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UWAGA – zaburzenia procesu 

 
Wśród zleceń z jakimi spotykamy się w praktyce pedagogicznej i diagnostycznej są 

zaburzenia koncentracji uwagi dzieci i młodzieży. Oznacza to zapytanie rodzica, nauczyciela 
o przyczyny tego stanu oraz  jak to zmienić. Jeżeli w skierowaniu na badanie  i w opinii 
szkolnej oraz w wywiadzie od rodzica sygnalizuje się trudności w  skupieniu uwagi, opisując 
różne tego symptomy, staramy się zająć tą kwestią, poszerzając diagnostykę o dostępne 
narzędzia badawcze. Należy przypomnieć, że zaburzenia uwagi są czynnikiem ryzyka 
dysleksji. Zasadniczo ważne jest ustalenie czy zgłaszany problem trwa w czasie, jaka jest 
jego dynamika, jak wpływa na funkcjonowanie dziecka  w domu, w szkole, na ile zaburza 
naukę, zachowanie. 

Zakłócenia uwagi, to co widać i co można próbować nazwać obserwując zachowanie 
dziecka, zwykle opisywane są jako: „nie może się skupić, zamyśla się, zawiesza się, 
nie słyszy, trzeba mu powtarzać, pogubiony, nie wie co ma robić, kręci się, nie usiedzi”, etc.  

Czy zakłócenia uwagi istotnie wynikają z jej niedojrzałości, zaburzenia procesu uwagi, 
czy uwarunkowane są innymi  czynnikami? - te pytania stawia sobie diagnosta. 

Kłopoty z uwagą mogą bowiem pojawiać się pod wpływem  choroby np. zaburzeń 
hormonalnych, zwłaszcza tarczycy, niedostatku witaminy D3, anemii, cukrzycy, epilepsji, 
chorób skóry (atopowe zapalenie), migren, pasożytów. 

 Uwagę zaburzają też doświadczane aktualnie, ważne dla dziecka (ucznia młodszego 
i starszego też), ekscytujące wydarzenia, jak i trwające w czasie przeżycia trudne, 
traumatyczne, niezrozumiałe, powodujące lęk, niepokój, poczucie niepewności, np. śmierć 
w rodzinie, rozłąka, długotrwała choroba w rodzinie, opuszczenie, rozwód, zaniedbanie, 
przemoc,  strata przyjaźni, zawód miłosny, wyśmianie, itd.  

To ważne, by rozpoznać, z jakiego typu zakłóceniem uwagi mamy do czynienia. 
To decyduje o doborze najlepszej formy wsparcia dla dziecka.   

 
Uwaga rozumiana jako czynność umysłowa nadrzędna wobec funkcji intelektu 

jest procesem. Umożliwia funkcjonowanie naszej świadomości. Uwaga jest 
właściwością niezbędną do efektywnego funkcjonowania w świecie zewnętrznym. 
Dzięki swoim funkcjom, cechom, umożliwia poznawanie świata bez przeciążania 
umysłu, bez poczucia chaosu i bezradności w ogromie bodźców odbieranych różnymi 
zmysłami. Pozwala wybierać to co ważne i aktywnie na to reagować, odrzucać to co 
nieistotne i przeszkadza.  

 
Uwaga ma wpływ na jakość naszego życia. To jeden z mechanizmów regulujących 

w stosunku do działań ludzkich. Inne mechanizmy to: 
- osobowość 
- doświadczenie życiowe 
- cechy temperamentu (pobudzenie, hamowanie) 
- nasze emocje, nastawienia i zainteresowania 
Na uwagę działają emocje i nastawienie (po co to robię, w jakim celu to robię). 
Uwaga to nie tylko koncentracja.   
 

Proces ten ma 6 funkcji, cech: 
 

- selektywność, to podstawowa i zawsze realizowana funkcja uwagi, oznacza 
zdolność do wyodrębniania pewnych cech, bodźców, sygnałów z tła, kierowanie jej tylko 



 
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tczewie 

ul. Wojska Polskiego 6, 83-110 Tczew 
TEL. 58 531 10 09      www.ppp.tczew.pl      ppp.tczew@ppp.tczew.pl 

 

 

 
na jedne bodźce, z pominięciem innych, zdolność ta pomaga uznać, co z  nich jest ważne 
a co należy zignorować,  

 - koncentracja, natężenie uwagi, stopień zaangażowania, poziom skupienia uwagi 
człowieka na bodźcach, etapach działania, aktywności w wykonywanych czynnościach, 
oznacza jak mocno potrafi się skupić,  

- przerzutność, dynamika, to najważniejszy aspekt uwagi w odniesieniu do nauki 
szkolnej, to zdolność do płynnej zmiany aktywności, szybkiego przechodzenia od jednej 
czynności do innej,  

- podzielność, zdolność do wykonywania dwu lub więcej czynności jednocześnie, 
z których każda wymaga skupienia się, bez istotnej straty w jakości realizacji każdego 
z zadań, podzielność uwagi  rozwija się z wiekiem i doświadczeniem człowieka,   

- trwałość, stabilność uwagi, zdolność do utrzymywania uwagi na stałym poziomie, 
bez konieczności zmian aktywności,  

- pojemność, głębia,  zakres uwagi, oznacza zdolność spostrzeżenia jak największej 
ilości elementów w przeciągu bardzo krótkiego czasu, objęcia uwagą szerszego zakresu 
spostrzeżeń wzrokowych  czy słuchowych.  

 

W naszym rozwoju wcześnie uczymy się reagować na słowo uwaga. Już małe dziecko 
wie, że słowo uwaga oznacza coś ważnego, wymaga zatrzymania, skierowania się w stronę 
autora komunikatu. Pojęcie uwaga nabiera znaczenia uniwersalnego – poza słowem 
to również symbol, piktogram, sygnał dźwiękowy czy świetlny.    

I tak trenujemy się w reagowaniu uwagą na to, co sygnalizuje się nam jako ważne, 
ciekawe, potrzebne. Aktywizują się i dołączają zmysły, trzeba patrzeć na coś, słuchać 
czegoś, wykonać ruch, albo jednocześnie łączyć jedno, drugie i trzecie. Taka umiejętność 
potrzebna jest dla efektywnej nauki, zwłaszcza szkolnej. Nie wszystkie dzieci sobie  z tym 
radzą, mimo próbowania, starania. Chcą sprostać wymaganiom, oczekiwaniom, ale im to nie 
wychodzi. Zdolność wpływania na proces uwagi jest u nich za słaba, co nie wynika ze złej 
woli, lenistwa, upartości, ale uwarunkowane jest zaburzeniem jednego lub więcej aspektu 
uwagi. Dzieci mogą zatem skupiać się zbyt krótko lub potrzebować znacznie więcej czasu na 
pracę. Albo uwagę zwracają na zbyt wiele i na krótko, działają chaotycznie, albo mogą zająć 
się tylko jedną czynnością i zbyt długo. Do tego dochodzi jeszcze podatność większa 
czy mniejsza na wpływ tzw. dystraktorów, zakłócaczy uwagi, np. hałas, muzyka, szmer, 
stukot,  rozmowy, wielość innych osób blisko, coś ciekawego dzieje się za oknem 
lub w myślach dziecka.  

Kiedy dziecko nie radzi sobie z ignorowaniem  tego, co jest w tle i nie jest w danym 
momencie ważne, uwagę kieruje na wiele bodźców. Zaczynają się jego kłopoty – zagubienia, 
pomyłki, w końcu znużenie, męczliwość, trudności w nauce, zdenerwowanie. W ocenie 
efektów swojej pracy może usłyszeć, że jest za mało skupione, za mało stara się, że się nie 
przykłada, nie skupia, jest leniwe, robi to specjalnie, za mało przejmuje się, mogło lepiej, jest 
niegrzeczne, sprawia kłopoty, etc. Tymczasem, przyczyna jest obiektywna i zwykle jeszcze 
poza sferą wpływu dziecka. Długotrwałe niepowodzenia, porażki, stres, uwarunkowane 
zaburzeniami uwagi, skutkują, jak obserwujemy w naszej praktyce badawczej, spadkiem 
samooceny, poczuciem bezsensu, niewiary w siebie, aż do stanów obniżonego nastroju 
czy depresji.   

Uznanie, że trudności z uwagą wynikają z zaburzenia jej procesu, zapobiega 
etykietowaniu, nadmiernym wymaganiom i umożliwia zajęcie się problemem w sposób 
mądry, rzeczowy, z cierpliwością i wyrozumiałością.  

Często u dzieci z zakłóceniami uwagi dodatkowo obserwuje się np. niepokój ruchowy: 
wiercenie, zmiany pozycji ciała, manipulowanie przedmiotami w rękach, stukanie, 
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pomrukiwanie. Warto wtedy stawiać sobie pytanie: komu to przeszkadza? Paradoksalnie, 
taka nadaktywność pomaga dziecku przytrzymywać uwagę tu i teraz. Nie jest zatem 
przejawem „niegrzeczności czy niezdyscyplinowania”. Jeżeli nadruchliwość istotnie zakłóca 
tok lekcji i funkcjonowanie innym uczniom, utrudnia wydatnie nauczycielowi prowadzenie 
zajęć z grupą, zachodzi potrzeba rozważnego zajęcia się tą kwestią, od ustalenia 
potencjalnej przyczyny, zróżnicowania (choroba, przeżycie czy istotnie zaburzenie uwagi 
jako aspektu funkcjonowania poznawczego), do zaproponowania pomocy. Podczas 
spotkania w  Poradni w sytuacji takiej niejednokrotnie zalecamy konsultację z lekarzem 
psychiatrą dzieci i młodzieży.  

W celu właściwego rozpoznania siły zaburzenia procesu uwagi w diagnozie stosujemy 
dodatkowe narzędzia; u młodszych dzieci test d-2, u dzieci od 10 r.ż do 12,11 r.ż test PU-1. 
Badania te wykonują psycholodzy, poza standardowym badaniem  psychologicznym funkcji 
poznawczych, intelektualnych. Bateria-PU1 diagnozuje te funkcje poznawcze, które 
współczesne badania wskazują za najważniejsze w obrazie przyczyn trudności w uczeniu 
się: pamięć, uwagę i funkcje wykonawcze. Jest najnowocześniejszym narzędziem 
psychologicznej diagnozy deficytów poznawczych leżących u podłoża takich zaburzeń jak: 
dysleksja, dyskalkulia, ADHD, ADD, zaburzenia ze spektrum autyzmu z normą intelektualną, 
rozwojowe zaburzenie koordynacji, specyficzne zaburzenie rozwoju językowego. 

Diagnoza skutkuje szczegółową opinią – opisem mocnych stron badanego dziecka 
i sfer deficytowych, zaburzonych, w tym zaburzonych funkcji uwagi, wskazując na 
] uwarunkowania doświadczanych przez dziecko trudności szkolnych, w nauce, 
wraz  z zaleceniami, jak dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb takich uczniów i jaką  
formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy ich objąć. 

 
opracowała pedagog Katarzyna Kulas  

źródło – wiedza i materiały ze szkoleń oraz praktyki diagnostycznej 

 
 

 


