157 rodzin. W 

grupie ojców podobna liczba ojców ma wykształcenie podstawowe lub zawodowe (34%), 

średnie (35%) i wyższe (31%), a w grupie matek 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. Liczba dzieci w badanych 

rodzinach jest różna w zależności od środowiska. 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 badanych dzieci przedstawia praca pt. Poziom ryzyka dysleksji u dzieci w 

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

Wyniki 

Rodzice badanych dzieci oceniali ryzyko dysleksji niezależnie od nauczycielki. 

Poniżej przedstawiam wyniki analizy skupień wg metody k-średnich oddzielnie dla matek 

(n=310 dzieci), ojców (n=301 dzieci) i nauczycielek (n=213 dzieci) oraz łącznie dla matek, 

ojców i nauczycielek (n=205 dzieci).  
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Skupienia wyodrębnione przez matki  

Oceny matek pozwoliły na wyodrębnienie trzech skupień dzieci podobnych do siebie 

ze względu na poziom ryzyka dysleksji oraz konfigurację i harmonijność profilu pięciu 

badanych zmiennych. Różnice między trzema skupienia są statystycznie istotne dla każdej z 

pięciu zmiennych (por. Tab. 1a) czyli obszarów ryzyka dysleksji.  

W skupieniu nr 3 (n=28 dzieci) znalazły się dzieci o wysokim poziomie ryzyka 

dysleksji wg ocen ich matki. Oceny ryzyka dysleksji (por. Tab. 1b) mieszczą się w przedziale 

trzecim3, tj. 50%-74% (dyspersja otrzymana: 56%-62%) poza jednym wskaźnikiem – 39% 

dla sprawności ruchowej (ryzyko umiarkowane). Wg wysokości wskaźnika W% mamy 

następującą sekwencję, co do stopnia nasilenia zaburzeń: (1) percepcja słuchowa i ekspresja 

mowy - 62%, (2) lateralizacja - 59% oraz uwaga i pamięć - 59%, (3) percepcja wzrokowa – 

57% i (4) sprawność ruchowa – 39%. Dzieci wyodrębnione jako „dzieci ryzyka” stanowią 9% 

całej badanej grupy. Jak pokazuje to Rys. 1 profil dla tych dzieci nie tylko jest najwyższy, ale 

też najmniej harmonijny.  

W skupieniu nr 2 jest 156 dzieci czyli 52% całej grupy. Wskaźniki W% mieszczą się 

w przedziale drugim 25%-49% (dyspersja otrzymana: 24%-32%), mówiącym o 

umiarkowanym poziomie ryzyka dysleksji. W tej grupie, podobnie jak wyżej, matki widziały 

istotnie mniej zaburzeń w sferze sprawności ruchowej (wskaźnik W% wynosi 24%) niż w 

pozostałych sferach. Sekwencja jest następująca: (1) percepcja słuchowa i ekspresja mowy – 

32% oraz uwaga i pamięć – 32%, (2) percepcja wzrokowa – 27% i lateralizacja – 26% oraz 

(3) sprawność ruchowa – 24%.  

W skupieniu nr 1 znalazło 118 dzieci czyli 39% całej grupy. Matki bardzo rzadko 

wskazywały tu na zaburzenia funkcjonowania dziecka (por. Tab. 1b). Wskaźniki W% 

mieszczą się w przedziale pierwszym 0%-24% (dyspersja otrzymana: 9%-12%). W tej grupie 

oceny ryzyka dysleksji w poszczególnych obszarach najmniej różnią się od siebie. 

Porównanie trzech profili pokazuje, że im wyższe ryzyko dysleksji tym profil staje się 

mniej harmonijny, tj. większe są różnice między ocenami ryzyka w badanych obszarach. I 

odwrotnie: im mniejsze ryzyko, tym oceny bardziej podobne do siebie i profil bardziej 

harmonijny (płaski). Albo działa tutaj efekt halo: gdy matka ocenia jakiś obszar ważny wg 

niej jako zaburzony jej oceny mogą ulegać generalizacji na inne obszary, albo też ryzyko 

dysleksji wiąże się właśnie z pojawianiem się problemów w różnych obszarach 

funkcjonowania dziecka z niejednakowym nasileniem. 

                                                 
3 Przedział 1: 0%-24% - niskie ryzyko dysleksji, przedział 2: 25%-49% - umiarkowane ryzyko dysleksji; 

przedział 3: 50%-74% - wysokie ryzyko dysleksji; przedział 4: 75%-100% - bardzo wysokie ryzyko dysleksji. 
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Tab. 1a. Wyniki analizy wariancji dla ocen matek (analiza skupień wg metody k-średnich): n=301 dzieci 

obszar symbol Między SS df Wewn. SS df F p 

lateralizacja LA 2468,175 2 2079,977 299 177,402 <0,001 

sprawność ruchowa SR 1046,111 2 2367,276 299 66,065 <0,001 

percepcja wzrokowa PW 2701,688 2 1428,258 299 282,794 <0,001 

percepcja słuchowa PS 3206,856 2 2524,504 299 189,909 <0,001 

uwaga i pamięć UP 2873,759 2 2413,910 299 177,980 <0,001 

Źródło: opracowanie własne 

Tab. 1b. Średnie arytmetyczne i wskaźniki W% w skupieniach wyodrębnionych przez matki  

obszar symbol Skup. Nr  1 Skup. Nr  2 Skup. Nr  3 Skup. Nr  1 Skup. Nr  2 Skup. Nr  3 

lateralizacja LA 2,581 5,448 12,500 12,29 25,94 59,52 

sprawność 
ruchowa SR 2,301 5,033 8,107 10,96 23,97 38,61 

percepcja 
wzrokowa PW 1,942 5,666 11,893 9,25 26,98 56,63 

percepcja 
słuchowa PS 2,456 6,664 13,179 11,69 31,73 62,76 

uwaga i 
pamięć UP 2,442 6,729 12,321 11,63 32,04 58,67 

Źródło: opracowanie własne 

Rys. 1. Skupienia wyodrębnione przez matki

0,00

25,00

50,00

75,00

100,00

LA SR PW PS UP

Skup. Nr  1 Skup. Nr  2 Skup. Nr  3
 



Anna Brzezińska, Ryzyko dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym wg oceny matki, ojca i nauczycielki... 

 5

Skupienia wyodrębnione przez ojców 

Oceny ojców również pozwoliły na wyodrębnienie trzech skupień dzieci podobnych 

do siebie ze względu na poziom ryzyka dysleksji oraz konfigurację i harmonijność profilu. 

Różnice między trzema skupienia są statystycznie istotne dla każdej zmiennej (por. Tab. 2a).  

W skupieniu nr 3 (n=25 dzieci) znalazły się dzieci o wysokim poziomie ryzyka 

dysleksji  wg ocen ojca. Oceny ryzyka dysleksji (por. Tab. 2b) mieszczą się w przedziale 

trzecim, tj. 50%-74%, poza jednym wskaźnikiem – 32% dla sprawności ruchowej. Dyspersja 

otrzymana wynosi dla czterech obszarów 52%-69% i jest dużo większa niż w przypadku ocen 

dokonanych przez matki, co oznacza, iż ojcowie bardziej różnią się w swych ocenach niż 

matki. Wartości wskaźnika W% dla lateralizacji (LAM 59% < LAO 69%) oraz uwagi i pamięci 

(UPM 59% < UPO 67%) są dużo wyższe niż oceny matek. Mamy też nieco inną sekwencję co 

do nasilenia zaburzeń: (1) lateralizacja - 69% oraz uwaga i pamięć - 67%, (2) percepcja 

słuchowa i ekspresja mowy - 63%,  (3) percepcja wzrokowa – 52% i (4) sprawność ruchowa 

– 32%. Dzieci wyodrębnione jako „dzieci ryzyka” stanowią 8% całej badanej grupy. Jak 

pokazuje to Rys. 2., profil dla tych dzieci nie tylko jest najwyższy, ale też najmniej 

harmonijny, podobnie jak w przypadku ocen dokonanych przez matki. 

W skupieniu nr 2 jest 155 dzieci czyli 51% całej grupy. Wskaźniki W% mieszczą się 

w przedziale 25%-49% (dyspersja otrzymana: 25%-30%), mówiącym o umiarkowanym 

poziomie ryzyka dysleksji. Sekwencja jest następująca: (1) percepcja słuchowa i ekspresja 

mowy – 30% oraz uwaga i pamięć – 30%, (2) percepcja wzrokowa – 27% i lateralizacja – 

25% oraz (3) sprawność ruchowa – 25%.  

W skupieniu nr 1 znalazło 122 dzieci czyli 40% całej grupy. Wskaźniki W% mieszczą 

się w przedziale 0%-24% (dyspersja otrzymana: 9%-12%). W tej grupie oceny ryzyka 

dysleksji w poszczególnych obszarach najmniej różnią się od siebie. 

Rys. 2 pokazuje to samo, co u matek, tj. im wyższe ryzyko dysleksji, tym większe są 

różnice między ocenami ryzyka w badanych obszarach: skupienie nr 3 o dużym ryzyku 

dysleksji – rozrzut wyników w przedziale 32%-69% czyli różnica wynosi 37%;  skupienie nr 

2 o małym ryzyku dysleksji – przedział 25%-30% i różnica 5%; skupienie nr 1 – bardzo małe 

ryzyko dysleksji – przedział 9%-12% i różnica 3%. Uwagę zwraca bardzo wysoki wynik 

wskazujący na duże zaburzenia w obszarze lateralizacji (69%) wyższy o 10% od ocen matek 

oraz uwagi i pamięci (59%) wyższy o 8% od ocen matek. Analiza charakteru pozycji w 

kwestionariuszu i rozkład ocen (duże wartości odchylenia standardowego) w grupie ojców 

pokazują, że ocenianie zachowań dziecka związanych z lateralizacją sprawiało im najwięcej 
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trudności, podobnie duże odchylenie standardowe uzyskano dla ocen dotyczących uwagi i 

pamięci (Brzezińska, 2003a), co świadczy o dużym rozrzucie ocen ojców w tych dwóch 

obszarach.  

Tab. 2a. Wyniki analizy wariancji dla ocen ojców (analiza skupień wg metody k-średnich): n=301 dzieci 

obszar symbol Między SS df Wewn. SS df F p 

lateralizacja LA 3185,343 2 9614,092 299 49,532 <0,001 

sprawność ruchowa SR 1022,942 2 2150,179 299 71,124 <0,001 

percepcja wzrokowa PW 2129,350 2 1525,490 299 208,679 <0,001 

percepcja słuchowa PS 3035,177 2 2375,209 299 191,097 <0,001 

uwaga i pamięć UP 3212,234 2 2359,711 299 203,512 <0,001 

Źródło: opracowanie własne 

Tab. 2b. Średnie arytmetyczne i wskaźniki W% w skupieniach wyodrębnionych przez ojców  

obszar symbol Skup. Nr  1 Skup. Nr  2 Skup. Nr  3 Skup. Nr  1 Skup. Nr  2 Skup. Nr  3 

lateralizacja LA 2,413 5,204 14,400 11,49 24,78 68,57 

sprawność 
ruchowa SR 1,888 5,202 6,800 8,99 24,77 32,38 

percepcja 
wzrokowa PW 1,986 5,643 10,880 9,46 26,87 51,81 

percepcja 
słuchowa PS 2,292 6,266 13,280 10,91 29,84 63,24 

uwaga i 
pamięć UP 2,529 6,236 14,120 12,04 29,70 67,24 

Źródło: opracowanie własne 

Rys. 2. Skupienia wyodrębnione przez ojców
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Skupienia wyodrębnione przez nauczycielki 

Dane uzyskane od nauczycielek dotyczyły 213 dzieci spośród tych, które także 

oceniali matka i ojciec dziecka. Tutaj również wyodrębniono trzy skupienia, a różnice między 

trzema skupienia są statystycznie istotne dla każdej z pięciu zmiennych, tak samo jak w 

przypadku ocen matki i ojca (por. Tab. 3a).  

Tab. 3a. Wyniki analizy wariancji dla ocen nauczycielek (analiza skupień wg metody k-średnich): n=213 

obszar symbol Między SS df Wewn. SS df F p 

lateralizacja LA 2366,933 2 1402,344 210 177,223 <0,001 

sprawność ruchowa SR 1420,699 2 1632,550 210 91,375 <0,001 

percepcja wzrokowa PW 2824,712 2 1241,101 210 238,977 <0,001 

percepcja słuchowa PS 2740,595 2 1644,334 210 175,003 <0,001 

uwaga i pamięć UP 2726,359 2 1434,157 210 199,607 <0,001 

Źródło: opracowanie własne 

Tab. 3b. pokazuje podstawowe różnice między wyodrębnionymi skupieniami. Widać, 

iż – podobnie, jak u matki i ojca – im wyższe ryzyko dysleksji tym większe zróżnicowanie 

ocen, przy czym dla matek różnica między średnim wynikiem najmniejszym i największym, 

przeliczonymi na W%, wynosiła 25%, dla ojców aż 37%, a dla nauczycielek 17%. Te różnice 

można tłumaczyć przede wszystkim różnicą w poziomie wiedzy o rozwoju dziecka oraz 

wyższymi kompetencjami diagnostycznymi nauczycielek z jednej strony, a działaniem efektu 

halo u rodziców z drugiej (wyniki pokazywałyby, iż być może efekt halo jest u nauczycielek 

słabszy niż u rodziców). 

Tab. 3b. Różnice między skupieniami wyodrębnionymi na podstawie ocen nauczycielek (n=213) 

Nr Stopień ryzyka dysleksji Liczba dzieci % dzieci W%min – W%max Różnica W% 

3 Bardzo wysoki 38 18 43 - 60 17 

2 Umiarkowany 85 40 26 - 33 7 

1 Bardzo niski 90 42 09 - 13 4 

 Razem 213 100   

Źródło: opracowanie własne 

W skupieniu nr 3 (n=38 dzieci) znalazły się dzieci o wysokim poziomie ryzyka 

dysleksji  wg oceny nauczycielek. Oceny ryzyka dysleksji (por. Tab. 3c) mieszczą się w 

przedziale trzecim, tj. 50%-74% (dyspersja otrzymana: 56%-60%) poza jednym wskaźnikiem 

– 43% dla sprawności ruchowej (ryzyko umiarkowane). W tej grupie dzieci nauczycielki, 

podobnie jak oboje rodzice, widziały względnie mniej zaburzeń w sferze sprawności 

ruchowej (43%) niż w pozostałych sferach, chociaż więcej niż rodzice (matki - 39% i ojcowie 
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- 32%). Wg wysokości wskaźnika W% mamy następującą sekwencję co do nasilenia 

zaburzeń: (1) percepcja słuchowa i ekspresja mowy - 60%, (2) lateralizacja - 58%, percepcja 

wzrokowa – 57%, uwaga i pamięć - 56%, (3) sprawność ruchowa – 33%. Dzieci 

wyodrębnione jako „dzieci ryzyka” stanowią 18% całej badanej grupy.  

Tab. 3b. Średnie arytmetyczne i wskaźniki W% w skupieniach wyodrębnionych przez nauczycielki 

obszar symbol Skup. Nr  1 Skup. Nr  2 Skup. Nr  3 Skup. Nr  1 Skup. Nr  2 Skup. Nr  3 

lateralizacja LA 2,776 5,444 12,263 13,22 25,92 58,40 

sprawność 
ruchowa 

SR 2,471 6,867 9,026 11,77 32,70 42,98 

percepcja 
wzrokowa 

PW 1,859 6,844 12,053 8,85 32,59 57,40 

percepcja 
słuchowa 

PS 2,447 7,089 12,500 11,65 33,76 59,52 

uwaga i 
pamięć 

UP 2,000 6,729 11,763 9,52 32,04 56,01 

Źródło: opracowanie własne 

W skupieniu nr 2 jest 85 dzieci czyli 40% całej grupy. Wskaźniki W% mieszczą się w 

przedziale 25%-49% (dyspersja otrzymana: 26%-30%), mówiącym o umiarkowanym 

poziomie ryzyka dysleksji. Sekwencja jest następująca: (1) percepcja słuchowa i ekspresja 

mowy – 30% oraz uwaga i pamięć – 30%, (2) percepcja wzrokowa – 27% oraz (3) 

lateralizacja – 25% i sprawność ruchowa – 25%.  

W skupieniu nr 1 znalazło 90 dzieci czyli 42% całej grupy (por. Tab. 3c). Wskaźniki 

W% mieszczą się w przedziale 0%-24% (dyspersja otrzymana: 9%-12%). W tej grupie oceny 

ryzyka dysleksji w poszczególnych obszarach najmniej różnią się od siebie.  

Rys. 3. Skupienia wyodrębnione przez nauczycielki
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Skupienia wyodrębnione zgodnie przez matki, ojców i nauczycielki  

Dla grupy 205 dzieci spośród 301 dysponowano zbiorem wyników od obojga 

rodziców oraz od nauczycielki. Wykonana na tej grupie analiza skupień – jednocześnie na 

ocenach matki, ojca i nauczycielki - wyodrębniła trzy skupienia osób i dała możliwość 

odpowiedzi na pytanie o to, jaka jest zgodność między ocenami trzech oceniających osób pod 

względem zaliczenia dziecka do grupy wysokiego ryzyka dysleksji. Tab. 4a pokazuje, iż dla 

wszystkich zmiennych w trzech grupach ocen różnice między skupieniami były statystycznie 

istotne na poziomie p<0,001. Tab. 4b prezentuje najważniejsze różnice między skupieniami, 

natomiast Tab. 4c. zawiera wyniki średnie dla dzieci ze skupienia 1, 2 i 3 – wyniki surowe 

oraz przeliczone na W%. 

Tab. 4a. Wyniki analizy wariancji dla ocen matek, ojców i nauczycielek (analiza skupień wg metody k-średnich): n=205  

Ocena obszar symbol Między SS df Wewn. SS df F p 

matka lateralizacja LA 1 767,284 2 1888,638 202 94,510 <0,001 

  sprawność ruchowa SR 679,836 2 1906,389 202 36,018 <0,001 

  percepcja wzrokowa PW 1 656,197 2 1569,979 202 106,546 <0,001 

  percepcja słuchowa PS 1 892,654 2 2162,097 202 88,413 <0,001 

  uwaga i pamięć UP 1 938,430 2 1854,721 202 105,558 <0,001 

ojciec lateralizacja LA 3 202,956 2 8898,088 202 36,356 <0,001 

  sprawność ruchowa SR 691,448 2 1917,547 202 36,420 <0,001 

  percepcja wzrokowa PW 1 406,618 2 1518,192 202 93,577 <0,001 

  percepcja słuchowa PS 1 858,824 2 2170,473 202 86,498 <0,001 

  uwaga i pamięć UP 2 224,198 2 1866,992 202 120,324 <0,001 

nauczycielka lateralizacja LA 1521,902 2 1959,337 202 78,451 <0,001 

  sprawność ruchowa SR 1241,548 2 1689,554 202 74,219 <0,001 

  percepcja wzrokowa PW 1836,538 2 1965,218 202 94,387 <0,001 

  percepcja słuchowa PS 1883,509 2 2297,730 202 82,792 <0,001 

  uwaga i pamięć UP 1949,137 2 1927,038 202 102,158 <0,001 

Źródło: opracowanie własne 

Tab. 4b. Różnice między skupieniami w ocenach matek, ojców i nauczycielek (n=205) 

 
Nr 

 
Stopień ryzyka dysleksji 

 
Liczba dzieci 

 
% dzieci 

MATKI: 
przedział 
i wartość d 

OJCOWIE: 
przedział  
i wartość d 

NAUCZYCIELKI: 
przedział  
i wartość d 

3 Bardzo wysoki 20 09,8 38 – 61 
d = 23 

34 – 77 
d = 43 

43 – 63 
d = 20 

2 Umiarkowany 81 39,5 27-31 
d = 4 

26 – 28 
d = 2 

33 – 37 
d = 4 

1 Bardzo niski 104 50,7 13 – 17 
d = 4 

11 – 15 
d = 4 

13 – 17 
d = 4 

 Razem: 205 100    

Źródło: opracowanie własne 
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Jak widać, potwierdza się zależność uwidoczniona wyżej, gdy analizie poddano 

skupienia wyodrębnione oddzielnie dla matek, ojców i nauczycielek, a mianowicie im wyższy 

poziom ryzyka dysleksji, tym większe różnice między ocenami ryzyka w badanych 

obszarach. Największe różnice widać w grupie ojców (dla grup o małym ryzyku dysleksji 4% 

i 2%, a dla grupy o wysokim ryzyku dysleksji aż 43%). Matki i nauczycielki dokonywały 

podobnych oszacowań w każdej z trzech wyodrębnionych grup: bardzo niski poziom ryzyka 

dysleksji – 4% w obu grupach, podobnie po 4% w grupie o umiarkowanym poziomie ryzyka i 

23% u matek oraz 20% u nauczycielek w grupie o bardzo wysokim poziomie ryzyka 

dysleksji. Różnice te w postaci profilu płaskiego dla skupienia nr 2 i nr 1 oraz profilu bardzo 

zróżnicowanego dla skupienia 3 pokazuje Rys. 4. 

Tab. 4c. Średnie arytmetyczne i wskaźniki W% w skupieniach wyodrębnionych przez matki, ojców i nauczycielki 

Ocena obszar symbol Skup. Nr  1 Skup. Nr  2 Skup. Nr  3 Skup. Nr  1 Skup. Nr  2 Skup. Nr  3 

matka lateralizacja LA 2,88 5,81 12,90 13,71 27,67 61,43 

  sprawność ruchowa SR 2,75 5,70 8,00 13,10 27,14 38,10 

  percepcja wzrokowa PW 2,63 6,16 11,95 12,52 29,33 56,90 

  percepcja słuchowa PS 3,63 6,21 14,15 17,29 29,57 67,38 

  uwaga i pamięć UP 2,88 6,41 13,15 13,71 30,52 62,62 

ojciec lateralizacja LA 2,37 5,47 16,10 11,29 26,05 76,67 

  sprawność ruchowa SR 2,25 5,49 7,10 10,71 26,14 33,81 

  percepcja wzrokowa PW 2,47 5,58 11,15 11,76 26,57 53,10 

  percepcja słuchowa PS 3,20 5,84 13,60 15,24 27,81 64,76 

  uwaga i pamięć UP 2,82 5,84 14,15 13,43 27,81 67,38 

nauczycielka lateralizacja LA 3,14 7,02 11,65 14,95 33,43 55,48 

  sprawność ruchowa SR 3,14 7,70 9,15 14,95 36,67 43,57 

  percepcja wzrokowa PW 2,82 7,70 11,40 13,43 36,67 54,29 

  percepcja słuchowa PS 3,56 7,57 13,30 16,95 36,05 63,33 

  uwaga i pamięć UP 3,16 7,64 12,70 15,05 36,38 60,48 

Źródło: opracowanie własne 

Charakterystyka dwóch grup ryzyka dysleksji 

Dwa spośród trzech skupień to grupy dzieci z ryzykiem dysleksji. Skupienie nr 3 

tworzą dzieci o bardzo wysokim ryzyku dysleksji, w przypadku skupienia nr 2 można mówić 

o ryzyku umiarkowanym. Widać wyraźnie (por. Tab. 4b i 4c), iż oszacowania dokonane przez 

nauczycielki wskazują w przypadku drugiej grupy na wyższy poziom ryzyka dysleksji niż 

oszacowania matki i ojca.  

W skupieniu nr 3 – o najwyższym poziomie ryzyka dysleksji - sekwencję obszarów od 

najwyższego do najniższego poziomu ryzyka dysleksji pokazuje Tab. 5. Jak widać, większe 

jest podobieństwo ocen matek i nauczycielek niż ojców i nauczycielek. Profil ocen wg 

nauczycielek jest bardziej wyrównany niż profil ocen matek, a profil ocen ojca jest 
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najbardziej nieharmonijny (por. Rys. 4). Rys. 5. pokazuje oceny dzieci w skupieniu nr 3 

(n=20) dane przez oboje rodziców i nauczycielkę dziecka uszeregowane od ocen najwyższych 

(wyższe ryzyko dysleksji) do najniższych (mniejsze ryzyko dysleksji). Jedynie bardzo 

wysokie oszacowania ojców w obszarze lateralizacji zaburzają to uszeregowanie. Jak widać, 

w każdej z grup sprawność motoryczna dziecka przyjmuje najniższe wartości, być może 

wartość diagnostyczna tej skali jest niska, bo pozycje nie były trafnie dobrane albo też ten 

obszar funkcjonowania dziecka ma małą wartość prognostyczną dla szacowania ryzyka 

dysleksji u dzieci przedszkolnych z uwagi na to, iż rodzice i nauczycielka nie uważają 

zachowań, o jakie pytano za nieprawidłowe w tym wieku. 

Tab. 5a. Obszary ryzyka w grupie dzieci o bardzo wysokim poziomie ryzyka dysleksji (n=20) 

 Percepcja słuchowa Uwaga i pamięć Lateralizacja Percepcja wzrokowa Sprawność ruchowa 

NAUCZYCIELKI 63% 60% 55% 54% 44% 

   (PS = UP) > LA = (PW > SR)   

 Percepcja słuchowa Uwaga i pamięć Lateralizacja Percepcja wzrokowa Sprawność ruchowa 

MATKI 67% 63% 61% 60% 38% 

   PS > (UP = LA = PW) > SR   

 Lateralizacja Uwaga i pamięć Percepcja słuchowa Percepcja wzrokowa Sprawność ruchowa 

OJCOWIE 77% 67% 65% 53% 34% 

   LA > (UP = PS) > PW > SR   
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Rys. 5. Poziom ryzyka dysleksji w grupie wysokiego i umiarkowanego ryzyka dysleksji 
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Wg analizowanych jednocześnie ocen matek, ojców i nauczycielek 20 dzieci na 205 

czyli 9,8% to dzieci wysokiego ryzyka dysleksji. Wśród nich są tylko 3 dziewczynki (15% 

grupy) i aż 17 chłopców (85% grupy). Na wsi mieszka 5 dzieci, w małych miastach 12 dzieci, 

a w dużych miastach 3 dzieci.  

W skupieniu nr 2 czyli w grupie umiarkowanego ryzyka dysleksji znalazło się 81 

dzieci czyli ok. 40% grupy. Na podkreślenie zasługuje to, iż w tej grupie oboje rodzice 

zgodnie znacznie niżej oceniają ryzyko dysleksji u dziecka niż jego nauczycielka. Różnice 

między ocenami są niewielkie, a wszystkie trzy profile są harmonijne. Ilustrują to Tab. 5b i 

Rys. 5. W skupieniu tym znalazło się 81 dzieci czyli 39,5% całej badanej grupy. Wśród nich 

jest 36 dziewczynek (44%) i 45 chłopców (56%); 21 dzieci (26%) mieszka na wsi, 19 (23%) 

w małych miastach, a 41 (51%) w dużych miastach. W tym skupieniu, jak widać, przewaga 

chłopców nad dziewczynkami jest nieznaczna. 

Tab. 5b. Obszary ryzyka w grupie dzieci o umiarkowanym poziomie ryzyka dysleksji (n=81) 

 Percepcja słuchowa Uwaga i pamięć Lateralizacja Percepcja wzrokowa Sprawność ruchowa 

NAUCZYCIELKI 36% 36% 33% 37% 37% 

   PS = UP = LA = PW = SR   

 Percepcja słuchowa Uwaga i pamięć Lateralizacja Percepcja wzrokowa Sprawność ruchowa 

MATKI 28% 28% 26% 27% 26% 

   PS = UP = LA = PW = SR   

 Percepcja słuchowa Uwaga i pamięć Lateralizacja Percepcja wzrokowa Sprawność ruchowa 

OJCOWIE 29% 30% 28% 29% 27% 

   PS = UP = LA = PW = SR   

Wnioski 

Badanie nasze pokazują, iż jest możliwa ocena poziomu ryzyka dysleksji u dzieci, a 

zastosowane narzędzie - skala SRD-R - może być przydatne w badaniach przesiewowych. 

Oceny wszystkich trojga osób dokonujących tego oszacowania były do siebie podobne. 

Największe jednak podobieństwo dotyczyło ocen matek i nauczycielek. Nauczycielki miały 

tendencję do przypisywania dzieciom większej liczby zaburzeń zachowania niż rodzice, a 

dotyczyło to przede wszystkim dzieci zgodnie przez wszystkie trzy grupy osób zaliczonych 

do grupy umiarkowanego ryzyka dysleksji. Co ciekawe, w przypadku dzieci także zgodnie 

przez wszystkich zaliczonych do grupy wysokiego ryzyka oceny nauczycielek były 

łagodniejsze niż oceny obojga rodziców. Wg ocen matki i ojca dzieci wysokiego ryzyka 

dysleksji jest 8-9%, wg ocen nauczycielki aż 18%. Zgodnie natomiast wszyscy wskazali na 

ok. 10% dzieci jako dzieci wysokiego ryzyka (jest to 20 dzieci w grupie 205). Badania 

przeprowadzone przez Vellutino et al. (1996; za: Snowling, 2001, s. 19) pokazały, że dzieci, 
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które spełniały ustalone przez niego kryteria dysleksji było w badanej próbie 9%. W świetle 

tych danych oceny obojga rodziców należy uznać za wiarogodne, zastanowić się natomiast 

należy nad nadmierną surowością nauczycielek w ocenie dzieci, zwłaszcza chłopców. 

Cechą charakterystyczną grupy określonej jako grupa wysokiego ryzyka dysleksji był 

nieharmonijny profil, w którym najwyższą pozycję zajmowały zaburzenia w obszarze 

percepcji słuchowej i ekspresji mowy oraz uwagi i pamięci. Na nieharmonijność profilu 

poznawczego typowego dla dzieci dyslektycznych zwraca uwagę np. Snowling (2001, s. 20) 

pisząc, iż: „dla dysleksji charakterystyczny jest szczególny profil poznawczy, który stawia 

dziecko w grupie ryzyka niepowodzeń w czytaniu”. Ona także podkreśla częstą obecność u 

dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu problemów językowych i problemów z 

wypowiadaniem się (ibidemi; por. badania nad rozwojem umiejętności czytania u dzieci 

dyslektycznych – Snowling, Goulandris, Defty, 1996, s. 661-663). 

Generalnie zatem można przyjąć, że zastosowana Skala Ryzyka Dysleksji SRD-R 

stanowi wartościową metodę wyłaniania dzieci ryzyka dysleksji, nawet jeżeli czasem 

dostarczy danych przeszacowanych, jak to było w przypadku nauczycielek badanych dzieci. 

Może więc uchronić przed popełnieniem błędu negatywnego, polegającego na nieudzieleniu 

pomocy dziecku, które tego potrzebuje. 
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Streszczenie 

Celem artykułu jest analiza oceny poziomu ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym przez oboje 
rodziców oraz jego nauczycielkę w przedszkolu. Badana grupa liczyła 301 dzieci od w wieku 2 lat 6 miesięcy do 
6 lat 11 miesięcy. Chłopców było 152, a dziewczynek 149. Narzędziem badawczym była nieco zmodyfikowana 
skala ryzyka dysleksji autorstwa Marty Bogdanowicz. Zastosowana przez nas składała się z 35 pozycji z 4-
punktowymi skalami szacunkowymi i dotyczyła objawów ryzyka dysleksji w pięciu obszarach: lateralizacja, 
sprawność ruchowa, percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa i ekspresja mowy, uwaga i pamięć. Zastosowano 
analizę skupień na osobach wg metody k-średnich: dla ocen danych przez matki (n=301 dzieci), ojców (n=301 
dzieci) i nauczycielki (n=213 dzieci). Dzieci o wysokim poziomie ryzyka dysleksji było wg matek 9% dzieci, wg 
ojców 8%, wg nauczycielek aż 18%. Dodatkowo przeprowadzona analiza skupień na ocenach tych grup osób 
łącznie (dla 205 dzieci) pokazała, że matki, ojcowie i nauczycielki zgodnie wskazali na 20 dzieci (9,8%) jako na 
dzieci o wysokim poziomie ryzyka dysleksji. W grupie tej były tylko 3 dziewczynki i aż 17 chłopców. Im 
wyższy poziom ryzyka dysleksji stwierdzali rodzice i nauczycielki tym bardziej nieharmonijne były profile 
badanych zmiennych. Najmniejszą wartość diagnostyczną miała skala badająca sprawność ruchową – ten 
wskaźnik nie różnicował dzieci ze względu na wysoki (20 dzieci na 205) i umiarkowany (81 dzieci na 205) 
poziom ryzyka dysleksji. 

 


