Zjawisko dysleksji
Obecnie problem dysleksji jest powszechnie znany, jednak ma o kto wie czym
charakteryzuje si

to zjawisko. W rozdziale podj ta zostanie próba wyja nienia

podstawowych poj

zwi zanych z dysleksj , a wi c jej definicje, przyczyny powstawania,

rodzaje oraz jej objawy.

Definicje dysleksji w wietle literatury
Zjawisko dysleksji istnieje tak d ugo, odk d tylko ludzie zacz li pos ugiwa si
pismem w komunikacji interpersonalnej. Natomiast dysleksj u dzieci opisano prawie sto lat
temu. Na pocz tku dysleksj zauwa ono u osób doros ych. Pierwsze stwo opisania dysleksji
rozwojowej przypisuje si

angielskiemu lekarzowi i okuli cie W. P. Morganowi.

W 1896 roku opublikowa on w British Medical Journal artyku opisuj cy pierwszy
przypadek dysleksji rozwojowej. Opisany zosta 14-letni inteligentny ch opak, który nie móg
nauczy si czyta (M. Bogdanowicz, 1994, s. 8-9).
Osoby z dysleksj

spotykamy w ka dym pa stwie. Europejskie Towarzystwo

Dysleksji poinformowa o w roku 1998, i w krajach Unii Europejskiej yje 37 milionów osób
z dysleksj . Cz stotliwo

wyst powania dysleksji szacuje si na oko o 10% populacji.

Zaburzenia dyslektyczne w stopniu g bokim ocenia si na oko o 4% (M. Bogdanowicz, M.
Smole , 2004, s. 5).
Dzieci z dysleksj przybywa coraz to wi cej. W ostatnich latach dysleksja to ju nie
tylko problem dzieci ze szko y podstawowej, ale i te m odzie y szko y gimnazjalnej i szko y
redniej. Termin dysleksja pojawi si po raz pierwszy pod koniec XIX wieku. Termin ten
pochodzi od j zyka greckiego dys – s aby i aci skiego lego – czytam. Dysleksja w praktyce
wyst puje z dysortografi

– s

to trudno ci w opanowaniu poprawnej pisowni oraz

z dysgrafi , rozumian jako trudno ci w opanowaniu w

ciwego poziomu graficznego pisma

(B. Zakrzewska, 2006, s. 5-7).
Dysleksja to specyficzne trudno ci w opanowaniu prawid owego czytania. Dysleksj
mo na rozpozna u dziecka, kiedy jest ju ono rozwini te intelektualnie. Istnieje mo liwo ,
e trudno ci w czytaniu mog szybciej ust pi ni w pisaniu. Mimo tego stwierdzenia cz
dyslektyków nie osi ga nigdy bieg

ci w czytaniu (J. Mickiewicz, 2002, s. 63).

wiatowa Federacja Neurologów w Dallas w roku 1968 okre la dysleksj
„niemo no

jako:

opanowania umiej tno ci czytania i pisania pomimo typowej metody nauczania,

prawid owego poziomu inteligencji i sprzyjaj cych warunków socjoekonomicznych. Jest ona
spowodowana zaburzeniami podstawowych procesów poznawczych, cz sto o pod

u

konstytucjonalnym” (B. Kaja, 2003, s. 11).
Najnowsza definicja dysleksji zaproponowana w roku 1994 przez Towarzystwo
Ortona w USA zak ada, e „Dysleksja jest jednym z wielu ró nych rodzajów trudno ci
w uczeniu si ”.
W celu dobrego zrozumienia specyficznych trudno ci w pisaniu i czytaniu nale y
wyja ni poj cie prawid owego czytania i pisania.
M. Tyszkowa uwa a,
w

czasie

czynno ,

e „czytanie stanowi z

anga uj ca

wiele

funkcji

on , wieloetapow
psychomotorycznych,

i roz

ona

czyli

jest

skomplikowanym procesem, anga uj cym w wieloraki sposób ró norodne czynno ci dzieckasensoryczne (wzrokowe, s uchowe, kinestyczne), ruchowe (artykulacyjne i manualne),
poznawcze (pami ciowe, spostrze eniowe), a g ównie czynno ci umys owe” (M. Tyszkowa,
2001, s. 8).
Wed ug Wróbla definicja „pisania” mówi nam, e „pisanie jest z
pewn ca

ci psychomotoryczn , obejmuj

onym procesem,

s uchowe wydzielanie g oski, znalezienie jej

odpowiednika literowego, zapami tanie litery oraz kolejno ci rozmieszczenia liter w wyrazie,
napisanie litery lub wyrazu, za

szereg tych ruchów wykonuj

ró ne cz ci aparatu

ruchowego r ki pod kierownictwem kory mózgowej” (T. Wróbel, 2004, s. 10).
Do najwa niejszych cech dysleksji mo emy zaliczy problemy w czytaniu, pisowni,
pisaniu, pami ci, organizacji, rozwoju zdolno ci ruchowych, rozwoju mowy.
Najwi ksze k opoty w czytaniu, sprawia dzieciom dyslektycznym odszyfrowywanie
tekstu. Dzieciom z dysleksj zdarza si równie zamienia s owa na inne podczas g
czytania. Aby rozwija p ynno

nego

czytania u dzieci dyslektycznych nale y korzysta z tekstów,

które przeznaczone s dla m odszych czytelników lub z tekstów, które dotycz tematów, które
szczególnie interesuj dzieci. Nale y te pami ta o tym, aby za ka

podejmowan prób

chwali dziecko. Czytanie ze zrozumieniem mo e sprawia dzieciom dyslektycznym wiele
opotów, gdy maj one problemy z p ynno ci oraz odszyfrowywaniem tekstu. Dzieci
dotkni te dysleksj

mog

mie

problemy z uporz dkowywaniem elementów, a wi c

z ustawianiem liter lub cz ci s ów w niew

ciwej kolejno ci. Dziecko z dysleksja ma

problemy z pisowni . Dotyczy to przede wszystkim zapami tywania zasad pisowni,
zapisywania liter w niew

ciwej kolejno ci, problemów z ko cówkami wyrazów, mylenia

lub pomijania samog osek. D

sze wypowiedzi pisemne s zwykle niech tnie podejmowane

przez dzieci dyslektyczne. Wypracowania s zazwyczaj le zaplanowane i chaotyczne. Dzieci
dotkni te dysleksj mog mie nieregularne pismo oraz niekonsekwentnie stosowa wielkie
litery. Dzieci z dysleksj mog mie k opoty z krótkotrwa

i d ugotrwa

pami ci . Mog

tak e z trudem przypomina sobie niedawno zapami tane informacje. Do ostatnich cech
dysleksji mo emy zaliczy

k opoty z u

eniem planu nauki, problemy z koordynacj

ruchow , mylenie podobnych d wi ków, s aba dykcja, k opoty ze sk adaniem liter
i d wi ków w s owa, k opoty ze sk adni , problemy z zapami tywaniem nazw przedmiotów
(G. Reid, 2006, s. 8-12).

Rodzaje i przyczyny dysleksji
Istnieje wiele klasyfikacji typów dysleksji, jednak do najcz ciej wymienianych
nale : dysleksja wzrokowo-przestrzenna, dysleksja s uchowo-j zykowa, dysleksja mieszana,
dysleksja integracyjna.
Dysleksja wzrokowo-przestrzenna dotyczy zaburze percepcji i pami ci wzrokowej
powi zanych z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowo-przestrzennej.
Dysleksja s uchowo-j zykowa to zaburzenia percepcji i pami ci s uchowej d wi ków
mowy powi zane z zaburzeniami funkcji j zykowych.
W dysleksji mieszanej wyst puj dysfunkcje jednocze nie w kilku obszarach.
W dysleksji integracyjnej pojedy cze funkcje nie wykazuj zak óce , zaburzenia dotycz ich
koordynacji.
Natomiast D. Bakker wyró nia dwa typy dysleksji: typ ”P” – percepcyjny, w którym
dziecko czyta praw pó kul oraz typ ”L”- lingwistyczny, gdzie dziecko czyta lew pó kul .
Zale ne jest to od tego, która z pó kul mózgowych wykazuje zaburzenia funkcjonalne (za: M.
Bogdanowicz, 1994, s. 34).
M. Bogdanowicz wyró nia nast puj ce formy dysleksji rozwojowej; dysleksj ,
dysortografi , dysgrafi .
Poj cie „dysortografia” oznacza specyficzne trudno ci w opanowaniu poprawnej
pisowni. Dysortografia to zaburzenia w procesie komunikowania si za pomoc pisma.
Termin „dysortografia” pochodzi z j zyka greckiego orthos – prawid owy i grapho – pisz ,
rysuj .

Poj cie „dysgrafia” równie pochodzi z j zyka greckiego grapho –pisz , rysuj .
Dysgrafia to trudno ci zwi zane z opanowaniem w

ciwego poziomu graficznego pisma.

Terminem tym potocznie oznacza si „brzydkie” pismo (M. Bogdanowicz, 2004, s. 81).
Na oznaczenie specyficznych trudno ci w czytaniu i pisaniu u ywaj
autorzy

zamiast

terminu

„dysleksji

rozwojowej”

poj cia

np:

niektórzy

„ lepota

s owna”

(M. Bogdanowicz, 1994, s. 13”).
Warto równie

wspomnie

o poj ciu „dyskalkulia”. Jest to zaburzenie w nauce

liczenia u dzieci o normalnej inteligencji. Zaburzenie to cz sto wyst puje przy dysleksji.
L. Koš

(1972) uwa a dyskalkuli

rozwojow

jako zaburzenie zdolno ci

matematycznych oraz podaje ró ne jej rodzaje takie jak: dyskalkulia werbalna, dyskalkulia
proktognostyczna, dyskalkulia graficzna, dyskalkulia ideo gnostyczna oraz dyskalkulia
operacyjna.
Dyskalkulia werbalna dotyczy zaburze

umiej tno ci s ownego wyra ania poj

i zale no ci matematycznych, np. nazywanie cyfr, symboli dzia

.

Dyskalkulia proktognostyczna (wykonawcza) to trudno ci w obliczaniu liczno ci
zbiorów, porównywaniu wielko ci i ilo ci, szeregowaniu obiektów wed ug kolejno ci
rosn cej lub malej cej.
Dyskalkulia graficzna dotyczy trudno ci z zapisywaniem liczb i symboli operacyjnych
oraz z zapisem pisemnym dzia

.

Dyskalkulia ideognostyczna (poj ciowo-wykonawcza) sprowadza si do trudno ci
rozumienia

idei

matematycznych,

relacji

niezb dnych

do

wykonywania

oblicze

pami ciowych, trudno ci w dostrzeganiu zale no ci liczbowych np. 5 to po owa z 10.
Dyskalkulia operacyjna sprawia trudno ci wykonywania dzia

matematycznych

pomimo dobrych mo liwo ci wzrokowo-przestrzennych oraz umiej tno ci czytania i pisania
liczb.
Do pierwotnych przyczyn dysleksji rozwojowej zaliczamy: koncepcj genetyczn ,
koncepcj opó nionego dojrzewania centralnego uk adu nerwowego, koncepcj organiczn ,
koncepcj psychodysleksji, koncepcj hormonaln .
Przyczyn wyst powania dysleksji jest wiele, dlatego mówi si o polietiologii dysleksji,
czyli o wieloprzyczynowo ci. U tego samego dziecka istnieje mo liwo

wyst pienia

wszystkich przyczyn jednocze nie. Do jednej z przyczyn dysleksji nale y zaliczy
uwarunkowania dziedziczne. Wyst pienie dysleksji jest równie

mo liwe na skutek

patologicznej ci y matki lub nieprawid owego przebiegu porodu. W roku 1911 F. Warburg
stwierdzi , e dysleksja rozwojowa jest cz ciej spotykana u wcze niaków ni u dzieci

z prawid owych ci . Zosta y przeprowadzone wywiady z rodzicami dyslektyków, z których
wynika,

e dzieci dyslektyczne nara one by y na dzia anie niekorzystnych czynników

w okresie oko oporodowym, takich jak: wirusy, szkodliwe substancje, napromieniowanie,
niedotlenienie itp. Dysleksja mo e by

te

uwarunkowana organicznie. Oznacza to,

e

przyczyn dysleksji rozwojowej s zmiany struktury tkanki mózgowej. Niektórzy eksperci od
dysleksji rozwojowej uwa aj ,

e dysleksja mo e by

skutkiem prze ytego urazu

psychicznego. Najnowsza koncepcja etiologii dysleksji zak ada, e dysleksja mo e mie
zwi zek z zaburzeniami hormonalnymi. Znakomity neurolog N. Geschwind zauwa

, e

nadprodukcja testosteronu w okresie prenatalnym sprzyja wyst powaniu dysleksji
(M. Bogdanowicz, 1994, s. 24-30).
Niewiele wiemy, jakie s prawdopodobne zalety dysleksji. Mimo tego nie ulega
tpliwo ci,

e osoby dyslektyczne posiadaj

wielki talent artystyczny, odkrywczy,

polityczny i przedsi biorczy. Dysleksja umo liwia kreatywne my lenie oraz postrzeganie
ca okszta tu. Te zdolno ci wyst puj cz ciej u dyslektyków, ni u „normalnych” ludzi.
Istnieje du a liczba s awnych osób, które mia y dysleksj , np: Andersen, Churchill, Einstein,
da Vinci. Bardzo cz sto najinteligentniejsze dzieci dotkni te s

dysleksj . Przez

spo ecze stwo pi tnowane s jednak, jako leniwe i g upie, mimo tego, e s bardzo bystre jak
ich rówie nicy. Efektem dysleksji staje si coraz cz ciej utrata pewno ci siebie. Dysleksja
mo e doprowadzi do depresji i niepowodze . Nast pnie mo e doj

do frustracji, agresji

a nawet przest pstwa (J. Stein, 2004, s.8, 34-35).
Badania przeprowadzone o dysleksji potwierdzaj ,

e dysleksja jest zaburzeniem

zale nym od p ci. Dysleksja wyst puje znacznie cz ciej u ch opców ani eli u dziewczynek.
Proporcja dziewcz t do ch opców wynosi 1:3, albo nawet 1:5. Opracowania naukowe
wskazuj ,

e u osób p ci m skiej obok dysleksji wyst puj

inne zaburzenia uk adu

nerwowego, takie jak: nadpobudliwo , autyzm, opó nienie umys owe, czy te epilepsja
(A. Grabowska, D. Bednarek, 2004, s. 217).
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, dlaczego dysleksja cz ciej wyst puje
u ch opców ni u dziewczynek. N. Geschwind wskazuje np. na funkcje hormonu m skiego.
Nadprodukcja testosteronu u ch opców w okresie p odowym modeluje rozwój mózgu, a tym
samym wywo uje dysleksj . Inni natomiast uwa aj ,
nadpobudliwo

psychoruchow , agresj

e ch opcy poprzez wi ksz

i problemy wychowawcze, s

zainteresowania nauczyciela. Sprzyja to temu,

e cz ciej s

w centrum

kierowani do poradni

pedagogicznych. W zwi zku z tym, dochodzi do wcze niejszego i cz stego wykrywania
dysleksji. S i tacy, którzy s dz , e ch opcy z dysleksj maj wi ksze trudno ci z adaptacj

i wyrównywaniem deficytów rozwojowych, co sprzyja wyst pieniem tych trudno ci u p ci
skiej (M. Bogdanowicz, 1994, s. 25).

Symptomy ryzyka dysleksji
Termin „ryzyko dysleksji” po raz pierwszy zosta zaprezentowany w 1993 roku przez
M. Bogdanowicz. Termin ten stosuje si wobec m odszych dzieci, które wykazuj wybiórcze
zaburzenia w rozwoju psychoruchowym, mog ce warunkowa wyst pienie dysleksji. Termin
ten mo na równie stosowa w odniesieniu do uczniów, którzy napotykaj na nasilone
trudno ci w nauce. Dzieckiem ryzyka dysleksji jest ka de dziecko z nieprawid owo
przebiegaj cej ci y i skomplikowanego porodu. Nale y szczególnie uwa nie obserwowa
rozwój dziecka urodzonego przedwcze nie, z nisk

wag

urodzeniow , w z ym stanie

fizycznym (w skali Apgar poni ej 6 punktów). M. Bogdanowicz opracowa a Skal Ryzyka
Dysleksji (SRD). Jest to narz dzie diagnostyczne maj ce na celu wczesne wykrycie
symptomów, które mog yby wskaza na mo liwo

wyst pienia specyficznych trudno ci

w czytaniu i pisaniu.
Ryzyko dysleksji mo e wyst pi u osób obci onych genetycznie, czy te
pochodz cych z nieprawid owo przebiegaj cej ci y i porodu, b

osób

u których wyst puj

symptomy ryzyka dysleksji.
Dzieci ryzyka dysleksji mog

by

rozpoznane przez rodziców, logopedów

i nauczycieli na podstawie charakterystycznych objawów (M. Bogdanowicz, 2002, s. 42-57).
Pierwsze symptomy, które mog zapowiada dysleksj , mog pojawi si ju we
wczesnym dzieci stwie. Je eli przed uko czeniem pierwszego roku ycia dziecko raczkuje
niech tnie albo wcale, czy te
zapowied

ma problemy z utrzymaniem równowagi, to mo e by

dysleksji. Dzieci z ryzykiem dysleksji znacznie pó niej zaczynaj

stawia

pierwsze kroki i biega . Maj te trudno ci z uk adaniem klocków oraz samodzielnym
ubieraniem, nie próbuj rysowa . Je eli dziecko pó no zaczyna mówi , a w wieku trzech lat
porozumiewa si jedynie za pomoc pojedynczych wyrazów oraz prostych zda , wówczas
mo e to by wa ny symptom ryzyka dysleksji. Niestety jest on cz sto lekcewa ony przez
rodziców.
Wa ny jest tak e okres przedszkolny. Dzieci z ryzykiem dysleksji nie lubi zabaw
manipulacyjnych, maj trudno ci z uk adaniem puzzli, nie lubi rysowa , nie pami taj

wierszyków, myl nazwy pór dnia, dni tygodnia. Maj problemy z utrzymaniem równowagi,
np. z jazd na rowerze, chodzeniem po linii, staniem na jednej nodze. Dzieci z ryzykiem
dysleksji nie umiej , klaszcz c, podzieli s owa na sylaby oraz maj trudno ci w uczeniu si
pisania.
Je eli opisane wy ej symptomy nie zostan dostrze one, wówczas mog si pojawi
na pocz tku nauki szkolnej nasilone ju trudno ci w czytaniu oraz pisaniu. Je li szybko nie
zostanie dziecku udzielona pomoc, objawy b

si pog bia , a wraz z nimi niepowodzenia

szkolne. Od klasy czwartej dziecko b dzie mia o k opoty ze wszystkimi przedmiotami.
Bior c pod uwag ryzyko dysleksji, wa ne s przede wszystkim pierwsze cztery lata
nauki (od klasy 0 do IV). Rodzice powinni zapewni dziecku pomoc, do której mo na
zaliczy : kszta

ce zabawy, zaj cia wspomagaj ce rozwój, codzienn

pomoc w pracy

szkolnej.
Nale y pami ta ,

e nie ka de dziecko ryzyka dysleksji musi sta

dyslektycznym. (M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M. Ro

si uczniem

ska, 2010, s. 6-7).

Symptomy dysleksji mo na zaobserwowa w
-

czytaniu: wolne tempo czytania, s aba technika czytania, znaczna liczba b dów, s abe
rozumienie przeczytanego tekstu, czy te niech

do czytania;

-

pisaniu: trudno ci w pisaniu ze s uchu, ze wzoru i z pami ci, b dy w pisaniu;

-

zachowaniu:

objawy

nieharmonijnego

rozwoju

psychomotorycznego

(M. Bogdanowicz, A. Borkowska, Warszawa 2010, s. 103-104).
Do najcz ciej wymienianych problemów osób dyslektycznych nale y wymieni
trudno ci w dekodowaniu pojedynczych s ów oraz opanowanie umiej tno ci czytania.
Do innych objawów dysleksji mo na zaliczy : trudno ci w opanowaniu czynno ci
pisania, trudno ci w opanowaniu poprawnej pisowni, wyst powanie nieprawid owo ci
w zdolno ciach adaptacyjnych, zaburzona umiej tno

planowania, zaburzona umiej tno

liczenia, trudno ci fonologiczne, trudno ci motoryczne, problemy z automatyzacj , wczesne
trudno ci z rozwojem mowy (M. Bogdanowicz, 2011, s. 46-47).

Sytuacja szkolna uczniów dotkni tych dysleksj
Poza rodzin wa na dla dziecka jest szko a. Ucze dotkni ty dysleksj napotyka wiele
sytuacji dla siebie trudnych. Wielu uczniów z trudno ciami w uczeniu si ma powa ne

problemy w relacjach interpersonalnych. Warto jest pomaga

dziecku w nawi zywaniu

dobrych kontaktów z rówie nikami, której akceptacji i uznania tak pragn . Pozycja dziecka
w klasie mo e wzrosn

np. przez fakt, e ma najciekawsz kolekcj kamieni, czy te

yczliwie odnosi si zarówno do pracowników szko y, jak i do rówie ników. Ucze ze
specyficznymi trudno ciami w uczeniu si cz sto otrzymuje do wype nienia ró ne formularze,
musi umie odpisa pod presj czasu z tablicy og osze plan lekcji itp (E. Domaga a-Zy k,
2001, s. 412).
Wi kszo ci uczniom z dysleksj brakuje pewno ci siebie, maj nisk samoocen .
W szkole zdarza si , e odgrywaj rol „klasowego b azna” lub zachowuj si prowokacyjnie,
co sprawia, e znajduj si w centrum uwagi kolegów i nauczyciela. Uczniowie z dysleksj
unikaj zaj . Bywa, e uczniowie dyslektyczni s przez grup odrzucani i izolowani, np.
siedz z ty u klasy, nie bior czynny udzia w zaj ciach lekcyjnych. Uczniowie Ci s nara eni
na dogadywanie, dokuczanie, a nawet mo e doj

do przemocy.

Uczniowie dyslektyczni posiadaj równie mocne strony, które niestety cz sto nie s
doceniane. Wynika

to mo e z du ych rozbie no ci w dokonaniach tych uczniów, np.

pomi dzy s ab prac pisemn , a wspania ymi odpowiedziami ustnymi czy te doskona
tre ci wypracowania, a licznymi b dami ortograficznymi.
Ucze z dysleksj jest bardzo ró nie oceniany, w zale no ci od sytuacji, w której si
znajduje. Gdy komunikuje si za pomoc j zyka mówionego, sprawia wra enie bystrego,
natomiast gdy komunikuje si za pomoc pisma, pojawiaj si jego specyficzne trudno ci
zykowe. Dzieci z dysleksj s na ogó twórcze i uzdolnione artystycznie, odznaczaj si
wy mienitymi umiej tno ciami w dyskusji, mog równie

wietnie sobie radzi w naukach

cis ych, przyrodniczych, informatyce albo sporcie.
Nale y pami ta , e dysleksja nie przekre la mo liwo ci bycia dobrym uczniem.
W systemie oceniania wewn trzszkolnego nale y dostosowa wymagania do mo liwo ci
ucznia, co nie oznacza ich obni ania. Nale y wi c okre li , w jakich zakresach te wymagania
powinny by

zmniejszone np. bior c pod uwag

ortografi , a w jakich powinny by

podwy szone np. wykonywanie dodatkowych zada , wicze korekcyjno-kompensacyjnych,
systematyczne korygowanie b dów w zeszytach. Systematyczna praca wykonana przede
wszystkim w okresie nauczania pocz tkowego przynosi du e efekty, poniewa prowadzi do
zmniejszenia, a nawet cz ciowego ust pienia trudno ci w czytaniu i pisaniu. Nie podejmuj c
stosownych dzia

, skazuje si dziecko na to, e niepowodzenia szkolne si pog biaj .

Mog wi c one by przyczyn wtórnych zaburze zachowania: emocjonalnych (nerwice)

i motywacyjnych (M. Bogdanowicz, 2002, s. 26-27; M. Bogdanowicz, A. Adryjanek, M.
Ro

ska M., 2010, s.75).

Opracowa a: mgr Anna Kowal-S oboda
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