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Streszczenie 

Celem artykułu jest analiza ocen poziomu ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym, dokonanych przez 
nauczycielki w przedszkolu. Badana grupa liczyła 213 dzieci w wieku od 2 lat 6 miesięcy do 6 lat 11 miesięcy. 
Chłopców było 109, a dziewczynek 104. Dzieci pochodziły z dużych miast (47%), z małych miast (28%) i ze 
wsi (25%). Narzędziem badawczym była zmodyfikowana w wyniku badań pilotażowych Skala Ryzyka Dysleksji 
Marty Bogdanowicz. Zastosowana przez nas Skala SRD-R 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. Zastosowana dwu-czynnikowa 
ANOVA pokazała, że płeć dziecka i środowisko jego zamieszkania są czynnikami istotnie i niezależnie od siebie 
różnicującymi oceny nauczycielek. Jedno-czynnikowa ANOVA pokazała, że wskaźniki ryzyka dysleksji były 
istotnie wyższe u chłopców niż u dziewczynek. Ponadto u dziewczynek i chłopców pochodzących z różnych 
środowisk nauczycielki odmiennie szacowały ryzyko dysleksji. Najwyższy poziom ryzyka dysleksji (w obszarze 
percepcji słuchowej i ekspresji mowy oraz uwagi i pamięci) dotyczył chłopców ze wsi i z małych miast. 

Wprowadzenie 

Etapy kształtowania się gotowości do nauki czytania w wieku przedszkolnym oraz 

proces nabywania tej umiejętności w okresie edukacji elementarnej od wielu lat zajmują 

badaczy. Poszukuje się metod lepszego wspierania dzieci w tym trudnym przedsięwzięciu, ale 

także metod udzielania pomocy tym, które sobie nie radzą. Badania prowadzone w różnych 

krajach, a więc w grupach dzieci o różnych językach ojczystych pokazują, że problem 

trudności w nabywaniu mowy pisanej nie jest ograniczony do jakiejś jednej grupy języków, a 

więc nie można go wiązać tylko ze specyfiką języka - „łatwiejszego” czy też „trudniejszego”, 

bardziej czy mniej przyjaznego osobom z ryzykiem dysleksji, choć niewątpliwie specyfika 

języka jest ważnym czynnikiem związanym z charakterem trudności w uczeniu się czytania w 

nim (por. przegląd w pracy Gibson, Levin, 1978, s. 519-5382; Ho, Chan, Tsang, Lee, 2002).  

Jednocześnie badania pokazują, iż już we wczesnym wieku przedszkolnym i 

oczywiście później, ale zanim dziecko rozpocznie naukę w szkole można dzięki uważnej 

obserwacji oraz badaniom wskazać dzieci, których trudności w wypełnianiu codziennych 

zadań mogą wskazywać na istnienie jakichś zakłóceń w ich rozwoju poznawczym i/lub 

językowym, co może „zapowiadać” przyszłe trudności w uczeniu się czytania i pisania (por. 

Kinsbourne, Hiscock, 1983; Scarr Kidd, 1983; przegląd badań: Bogdanowicz, 2002; także 

                                            
1 Korespondencję proszę kierować na adres: Anna Brzezińska, Instytut Psychologii UAM, 60-568 Poznań,  
ul. Szamarzewskiego 89 lub na adres e.mail: aibrzez@amu.edu.pl 

 

2 Dodatek pt.: Are the cross-national differences in reading achievement? autorstwa E. J. Gibson, H. Levina  
i E. Garber. 
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Jabłoński, 2002).  

M. Snowling (2001, s. 16) analizując różne definicje dysleksji przypomina badania, 

które w roku 1975, jako projekt Isle of Wight, opublikowali Rutter and Yule i uważa, że to 

dzięki tym  badaniom zaczęto się bliżej przypatrywać bardzo wewnętrznie zróżnicowanej 

grupie dzieci doświadczających trudności w uczeniu się czytania. W rezultacie wyłoniono 

dwie grupy dzieci, które z zupełnie różnych powodów doświadczają owych trudności. 

Pierwsza, to grupa o ogólnie opóźnionym rozwoju umysłowym, o niższym od rówieśników 

ogólnym wskaźniku inteligencji. Trudności w opanowaniu umiejętności czytania byłyby tutaj 

wynikiem owego ogólnego opóźnienia w rozwoju i/lub obniżenia możliwości intelektualnych. 

Druga grupa to właśnie „dzieci ryzyka dysleksji” czyli dzieci o poziomie intelektualnym 

mieszczącym się w normie, ale jednocześnie o specyficznych deficytach – z różnego powodu 

–funkcji poznawczych uwikłanych w przebieg procesu czytania i odpowiedzialnych tak za 

właściwe dekodowanie tekstu, jak i za jego rozumienie. O tej drugiej grupie mówi się jako o 

dzieciach doświadczających specyficznych trudności w uczeniu się czytania (por. Snowling, 

2001, s. 16-17 i nast.).  

Badania prowadzone przez ostatnie lata zaowocowały różnymi hipotezami odnośnie 

do natury owych deficytów. Pojawiły się koncepcje pojedynczego deficytu, najczęściej 

fonologicznego (Harm, Seidenberg, 1999; Bosman, ven Leerdam, de Gleder, 2000; 

Schneider, Roth, Ennemoser, 2000; Sprenger-Charolles et al., 2000; Griffiths, Snowling, 

2002; deficytu podwójnego (Wolf, Bowers, 1999), potrójnego, tj. fonologicznego, szybkiego 

nazywania i ortograficznego (Badian, 1997; za: Ho, Chan, Tsang, Lee, 2002), czy wreszcie 

deficytu wielorakiego (Watson i Willows, 1993; za: Ho, Chan, Tsang, Lee, 2002). Wskazuje 

się na istotnie częstsze w tej grupie dzieci problemy z lateralizacją (Kinsbourne, Hiscock, 

1983, s. 241 i nast.), koordynacją percepcyjno-motoryczną, integracją intermodalną, 

segmentacją dźwięków  i różnicowaniem ich w czasie (Gibson, Levin, op. cit., s. 246-250 i s. 

493-499) i lokalizacją wzrokową (Graves, Frerichs, Cook, 1999). Zwraca się uwagę na 

specyficzne dla dzieci dyslektycznych ruchy oczu (przegląd badań za ostatnie 20 lat: Rayner, 

1998). Wskazuje się też na zróżnicowany i nieharmonijny profil rozwoju różnych funkcji 

poznawczych dziecka (por. Snowling, Goulandris, Defty, 1996; badania Ho, Chan, Tsang i 

Lee, 2002; por. Brzezińska, 2003a, 2003b, 2003c).  

Warto też wspomnieć o bardzo szeroko ujmującej przyczyny specyficznych trudności 

w uczeniu się czytania i wychodzącej poza paradygmat ściśle poznawczy koncepcji E. J. 

Gibson i H. Levina (1978, s. 487-492).Wyodrębnili oni cztery klasy przyczyn wchodzących 

ze sobą w interakcje: (1) deprywacja emocjonalno-komunikacyjna czyli deprywacja w 
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zakresie kontaktu i komunikacji dziecka z osobami znaczącymi w pierwszym okresie życia, 

co skutkuje niskim poziomem różnych sprawności językowych dziecka, (2) deprywacja 

kulturowa i edukacyjna, związana z brakiem doświadczeń koniecznych do pomyślnego 

uczenia się w szkole, co skutkuje niską motywacją dziecka do nabywania mowy pisanej oraz 

deficytami wyższych funkcji psychicznych, głównie myślenia, które jest podstawą rozwijania 

się umiejętności czytania ze zrozumieniem, (3) minimalne dysfunkcje mózgu (MBD) i (4) 

wyposażenie genetyczne (por. także: Scarr, Kidd, 1983).  

Rozpoznanie, czy dziecko jest czy nie jest dzieckiem z układu czynników 

charakterystycznych dla „układu ryzyka dysleksji”  (Brzezińska, 2003d) to zadanie bardzo 

trudne, wymagające często żmudnych i długotrwałych badań i nierzadko stosowania wielu 

różnych narzędzi, także korzystania z pomocy specjalistycznej, np. neuropsychologicznej. 

Owa szczególna trudność wiąże się przede wszystkim z tym, iż w wieku przedszkolnym wiele 

funkcji psychicznych dziecka dopiero się w pełni rozwija i kształtuje, a jego struktura 

psychiczna po raz kolejny ulega reorganizacji, co w sposób naturalny pociąga za sobą dłużej 

czy krócej trwającą dezorganizację różnych obszarów jego zachowania (Wygotski, 1971, 

1978; 2002a, 2002b; por. Jabłoński, 2002).  

Jak więc odróżnić dezorganizację „naturalną” i konieczną, bo wynikającą z dynamiki 

przebiegu procesu rozwoju od dezorganizacji zapowiadającej przyszłe trudności w uczeniu 

się czytania i pisania? Kto ma to robić – rodzice, nauczycielki w przedszkolu czy 

psychologowie? Rodzice i nauczycielki znają dziecko z kontaktów w wielu różnorodnych 

codziennych sytuacjach, dysponują więc bogatą o nim wiedzą naturalną, nie zawsze jednak 

dysponują wiedzą specjalistyczną na tyle bogatą, by móc trafnie interpretować niektóre 

zachowania dziecka i odpowiednio wcześnie skierować je na badania specjalistyczne, 

wykluczające lub potwierdzające ich podejrzenia. Z kolei psychologowie i pedagodzy np. z 

poradni psychologiczno – pedagogicznych nie są w stanie przeprowadzić badań 

przesiewowych na wszystkich dzieciach w wieku przedszkolnym, by na ich podstawie 

sformułować wskazówki dla rodziców i nauczycieli. Pozostaje więc podział zadań, tzn. 

rodzice i nauczyciele jako „osoby pierwszego kontaktu”, dokonujące protodiagnozy 

(Kowalik, Brzeziński, 2000) i wskazujący „dzieci ryzyka” oraz pedagodzy i psychologowie 

dokonujący właściwej diagnozy specjalistycznej, weryfikujący owe protodiagnozy oraz 

wspólnie z rodzicami i nauczycielką konstruujący program dalszej obserwacji i pomocy dla 

dziecka (patrz: Brzezińska, 2000). Stąd tak ważnym problemem staje się jakość narzędzia 

dokonywania owej pierwszej selekcji czyli narzędzia pozwalającego wskazać dzieci ryzyka 
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doświadczania trudności w nabywaniu umiejętności czytania i pisania w klasie „0” oraz w 

klasach I-III. 

Problem 

Prezentowane tu wyniki badań to część szerszego projektu badawczego poświęconego 

ocenie ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym (Brzezińska, 2003a, 2003b, 2003c). 

Badania te miały służyć sprawdzeniu wiarogodności narzędzia do wstępnej selekcji dzieci, 

ujawniających w zachowaniu zaburzenia mogące wskazywać na ryzyko dysleksji. Celem 

badań była także ocena poziomu ryzyka dysleksji u dzieci, wyłonienie profilu 

charakterystycznego dla grupy największego ryzyka oraz analiza czynników różnicujących te 

oceny. Tutaj prezentuję tylko wyniki ocen uzyskanych od nauczycielek i pozwalające na 

udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 

(1) Jaki jest poziom ryzyka dysleksji w pięciu badanych obszarach? 

(2) W którym obszarze ryzyko to jest największe? 

(3) Jaka jest wewnętrzna struktura związków między badanymi obszarami ryzyka dysleksji? 

(4) Jaki jest profil ryzyka dysleksji u dziewczynek i chłopców i w których obszarach różnice 

między nimi są istotne? 

(5) Czy płeć dziecka i środowisko jego zamieszkania są czynnikami różnicującymi oceny 

nauczycielek w sposób niezależny od siebie czy też działają w interakcji? 

(6) Jakie istnieją różnice w profilu ryzyka dysleksji u dziewczynek żyjących w różnych 

środowiskach? 

(7) Jakie istnieją różnice w profilu ryzyka dysleksji u chłopców żyjących w różnych 

środowiskach? 

Metoda i organizacja badań 

Osobami udzielającymi informacji o dziecku byli oboje rodzice oraz jego 

nauczycielka3. Dobór dzieci do badań był celowy ze względu na wiek (3-6 lat) i fakt 

uczęszczania do przedszkola. Nauczycielki oceniły łącznie 213 dzieci, będących w chwili 

badania wychowankami przedszkoli na wsi, w małych miastach i w dużych miastach. 

Badania przeprowadzano po uzyskaniu zgody dyrekcji przedszkoli i nauczycielek oraz zgody 

rodziców.  

W wyniku przeprowadzonych badań pilotażowych (Brzezińska, Nerło, 2003) 
                                            
3 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 
porównawcze ocen – dotyczących oszacowania ryzyka dysleksji – obojga rodziców i nauczycielek 
dziewczynek i chłopców w młodszym i starszym wieku przedszkolnym w środowisku miejskim i wiejskim. 
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dokonano wielu modyfikacji oryginalnej Skali Ryzyka Dysleksji autorstwa Marty 

Bogdanowicz. Nasza Skala SRD-R składa się z 35 pozycji i służy do wstępnego oszacowania 

ryzyka dysleksji u dzieci w wieku 3-6 lat. 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. Przy każdej pozycji znajduje się 4-punktowa skala szacunkowa z odpowiedziami: 

nie, raczej nie, raczej tak, tak. Punktacja dokonywana jest wg klucza (0-1-2-3 pkt). W każdej 

z pięciu skal badany mógł uzyskać maksymalnie 21 pkt.  

Aby ułatwić porównywanie wyników między sobą, dokonano transformacji wyników 

średnich uzyskiwanych przez porównywane grupy na wskaźniki W% wg wzoru: (ŚREDNIA 

ARYTMETYCZNA/XMAX)*100. Całą skalę oceny 0% - 100% podzielono na cztery przedziały i 

przyjęto następujące zasady interpretacji wielkości wskaźników W%: 0%-24% - niskie 

ryzyko dysleksji; 25%-49% - umiarkowane ryzyko dysleksji; 50%-74% - wysokie ryzyko 

dysleksji; 75%-100% - bardzo wysokie ryzyko dysleksji. O dzieciach ryzyka dysleksji można 

zatem mówić, gdy wartość wskaźnika przekracza 25%. Ogólnie, im wyższy wskaźnik tym 

wyższe ryzyko dysleksji u dziecka. 

Charakterystyka badanej grupy 

W badanej grupie liczącej 213 dzieci były 104 dziewczynki i 109 chłopców. Wiek 

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

z nich (87% grupy) mieściła się w przedziale od 4 lat do 6 lat 11 miesięcy.  Na wsi mieszkało 

53 dzieci (25% grupy), w małych miastach 59 dzieci (28% grupy), a w dużych miastach 101 

dzieci (47% grupy). Szczegółową charakterystykę grupy pod względem poziomu 

wykształcenia rodziców, podobieństwa wykształcenia matki i ojca w badanych środowiskach, 

ich statusu zawodowego, liczby dzieci w rodzinie, kolejności narodzin badanego dziecka oraz 

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 

Uzyskane od nauczycielki oceny dzieci zostały poddane analizie w kilku krokach, 

zgodnie z postawionymi wyżej pytaniami. Dokonując analiz statystycznych korzystałam z 

pakietu statystycznego STATISTICA.  

Poziom ryzyka dysleksji u dzieci wg oceny nauczycielek 

Uzyskane wyniki prezentuje Tab. 1. Zawiera ona wartości średnich arytmetycznych, 
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także przeliczone na wskaźniki W%, dla wszystkich pięciu badanych obszarów ryzyka 

dysleksji uszeregowane od obszaru wskazującego na najwyższy poziom zaburzeń. Jak widać 

(por. Rys. 1), nauczycielki najczęściej wskazywały na zaburzenia w obszarze percepcji 

słuchowej i ekspresji mowy (30%), a najrzadziej na zaburzenia sprawności ruchowej (26%). 

Wszystkie wskaźniki niewiele się jednak od siebie różnią i mieszczą się w wielkości ok. 30% 

wyniku maksymalnego, co oznaczałoby, iż cała grupa dzieci została oceniona jako grupa 

raczej niskiego (sprawność ruchowa) i umiarkowanego (pozostałe obszary) ryzyka dysleksji. 

Tab. 1. Poziom ryzyka dysleksji u dzieci wg oceny nauczycielek  

Obszar ryzyka PS UP PW LA SR 

Średnia arytmetyczna   6,305 5,952 5,743 5,731 5,480 

Wskaźnik W% 30,024 28,340 27,345 27,290 26,093 

Źródło: opracowanie własne     
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Dodatkowo przeprowadzone analizy korelacyjne pokazały, iż oceny nauczycielek nie 

były powiązane z wiekiem dzieci (wszystkie wartości współczynnika r-Pearsona nieistotne 

statystycznie przy p=0,05), co oznacza, iż nie przypisywały one młodszym dzieciom ani 

większych ani mniejszych zaburzeń niż dzieciom starszym. Natomiast istotnie mniej zaburzeń 

w obszarze lateralizacji przypisywały dzieciom – jedynakom i dzieciom z jednym bratem lub 

siostrą niż dzieciom z rodzin wielodzietnych, choć jest to korelacja bardzo niska (r=0,14; 

p=0,05). Z kolei dzieciom urodzonym jako drugie i trzecie przypisywały częściej zaburzenia 

w sferze percepcji wzrokowej (r=0,17; p=0,05), percepcji słuchowej i ekspresji mowy 

(r=0,16; p=0,05) oraz uwagi i pamięci (r=0,14; p=0,05) niż dzieciom urodzonym jako 

pierwsze. Są to bardzo niskie, choć istotne statystycznie korelacje i nie mają znaczenia z 

punktu widzenia poszukiwania rzeczywistych uwarunkowań poziomu zaburzeń u dzieci, 

mogą jednak wskazywać na uwikłanie w proces oceniania dzieci przez nauczycielki 

Rys. 1.  Poziom ryzyka dysleksji wg nauczycielek 
Źródło: opracowanie własne 
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zmiennych zakłócających -  nastawień czy nawet uprzedzeń związanych z uprzednią wiedzą 

nauczycielki o dziecku (np. gdzie mieszka, z jakiej pochodzi rodziny). 

Struktura powiązań między  badanymi obszarami ryzyka dysleksji 

Aby określić, jaka jest struktura powiązań między badanymi obszarami ryzyka 

dysleksji u dzieci zastosowano procedurę taksonomii wrocławskiej (Brzezińska, 1979; por. 

wyniki z badań pilotażowych: Brzezińska, Nerło, 2003). Na podstawie wartości 

współczynników korelacji r-Pearsona (Tab. 2) obliczono miary odległości między  badanymi 

obszarami wg wzoru: 1–|r|, a na tej podstawie wykreślono dendryt (Rys. 2) obrazujący 

strukturę ich powiązań. Jak widać, struktura jest spójna (wysokie wartości współczynników 

korelacji), a centralne miejsce zajmują w dendrycie zaburzenia w obszarze uwagi i pamięci, 

powiązane równie silnie z zaburzeniami percepcji wzrokowej (r=0,72) i z zaburzeniami 

percepcji słuchowej i ekspresji mowy (r=0,72), a nieco słabiej z zaburzeniami w obszarze 

sprawności ruchowej (r=0,63). Parę – powiązaną wzajemnie - tworzą zaburzenia percepcji 

wzrokowej i lateralizacji (r=0,74), także parę tworzą zaburzenia percepcji słuchowej i 

ekspresji mowy oraz uwagi i pamięci (r=0,72). 

Tab. 2. Wartości współczynników korelacji obszarów ryzyka dysleksji  

Obszar 
ryzyka 

lateralizacja 
sprawność 
ruchowa 

percepcja 
wzrokowa 

percepcja 
słuchowa 

uwaga  
i pamięć 

lateralizacja 1,00 0,54 0,74** 0,62 0,64 

sprawność 
ruchowa 0,54 1,00 0,61 0,46 0,63 

percepcja 
wzrokowa 0,74** 0,61 1,00 0,70 0,72* 

percepcja 
słuchowa 0,62 0,46 0,70 1,00 0,72** 

uwaga 
i pamięć 0,64 0,63* 0,72 0,72** 1,00 

Źródło: opracowanie własne    
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Rys. 2. Powiązania między obszarami ryzyka dysleksji wg nauczycielek 
Źródło: opracowanie własne 
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Różnice między chłopcami i dziewczynkami w poziomie ryzyka dysleksji 

Analiza różnic związanych z płcią pokazuje, iż oceny nauczycielek były wewnętrznie 

zróżnicowane. Chłopcy we wszystkich pięciu obszarach zostali ocenieni jako bardziej 

zaburzeni niż dziewczynki (Tab. 3a), na co wskazują istotne wartości testu F. Jak wynika to z 

Tab. 3b i Rys. 3, największa różnica dotyczy uwagi i pamięci, następnie percepcji słuchowej i 

ekspresji mowy oraz lateralizacji, a najmniejsza percepcji wzrokowej. Mamy zatem 

następującą sekwencję wg stopnia nasilenia zaburzeń u dzieci: 

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

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

Tab. 3a. Istotność różnic między dziewczynkami i chłopcami (MANOVA) 

Obszar  
ryzyka 

Średni kwadrat 
Efekt 

Średni kwadrat 
Błąd 

F df 1,2 

1; 207 
Poziom 

p 

Lateralizacja 240,254 16,798 14,302 < 0,001 

Sprawność ruchowa 204,358 13,489 15,150 < 0,001 

Percepcja wzrokowa 71,827 18,659 3,849 = 0,051 

Percepcja słuchowa 256,069 19,492 13,137 < 0,001 

Uwaga i pamięć 328,429 18,464 17,788 < 0,001 

Źródło: opracowanie własne 

Tab. 3b. Poziom ryzyka dysleksji u dziewczynek i chłopców  

Średnie arytm. LA SR PW PS UP 

dziewczynki 4,621 4,456 5,136 5,159 4,654 

chłopcy 6,841 6,503 6,349 7,451 7,249 

Wskaźnik W% LA SR PW PS UP 

dziewczynki 22,005 21,219 24,457 24,567 22,162 

chłopcy 32,576 30,967 30,233 35,481 34,519 

różnica 10,571 9,748 5,776 10,914 12,357 

Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 3a. Poziom ryzyka dysleksji u dziewczynek i chłopców 
Źródło: opracowanie własne 
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Płeć dziecka i środowisko jako czynniki różnicujące oceny nauczycielek 

Zastosowanie dwu-czynnikowej MANOVA pokazało, iż płeć dziecka oraz środowisko, 

w jakim dziecko mieszka w sposób niezależny od siebie wiążą się z ocenami ryzyka dysleksji 

u dzieci. Wyniki tej analizy przedstawia Tab. 4. Interakcja obu tych czynników jest istotna na 

poziomie p=0,092. 

Tab. 4a. Wyniki analizy MANOVA dla płci i środowiska 

Efekt Lambda Wilksa R - Rao df 1 df 2 poziom p 

1. środowisko 0,879 2,699 10 406 0,003* 

2. płeć 0,851 7,133 5 203 < 0,001* 

1 x 2 0,924 1,645 10 406 0,092 

Źródło: opracowanie własne 

Dokładna analiza różnic z zastosowaniem testu T – Tukey’a dla porównywania grup o 

nierównych liczebnościach pokazała, iż: 

(1) chłopcy ze wsi i z małych miast przejawiają wg nauczycielek  istotnie więcej zaburzeń 

lateralizacji niż dziewczynki z małych miast (p=0,035 i p=0,039),  

(2) chłopcy z małych miast przejawiają istotnie więcej zaburzeń sprawności ruchowej niż 

dziewczynki z dużych miast (p=0,042),  

(3) chłopcy ze wsi i z małych miast (podobnie do siebie) przejawiają istotnie więcej zaburzeń 

w zakresie percepcji słuchowej niż chłopcy z dużych miast (p=0,047),  

(4) chłopcy z małych miast przejawiają istotnie więcej zaburzeń uwagi i pamięci niż 

dziewczynki z małych miast (p=0,043). 

Ze względu na duże różnice w ocenie ryzyka dysleksji u dziewczynek i chłopców 

poniżej przedstawiam dane oddzielnie dla jednych i drugich.  

Ryzyko dysleksji u dziewczynek w zależności od środowiska 

Tab. 4b i Rys. 4a pokazują wyniki uzyskane przez dziewczynki.  

Tab. 4b. Poziom ryzyka dysleksji u dziewczynek w badanych środowiskach 

Średnie arytm. LA SR PW PS UP 

wieś 4,630 4,481 6,444 4,963 4,370 

małe miasto 4,121 4,545 4,121 5,152 4,545 

duże miasto 5,114 4,341 4,841 5,364 5,045 

Wskaźnik W% LA SR PW PS UP 

wieś 22,048 21,338 30,686* 23,633 20,810 

małe miasto 19,624 21,643 19,624 24,533 21,643 

duże miasto 24,352 20,671 23,052 25,543 24,024 

Źródło: opracowanie własne 
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Różnice uwidocznione na wykresie nie są jednak statystycznie istotne, co oznacza, iż 

oceny nauczycielek w różnych środowiskach są do siebie podobne i mieszczą się przede 

wszystkim w obszarze niskiego i tylko w jednym przypadku - umiarkowanego ryzyka 

dysleksji (percepcja wzrokowa u dziewczynek na wsi – ok. 31% wyniku maksymalnego). 

Ryzyko dysleksji u chłopców w zależności od środowiska 

W przypadku chłopców dane w Tab. 4c i profile na Rys. 4b pokazują znacznie 

większe zróżnicowanie wyników niż u dziewczynek. Najniżej oceniły  ryzyko dysleksji u 

chłopców nauczycielki w dużych miastach, także profil dla tego środowiska jest najbardziej 

wyrównany (płaski). Najbardziej nieharmonijny jest profil dla chłopców mieszkających na 

wsi, przy czym ich sprawność ruchowa została oceniona najwyżej w stosunku do obu 

pozostałych grup. Niepokoją wysokie wskaźniki zaburzeń w obszarze percepcji słuchowej i 

ekspresji mowy na wsi (40%) oraz także percepcji słuchowej (39%) oraz dodatkowo uwagi i 

pamięci (38%) u chłopców z małych miast. 

Tab. 4c. Poziom ryzyka dysleksji u chłopców w badanych środowiskach  

Średnie arytm. LA SR PW PS UP 

wieś 7,500 5,692 7,308 8,423 7,308 

małe miasto 7,462 7,308 6,231 8,192 8,000 

duże miasto 5,561 6,509 6,509 5,737 6,439 

Wskaźnik W% LA SR PW PS UP 

wieś 35,714 27,105 34,800 40,110 34,800 

małe miasto 35,533 34,800 29,671 39,010 38,095 

duże miasto 26,481 30,995 30,995 27,319 30,662 

Źródło: opracowanie własne     
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Rys. 4a. Poziom ryzyka dysleksji u dziewczynek w badanych środowiskach 
Źródło: opracowanie własne 
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Różnice między chłopcami a dziewczynkami w trzech badanych środowiskach 

Poniższe wykresy (Rys. 5a, 5b i 5c) pokazują różnice w poziomie ryzyka dysleksji 

pomiędzy dziewczynkami i chłopcami oddzielnie dla każdego z trzech badanych środowisk. 

Najmniej podobne do siebie są profile dziewczynek i chłopców ze środowiska 

wiejskiego. Największe różnice dotyczą lateralizacji, percepcji słuchowej i ekspresji mowy 

oraz uwagi i pamięci. W tych trzech obszarach nauczycielki wskazywały na istnienie 

zaburzeń istotnie częściej u chłopców niż u dziewczynek. Profil chłopców w całości mieści 

się w obszarze umiarkowanego ryzyka dysleksji. U dziewczynek tylko percepcja wzrokowa 

mieści się w tym obszarze. 

 W środowisku małego miasta dziewczynki i chłopcy mają układ o podobnym profilu, 

jednakże we wszystkich badanych obszarach u chłopców stwierdzano znacznie częściej 

zaburzenia niż u dziewczynek. Profil dziewczynek w całości mieści się w obszarze niskiego 

ryzyka dysleksji, a u chłopców – podobnie, jak w środowisku wiejskim -  w całości w 

obszarze ryzyka umiarkowanego. 

Najbardziej podobne do siebie są profile dziewczynek i chłopców w dużych miastach. 

Są to także profile najbardziej harmonijne, tj. o najmniejszych różnicach pomiędzy 

wskaźnikami dla badanych obszarów ryzyka dysleksji. Oba profile nieznacznie przekraczają 

obszar umiarkowanego ryzyka dysleksji. 

Porównanie wszystkich trzech wykresów pokazuje, iż powiązanie ocen ryzyka 

dysleksji ze środowiskiem widoczne jest nie tylko w nasileniu objawów zaburzeń 

przypisywanych dzieciom (więcej w środowisku małego miasta i na wsiach niż w dużych 

miastach), ale także w konfiguracji profilu (mniej harmonijny na wsi, potem w małym 

mieście, a najbardziej harmonijny w dużych miastach i u chłopców i u dziewczynek). 
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Rys.  4b. Poziom ryzyka dysleksji u chłopców w badanych środowiskach 
Źródło: opracowanie własne 
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Rys. 5a. Ryzyko dysleksji u dziewczynek i chłopców mieszkających na wsi 
Źródło: opracowanie własne 
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 Rys. 5b. Ryzyko dysleksji u dziewczynek i chłopców mieszkających w małych miastach 
Źródło: opracowanie własne 
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 Rys. 5c. Ryzyko dysleksji u dziewczynek i chłopców mieszkających w dużych miastach 
Źródło: opracowanie własne 
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Wnioski 

Przedstawione wyniki wskazują na znacznie wyższy – wg ocen nauczycielek - poziom 

ryzyka dysleksji u chłopców niż u dziewczynek i to w każdym z trzech badanych środowisk. 

Podobne wyniki uzyskano badając matki i ojców dzieci. Oni także, bardzo zgodnie, 

wskazywali na większą liczbę zaburzeń u synów niż u córek (Brzezińska, 2000a, 2000b). Jest 

to zgodne z danymi innych badaczy, wskazującymi na znacznie częstsze występowanie i 

ryzyka dysleksji i specyficznych trudności w uczeniu się czytania u chłopców niż u 

dziewczynek (por. Bogdanowicz, 1999; Mihilewicz, 2001, s. 68; Rosenhan, Seligman, 1994, 

s. 203).  

Dalszych badań wymagają jednak różnice w ocenach ryzyka dysleksji u nauczycielek 

z przedszkoli wiejskich i miejskich. Różnice te bowiem można wyjaśniać rzeczywiście 

różnym poziomem kompetencji dzieci w  badanych obszarach i wtedy świadczyłoby to o 

różnicach w jakości środowiska rozwojowego i edukacyjnego tworzonego przez dorosłych. 

Ale można je też wyjaśniać np. mniejszą wiedzą na temat prawidłowości rozwoju dzieci w 

wieku przedszkolnym u nauczycielek z mniejszych ośrodków, a także działaniem innych 

czynników np. stereotypów, nawet uprzedzeń czy silnego nieuświadamianego efektu halo 

czyli nadmiernej generalizacji, co też pośrednio ma związek z mniejszą wiedzą odnośnie do 

obserwowanych zjawisk. 

Literatura 

Bogdanowicz, M. (1999). Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu - dysleksja rozwojowa. 
W: T. Gałkowski, G. Jastrzębowska, G. (red.), Logopedia: pytania i odpowiedzi   
(s. 815-859). Opole: Wyd. Uniwersytet Opolski. 

Bogdanowicz, M. (2002). Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Gdańsk: Wydawnictwo 
Harmonia. 

Bosman, A. M. T., van Leerdam, M., de Gelder, B. (2000). The /O/ in OVER is different from 
the /O/ in OTTER: phonological effects in children with and without dyslexia. 
Developmental Psychology, 36 (6), 817-825. 

Brzezińska, A. (1979). O zastosowaniu taksonomii wrocławskiej w badaniach 
pedagogicznych. Kwartalnik Pedagogiczny, 2, 79-91. 

Brzezińska, A. (2000). Dziecko w badaniach psychologicznych. W: J. Brzeziński, M. 
Toeplitz-Winiewska (red.), Etyczne dylematy psychologii (s. ... - ...). Poznań: 
Wydawnictwo Fundacji Humaniora. 

Brzezińska, A. (2003a). Poziom ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym wg opinii 
rodziców. W: A. Brzezińska, S. Jabłoński, M. Marchow (red.), Ukryte piętno. 
Zagrożenia rozwoju w okresie dzieciństwa (s. ... - ...). Poznań: Wydawnictwo Fundacji 
Humaniora. 



Anna Brzezińska, Ryzyko dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym wg oceny nauczycielki 

 14

Brzezińska, A. (2003b). Ocena ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym przez 
rodziców i jej uwarunkowania. Kwartalnik Pedagogiczny, ... (...), ... - ... . 

Brzezińska, A. (2003c). Ryzyko dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym wg oceny matki, 
ojca i nauczycielki przedszkola. Czasopismo Psychologiczne, ... (...), ... - ... . 

Brzezińska, A. (2003d). Dzieci z układu ryzyka. W: A. Brzezińska, S. Jabłoński, M. Marchow 
(red.), Ukryte piętno. Zagrożenia rozwoju w okresie dzieciństwa (s. ... - ...). Poznań: 
Wydawnictwo Fundacji Humaniora. 

Brzezińska, A., Nerło, M. (2003). Ocena ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym: 
wyniki badań pilotażowych. Forum Oświatowe, 28 (1), ... - ... . 

Gibson, E. J., Levin, H. (1978). Psychology od reading. Cambridge, Mass.: The MIT Press. 

Graves, R. E., Frerichs, R. J., Cook, J. A. (1999). Visual localization in dyslexia. 
Neuropsychology, 13 (4), 575-581. 

Griffiths, Y. M., Snowling, M. J. (2002). Predictors of exception word and nonword reading 
in dyslexic children. Journal of Educational Psychology, 94 (1), 34-43. 

Harm, M. WE., Seidenberg, M. S. (1999). Phonology, reading acquisition and dyslexia: 
insights from connectionist models. Psychological  Review, 106 (3), 491-528. 

Ho, C. S. H., Chan, D. W. O., Tsang, S. M., Lee, S. H. (2002). The cognitive profile and 
multiple-deficit hypothesis in Chinese developmental dyslexia. Developmental 
Psychology, 38 (4), 543-553. 

Jabłoński, S. (2002). Dziecko z dysleksją. Epigenetyczne ujęcie procesu nabywania 
umiejętności czytania i pisania. Poznań: Instytut Psychologii UAM w Poznaniu 
(niepublikowany maszynopis rozprawy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem 
Anny Brzezińskiej). 

Kinsbourne, M., Hiscock, M. L. (1983). The normal and deviant development of functional 
lateralization of the brain. W: P. H. Mussen (red.), Handbook of child psychology (tom 
II: M. M. Haith, J. J. Campos (red.), Infancy and developmental psychobiology, s.157-
280). New York: John Wiley and Sons. 

Kowalik, S., Brzeziński, J. (1991). Protodiagnoza kliniczna. W: H. Sęk (red.), Społeczna 
psychologia kliniczna (s. 240-254).  Warszawa: Wyd. Nauk. PWN (1993, wyd. 2; 
1998, wyd. 3). 

Mihilewicz, S. (2001). Współwystępowanie Zespołu nadpobudliwości z Deficytem Uwagi u 
dzieci z dysleksją. W: Dziecko z trudnościami w rozwoju (s. 65-79). Kraków: Oficyna 
Wydawnicza IMPULS. 

Rayner, K. (1998). Eye movements in reading and information processing: 20 years of 
research. Psychological Bulletin, 124 (3), 372-422. 

Rosenhan, D. L., Seligman, M. E. P. (1994). Psychopatologia (tom 2). Warszawa: 
Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Psychologiczne. 

Scarr, S., Kidd, K.K. (1983). Developmental behavior genetics. W: P. H. Mussen (red.), 
Handbook of child psychology (tom II: M. M. Haith, J. J. Campos (red.), Infancy and 
developmental psychobiology, s. 345-433). New York: John Wiley and Sons. 

Schneider, W., Roth, E., Ennemoser, M. (2000). Training phonological skills and letter 
knowledge in children at risk for dyslexia: a comparison of three kindergarten 
intervention programs. Journal of Educational Psychology, 92 (2), 284-295. 



Anna Brzezińska, Ryzyko dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym wg oceny nauczycielki 

 15

Snowling, M. J. (2001). Dyslexia. Oxford: Blackwell Publishers Ltd. 

Snowling, M. J., Goulandris, N., Defty, N. (1996). A longitudinal study of reading 
development in dyslexic children. Journal of Educational Psychology, 88 (4), 653-
669. 

Sprenger-Charolles, L., Colé, P., Lacert, Ph., Serniclaes, W. (2000). On subtypes of 
developmental dyslexia: evidence from processing time and accuracy scores. Journal 
of Experimental Psychology, 54 (2), 87-103. 

Wolf, M., Bowers, P. G. (1999). The double-deficit hypothesis for the developmental 
dyslexias. Journal of Educational Psychology, 91 (3), 415-438. 

Wygotski, L. S. (1971). Wybrane prace psychologiczne. Warszawa: PWN. 

Wygotski, L. S. (1978). Narzędzie i znak w rozwoju dziecka. Warszawa: PWN. 

Wygotski, L. S. (2002a). ...............W L. S. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne II: 
dzieciństwo i dorastanie (... - ...). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo. 

Wygotski, L. S. (2002b). ...............W L. S. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne II: 
dzieciństwo i dorastanie (.. - ...). Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo. 

 

 


