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Blok rozszerzający – Dysleksja rozwojowa: diagnoza i przyczyny 

Badania nad dysleksją prowadzone są od ponad stu lat. Do tej pory zebrano tak wiele różnorodnych 
informacji dotyczących tego zaburzenia, że – jak sugeruje na przykład Elaine Funnel (2000, s. 1) – nie jest łatwo 
je wszystkie poznać, a jeszcze trudniej zaproponować nowe badania nad trudnościami w czytaniu i pisaniu. 
Mimo to nie można uzyskać na ich podstawie prostych odpowiedzi na trzy następujące pytania: 1) co to jest 
dysleksja?, 2) na czym polega diagnozowanie dysleksji?, 3) dlaczego u dziecka pojawia się dysleksja? 
Co to jest dysleksja? 

Najczęściej podawanym określeniem dysleksji jest definicja przygotowana w 1994 roku przez 
amerykańskie Orton Society (obecnie International Dyslexia Association): „Dysleksja to jedno z kilku różnych 
zaburzeń uczenia się. Stanowi ona specyficzne zaburzenie językowe o podłożu konstytucjonalnym, ujawniające 
się poprzez problemy z dekodowaniem pojedynczych wyrazów, które odzwierciedlają nieprawidłowy przebieg 
procesów przetwarzania fonologicznego. Problemy w dekodowaniu pojedynczych wyrazów są zwykle 
nieadekwatne do wieku życia i poziomu funkcjonowania innych zdolności poznawczych; jednocześnie nie są 
one efektem ogólnego opóźnienia w rozwoju ani zaburzeń percepcji. Dysleksja ujawnia się poprzez wielorakie 
trudności w (posługiwaniu się – przyp. SJ) różnorodnymi formami języka, włączając, obok problemów z 
czytaniem, wyraźne trudności w nabywaniu biegłości w pisaniu (writing) i ortografii (spelling)” (Snowling, 
2001, s. 24-25). 

Jednak w najnowszych międzynarodowych systemach nozologicznych zrezygnowano ze stosowania 
terminu dysleksja rozwojowa, zastępując go określeniami bardziej adekwatnymi bo opisowymi i nie 
sugerującymi jednolitego mechanizmu oraz etiologii zaburzeń umiejętności czytania i pisania. Zdaniem Marty 
Bogdanowicz (1997, s. 9; 2003b, s. 148-150) – założycielki Polskiego Towarzystwa Dysleksji – trudności 
dyslektyczne zawierają się w wyodrębnianej przez ICD-10 (1992) grupie specyficznych rozwojowych zaburzeń 
umiejętności szkolnych (specific developmental disorders of scholastic skills), która obejmuje następujące 
podgrupy zaburzeń: specyficzne zaburzenia czytania (specific reading disorder), specyficzne zaburzenia pisowni 
(specific spelling disorder), specyficzne rozwojowe zaburzenia funkcji motorycznych (specific developmental 
disorder of motor function). Z kolei w DSM-IV (1994) proponuje uznać za kategorię odpowiadającą dysleksji 
grupę zaburzeń uczenia się (learning disorders), a w szczególności podgrupy zaburzeń: zaburzenia ekspresji 
pisemnej (disorder of written expression), zaburzenia czytania (reading disorder), rozwojowe zaburzenia 
koordynacji (developmental coordination disorder) (Bogdanowicz, ibidem). 
Tab. Kryteria diagnostyczne zaburzeń w czytaniu i pisaniu w międzynarodowych systemach klasyfikacyjnych 
nazwa 
klasyfikacji 

nazwa i symbol 
zaburzenia 

kryteria diagnostyczne 

specyficzne 
zaburzenia 
czytania 

(specific reading 
disorders) 
F81.0 

A. 1) istotna dysproporcja wyniku testu czytania w porównaniu z wynikiem przewidywanym dla danego 
wieku kalendarzowego i inteligencji 

2) wywiad, ewentualnie badanie testowe, wskazuje na takie trudności w czytaniu w wieku 
wcześniejszym, ponadto stwierdzane są zaburzenia opanowania poprawnej pisowni (istotna różnica 
poziomu pisania w stosunku do oczekiwanego) 

B. zaburzenia wyżej opisane istotnie negatywnie wpływają na naukę szkolną i codzienną aktywność, która 
wymaga umiejętności czytania 

C. zaburzenia nie wynikają bezpośrednio z deficytu wzroku lub ostrości słuchu ani z zaburzeń 
neurologicznych 

D. doświadczenia szkolne są typowe, zaburzenia nie wynikają z istotnych zaniedbań dydaktycznych 
E. wyklucza się rozpoznanie tych zaburzeń w przypadku ilorazu inteligencji poniżej 70 
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specyficzne 
zaburzenia 
opanowania 
poprawnej 

pisowni (specific 
spelling 

disorders) F81.1 

A. wynik w standardowej próbie pisania jest istotnie niższy od przewidywanego na podstawie wieku 
chronologicznego i inteligencji (ponad 2 błędy standardowe) 
B. wyniki testu czytania i testów arytmetycznych pozostają w normie (do 2 odchyleń standardowych od 

średniej) 
C. w wywiadzie brak informacji na temat istotnych trudności w czytaniu 
D. doświadczenia szkolne przeciętne, brak istotnych zaniedbań dydaktycznych 
E. trudności w opanowaniu poprawnej pisowni występowały od wczesnych etapów uczenia się jej 
F. wyklucza się rozpoznanie tych powyższych trudności w przypadku ilorazu inteligencji poniżej 70 

zaburzenia 
czytania (reading 
disorders) 315.00 

A. poziom czytania (dokładność, szybkość i rozumienie czytanego tekstu) znajduje się istotnie poniżej 
chronologicznego wieku danej osoby, wyników pomiaru inteligencji i poziomu edukacji 
B. zaburzenia czytania wpływają na osiągnięcia szkolne i codzienną aktywność wymagającą umiejętności 
czytania 
C. jeżeli występuje wada narządu zmysłu, wówczas trudności w czytaniu wyrażają się silniej niż zaburzenia, 
które zazwyczaj byłyby ich konsekwencją. Wady zmysłów, zmiany neurologiczne i inne stany chorobowe 
powinny być podczas diagnozowania dysleksji dodatkowo rozpoznawane i oznaczane 
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zaburzenia 
ekspresji 
pisemnej 

(disorder of 
written 

expression) 
315.2 

A. poziom umiejętności pisania mierzony w przebiegu indywidualnego badania sprawdzonymi, 
standardowymi testami lub oceniany funkcjonalnie znajduje się poniżej spodziewanego poziomu, zgodnego z 
wiekiem chronologicznym dziecka, wynikami pomiaru inteligencji i poziomu edukacji 
B. zaburzenia w pisaniu znacząco i niekorzystnie wpływają na osiągnięcia szkolne i codzienną aktywność 
dziecka, która wymaga umiejętności pisania 
C. jeżeli występują deficyty narządów zmysłu, trudności w pisaniu są zazwyczaj niewspółmierne do 
zaburzeń, które są ich konsekwencją 

Źródło: opracowanie S. Jabłoński na podstawie Bogdanowicz, 2003b 
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Na czym polega diagnozowanie dysleksji? 
Na całym świecie od 3 do 10% dzieci ma kłopoty z czytaniem określane mianem dysleksji (Snowling, 

2001, s. 1). Problem odpowiednio wczesnego rozpoznania tego zaburzenia oraz podjęcia działań 
interwencyjnych dotyczy zatem bardzo dużej grupy dzieci. Przytoczona wyżej definicja dysleksji nie dostarcza 
jednak jasnych kryteriów diagnostycznych. Jedynym kryterium sformułowanym wprost jest rozbieżność 
pomiędzy poziomem czytania i pisania prezentowanym przez dziecko a, po pierwsze, przeciętnym poziomem 
tych umiejętności dla odpowiedniej grupy wiekowej i, po drugie, przeciętnym poziomem inteligencji dla 
odpowiedniej grupy wiekowej. Takie kryteria wykorzystują również ICD-10 oraz DSM-IV. Nic więc dziwnego, 
że konstruowane są liczne metody pozwalające szybko oceniać sprawność wybranych aspektów umiejętności 
czytania i pisania. 
Tab. Zestawienie najnowszych testów wykorzystywanych w diagnostyce trudności w czytaniu i pisaniu w Wielkiej Brytanii. 

nazwa angielska nazwa polska przeznaczenie 
rok 

wydania 

zakres 

normalizacji 

(wiek) 

Wordchains Łańcuchy Słów pomiar wydajności czytania 1999 6-18 
Test of Word Reading 
Efficiency (TOWRE) 

Test Wydajności Czytania Wyrazów pomiar umiejętności rozpoznawania znanych 
wyrazów oraz dekodowania pseudowyrazów 
pod presją czasu 

1999 6-24 

Single Word Spelling Test 
(SWST) 

Test Znajomości Pisowni 
Pojedynczych Wyrazów 

pomiar znajomości pisowni 2000 5;4-15;2 

Woodcock Reading 
Mastery Test-Revised 

Test Opanowania Umiejętności 
Czytania Woodcock’a – wersja 
zrewidowana 

pomiar umiejętności dekodowania, 
rozpoznawania wyrazów oraz czytania ze 
zrozumieniem 

1998 dzieci i 
dorośli 

Wide Range Achievement 
Test (WRAT-Expanded) 

Szerokozakresowy Test Osiągnięć 
szczególnie podtest Czytanie ze 
Zrozumieniem (planowane podtesty: 
Słuchanie ze Zrozumieniem, 
Wypowiadanie się w Mowie, 
Wypowiadanie się w Piśmie) 

grupowy pomiar umiejętności czytania ze 
zrozumieniem 

2001 7-19 

Comprehensive Test of 
Phonological Processing 
(CTOPP) 

Pełny Test Przetwarzania 
Fonologicznego 

pomiar zakresu świadomości fonologicznej, 
sprawności pamięci fonologicznej oraz 
tempa nazywania 

1999 5-25 

Working Memory Test 
Battery for Children 
(WMTB-C) 

Bateria Testów Pamięci Operacyjnej 
dla Dzieci 

zakres słuchowej pamięci operacyjnej dla 
słów, cyfr i pseudosłów, zakres wzrokowo-
przestrzennej pamięci operacyjnej dla 
wzorów z klocków, labiryntów oraz 
złożonych form graficznych 

2001 4;7-15;9 

Źródło: opracowanie S. Jabłoński na podstawie Turner, 2003 

W praktyce psychologicznej w Polsce proponuje się dwa podejścia do diagnozowania dysleksji: 
„psychometryczne” i „kliniczne” (por. Brejnak, Zabłocki, 1999, s. 85 i nast.). Podejście psychometryczne jest 
bliższe proponowanemu w międzynarodowych klasyfikacjach zaburzeń psychicznych, gdzie sugeruje się 
rozpoznawanie dysleksji w przypadkach stwierdzenia istotnego obniżenia poziomu umiejętności czytania w 
stosunku do poziomu oczekiwanego oraz w stosunku do ogólnej sprawności intelektualnej (por. Brejnak, 
Zabłocki, ibidem). Tzw. „psychometryczna” diagnoza dysleksji wiąże się zatem z koniecznością wykonania 
przynajmniej dwóch wystandaryzowanych i znormalizowanych testów: poziomu umiejętności czytania i ogólnej 
sprawności intelektualnej. Nie jest ona jednak możliwa do przeprowadzenia, ponieważ w Polsce nie ma 
narzędzia, które pozwalałoby określić w sposób rzetelny poziom umiejętności czytania u badanego dziecka (zob. 
Brejnak, Zabłocki, op. cit., s. 97). Warto zauważyć, że zarówno definicja Międzynarodowego Towarzystwa 
Dysleksji jak i ICD-10 oraz DSM-IV podtrzymują wielokrotnie kwestionowane podniesienie do rangi kryterium 
diagnostycznego niewspółmierności występujących trudności do poziomu rozwoju innych zdolności 
poznawczych (por. Maurer, 1995, s. 299). Frith (1999, s. 198) zwraca uwagę, iż w takim rozumowaniu ukryte 
jest trudne do uzasadnienia założenie o większej częstości występowania dysleksji wśród dzieci zdolnych w 
porównaniu z dziećmi mniej zdolnymi. Podkreśla również, że granica pomiędzy wspominaną 
niewspółmiernością a jej brakiem ustalana być musi arbitralnie (Frith, op. cit., s. 199).  

Kliniczna diagnoza dysleksji, w kształcie proponowanym przez Martę Bogdanowicz (1997, s. 10-11; 
także 2003a), polega na poszukiwaniu specyficznych symptomów na podstawie informacji uzyskanych podczas 
wywiadu z rodzicami dziecka, rozmowy z dzieckiem oraz klinicznych i psychometrycznych badań dziecka (zob. 
także Brejnak, Zabłocki, op. cit., s. 96-97). Wielość opisywanych w literaturze przedmiotu objawów, przy 
jednoczesnym braku wskazówek odnośnie do ich względnej istotności dla rozpoznania dysleksji, pozwala 
przypuszczać, że tzw. „kliniczna” diagnoza dysleksji polegać musi na arbitralnym ustalaniu przez diagnostę, czy 
stwierdzone objawy już są „specyficzne” dla tego rodzaju zaburzeń, czy jeszcze nie. 
Dlaczego u dziecka pojawia się dysleksja? 

Uta Frith (1999) proponuje przyjęcie modelu dysleksji jako syndromu, którego przyczyny są efektem 
interakcji czynników 1) biologicznych, 2) poznawczych i 3) środowiskowych. 

1) Jedną z najbardziej popularnych i zdobywającą coraz więcej zwolenników jest koncepcja 
wskazująca, że u podstawy zaburzeń dyslektycznych leżą genetycznie zdeterminowane nieprawidłowości w 
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budowie mózgu (sugestie dotyczące wpływu wyposażenia genetycznego na pojawianie się dysleksji wysuwano 
już wcześniej np. Gibson, Levin, 1978, s. 499). Wyniki badań nad bliźniętami (np. DeFries i in., 1993) czy 
„garniturem chromosomowym” kilkupokoleniowych rodzin dyslektyków (np. Rabin i in., 1993) pozwalają ich 
autorom wnioskować o istnieniu „genu dysleksji” (cyt. za: Whitcomb i in., 2001; zob. także Kaja, 2003, s. 51). 
Oszacowano nawet, że prawdopodobieństwo odziedziczenia przez syna zaburzeń dyslektycznych po ojcu 
wynosi 40%, a po matce 36% (Gilger, Pennington, DeFries, 1991; cyt. za: Snowling, 2001, s. 138). Snowling 
(op. cit., s. 145) sugeruje by te doniesienia traktować ostrożnie, ponieważ podczas czytania i pisania są 
zaangażowane tak różnorodne umiejętności, iż mało prawdopodobne jest odnalezienie pojedynczego genu 
związanego z dysleksją. 

Nie mniej popularna jest dzisiaj teoria upatrująca przyczyn dysleksji w anatomicznych i fizjologicznych 
nieprawidłowościach tej części dróg wzrokowych, która powiązana jest z pręcikami (magnocellular pathway 
deficit, tzw. „deficyt systemu wielkokomórkowego”). Nietypowe cechy drogi wzrokowej stwierdzone u 
dyslektyków obejmują: 1) pomniejszone komórki w połączonych z pręcikami warstwach jądra ciała 
kolankowatego bocznego, oraz 2) ograniczony zakres i opóźnienie reakcji elektrofizjologicznej na bodźce 
przewodzone drogami powiązanymi z pręcikami (Demb i in., 1998, s. 1555). Możliwość wpływania tych zmian 
na przebieg czytania wynika z anatomicznego powiązania wspominanych warstw jądra ciała kolankowatego 
bocznego z tylnymi częściami płata ciemieniowego (Stein, Walsh, 1997, s. 149). Prawidłowe funkcjonowanie tej 
części kory mózgowej jest ważne dla kontroli ruchu gałek ocznych, procesów uwagi wzrokowej i przestrzennej 
oraz widzenia peryferycznego (ibidem). Wśród dyslektyków odnajduje się osoby, które przejawiają zaburzenia 
w zakresie wymienionych funkcji (Demb i in., op. cit., s. 1558 i nast.; Stein, Walsh, op. cit., s. 149 i nast.). 

Analogicznie do systemu przetwarzania bodźców wzrokowych przypuszcza się, że w mózgowym 
systemie opracowującym informację słuchową istnieje równie autonomiczny podsystem tworzony, tak jak w 
przypadku opisanego podsystemu wzrokowego, z charakterystycznych dużych komórek nerwowych (Stein, 
Walsh, op. cit., s. 151). W badanych pośmiertnie mózgach osób z dysleksją stwierdzono nieprawidłowości 
budowy tych komórek (Galaburda i in., 1994; cyt. za: Stein, Walsh, ibidem). Funkcją opisywanego podsystemu 
słuchowego jest tzw. „przetwarzanie czasowe” (temporal processing), biorące udział np. w różnicowaniu 
dźwięków mowy (por. Stein, Walsh, ibidem). Wśród osób z dysleksją identyfikuje się grupę z 
nieprawidłowościami w percepcji mowy w zakresie różnicowania fonemów (por. Snowling, 2001, s. 167 i nast.). 

2) Wyodrębniane współcześnie objawy dysleksji dają się ująć w dwa przyczynowe modele poznawcze: 
językowy i percepcyjny (por. Frith, 1999). 

Jądrem pierwszego z nich jest deficyt fonologiczny czyli zaburzenia w sposobie kodowania lub 
budowania mózgowych reprezentacji słów mówionych (Snowling, 2001, s. 35). Prowadzi on do pojawienia się 
trzech – jak pisze Dąbrowska (1995, s. 331) – „osiowych” problemów: 1) w nazywaniu, 2) pamięci 
krótkotrwałej, 3) segmentacji fonemicznej. Dyslektycy mogą zatem potrzebować więcej czasu, aby podać nazwę 
prezentowanego im przedmiotu (Clark i in., 1995, s. 28), co obniży ich sprawność w czytaniu. Mogą także mieć 
trudności z zatrzymywaniem elementów językowych w pamięci krótkotrwałej, a tym samym z rozumieniem 
wypowiedzi pisemnych i słownych (Krasowicz, 1992d, s. 46). Wreszcie wśród dyslektyków obserwować można 
osoby z problemami w wyodrębnianiu poszczególnych dźwięków w strumieniu mowy (por. Maurer, 1993, s. 
64). 

Drugi z poznawczych modeli wyjaśniających przyczyny dysleksji dotyczy zaburzeń percepcji. 
Zaburzeniem przetwarzania informacji wzrokowych uzasadniane są tutaj takie objawy zaobserwowane u dzieci z 
dysleksją jak: obniżenie wrażliwości na ruch w polu wzrokowym (zob. Snowling, 2001, s. 167), większa liczba 
fiksacji i regresji podczas czytania, zaburzenia ruchów wodzenia wzrokiem (Kołtuska, 1995, s. 132), zaburzenia 
fiksacji podczas ekspozycji bodźców niewerbalnych oraz koordynacji ruchów oczu (Kołtuska, op. cit., s. 140-
141). Przejawem zaburzenia przetwarzania informacji słuchowej u dyslektyków jest obniżona zdolność 
różnicowania dźwięków o różnej częstotliwości (McAnally, Stein, 1996; cyt. za: Snowling, 2001, s. 172) oraz 
opisywane wyżej objawy deficytu fonologicznego. Model percepcyjny wydaje się być tożsamy z 
przedstawionym wyżej modelem biologicznym, opartym na nieprawidłowościach w funkcjonowaniu niektórych 
części nerwowego systemu wzrokowego i słuchowego. Jednak niektórzy autorzy wskazują, że występowanie 
zaburzeń anatomicznych i elektrofizjologicznych niektórych części układu nerwowego u osób z dysleksją, nie 
musi być związane z problemami w czytaniu i pisaniu na poziomie poznawczym (Frith, Frith, 1996; cyt. za: 
Snowling, 2001, s. 167). 

3) Według Frith (1999, s. 197-198) środowisko, z jednej strony, poprzez zastosowanie specjalnych 
metod nauczania może doprowadzić do kompensacji występujących u dziecka patologii mózgu i deficytu 
poznawczego. Z drugiej strony nieprawidłowe warunki socjokulturowe mogą skutkować osłabieniem 
umiejętności czytania z powodu obniżenia zakresu wiedzy o reprezentacji dźwięków mowy przez znaki pisma 
(ibidem). 

Alicja Maurer (1997) twierdzi na przykład, że nawet zaburzenia tak podstawowych i silnie związanych 
z biologicznym poziomem funkcjonowania organizmu elementów procesu czytania, jakimi są ruchy gałek 
ocznych mogą być zdeterminowane nieefektywnymi nawykami, wykształconymi w okresie poprzedzającym 
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opanowanie umiejętności czytania (O’Regan, 1992; cyt. za: Maurer, 1997, s. 187). Najbardziej 
charakterystycznym nawykiem jest tendencja do wykonywania częstych ruchów oczu (trzech w ciągu sekundy), 
niezależnie od rodzaju spostrzeganego materiału i wykonywanego zadania (ibidem). Uniemożliwia on 
rozpoznawanie wyrazów. 

Według McGuinness (1997, s. 118) dzieci w początkowych okresach nauki czytania, próbując 
odkodować system pisma wypracowują strategie dekodowania słów pisanych czyli pewien sposób, w który 
analizują litery zawarte w wyrazach i wnioskują o ich związkach ze słowami mówionymi. Wiele reguł 
dekodowania nie jest bowiem nauczanych wprost, ale wymaga konstrukcji na bazie doświadczeń z pismem 
(ibidem). Wypracowane przez dziecko strategie poddają się modyfikacji w trakcie nauki czytania. Część dzieci 
(około 30% grupy badanej przez autorkę) nie wykształca jednak efektywnych strategii czytania (McGuinness, 
op. cit., s. 133). Zdaniem autorki zjawisko to jest efektem nauczania, a nie deficytów w funkcjonowaniu dziecka. 
W badanej grupie najlepsze efekty uzyskały bowiem dzieci, które poddano nauce czytania ukierunkowanej na 
rozwijanie umiejętności fonologicznych, na wyjaśnianie zależności między mową a językiem pisanym 
(McGuinness, op. cit., s. 136). 

Według Uty Frith (1999, s. 209) dysleksja stanowi zaburzenie neurorozwojowe, istniejące u dzieci od 
urodzenia i ujawniające się w ciągu życia jednostki w różnorodny sposób, uzależniony od toku jej rozwoju i 
możliwości kompensacji zaburzenia. Poszukiwanie przyczyn pojawiających się objawów może odbywać się 
tutaj dwiema drogami. Pierwsza zakłada istnienie specyficznego składnika poznawczego, którego dysfunkcja 
powoduje wyłącznie występowanie objawów charakterystycznych dla dysleksji (Frith, op. cit., s. 201). Druga 
zakłada, że deficyt poznawczy nie jest specyficzny i oprócz objawów charakterystycznych dla dysleksji należy 
poszukiwać zaburzeń wśród innych funkcji psychicznych (ibidem). Konstruowany w ten sposób przyczynowy 
model dysleksji wymaga arbitralnego przyjęcia założenia o rodzaju podstawowych objawów dysleksji. Jego 
konsekwencją jest uznawanie za objawy dysleksji także tych, które nie są bezpośrednio związane z językiem 
pisanym (por. Frith, ibidem). 
Tab. Interakcje czynników rozwoju umiejętności czytania i pisania a objawy zaburzeń 

konsekwencje interakcji różnych deficytów dla umiejętności czytania i pisania 
czynniki rozwoju 

umiejętności 
czytania i pisania 

1 2 3 4 5 

poziom 
biologiczny 

nieprawidłowa 
budowa tkanki 

nerwowej (np. defekt 
systemu 

wielkokomórkowego) 

prawidłowa budowa 
tkanki nerwowej 

prawidłowa budowa 
tkanki nerwowej 

nieprawidłowa 
budowa tkanki 

nerwowej (np. płata 
skroniowego) 

nieprawidłowa 
budowa tkanki 

nerwowej (np. płata 
skroniowego) 

poziom 
poznawczy 

deficyt poznawczy 
(np. fonologiczny) 

deficyt poznawczy 
(np. nieefektywne 
strategie czytania) 

prawidłowe 
funkcjonowanie 

procesów 
poznawczych 

deficyt poznawczy 
(np. obniżony poziom 

świadomości 
fonologicznej) 

prawidłowe 
funkcjonowanie 

procesów 
poznawczych 

poziom 
behawioralny 

objawy (np. 
opóźniony rozwój 
mowy, zaburzenia 
czytania i pisania) 

objawy (np. wolne 
tempo czytania) 

objawy (np. liczne 
błędy w zapisywanym 

ze słuchu tekście) 

brak objawów 
trudności w czytaniu i 

pisaniu 

brak objawów 
trudności w czytaniu i 

pisaniu 

środowisko optymalna stymulacja 

nieprawidłowa 
stymulacja (np. błędy 

w procesie nauki 
czytania i pisania) 

nieprawidłowa 
stymulacja (np. zbyt 
duża liczba bodźców) 

optymalna stymulacja 
(np. działania 
terapeutyczne) 

optymalna stymulacja 
(np. specyficzna 

stymulacja 
sensoryczna) 

Źródło: opracowanie S. Jabłoński na podstawie Frith, 1999 

Czytanie i pisanie stanowią tak złożone czynności, że brak ujednoliconych ustaleń dotyczących 
przyczyn zaburzeń w ich wykonywaniu nie powinien zaskakiwać. Jeśli przyjąć, że niesprawność dowolnej 
funkcji psychicznej wykorzystywanej podczas czytania i pisania może powodować trudności w posługiwaniu się 
pismem, liczba deficytów leżących u podłoża dysleksji rozwojowej okazuje się być całkiem spora. W takiej 
sytuacji nie jest również zaskakujący brak precyzyjnych kryteriów diagnostycznych omawianego zaburzenia. To 
dlatego – jak zauważa Bogdanowicz (2003a, s. 13) – psychologowie w opiniach chętniej opisują dysfunkcje niż 
używają określenia dysleksja rozwojowa i to dlatego wątpliwości budzą wyniki badań naukowych 
prowadzonych na grupach dzieci dyslektycznych, ponieważ trudno uwierzyć, iż we wszystkich badaniach 
zastosowano to samo kryterium doboru grupy: niewykluczone, że w każdym badaniu to kryterium było inne 
(por. Lovett, 1984; cyt. za: Borkowska, 1996, s. 117). 
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