
 

 

 

Pojęcie dysleksji i jej rodzaje. 

 

Wraz z rozwojem badań nad trudnościami w czytaniu i pisaniu pojawiły się różne 

określenia tego zjawiska. Najwcześniejsze definicje opisujące w/w trudności to: ślepota 

słowna – nazwa użyta po raz pierwszy przez Morgana (1896), aleksja rozwojowa 

proponowana przez Jacksona  (1906), bradyleksja wprowadzona przez Claparede’a (1916), 

legastenia – (Ranschburg 1916) i Byczkowski (1934).  

W Polsce badacze najczęściej operują  terminem dysleksja.  

Termin dysleksja pochodzi od greckiego morfemu dys – (trudny) i lexios (należący do 

mowy). Po raz pierwszy został on użyty w 1887 r. przez Berlyna w celu określenia unikalnej 

formy zaburzeń uczenia się, charakteryzującej się dużymi trudnościami czytania  

i głoskowania słów, pomimo standardowej instrukcji1. 

Zgodnie ze słownikiem pedagogicznym dysleksja to „zaburzenie w opanowaniu 

umiejętności czytania, polegające na niemożności powiązania dźwięku z prawidłowo 

rozpoznawaną literą. Dysleksja wyraża się w błędach wymowy trudniejszych wyrazów, 

przemieszczaniu się sylab, przekręcaniu wyrazów”2. 

Analizując literaturę psychologiczną można zauważyć, iż dysleksja przez długi okres 

czasu była opisywana zgodnie z wcześniejszą definicją przyjętą w 1968 roku przez Światową 

Federację Neurologów w Dallas, gdzie określono, że „specyficzna rozwojowa dysleksja to 

zaburzenie manifestujące się trudnościami w nauce czytania, mimo stosowania 

konwencjonalnych metod nauczania, normalnej inteligencji i sprzyjających warunków 

społeczno–kulturowych. Jest ona spowodowana zaburzeniami podstawowych zdolności 

poznawczych, które często uwarunkowane są konstytucjonalnie”3.  

W Polsce trudnościami w czytaniu pisaniu u dzieci zajmowało się wielu badaczy 

 i naukowców. Badania nad nimi zaczęły się w okresie międzywojennym, a rozwój ich 

nasiliły się w latach sześćdziesiątych XX w. Jedną z osób zajmujących się tym problemem 

była Halina Spionek, która badała psychologiczne uwarunkowania trudności w nauce. 

Wymieniała ona dysleksję jako jedną z przyczyn niepowodzeń szkolnych, upatrując jej  
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w tzw. fragmentarycznych deficytach rozwojowych, spowodowanych zaburzeniami w 

rozwoju funkcji percepcyjno–motorycznych. 

 Podobne poglądy prezentuje obecnie Barbara Sawa, pisząc, że dysleksja jest to 

niemożność nabycia umiejętności pisania i czytania uwarunkowana fragmentarycznymi 

zaburzeniami funkcji percepcyjno–motorycznymi u dzieci o prawidłowym rozwoju 

umysłowym4. 

O „dziecku dyslektycznym” lub „dziecku ryzyka dysleksji” pisała Marta Bogdanowicz. 

Zajęła się ona wczesnym wykrywaniem zaburzeń rozwojowych mogących rzutować na 

osiągnięcia w nauce czytania i pisania u dzieci o przeciętnym poziomie inteligencji. 

Wskazywała na nieharmonijny rozwój dzieci w wieku przedszkolnym, który mógł być 

przyczyną późniejszych trudności w nauce czytania i pisania. Przejawami braku harmonii,  na 

które zwraca uwagę w swojej badawczej pracy są m.in.: niska sprawność ruchowa, zaburzenia 

koordynacji ruchów podczas czynności samoobsługowych (zawiązywanie sznurowadeł), 

opóźnienia rozwoju mowy5. 

 W związku ze złożonością problemu, określaniem mechanizmów i  symptomów 

zaburzeń w nabywaniu umiejętności czytania i pisania, niektórzy specjaliści posługują się 

dwoma terminami – dysleksja i dysgrafia (Spionek,1965) lub nawet trzema  - dysleksja, 

dysortografia, dysgrafia (Bogdanowicz 1983, Jaklewicz, Loebl 1969). Stosowanie większej 

liczby terminów pozwala bowiem na sprecyzowanie rodzaju trudności występujących  

u danego dziecka.  

Takie ujęcie zagadnienia, opisuje termin dysleksja jako specyficzne trudności w 

czytaniu, którym często towarzyszą trudności w pisaniu. Dysortografia natomiast to 

specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne),  

a nazwą dysgrafia określa się trudności w opanowaniu właściwego poziomu graficznego 

pisma (tzw. brzydkie pismo). Cały syndrom specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu 

charakteryzuje się jako dysleksja rozwojowa6. 

Przytaczając różne definicje określające rodzaje specyficznych trudności w uczeniu się 

należy wspomnieć również o specyficznych trudnościach w uczeniu się  matematyki – 

dyskalkulii czy akalkulii. Przypadki czystej dyskalkulii spotyka się w praktyce bardzo rzadko 

- zwykle dyskalkulia dotyczy dzieci dyslektycznych. Wielu badaczy mówi wręcz, że 
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5 M. Bogdanowicz: Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, Gdańsk 2003 
6 Za: M. Bogdanowicz, A. Adryjanek: Uczeń z dysleksją w szkole, Gdynia 2004 



dyskalkulia to jedna z postaci objawiającej się dysleksji. Jedną z pierwszych definicji 

dyskalkulii rozwojowej przedstawił w roku 1974 słowacki neuropsycholog L. Košč. 

Napisał on, że „ dyskalkulia rozwojowa - jest strukturalnym zaburzeniem zdolności 

matematycznych, mającym swe źródło w genetycznych lub wrodzonych nieprawidłowościach 

tych części mózgu, które są bezpośrednim anatomiczno-fizjologicznym podłożem 

dojrzewania zdolności matematycznych zgodnie z wiekiem; jest zaburzeniem występującym 

bez jednoczesnego zaburzenia ogólnych funkcji umysłowych”7.  

 Podczas tych rozważań na temat różnego ujmowania  pojęcia dysleksji trzeba również 

zaznaczyć, iż istnieje najnowsza definicja specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu, 

opublikowana w 1994 roku przez Towarzystwo Dysleksji im. Ortona (USA). Akcentuje ona 

jako przyczynę i objawy dysleksji rozwojowej zaburzenia językowe. Wyjaśnia, iż „dysleksja 

jest jednym z wielu rodzajów trudności w uczeniu się. Jest specyficznym zaburzeniem 

uwarunkowanym konstytucjonalnie. Charakteryzuje się trudnościami w dekodowaniu 

pojedynczych słów, co najczęściej odzwierciedla niewystarczające zdolności przetwarzania 

fonologicznego. Trudności w dekodowaniu pojedynczych słów są zazwyczaj niewspółmierne 

do wieku życia oraz innych zdolności poznawczych i umiejętności szkolnych; trudności te nie 

są wynikiem ogólnego zaburzenia rozwoju ani zaburzeń sensorycznych. Dysleksja 

manifestuje się różnorodnymi trudnościami w odniesieniu do różnych form komunikacji 

językowej, często oprócz trudności w czytaniu, dodatkowo pojawiają się poważne trudności 

w opanowaniu czynności pisania i poprawnej pisowni”8. 

 Trudno mówić o jednym czynniku, który jest przyczyną dysleksji. Należy raczej 

wskazywać na wielopłaszczyznowość tego zaburzenia. Niektórzy autorzy  wyróżniają typy 

dysleksji w zależności od stopnia i zakresu dysfunkcji: 

- dysleksja typu wzrokowego, u podłoża której zaburzenia percepcji i pamięci 

wzrokowej, powiązane z zaburzeniami koordynacji wzrokowo–ruchowej i wzrokowo 

– przestrzennej, 

- dysleksja typu słuchowego – uwarunkowana zaburzeniami percepcji i pamięci 

słuchowej dźwięków mowy, najczęściej powiązana z zaburzeniami funkcji 

językowych, 
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- dysleksja integracyjna, w przypadku, gdy poszczególne funkcje nie wykazują 

zakłóceń, natomiast zaburzona jest ich koordynacja, czyli występują zaburzenia 

integracji percepcyjno-motorycznej, 

- dysleksja typu mieszanego – gdy występują zaburzenia zarówno w percepcji 

słuchowej słowa, pamięci sekwencyjnej słuchowej, percepcji wzrokowej wyrazów, 

wzrokowej pamięci sekwencyjnej, pamięci wzrokowo–słuchowej oraz wyobraźni 

przestrzennej9. 

Wyżej przytoczone definicje to przykłady definicji objawowych. Definicje przyczynowe 

są trudniejsze do sformułowania z tego względu, iż ciągle nie poznano w pełni podłoża 

zaburzeń dyslektycznych. Badania na temat etiologii dysleksji, mimo iż trwają od wielu lat, 

wciąż nie są zakończone i stanowią okazję do dyskusji i konfrontacji poglądów.  
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9 Za: M. Bogdanowicz: Integracja percepcyjno – motoryczna, metody diagnozy i terapii, warszawa 1990. 


