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УВОД 

 

Овладяването на писмената реч
1
 се приема за втори етап в речевото развитие на 

човека, който започва още от най–ранна училищна възраст с формиране на елементарни 

умения и навици за четене и писане и продължава през целия училищен период, за да се 

стигне постепенно до най–висшите форми на умението да се чете и пише. Този процес не 

винаги протича гладко и упешно. Родители, учители, логопеди и други специалисти се 

изправят пред несъответствието между психичния потенциал и неспособността на някои 

деца да овладеят писмената форма на езика с лекотата, присъща на другите деца. 

Компетентното отношение към този проблем, описван в литературата под различни 

названия (дислексия на развитието, обучителни трудности, нарушена способност за учене,  

нарушения на ученето), предопределя бъдещето на детето в множество аспекти на 

индивидуалното функциониране.  

Нарушенията в овладяването на четенето и писането в тяхната първична форма, 

често обозначавани в по-ново време като специфични (специфична дислексия или за 

краткост - дислексия), повече от век се проучват от представители на различни науки, но 

интересът към тях и до днес не стихва. Те рефлектират пряко в способността за учене и се 

отразяват негативно върху училищните постижения на деца без интелектуални и сензорни 

увреждания, които при адекватни грижи имат сравнително добра образователна и 

професионална перспектива. Отличават се с висока разпространеност в епоха, в която 

писменият език се смята за важно средство за комуникация и неграмотността не се 

толерира. Не напълно проучени и не докрай теоретично изяснени, често срещани и 

свързани със скъпо струващи последствия, нарушенията в овладяването на писмеността 

остават проблем с висока научна и социална значимост.  

Във връзка с това вниманието се насочва преди всичко към един конкретен проблем 

с фундаментално значение в логопедичната практика – за необходимостта от адекватен 

инструментариум за идентификация на дислексията сред учениците в началното училище. 

По традиция логопедите в България задължително обследват всички деца от началното 

училище в началото на всяка учебна година, селектирайки тези с нарушения на езика и 

говора. Специално нарушенията на писмения език се скринират чрез един установен метод 

– в класовете от втори до четвърти се прилага диктовка на подходящ текст и въз основа на 

допуснатите от учениците грешки се селектират тези с предполагаема дислексия. На такъв 

скрининг не се подлагат само децата от първи клас, тъй като са в процес на ограмотяване. 

Два са основните критерия, от които се ръководят логопедите при селекцията: много 

големият брой грешки при писане и присъствието на определени видове много груби, 

приемани за симптоматични за дислексията грешки. След този скрининг се прилага пълно 

изследване с подбрани на интердисциплинарен принцип методи до потвърждаване или 

отхвърляне на диагнозата дислексия.  

Тази практика е доказала известно положително значение, но от край време до наши 

дни измерването на нарушенията на писмената реч при нея се извършва „на око”. Не е 

ясно кой е нормалният брой грешки при писане под диктовка, естествен за процеса на 

овладяване на умения за писане, за да се посочи патологично високият брой, и кои точно 

са особените видове грешки, свидетелстващи за нарушения и играещи ролята на 

идентификационни маркери. Не съществуват количествени стандарти за правилност на 

писането за съответния пол и етап н а обучение (клас), не са очертани нормите, без които 

скринингът на дислексията не почива на точни данни. Такива липсват и във връзка с 

разпространението на дислексията в съответните популации, а са необходими, за да 

                                                 
1
 Термините устна и писмена реч, устен и писмен език се използват равнопоставено с 

разбирането, че речта като реализация на езика в действие е неделима от него, както и  че езикът 

като феномен, който не се проявява извън устната и писмената форма на речта, е неделим от нея.  
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ориентират адекватно специалистите в техните проучвания и да аргументират действията 

и изискванията им пред съответните власти.  

Изтъкнатите проблеми инспирират намерението да се изработи скринингов 

инструмент в полза на логопедията, което изисква първо да се изведат нормите за 

правилно писане при учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас на българското начално училище. На 

базата на стандарта за правилно писане скринингът на дислексията би бил научно 

обоснован. От такава позиция възниква замисълът да се осъществи научно изследване в 

следната рамка: 

Водеща хипотеза:  

Диктовката на текст представлява надеждно средство за проверка на уменията 

за писане на учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас, чрез което се получава достоверна информация 

за нормалното и патологичното в овладяването на писането на базата на количеството 

допускани грешки и видовата специфика на грешките. 

Основни цели: 

1. Да се извърши проверка на уменията за писане под диктовка на учениците от ІІ, 

ІІІ и ІV клас на началното училище и се изведат норми за правилно писане, които да се 

използват за скрининг на случаите на вероятна дислексия. 

2. Да се установи честотата на разпространение на затрудненията в 

овладяването на писането и на случаите, определени като вероятна дислексия, по 

местонахождение, по полов и възрастов признак. 

От тези позиции изследването първоначално се насочва към решаването на следните 

задачи: 

1. Анализ на научната проблематика, свързана с овладяването на писмения език и с 

естеството и проявите на дислексията.  

2. Отделяне в теорията на неизяснените и нерешените въпроси, гравитиращи 

около водещата хипотеза и основните цели, към които следва да се ориентира 

емпиричното проучване до неговото пълно детайлизиране. 

Крайният, практико-приложен резултат от изследването се очаква да бъде появата 

на скрининг-тест за идентификация на специфичната дислексия със следните компоненти: 

стимулен материал, с който се осъществява набирането на информация за състоянието на 

уменията за писене; модел на оценяване и обработка на данните; ключ за интерпретация на 

данните и отсяване на случаите на вероятна дислексия. В тесен смисъл изследването 

представлява изработване и апробация на скриниг-теста.  В по-широк смисъл то се насочва 

към теоретико-емпирично изясняване на важни аспекти в овладяването на писането и на 

нарушенията на писането, търсейки отговорите на ред въпроси, заложени в по-дълбоките 

пластове на водещата хипотеза и основните цели. Съществуват ли значими различия в 

овладяването на писането между половете? Как протича развитието на уменията за писане 

в зависимост от повишаването на образователното равнище? Каква част от общата 

популация ученици в началното училище има затруднения в овладяването на писмения 

език и могат ли всички случаи на подобни затруднения да се приемат за патологични 

(дислексия)? Отличава ли се писмената продукция на дислексичните деца с типични 

особености, които не се срещат при децата без нарушения; ако това е така, какви са те и 

могат ли да играят ролята на водещи идентификационни маркери при диагностиката на 

дислексията? Кои са най-често допусканите от децата грешки при писане под диктовка и 

обуславят ли се те от определени закономерности?  

В съответствие със замисъла на изследването първата му част представлява 

теоретичен обзор, разглеждащ глобално два основни проблема – писмената реч като 

същност и като процес на овладяване и дислексията в различните й измерения на 

проявяване.   
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ПЪРВА ГЛАВА – ЛИТЕРАТУРЕН АНАЛИЗ 

 

Част първа - Писане 

1. Писмен език 

1. 1. Характеристика на писмения език 

1. 2. Невропсихологични и психолингвистични аспекти на четенето 

1. 3. Невропсихологични и психолингвистични аспекти на писането 

Същността и спецификата на писмения език, невропсихологичните и 

психолингвистичните аспекти на четенето и писането са разкрити чрез 

мултидисциплинарен теоретичен анализ (Лурия, 1973, 1979; Goswami & Bryant, 1990; 

Мавлов, 2000, 2005, 2010; Пенчева, 2000; Георгиева и др., 2005; Coltheart еt al., 1980; 

Асенова, 2009; Матанова, 2001; Здравкова, 1996; Adams, 1990; Manzo & Manzo, 1993; 

Fountas и Pinnell, 1996 и др.). 

Направен е паралел между устната и писмената реч и са проследени сходствата и 

разликите между тях. Представена е същността на писмения език като автономна система 

със свои собствени правила, изграждаща се на базата на функционалните системи, върху 

които почива устният език. На преден план са изведени двата компонента, измерения или 

процеса, чрез които се реализира писменият език – четене и писане, и основните принципи 

на тяхното функциониране. Разкрити са двата механизма на четене-писане или двата пътя, 

по които те се осъществяват: фонологичен (звуко-буквен - botton-up) и лексикален 

(глобален - top-down).  

Обсъдени са въпроси във връзка с: невроанатомичния субстрат, на който се базират 

четенето и писането, и сложната координационна дейност на нервната система при 

тяхното реализиране; съдържанието на двата основни компонента, съставляващи четивния 

процес – декодиране и разбиране на текста; психомоторната същност на процеса писане; 

операциите, през които преминават двата процеса в психолингвистичен план; 

осъществяването им на функционално, неропсихологично равнище с участието на двете 

мозъчни хемисфери, основно лявата (при десноръки). Описана е линвистичната 

преработка при фонологично и при лексикално четене-писане. Дискутирани са модели на 

четенето и на писането и един от тях, конективистичният модел на четенето Adams, е 

представен подробно. Отделено е внимание на протичането на процесите четене и писане 

при начинаещи. 

1. 4. Правопис. Писане под диктовка и фонетични промени 

Разгледани са принципите, на които почива нашата правописна система, и 

фонетичните особености на българския език като същност и предпоставка за допускане на 

грешки при писане (Тилков и Бояджиев, 1977; Андрейчин, 1973; Георгиев и Дуриданов, 

1965; Бояджиев и др., 1998, Пашов, 2005 и др.). В два основни източника (Тилков и 

Бояджиев, 1977; Бояджиев и др., 1998) се открива твърдението, че обратната редукция се 

проявява по-слабо от редукцията и че корелативните двойки гласни не се поддават в 

еднаква степен на редукция, като най-податлива е двойката а-ъ, най-малко податлива – 

двойката е-и.  Анализирани са писането при препис, диктовка, самостоятелно писане и е 

разкрито естеството специално на писането под диктовка. Налага се заключението, че 

въпреки че нашата азбука е фонетична, а писмеността ни е основана на графо-фонемните 

съответствия, овладяването на правописа не е лесна задача. Свързано е с необходимост от 

изучаване на множество правила и техните изключения и от стратегия за проверка на 

написаното чрез подбор на сходни думи, а при невъзможност – за запаметяване на образци 

и работа с речник. 

2. Обучение по четене и писане 

2. 1. Ограмотителни методи 

 Представени са двата най-често прилагани в съвремието ни метода:  аналитико-

синтетичен (звуко-буквен, фонологичен, сублексикален) – ограмотителна стратегия, 

работеща основно отдолу-нагоре; и метод на целите думи (глобален, лексикален) – 
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ограмотителна стратегия, работеща основно отгоре-надолу (Здравкова, 1991, 1996, 1998; 

Здравкова и др., 1998; Георгиева и др., 2005 и др.). Разгледани са съдържанието, 

предимствата и слабите страни на двата метода. Дискутирана е тяхната целесъобразност 

във връзка с особеностите на писмената система на езика. 

2. 2. Фонологично познание 

 В тази част е изяснена една основна предпоставка за овладяването на писмения 

език, особено при ограмотяване чрез аналикито-синтетичния метод – изграждането на 

представи за звуковия строеж на езика/речта (Карпова, 1987; Ангелов, 2007; Даскалова, 

1986, 1988, 1991 и др.). Обяснена е връзката между фонемния гнозис (фонематичните 

възприятия) като основа за развитието в предучилищна възраст на фонологичното 

познание под формата на способност за опериране с фонологичната структура на езика 

(фонемен анализ). Описани са етапите, през които преминават формирането на 

фонологичните репрезентации и фонологичното осъзнаване в ролята му на предиктор и 

основен показател за нарушения в овладяването на писмената реч (Chard & Dickson, 1999; 

Byrne et al., 1997; Guardiola, 2001; Гермаковская, 2005; Ehri & Wilce, 1985; Wolf, 1991; 

Snow et al., 1998 и др.).  

2. 3. Овладяване на четенето 

2. 4. Овладяване на писането 

Подробно са разгледани етапите и съдържанието на процеса ограмотяване в 

българското начално училище чрез аналитико-синтетичния метод (Здравкова, 1991; 

Здравкова, 1996; Здравкова и др., 1998; Здравкова, 1998; Георгиева и др., 2005 и др.). 

Обсъдени са и модели на овладяване на лексикалното четене (Frith,1985, 1986; Ehri, 1989, 

1995). Овладяването на четенето и писането е описано като поетапен когнитивен процес, в 

чийто рамки детето развива серия металингвистични умения (и нови моторни умения във 

връзка с писмената дейност), постепенно преминавайки към все по-високи равнища на 

трудност. Представени са норми за скорост на четене (Здравкова, 1996) и на писане 

(Здравкова, 1991). Направен е и подробен преглед на програмата за обучение по български 

език и правопис в периода І – ІІІ клас и на Държавните образователни изисквания към 

обучението по български език в началното училище. Стига се до заключението, че като 

цяло овладяването на знания за българския език и правописа в нашето училище се 

осъществяват в адекватна, научно-обоснована система, със съвременни дидактични 

средства и помагала, с онагледяване и стремеж към постепенно преминаване от простото 

към сложното. Но системата се разгръща бързо, така че в доста кратки срокове децата 

трябва да усвоят сложен материал по правопис, особено в трети клас. Не е обезпечено 

упражняването в достатъчно дълъг период на новите знания, затвърдяването и 

осмислянето им. Допълнителен минус е и липсата на часове по калиграфия. 

 

Част втора - Дислексия 

1. Въведение в теорията на дислексията 

1. 1. Исторически и терминологичен преглед 

 Представена е историята на изучаване на нарушенията на писмената реч, етапите, 

през които преминават научните знания за тяхната същност и съвременното им състояние 

(Guardiola, 2001; Матанова, 2001; Цветкова, 2006; Snowling, 1989, 2001; Мавлов, 2005; 

Асенова, 2009; Садовникова, 1983; Лалаева, 1999; Волкова и Шаховская, 2000 Chassagny, 

1973; Escarpit, 1993; Корнев, 2009 и др.). Благодарение на задълбочените проучвания и на 

научната еволюция днес те са поставени в следната концептуална рамка: 

 А. Придобити нарушения на четенето и писането – алексии и аграфии 

 Б. Нарушения на развитието на способността за четене и писане – дислексия на 

развитието. Под това название обикновено в наше време се включват разстройствата както 

на четенето, така и на писането, поради синхронната им дизонтогенеза, обусловена от 

взаимосвързаното им онтогенетично развитие. В дислексията на развитието се 

диференцират: 
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 специфична (първична) дислексия – възникваща по собствени етиопатогенетични 

механизми; 

 неспецифична (вторична) дислексия – следствие от други нарушения на развитието. 

    Основните дискусии и изследвания в наше време са концентрирани върху 

проблематиката на специфичната дислексия, която често за краткост се означава само с 

понятието дислексия.  

1. 2.  Дефиниране на дислексията (специфична дислексия) 

Представени са две основни дефиниции – кратка и разгърната. 

Кратка дефиниция: „Трайни затруднения в овладяването на четенето и писането в 

техния автоматизъм при деца с нормална интелигентност, с нормална училищна 

зрялост и без сензорни разстройства.” (Debray – по Estienne, 1985).  

По-подробна дефиниция, съдържаща понятието „специфично”: „Ние определяме 

дислексията на развитието като специфична трудност в ученето, конституционална по 

своя произход, която се проявява в една или повече дейности на четенето, спелуването и 

писането, и може да се придружава от трудности в изброяването и назоваваенто на 

последователни писмени символи (букви, цифри и ритмови структури), като често до 

известна степен е засегнат и устният език.” (British Dyslexia Association) 

1. 3. Дислексия и нарушения на ученето 

 Проследено е възникването и развитието на теорията за нарушенията на ученето 

(Матанова, 2001, 2003;  Атанасова, 2006; Oyer et al., 1994; Левтерова, 2009 и др.), 

представляващи „...група разстройства, при които нормалните начини за придобиване на 

умения са увредени още в ранните стадии на развитието; нарушението не е просто 

последица от липсата на възможност за научаване и не се дължи на някаква форма на 

придобита мозъчна травма или други разстройства (напр. умствено изоставане, груби 

неврологични дефицити, некоригирани остри проблеми със зрението или слуха или 

емоционални разстройства). Те често се срещат в съчетание с други клинични синдроми 

(напр. разстройство с дефицит на вниманието или поведенческо разстройство) или други 

разстройства на развитието (напр. специфично разстройство на развитието на 

двигателната функция и специфично разстройство на развитието на речта и езика).” 

(Международна класификация на болестите -10-та ревизия). 

Обсъдена е равнопоставеността и еквивалентната употреба на понятията дислексия 

и нарушения на ученето (респективно специфична дислексия – специфични нарушения на 

ученето), съответно и употребата на термина дислексия в широк смисъл – за отбелязване 

на недостатъчност не само в четенето и писането, а и в математическите операции и 

ученето изобщо. Налага се разбирането, че зад специфичната дислексия и зад 

специфичните нарушения на ученето стои една и съща категория индивиди, обозначавана 

с две различни названия, първото от което произлиза от медицинския теоретичен модел, а 

второто – от социално-психологическия. 

2. Разпространение и етиология на дислексията 

2. 1. Разпространение на дислексията 

В тази част на обсъдени множество данни за честотата, с която се среща 

специфичната дислексия (респ. специфичните нарушения на ученето), по няколко 

показателя: възраст, етап на обучение, пол, социален статус (Матанова, 2001; Yule et al., 

1974; Ramus et al., 2003; DSM-ІV - Diagnostic and Statistical Mannual of Mental Disorders – 4-

th Edition, 2000; Тодорова, 2008; Shaywitz, 1996; Корнев, 2009; Duke, 2000 и др.). 

Литературните проучвания показват големи различия между резултатите от отделните 

изследвания, като данните варират в много широки граници – от 3% до 40%. Въпреки 

липсата на едономислие, се очертават и няколко безспорни факта:  

 Дислексията е по-разпространена сред децата, отколкото сред възрастните – с 

нарастването на възрастта и стажа в обучението тече тенденция към преодоляване 

на дислексичните проблеми. 
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 Тя е по-разпространена при мъжкия, отколкото при женския пол. Сочените в този 

аспект високи съотношения между момчетата и момичетата (2 : 1, дори 3 : 1 

момчета-момичета) се оспорват от някои изследователи. 

 Липсата на единна, международно приета дефиниция за специфичната дислексия и 

специфичните нарушения на ученето позволява да бъдат тълкувани както в тесни, 

така и в широки граници. Все пак в разработките на повечето съвременни 

изследователи обикновено се цитират около 10%, до 15-17% дислексия сред децата. 

Разпространението на нарушението в зависимост от социалния произход е слабо 

проучено, като се срещат противоположни мнения – за присъствие и за липса на 

зависимост между дислексията и социалния статус. Според определени мнения то е 

свързано с бедност и по-нисък социален статус, според други е присъщо и на социално 

високопоставените класи. 

2. 2.  Етиология на дислексията 

 Етиологията на специфичната дислексия е измежду най-задълбочено дискутираните 

проблеми в невробиологичните науки и в логопедията. За нейния произход са създадени 

многобройни теории, от които на анализ са подложени следните (Escert et al., 2003; 

Матанова, 1999, 2001; Тодорова, 2005; Hynd et al., 1995; Rumsley et al., 1996; Tallal, 1980); 

Tallal et al., 1995; Bishop et al., 1999; Samwel, 2006; Kim, 2004; Wilsenach, 2006; Stein et al., 

2001 и др.):  

Концепция за непълноценна хемисферна доминантност, формулирана от Orton; 

концепция за нарушения на визуалните възприятия и визуалната памет на Hinshelwood; 

обяснение на дислексията като сензорно нарушение, следствие от слухова и/или зрителна 

недостатъчност или от интерсензорни разстройства; обяснение на дислексията като 

следствие от церебрална органика - дефекти и по-ниска активност в planum temporale, 

gyrus angularis, corpus callosum, неправилно развитие на задните мозъчни области при 

дислексици и др.; фонологична теория или хипотеза за фонологичен дефицит в основата 

на нарушенията на четенето, писането, ученето; теория за дефицит в скоростта на 

слуховата преработка на вербални сигнали; теория за дефицит в скоростта на 

глобалната обработка на информация, проявяващ се в скоростта и автоматизма, с които 

протича назоваването на обекти и стимули; концепция за дислексията като продължение 

на нарушенията на говоримия език, според която нарушенията на говоримия и на 

писмения език представляват един синдром с две различни възрастови прояви; 

церебеларна теория, поставяща в центъра на вниманието моторната недостатъчност като 

причина за всички нарушения при дислексия; магноцелуларна теория, свързваща 

етиологията на дислексията с разстроена дейност на визуалната, конкретно на 

магноцелуларната система, от което произтичат всички прояви на дислексичния синдром. 

Въпреки интензивните изследвания, дебатите около биологичните и когнитивните 

механизми, лежащи в основата на дислексията, продължават. Засега няма общовалидно 

обяснение за нарушението. 

3. Симптоматика на специфичната дислексия 

3. 1. Механизми на нарушенията на писмения език 

Разгледано е действието на патологични механизми при дислексия, което Meyer и 

Felton (1999) обясняват чрез модела на Adams (1990). Стига се до прекъсване на връзките 

между отделните процеси, които протичат при четене и писане: между фонологичните и 

ортографичните процеси, при което се разстройва връзката между фонологичната и 

ортографичната система; между ортографичните и фонологичните процеси, от една 

страна, и процеса на обработка на значенията на думите, от друга, при което се нарушава 

декодирането на значенията на думите; между процеса на обработка на значенията на 

думите и процеса на обработка на контекста, при което той не може да бъде възпроизведен 

адекватно. 
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     3. 2. Прояви на нарушения на четенето и писането 

Нарушенията на писмения език са представени в структуриран вид - като 

простиращи се на отделните лингвистични равнища. Трудовете на множество автори от 

различни научни области допринасят за тази визия (Садовникова, 1983; Волкова, 1989; 

Лалаева, 1999; Лалаева и Венедикова, 2001; Стамов, 1989; Матанова, 1998; Якимова, 1998, 

2004; Левтерова, 2004; Тодорова, 2005, 2008; Chassagny, 1973; Estienne, 1985; Snowling, 

1987; Frith, 1986; Ehri, 1995 Castles & Coltheart, 1993; Charlot, 1997 и др.).  

І. Нарушения на четенето (на глас): а) на ниво фонема/графема - пропуски, замени, 

запъване пред букви, повтаряне на букви; б) на ниво дума - замени и повторения на думи и 

срички, разместване и добавяне на букви и на срички в думата, разкъсване и сливане на 

думи и части от тях, огледален прочит, отпадане на части от думата (представки, наставки, 

окончания), недочитане и неразбиране на прочетени думи и др.; в) на ниво изречение - 

пропуски, разместване, добавяне на думи и словосъчетания, несъгласуване на думите, 

разкъсване на фрази, нарушаване границите на изречението, прочит на фрази отзад-

напред, недовършване и неразбиране на прочетени изречения и др. г) на ниво текст - 

пропуски, разместване, замени, повторения, добавяне на изречения, прескачане на редове 

и пасажи, загубване мястото в текста, недочитане и неразбиране на текста и др. 

ІІ. Нарушения на писането (под диктовка и самостоятелно): а) на ниво 

фонема/графема - пропуски на букви, замени на букви на визуален и на акустичен 

принцип, повтаряне на букви, огледално изписване на букви, писане на безсмислени 

буквени редици и др.; б) на ниво дума - замени на думи, огледално изписване на думи, 

повторения, разместване и добавяне на букви и на срички в думата, разкъсване и сливане 

на думи и части от тях, отпадане на части от думата – представки, наставки, окончания, 

грешки в рода и числото на съществителните и прилагателните, в рода, числото, времето 

на глагола, употреба само на определени части на речта (глаголи, съществителни) за 

сметка на останалите, недочитане и неразбиране на написани думи и др.; в) на ниво 

изречение - пропуски, разместване (неправилен словоред), добавяне, повторения на думи и 

словосъчетания, несъгласуване на думите, разкъсване на фрази, сливане на съюзи, 

предлози, частици със следходни или предходни думи, преминаване от едно в друго 

глаголно време, нарушаване границите на изречението, неадекватна пунктуация, 

недовършване и неразбиране на прочетени изречения и др.; г) на ниво текст: липса или 

ограничена употреба на сложни изречения, пропуски и непоследователност в изложението 

на текста, в предаването на причинно-следствените връзки, подмени на сюжета,  

прескачане на редове и писане извън редовете, повторения на словосъчетания и фрази, 

недописване на текста и неразбиране на съдържанието му, неадекватна пунктуация и др. 

Дискутиран е въпросът доколко грешките, допускани от дислексиците, могат да се 

определят като специфични (Садовникова, 1983; Волкова, 1989 и др.), с което се създава 

впечатлението, че те представляват типични за  дислексията отклонения от нормата. В 

контрапункт на това гледище се изтъква друго (Estienne, 1985; Левина, 1969), според което 

не трябва да се търсят специфични грешки, понеже всички деца в процеса на 

ограмотяването им, дислексици и без нарушения, правят еднакви грешки; разликата е не 

във вида им, а в това, че при дислексия те са значително повече и по-устойчиви.  

Подробно е представено проучване на грешките при писане в началното училище 

от Христозова (1998). То засяга въпроса за „нормалните” видове грешки и създава основа 

за търсенето на по-особени видове - прояви на нарушения на писането. Авторката 

систематизира грешките при писане от позициите на общото езикознание в следния 

формат: графични, правописни фонетични, правописни морфологични, правописни 

синтактични, при пренасянето на думите на нов ред, пунктуационни. Тази типологизация 

дава пълна картина на всички възможности за нарушаване на правописа и в това е нейната 

основна ценност, но в нея се забелязват следните слабости: 

 Като графични грешки са определени както такива, които действително са 

резултат от невладеене на графичния компонент на писането (замяна на 
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близки по конфигурация букви и „огледално” изписване на букви и 

елементи на букви), така и такива, които не са от графично естество, а са 

следствие от други причини: пропуски замени, добавяне, разместване на 

букви и др.  

 Препокриват се определени видове грешки – например тези при 

представките о- и у-, когато са в неударено положение в думите, се свеждат 

до редукция (фонетична промяна) и не е необходимо да се представят 

отделно като морфологични грешки; не е необходимо и веднъж да се описва 

регресивната асимилация като фонетичен проблем, втори път да се обяснява 

като морфологичен – „грешки на гараниците на морфемите”.  

 Има неточности и пропуски. Грешките при смекчаването на съгласни са 

обяснени с това, че буквите я и ю бележат два звука (иа и иу), но всъщност 

в нашата азбука има само един знак, с който се бележат два звука – щ. Като 

морфологична грешка е представено отпадането на втората буква при 

писане на думи с двойни еднакви съгласни (напр. радостта), а това е 

фонетичен тип грешка, следствие от естественото за българския език 

отпадане на звук поради произносителна трудност. От описанието отсъстват 

две съществени и често срещани в продукцията на малките ученици грешка 

– сливане и разделяне на изречения. Не намират място и други 

характеристични грешки – пропускане и заместване на думи от други, 

сходни на тях. Причината е, че отправната точка на анализа е правописът, а 

тези видове грешки, впрочем доста груби, не могат да се окачествят като 

правописни и остават извън обсега на вниманието. 

3. 3. Други нарушения при специфична дислексия 

Очертан е характерният поведенчески портрет на дислексичните деца и са описани 

особеностите в когнитивното, емоционалното и социалното им функциониране (Riddick, 

1996; Brent et al., 2001; Матанова, 2001; Fitzpatrick et al., 2004;  Miles, 2006; Боянова и 

Станкова, 2003; Боянова и Игнатова, 2006; Велкова, 2006; Fawcet & Nicolson, 2004; Albes, 

1982; Newman et al., 1991; Fitzpatrick et al., 2004;  Miles, 2006 и др.). Изтъкнато е 

дисхармоничното развитие на техните способности – едни изостават (които са пряко 

следствие от патологията на писмения език), а други е възможно да се развиват много 

добре (спорт, художествени и нехудожествени занаяти, музика, механика и пр.). Между 

забележимите нарушения при дислексия са тези в когнитивната сфера - в зрителната и 

слуховата перцепция, пространствената ориентация, вербалната (кратковременна, 

дълговременна) и сукцесивната памет, вниманието. Много от тях са непохватни, тромави, 

с пасивно поведение, други, обратно, са прекалено оживени, импулсивни и трудно 

контролируеми. Отличават се с емоционално-волева неустойчивост и нарушен 

самоконтрол, с ред трудности в социалната адаптация.  

 

ВТОРА ГЛАВА – ПРОГРАМА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

1. Изследователски насоки 

Анализът на литературата открои значителен обем информация в две основни 

области: за писането – за неговото естество и процеса на овладяването му от учениците в 

началното училище, и за нарушенията на писането по типа на дислексията на развитието в 

нейната първична (специфична) форма. Но не бяха намерени еднозначни отговори на 

определени въпроси или бяха открити проблеми в тези области, неизяснени или такива, 

които не са били поставяни и решавани. Неяснотите и насоките на емпиричното 

изследване, които те трасират, са обобщени по следния начин:  

         1. Не бяха намерени доказателства за представително проучване на развитието на 

уменията за писане в периода на начално-училищното обучение, за емпирична проверка на 
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тези умения, разкриващи детайлите в ограмотяването по критерии пол, етап на 

обучението, влияние на социални фактори.  

В това отношение по принцип има немалко информация, като в общи линии е ясно, 

че способността за писане търпи прогресивно развитие с напредването на обучението в 

училище, особено в ранния му етап (от І до ІІ-ІІІ клас), че момичетата се развиват по-бързо 

в това отношение в сравнение с момчетата, че развитието на знания за писмения език и в 

частност на умения за писане зависи от това в каква среда расте малкият ученик (социален 

статус на семейството и  местоживеене, представляващи взаимосвързани фактори). Обаче 

липсата на актуално емпирично проучване на уменията за писане подсказва, че е възможно 

да има недостатъчно изяснени детайли в съвременното състояние на нещата, които следва 

да бъдат подложени на емпирична проверка. Освен това не може да се пристъпи към 

адекватно проучване на нарушенията на писането и свързаната с тях дислексия, без първо 

да е щателно изследвано нормалното развитие на способността за писане, представляващо 

еталон при идентификацията на дислексията и проявите й в общата популация.  

2. Въпреки голямото значение на ограмотяването за по-нататъшния училищен 

просперитет на учениците в началното училище, един съществен въпрос в тази връзка 

досега не намира решение в нашата практика – този за прецизното оценяване на уменията 

за писане. Проучването показва, че не съществува национално-приета и унифицирана 

система за входно-изходно оценяване за І, ІІ, ІІІ клас, а за ІV такава е въведена едва 

напоследък под формата на външно оценяване. То обаче се осъществява едва в края на ІV 

клас, когато нарушенията на писането, четенето и ученето при някои деца са вече факт със 

съответните последици. Намерените в научната теория норми за скорост на четене и на 

писане не са достатъчни, за да запълнят съществуващата празнота. Никой от училищните 

специалисти – учители, логопеди, психолози, не разполага с инструмент за количествено 

базирана преценка на уменията за писане на децата до края на обучението им в началното 

училище и съответно за своевременна идентификация на учениците с дислексия.   

3. В литературата бяха намерени подробни описания на грешките при писане, 

характерни за децата с дислексия и за всички ученици в процеса на  ограмотяването и на 

обучението им по български език в началното училище, но в тази област липсва 

достатъчно информация от друг вид, насочваща изследването към въпроси относно: 

а) най-честите, с най-голяма тежест и устойчивост грешки в писмената продукция 

на учениците с от ІІ, ІІІ, ІV клас в началното училище по принцип и в рамките на 

отделните етапи на обучение; 

б) влиянието на естествените за българския език фонетични промени върху 

допускането на грешки от учениците при писане под диктовка; 

в) динамиката в проявите на грешки при писане според етапа на обучението; 

г) присъствието на типични за дислексията грешки при писане, които биха могли да 

служат за маркери в диагностиката на нарушението. 

4. Въпросът за разпространението на специфичната дислексия не получава точен 

отговор. Важно е да се работи за разкриване на  честотата на дислексичния синдром 

особено в периода на обучение в началното училище, когато все още ефектите от 

нарушението могат да бъдат смекчени. На допълнителни проучвания подлежат ред 

фактори, свързани с него: възраст, пол, етап на обучение, влияние на подпомагащо 

обучение, влияние на социалната среда. 

Тези изследователски насоки очертават сферите, в които се очаква да се простират 

приносите от изследването. 

 

                                              2. Хипотези 

1. Съществуват значими различия по отношение на овладяване на писането между 

момчетата и момичетата от един и същ етап на обучение (клас) и между децата от 

различни етапи на обучение (ІІ, ІІІ и ІV клас); по-високо ниво на овладяност на писането 

показват като цяло момичетата и като цяло децата от по-горен етап (по-горна възраст); 
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учениците от определени, приемани за по-престижни училища, владеят по-добре писането 

в сравнение с тези от другите училища, тъй като се намират в социално по-благоприятна 

среда от гледна точка на тяхното местоположение. 

Първата хипотеза на изследването не е свързана с очаквания за иновационни 

приноси, а за потвърждаване на факти, представляващи базата, върху която се градят 

следващи хипотези, свързани с такива очаквания. 

2. В темповете, с които протича овладяването на умения за писане, двата пола 

изминават сходен, но не напълно еднакъв път на развитие, като при момичетата този 

процес приключва по-рано, до края на третокласното обучение, в сравнение с момчетата, 

при които продължава и в четвърти клас. 

3.  Въз основа на броя грешки, допускани от децата от ІІ, ІІІ и ІV клас на началното 

училище при писане на текст под диктовка, е възможно да се откроят норми за овладяност 

на писането (за правилно писане) в зависимост от етапа на обучението (класа) и от пола, 

които да служат за проверка на уменията за писане при всички деца от ІІ, ІІІ и ІV клас чрез 

диктовка на текст и за скрининг на нарушенията на писмения език, с голяма вероятност 

представляващи признаци за дислексия. 

4. В процеса на овладяване и усъвършенстване на уменията за писане децата от ІІ, 

ІІІ и ІV клас на началното училище допускат многобройни и разнообразни по вид грешки, 

като някои видове са по-често срещани от други; във всеки следващ етап на обучение 

броят на грешките намалява при всички деца, вкл. при тези със затруднания в писането, а 

видовете грешки варират, като някои от тях проявяват по-голяма устойчивост от други, без 

да е задължително най-устойчивите грешки да са и сред най-често срещаните. 

5.  За грешки при писане, особено под диктовка, силно допринасят фонетичните 

особености на езика. Редукцията на гласни е фонетична особеност, представляваща един 

от най-важните фактори за допускане на писмени грешки. Тя се проявява по-силно при 

определени корелативни двойки гласни, отколкото при други, като най-силно влияние 

върху писането оказва редукцията на двойката а-ъ. Обратната редукция е с по-слабо 

изразено влияние върху писането от редукцията.  

6. Сериозни затруднения в овладяването на писането имат определен процент 

ученици от ІІ, ІІІ и ІV клас, който не надвишава най-често споменаваната в съвременната 

литература цифра 10-15%; възможно е сред тях да се открои и процент ученици с особено 

големи затруднения, най-точно отговарящи на представата за специфичната дислексия, 

които в по-голямата си част са момчета и са по-често срещани в определени, по-ниско 

престижни училища и райони, отколкото в другите. 

7. Затрудненията в овладяването на писането, включително в случаите, определяни 

с голяма вероятност като специфична дислексия, бележат тенденция към намаляване във 

всеки следващ етап на обучение, за което допринася както възрастовото съзряване, така и 

продължаващото обучение. 

 8. Типологията на грешките при писане под диктовка (видовете допускани грешки) 

не може да служи за идентификационен критерий при скрининга на дислексията, тъй като 

всички видове грешки, дори най-грубите, се срещат както в продукцията на дислексичните 

деца, така и на децата без нарушения във ІІ, ІІІ и ІV клас. 

  
3. Цели на изследването 

  Обект на изследването е овладяването на писането от деца с и без нарушения на 

писмения език от ІІ, ІІІ и ІV клас на началното училище, които представляват субектите 

на изследването (контингентът). Те се разпределят в три популации (ученици от ІІ, от ІІІ и 

от ІV клас) и в шест субпопулации (момчета и момичета от всяка популация). 

Изследването се ръководи от следните цели:  

1. Чрез проверка на писането под диктовка при  учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас да се 

проучат правописният и графичният компоненти на писането и на тази основа при всички 

субпопулации (момчета и момичета от ІІ кл., момчета и момичета от ІІІ кл., момчета и 
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момичета от ІV кл.) да се откроят нормите за правилно писане (стандарт за овладяност на 

писането), представляващи ядрото на подходящ за начално-училищна възраст скрининг-

тест за оценка на уменията за писане и за идентификация на специфичната дислексия. 

2. Въз основа на установените норми от експерименталната извадка да се 

селектират три категории ученици: с овладени умения за писане (норма), с колебливи 

умения (междинна категория) и със сериозни трудности в писането (вероятна дислексия); 

същите да се проучат по показатели пол, етап на обучението, социални характеристики 

(местоживеене). 

3. Чрез анализ на грешките при писане да се установят детайлите в овладяването на 

умения за писане при всички ученици от ІІ, ІІІ и ІV клас, включително да се провери 

взаимовръзката между честотата и устойчивостта на определени видове грешки и 

влиянието на редукцията върху писането. 

4. Селектираните ученици с вероятна дислексия да послужат за проучване на 

определени аспекти в проявите на нарушенията на писмения език – специфика на 

писмените грешки, честота на разпространение в зависимост от пола и етапа на 

обучението (възрастта), честота на разпространение в зависимост от местоположението на 

училището (местоживеенето).   

 

4. Задачи на изследването 

1. Избор на изследователски методи, подбор на стимулен материал и лица за 

изследване, организиране и провеждане на изследването. 

 2. Анализ на броя грешки, допускани от всички изследвани лица (ИЛ), 

установяване броя грешки на всеки субект на изследването и във всяка субпопулация (деца 

от ІІ, от ІІІ, от ІV клас; момчета от ІІ и момичета от ІІ клас, момчета от ІІІ и момичета от ІІІ 

клас, момчета от ІV и момичета от ІV клас) и доказване на: 

а) различията между децата от отделните училища в процеса на овладяване на 

писането; 

б) различията в прогреса на уменията за писане между момчетата и момичетата в 

един и същ етап на обучение; 

 в) различията по прогрес на уменията за писане между децата от ІІ, ІІІ и ІV клас; 

г) различията в прогреса на уменията за писане между момчетата от ІІ, ІІІ и ІV клас 

и между момичетата от ІІ, ІІІ и ІV клас, както и между всички момчета и всички момичета. 

3. Анализ на видовете грешки на ИЛ и на базата на този анализ разкриване на: 

а) наличието на по-често и по-рядко срещащи се грешки; 

б) динамиката на грешките – варирането на отделни видове в сравнителен план 

между ІІ, ІІІ, ІV клас и открояване на най-устойчивите и съответно най-трудни за 

преодоляване грешки при писане; 

в) ролята на фонетичните особености на езика за допускане на грешки при писане и 

доминирането на определени фонетични грешки над други такива; 

г) липсата на видове грешки при писане, присъщи само на учениците с дислексия. 

4. Установяване на нормите за правилно писане при момчетата и при момичетата от 

ІІ, от ІІІ и от ІV клас. 

5. Обособяване на трите категории ИЛ – норма, междинна категория, вероятна 

дислексия, и проучване на техния обхват по местоживеене.  

6. Установяване честотата на разпространение на случаите, определени като 

вероятна специфична дислексия. 

7.  Проучване на характеристиките на дислексията – разпространението й във ІІ, ІІІ 

и ІV клас, сред двата пола и сред учениците от различните училища.  

8. Представяне и обсъждане на резултатите от изследването в количествен и в 

качествен аспект, оформяне на изводи и заключение.  
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5. Субекти на изследването 

Чрез случаен подбор са изследвани общо 1440 ученици от ІІ, ІІІ и ІV клас на 11 

общообразователни училища – 756 момчета и 684 момичета. С оглед на 

представителността на извадката, те са от различни райони на София (идеален център, 

център, покрайнини), от различни градове (големи и малки) и от едно село:  

1. ОУ „В. Левски”, гр. Пловдив 

2. Училище в с. Маноле, Пловдивска област 

3. 1 ОУ „В. Левски”, гр. Костинброд 

4. 51 СОУ „ Е. Багряна”, гр. София – ж. к. „Хиподрума” 

5. 41 СОУ „Патриарх Ефтимий”, гр. София – център 

6. СОУ „Хр. Ботев”, гр. Девин 

7. 28 СОУ, гр. София, ж. к. „Красна поляна” 

8. 74 СОУ, гр. София, ж. к. „Надежда” 

9. 170 ОУ, гр. Нови Искър – кв. Негован 

10. 171 ОУ, гр. Нови Искър – кв. Кумарица 

11. 176 СОУ, гр. Нови Искър – кв. Курило 

В организацията на изследването решаващо съдействие оказаха осем колеги от осем 

различни места и част от резултатите са обработени в зависимост от това,  с кое място са 

свързани данните. Ето защо местата са кодирани по представения начин: 

А - ОУ „В. Левски”, гр. Пловдив и училище в с. Маноле, Пловдивска област 

Б - 1 ОУ „В. Левски”, гр. Костинброд 

В - 51 СОУ „ Е. Багряна”, гр. София – ж. к. „Хиподрума” 

Г - 41 СОУ „Патриарх Ефтимий”, гр. София – център 

Д - СОУ „Хр. Ботев”, гр. Девин 

Е - 28 СОУ, гр. София, ж. к. „Красна поляна” 

Ж - 74 СОУ, гр. София, ж. к. „Надежда” 

З – 170 ОУ, 171 ОУ, 176 СОУ, гр. Нови Искър 
 

Таблица 1            Изследвани ученици по училища, класове и пол 

 
Клас 

     

     Пол 

Училища Всичко 

ИЛ 

по пол 

Всичко 

ИЛ 

по клас 
А Б В Г Д Е Ж З 

ІІ м 28 14 25 33 21 41 33 43 238  

441 ІІ ж 17 16 20 28 22 30 33 37 203 

ІІІ м 14 21 38 38 28 47 38 54 278  

539 ІІІ ж 18 13 47 34 23 36 38 52 261 

ІV м 14 9 36 31 23 45 43 39 240  

460 ІV ж 12 7 40 28 25 29 46 33 220 

                                                                    Общо: 1440 

 

От гр. София са изследвани 856 деца, останалите 584 са от по-малки населени места, 

от които 51 са от най-малкото – с. Маноле, Пловдивска област. 

На всички 1440 деца диктовките са преминали през първично изследване - всяка 

диктовка е щателно огледана и проучена. Но интензивно изследване, т. е., анализ на 

грешките по различни показатели, е направено на диктовките на 1377 деца, при които 

подробната обработка на писмената продукция е възможна. Не във всички случаи тя е 

възможна по различни причини. 

Сред ИЛ се разграничават две глобални категории деца – без особености 

(преобладаващо мнозинство) и с особености. Продукцията на ИЛ без особености 

преминава през интензивно изследване и резултатите от него оформят основния масив 
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статистически данни, служещ за доказване на хипотезите. Диктовките на част от децата 

с особености не носи такава информация. Те отпадат от общата статистика по 

дефиниция – тъй като имат умствени, сензорни, двигателни нарушения, така че 

резултатите от диктовките им не са информативни при проучването на специфична 

дислексия. Тяхната писмена продукция е подложена на подробна обработка (интензивно 

изследване) там, където е възможно (в случаите, когато детето е ограмотено), но 

резултатите не са включени в общия масив данни, а дават само допълваща информация. 

Част от тези деца нямат признаци за нарушено писане, независимо от уврежданията, 

други имат признаци за вторична дислексия. Резултатите им са елиминирани, защото не 

влизат в изследователския обсег. Различни са причините за отпадане от интензивното 

изследване на диктовките на друга част от децата: 

1. Писмената продукция на някои деца е толкова фрагментарна, бедна и 

неправилна,  че не е възможно отчитането на брой и вид грешки в нея. Те имат твърде 

груби пропуски, нямат развити умения за писане и поради това са определени като 

неограмотени. За крайно лошия им резултат не е установена друга възможна причина, 

освен специфична дислексия. Заключението е направено след събиране на сведения за 

всеки отделен случай, дадени от логопеди и учители.  Това са неограмотени деца с 

данни за дислексия. Тяхната писмена продукция е илюстрирана на фигура 1. 

 

Фигура 1       Диктовка на неограмотено дете от ІІ кл. с данни за дислексия 

 

              
 

2. Диктовките на други деца са отпаднали от анализа, защото са със специални 

образователни потребности (СОП), с доказана лека умствена изостаналост. Сред тях се 

отделят три групи – неограмотени, ограмотени, с недописана диктовка. Макар да показват 

много лоши умения за писане, диктовките на ограмотените деца със СОП-уи подлежат на 

анализ, поради което са обработени и служат за съпоставки, но броят грешки в тях не е 

включен в общата статистика на резултатите.  

3. Диктовките на други деца са непълни, недописани, обикновено към края, но не 

липсват и непълни диктовки в началото или в средата на текста. Тъй като текстът не е 

цялостен, а неговата дължина и съдържание са много важни при отчитането на 
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резултатите, тези диктовки са елиминирани. Те са определени като непълни, а децата с 

непълни диктовки също са две групи: 

а) деца с индикации за дислексия, съдено от особеностите на продукцията и от 

получените сведения; 

б) деца без индикации за дислексия, съдено от особеностите на продукцията и от 

сведенията, дадени от учители и логопеди; възможно е тук непълният текст да е резултат 

от нежелание за участие в поставената задача, недисциплинираност или от други, 

неизяснени причини (фиг. 2). 

 

Фигура 2          Непълна диктовка на дете от ІІ кл. без индикации 

                 за специфична дислексия 

 

                   
 

4. Сред изследваните лица има неограмотени, при които е доказан и билингвизъм, 

поради което са отделени в самостоятелна подгрупа. Водещата причина за елиминиране на 

диктовките на тези ученици от интензивен анализ е крайно лошата им продукция, а не 

билингвизмът. По принцип той също е фактор за затруднения в овладяването на писмената 

реч, но при това изследване не може да се установи неговата тежест, защото популацията 

на билингвалните деца е нехомогенна и има много неизвестни около всеки конкретен 

случай в нейните граници. Сред неограмотените с билингвизъм има една немалка част 

деца с ромски произход.  

Недостигът на информация е причина билингвалните деца да се проучват наравно с 

всички останали и от интензивното изследване да отпадат само онези от тях, които са явно 

неограмотени. При анализа в широк смисъл на честотата на разпространение на 

специфичната дислексия участват диктовките на всички ограмотени билингвални ученици, 

но същите отпадат при разглеждането му в тесен смисъл. Установените случаи на 

билингвизъм са показани в таблица 2, а таблица 3 сочи колко от тях са неограмотени. 
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              Таблица 2                             Разпределение на случаите на билингвизъм 

 
Особеност ІІ кл. ІІІ кл. ІV кл. Обобщение 

Общо 

м               ж 

Общо 

М               ж 

Общо 

м               ж 

Общо 

м                 ж 

Билингвизъм 10 

6                  4 
5 

2                  3 
5 

2                  3     
20 

10                 10 

Билингвизъм – ром 

 
3 

2                  1 
6 

5                  1 
9 

7                  2 
18 

14                  4 

Обобщение 13 

8                  5 

11 

7         4 

14 

9                  5 

38 

24            14 

 
5. Сред субектите на изследването има и други деца със СОП: 

а) с детска церебрална парализа; 

б) със слухови нарушения, с или без кохлеарна имплантна система (кис); 

в) със зрителни нарушения. 

Отпадналите случаи, 63, по-подробно са представени в следващата таблица. 

 
      Таблица 3         Случаи, отпаднали от интензивното изследване поради особености 

 
Особеност ІІ кл. ІІІ кл. ІV кл. Обобщение 

Общо 

м               ж 

Общо 

М               ж 

Общо 

м               ж 

Общо 

м                 ж 

Неограмотен/а с 

вероятна дислексия 
8 

7                  1 
7 

3                  4 
0 

0                  0     
15 

10                 5 

СОП - уи: 

а) неограмотен/а 

б) ограмотен/а 

в) недописана дикт. 

8 

3                  3 

0                  2 

0                  0 

5 

2                  0 

2                  0 

1                  0 

5 

3                  0 

0                  2 

0                  0 

 

18 

11                 7 

Недописана дикт. – ид 2 

2                  0 
1 

1                  0 
1 

1                  0     
4 

4                   0 

Недописана дикт. – бид 5 

4                  1 
3 

1                  2 
4 

4                  0     
12 

9                   3 

Неогр. – билингвизъм: 

а) билингв. 

Б) бил. – ром 

5 

2                  0 

3                  0 

3 

1                  1 

1                  0 

0 

0                  0 

0                  0 

8 

7                   1 

СОП – дцп 

а) неограмотен/а 

б) ограмотен/а 

0 

0                  0 

0                  0 

1 

0                  1 

0                  0 

1 

0                  0 

1                  0 

2 

1                   1 

СОП – сн 

а) неограмотен/а 

б) ограмотен/а 

2 

1                  0 

1                  0 

0 

0                  0 

0                  0 

1 

0                  0 

1                  0 

3 

3                   0 

СОП – зн 

ограмотен/а 
0 

0                  0 
1 

0                  1 
0 

0                  0   
1 

0                   1 

 

Обобщение 
30 

23                7 
21 

12        9 

12 

10                2 

63 

45           18 

 

 

Статистическите данни за броя на грешките са получени на базата на продукцията 

на децата без особености, след предварителна внимателна преценка на контингента на 

изследването. Така се елиминира вероятността за допускане на дефинитивни грешки, 

доколкото е максимално възможно: анализира се подробно писмената продукция на 

ученици, които по предварителни сведения потенциално отговарят на дефиницията за 
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специфична дислексия; не се вземат предвид случаите, неотговарящи на  дефиницията, 

независимо дали преминават през подробен анализ или не. След изключването на 

учениците, чиито резултати не са включени в общата статистика, картината на 

контингента, подложен на интензивно изследване, е следната: 

 

   Таблица 4              Ученици, включени в интензивното изследване (без особености) по 

                                                                           класове и пол    

                                        
Клас 

            

 

   Пол 

Училища 

 

 

Всичко 

ИЛ 

по пол 

Всичко 

ИЛ 

по клас 

А Б В Г Д Е Ж З 

ІІ м  

26 

 

13 

 

23 

 

31 

 

17 

 

33 

 

30 

 

42 
215  

411 
ІІ ж  

17 

 

14 

 

20 

 

28 

 

22 

 

29 

 

32 

 

34 
196 

ІІІ м  

13 

 

19 

 

38 

 

38 

 

26 

 

43 

 

36 

 

53 
266  

518 
ІІІ ж  

17 

 

12 

 

47 

 

34 

 

21 

 

32 

 

38 

 

51 
252 

ІV м  

14 

 

9 

 

32 

 

31 

 

22 

 

40 

 

43 

 

39 
230  

448 
ІV ж  

12 

 

6 

 

40 

 

28 

 

25 

 

28 

 

46 

 

33 
218 

 

 

Общо 

 

 

 

99 

 

 

73 

 

 

200 

 

 

190 

 

 

133 

 

 

205 

 

 

225 

 

 

252 

   

       711 м 

1377  

        666 ж 
 

 

Не липсват особености и сред учениците, чиито писмени работи са интензивно 

изследвани: комуникативни нарушения (заекване и вродени цепки на устните и небцето), 

соматични заболявания (хемофилия, епилепсия, диабет и др.), но те не налагат отпадане на 

диктовките на тези деца от подробния анализ.  

 Случаите с констатирани особености (таблица 3) се свеждат до две обобщени 

категории: деца, които не съответстват на дефиницията за специфична дислексия - със 

СОП и неограмотени с билингвизъм (ненормативни случаи) и деца, които потенциално 

съответстват на тази дефиниция, но писмената им продукция не може да бъде обработена 

– недописали диктовката с и без индикации за дислексия и неограмотени с дислексия 

(нормативни случаи). При децата във втората категория единственият доказан проблем е в 

писмения език. Макар диктовките им да не са подложени на подробен анализ, техният 

брой е важен при търсенето на разпространението на дислексията, така че за част от 

целите на изследването той се добавя към броя на децата в норма с анализирани диктовки, 

както е показано на таблица 5. В крайна сметка, разпространението на случаите, при които 

има признаци за специфична дислексия, съдено от тяхната писмена продукция, са 1408. 
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            Таблица 5                                 Контингент, сред който се търси 

                                                    разпространението на специфичната дислексия  

 
ІІ кл. Момчета  Общо (м+ж) 

   Общ брой 

 

 238 

С анализирани 

диктовки 

215 

С неанализирани 

диктовки 

23 

10 ненормативни 

13 нормативни 

Контингент 

 

228 

(215+13) 

 

 

 

 

ІІ кл. 426 
 

 

 

ІІ кл. Момичета 

 Общ брой 

 

 203 

С анализирани 

диктовки 

196 

С неанализирани 

диктовки 

7 

5 ненормативни 

2 нормативни 

Контингент 

 

198 

(196+2) 

ІІІ кл. Момчета  

  Общ брой 

 

              278 

С анализирани 

диктовки 

266 

С неанализирани 

диктовки 

12 

7 ненормативни 

5 нормативни 

Контингент 

 

271 

(266+5) 

 

 

 

 

ІІІ кл. 529 
 

 

 

ІІІ кл. Момичета 

 Общ брой 

 

261 

С анализирани 

диктовки 

252 

С неанализирани 

диктовки 

9 

3 ненормативни 

6 нормативни 

Контингент 

 

258 

(252+6) 

ІV кл. Момчета  

 Общ брой 

 

              240 

С анализирани  

диктовки 

230 

С неанализирани 

диктовки 

10 

5 ненормативни 

5 нормативни 

Контингент 

 

235 

(230+5) 

 

 

 

 

ІV кл. 453 
 

 

 

ІV кл. Момичета 

       Общ брой 

 

             220 

С анализирани 

диктовки 

218 

С неанализирани 

диктовки 

2 

2 ненормативни 

0 нормативни 

Контингент 

 

218 

(218+0) 

Общо 

изследвани: 

 

 

1440 

С анализирани 

диктовки: 

 

1377 

С неанализирани 

диктовки:      

 

63  

(32 ненормативни 

+ 31 нормативни) 

Брой деца, сред които се 

търси специфична 

дислексия: 

1408 

(1377+31) 

   734 м                    674 ж 

 

6. Организация, материали и методи на изследването 
 С оглед на установената у нас практика да се извършва скрининг на нарушенията на 

писмената реч от логопедите в началото на учебната година, изследването на уменията за 

писане е осъществено в същия период. Така резултатите от него са съотносими с тези, 

които биха се получили в реалността. 

 Организацията на емпиричното изследване включва следните етапи: 

 1. Подготовка на стимулен материал – текстове, подходящи за диктовка на ученици 

от ІІ, ІІІ и ІV клас на българското училище. Текстовете са извадени от популярни пособия 
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за работа в началното училище, а подборът им е направен след консултиране с опитни 

начални учители.  

 2. Установяване на контакти с колеги, играещи роля на сътрудници в изследването, 

които имат достъп до директори на училища и работят пряко с началните учители от тези 

училища. Благодарение на това е осъществена връзка с директорите, разясени са им 

характерът и целите на изследването и е получено разрешение за реализирането му. 

 3.  Разясняване характера и целите на изследването на сътрудниците, снабдяване на 

същите с необходимия текстови материал, който те предоставят на началните учители със 

съответните инструкции. Всеки учител е уведомен, че участието в изследването е 

доброволно и с него се проверяват не постиженията на учителите, а на учениците, и те 

трябва да послужат за научни цели с благоприятно отражение върху училищната практика. 

На учителите е препоръчано по възможност да не изключват от диктовката учениците от 

класа, които са със СОП, и да накарат всяко дете да отбележи името и класа си върху 

листа, на който ще пише. Изследването не е персонално и резултатите от него са изведени 

на анонимен принцип, но имената на ИЛ имат значение, тъй като впоследствие се налага 

вземане на допълнителна информация за някои от тях.  

4. Вземане от учителите на разрешение от родителите за включване на децата им в 

изследването, при което те са уведомени, че проучването има научен характер и е без 

последствия върху училищния статус на детето.  

5. Провеждане на диктовката от учителите в удобен момент, като текстът се диктува 

на класа след един предварителен прочит. По указания диктуването трябва да се извърши 

по максимално естествен начин, без излишно бързане,  без повторения на части от 

текстовете или подсказвания. Учителите са инструктирани да предадат продуктите от 

изследването на определените за сътрудници колеги, без да коригират грешките на 

учениците. Освен това те трябва да отбележат на всеки лист с диктовка пола на детето и 

има ли то билингвизъм, тъй като името не винаги може да се свърже с определен пол и с 

билингвизъм. Като билингвални случаи са регистрирани децата, които със сигурност 

практикуват още един език, освен официалния български, по наблюдение на учителя.   

Този момент от изследването обхваща есента на 2009 г. Избран е периодът от 

втората половина на месец октомври до първите дни на ноември, коагто се предполага, че 

уменията за писанеса възстановени след дългата лятна ваканция.  

6. Първична проверка на писмената продукция на обхванатите в изследването деца 

и отсяване на случаите (63 на брой), при които диктовките не подлежат на подробна 

обработка (т. е., на анализ на допуснатите в тях брой и вид грешки) или пък тя е възможна, 

но резултатите от нея служат само за допълнителна информация. Първичната проверка 

представлява общ оглед на продуктите от писмената дейност на учениците, при който се 

отделят всички диктовки с много лошо качество, недописани и явно свидетелстващи за 

неограмотеност или за много ниски постижения в писането. Децата с такава продукция 

привличат вниманието и биват проучени допълнително. Така се стига до оформяне на 

групата, съставена от деца с особености. 

Информацията за начина, по който учителите са процедирали при участието си в 

изследването показа, че някои от тях са изключили предварително децата със СОП, 

въпреки инструкцията диктовката да се даде на всички ученици в класа. Следователно 

реалният брой на учениците с особености в участвалите в изследването училища е по-

голям от 63. Но неговото установяване с точност не е предмет на нашето изследване, 

важно е отделянето на децата със СОП. Учителите сочат като причина за предварителното 

изключване на някои деца от тази категория това, че те всъщност не могат да пишат или 

техниката (скоростта) им на писане е неадекватна и поради това не могат да участват 

наравно с другите ученици в поставената задача. Съобщава се за такова поведение при 

интегрирани деца с умствена изостаналост, аутизъм, слухови нарушения. Учителите, които 

са допуснали ученици със СОП в изследването, отбелязват какво е тяхното увреждане и 
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съобщават за други нарушения или заболявания при останалите деца, които са им 

известни. 

7. Интензивен анализ на писмената продукция на 1377 деца без особености и на 

ограмотените деца с особености до установяване на общия брой грешки на всяко дете. 

Статистическа обработка на резултатите на отделните популации в групата без 

особености.  

8. Определяне на нормите за правилно писане по класове и по пол въз основа на 

резултатите и на статистическите данни и оформяне групите на децата от трите категории 

– норма, междинна, със затруднения в писането. 

9. Допълнително проучване на децата, които след тази обработка на резултатите 

попадат в групата със затруднения, за да се елиминира възможността в нея да присъстват 

неустановени до момента случаи, които не се вписват в дефиницията за специфична 

дислексия. Това включва получаване от сътрудниците на нова информация за всяко 

конкретно дете по следните показатели: има ли детето особености (СОП), които до 

момента не са изяснени; има ли билингвизъм, който до момента не е докладван; посещава 

ли детето логопед.  

10. Обработка по различни показатели на резултатите специално на децата от 

групата със затруднения в писането (и с вероятна дислексия) с оглед на необходимостта от 

по-щателното им проучване. 

Материалът, използван за проучване на писането под диктовка, се включва в 

следните текстове: 

 За ІІ клас:                                                  Лакомото куче 

 Било жарък летен ден. Лакомото куче Шаро носело парче месо. Минавало по едно 

мостче над реката и се загледало във водата. Там видяло друго куче. Гледай ти! То също 

носело парче месо в устата си. Лакомият Шаро се хвърлил бързо във водата. Приискало 

му се да вземе месото на другото куче. Но във водата нямало нито куче, нито месо. 

Шаро цамбурнал в реката и загубил своето месо. 

За ІІІ клас:                                           Костенурка и заек 

 Костенурката и заекът спорели кой от двамата е по-бърз. Решили да се 

надбягват. Определили мястото и разстоянието, което трябвало да пробягат и се 

разделили. Заекът поради това, че бил по природа по-бърз, се отнесъл нехайно и 

самоуверено към състезанието. Приел го на шега. Легнал край пътя и сладко заспал. А 

костенурката, като съзнавала, че е много по-бавна от заека, непрекъснато тичала. По 

този начин тя задминала заека, достигнала до определеното място и победила. Царят на 

животните, лъвът Леон, й дал награда. А заекът се събудил, разбрал какво се е случило и 

бил много нещастен. Защо ли всеки получава това, което заслужава? 

 За ІV клас:                                                  Сняг 

 Когато навън завали първият сняг и всичко побелее, радостта на децата няма 

край. Те бързо изкарват своите шейни, за да се пързалят върху току-що падналия сняг. 

Петър и Нина първи хукват към пързалката и цял ден огласят въздуха със смях и викове. 

Къщите се гушат в снега като кристални палати, посипани с бял вълшебен прашец. 

Гората потъва в тишина и белота. Но щом пролетта изпрати вест, че идва, снегът 

започва да се топи. Задухват топли южни ветрове. Птиците запяват чудни песни, 

лястовците се връщат в родните си гнезда. Слънцето подава радостни лъчи иззад 

облаците. После светва в усмивка и засиява над цялата земя. Снежният човек, който е 

направен от Петър и Нина на двора, става все по-малък. Накрая съвсем се стопява, а на 

мястото на снега пониква трева и сред нея срамежливо подават главички първите 

пролетни цветя – кокичета, минзухари, теменужки.  

 Съзнателно за диктуване са подбрани текстове с леко завишена трудност. По-

високата степен на трудност е предпоставка за проявяване на повече проблеми в 

овладяването на писането и дава възможност за по-пълен анализ на грешките, респективно 

и за по-достоверни изводи относно нарушенията на писането. За всеки клас е предвиден 
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текст с различна дължина, което е израз на съобразяване с реалните за всеки етап на 

обучение възможности на децата да проявят своите умения по писане.  

Методът, чрез който са събрани продуктите от писмената дейност на ИЛ, е 

диктовката. От трите често използвани метода за проучване на писането – препис, 

диктовка, самостоятелен писмен разказ, диктовката е най-информативният. Преписът 

създава по-малко възможности за допускане на грешки и респективно за изява на 

специфични трудности. Самостоятелният писмен разказ е творческа дейност, изискваща 

включването на ред когнитивни и метакогнитивни процеси, така че предполага поява и на 

множество трудности, но пък дава възможност за самостоятелен подбор на вербални и 

графични средства, включително за избягване на по-недостъпните от тях. Освен това 

резултатите от прилагането на такъв метод са трудно сравними.  

Основният изследователски метод, чрез който се достига до необходимите 

емпирични данни, е анализът на писмената продукция на учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас. В 

по-разгърнат вид изследователската работа в тази част се свежда до: 

 Прилагане на проксиметричен метод – проучване на продукти от дейност (писане) 

с първостепенно значение в началното училище. 

 Прилагане на сравнителен метод – оформяне на обобщения и изводи въз основа на 

сравнение на уменията на писане на деца от различни популации, субпопулации и 

експериментални извадки. 

 Организиране на естествен експеримент – извличане на информация за важна 

способност (умения за писане) на изследваните лица в естествени за тях условия. 

 Допълнително са приложени и елементи на анамнестичен метод в частта на 

изследването, която изисква събиране на повече сведения за определени деца. 

Въз основа на броя допуснати грешки и тяхното сумиране се образуват 

индивидуални и групови балове, които представят резултатите от изследването в суров 

вид. Те се подлагат на математико-статистическа обработка и служат за сравнения във 

връзка с поставените изследователски цели и задачи. Статистическите методи включват: 

Т-тест за независими извадки (t-критерий на Стюдънт), тест на Фишер, дисперсионен 

анализ, контент анализ, други анализи. 

 
7. Модел на оценяване на резултатите 

От голямо значение за достигане до адекватни резултати беше изработването на 

специален модел на оценяване на грешките, допуснати от децата при писане под диктовка. 

Приехме ги като детерминантен показател за неовладяност на правописната и графичната 

страна на писането, в съответствие с това сам по себе си всеки вид грешка беше приет като 

отделен критерий за оценяване.  

 По логиката на това изследване тук се налага да се представят в едно както моделът 

на оценяване на резултатите, така и отчасти самите резултати – частта, засягаща видовете 

грешки, които бяха установени в писмените работи на ИЛ, тъй като именно това е в 

основата на оценъчния модел. Установени бяха 42 вида грешки. Основен въпрос, пред 

който беше поставено изследването, е свързан със систематизацията на установените 42 

вида грешки при писане. Езиковедската литература предлага богата систематизация на 

особеностите на езика, създаващи възможности за грешки при писане, но не съдържа 

описание на определени грешки, които са следствие от патология в протичането на 

говорни и/или езикови процеси – например за взаимно уподобяване се говори между с, з и 

ш, ж, ч и то се тълкува като следствие от антиципацията на говорните органи, но не се 

говори за често срещани в устната и в писмената реч на децата замени между с-з, ш-ж, ц-

ч, л-р и пр., дължащи се на други причини и често обсъждани в логопедията. 

Езикознанието не коментира например пропускането, разместването и замените на думи, 

които са много характерни за определени форми на афазия (а и извън афазичния синдром) 

и съответно са много обсъждани в невропсихологията и логопедията. Както беше 
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разкрито, опит за систематизация на грешките при писане е правен от гледна точка на 

правописа и дяловете на езикознанието (Христозова, 1998), но не е съвсем успешен. 

Налага се впечатлението, че систематизацията на видовете грешки при писане от 

едностранна позиция не е сполучлива. В този случай по-продуктивна изглежда идеята да 

се ползват освен знанията от общото езикознание, така и знанията от науки като 

структурна лингвистика, психолингвистика, невропсихология, интерпретиращи 

функционирането на езика на равнищно-йерархичен принцип. Основен е възгледът, 

съгласно който в езиковата феноменология се открояват няколко равнища – фонема/звук, 

дума, изречение, текст. Освен това към грешките при писане тук е подходено и от 

патогенетична гледна точка – направен е опит да се съзре зад появата на всеки вид грешка 

какъв проблем стои, за да се трасира пътят, по който би могъл да бъде преодолян 

Представеният нататък модел на оценяване съдържа критериите за оценка (т. е., 

видовете грешки) и самите оценки (оценъчната система). Критериите не са постулирани 

по някакъв специален, теоретично обоснован начин, а възникват в процеса на анализ на 

диктовките на децата и са толкова на брой, колкото на брой са видовете грешки, реално 

констатирани при анализа. Основа за преценка на която и да било графична патерна като 

грешка са конкретните правила на правописа и графологията.  

А. Грешки на макроравнището на писмения език 

Те представляват нарушаване на смисловите цялости – текст, изречение, и на 

смисъла на думата, или нарушаване на структурата на текста и на изречението, което също 

рефлектира върху смисъла на написаното.  

1. Пропускане на думи  

Пропускането на думи нарушава смисъла на изречението и следва да се приема за 

сериозна грешка.За пропусната дума се смята всяка липсваща дума, независимо каква е 

като част на изречението или на речта.  

2. Добавяне на правилно или неправилно написани думи и на безсмислени 

буквосъчетания, напомнящи думи 

Добавките са три вида: повторение на дума, която присъства в текста преди или 

след добавената дума; вмъкване на „външна” дума, която не присъства в текста;  

безсмислени буквени струпвания и неологизми, напомнящи думи. Подобни грешки 

нарушават смисъла на вложеното в изречението съобщение или друго послание (въпрос, 

удивление и пр.).  Изброяват се всички добавки в текста, без значение какви са. 

3. Разместване на думи и съчетания от думи   

  Могат да бъдат разменени местата на две последователно следващи думи, както и 

няколко поредни думи да заемат по-предна или по-задна позиция в текста. Възможно е 

също така една отделна дума да се озове значително по-напред или значително по-назад в 

изречението. Във всички случаи се засяга неговия смисъл. 

4. Граматични замени на думи     

 Това са замените, при които една дума се променя морфологично - заменя се от 

граматически неправилна нейна словоформа, при което се променя значението на думата 

(носеше вместо носело) и съответно на изречението. Те издават неустойчива, колеблива 

граматика – във времето на глагола, словоизменението, съгласуването на думите.  

5. Семантични замени на думи  

Вместо диктуваната дума е написана друга, близка или далечна по смисъл спрямо 

нея, която обикновено е граматически правилна (по-рядко неправилна), но не присъства в 

текста (вода вместо река). Подобна замяна изопачава смисъла на написаното изречение.  

6. Сливане на съседни думи  

Грешката се изразява е съединяването на две или повече на брой поредни думи, 

включително заместващи или добавени. Най-често се сливат клитиките със самостойните 

думи.  

7. Разделяне на думи 

8. Контаминации  



 24 

За контаминации се приемат случаите, когато една дума е изписана разделно и 

някоя нейна част, предна или задна, е изписана слято със съседната дума, предходна или 

следваща. Появата на контаминация издава по-сериозен проблем, така че следва да се 

оценява по-високо. 

Сливането на думи, разделянето на думи и контаминациите са структурни грешки, 

които влошават разбираемостта на изречението.   

9. Сливане на изречения 

Под сливане на изречения се има предвид липса на точка в края на предходното 

изречение и започване на първата дума от следващото изречение с малка буква. Това е 

форматът, който показва липса на яснота за границата на първото изречение. Ако обаче 

присъства точка, а след нея следва дума, която започва с малка буква, се приема, че 

проблемът е друг – незнание за употребата на главните букви в българския правопис. Не се 

смятат за сливане на изречения и случаите, когато липсва точка в края на първото 

изречение, но второто започва с главна буква – грешката се тълкува като пунктуационна.   

10. Разделяне на изречения 

Това е грешка, при която границите на някое по-дълго изречение са нарушени и то 

фактически е разделено на две или три изречения, обикновено безсмислени. 

11. Замени на части от текста с друг текст 

Това са много интересни и неописани досега случаи, които съвсем не са голяма 

рядкост. Вместо да запише определена част от текста, който му се диктува, детето пише 

нещо друго, донякъде свързано или несвързано с оригинала. Понякога това са близки или 

по-далечни спрямо оригинала смислови цялости, които детето е измислило, вероятно 

защото е пропуснало да запише това, което му се диктува, като някои от тях издават доста 

развито въображение.  

Последните три грешки, сливането и разделянето на изречения и замените на части 

от текста с друг текст, са грешки, засягащи текстовата структура, цялост и смисленост.   

12. Неправилна употреба на предлозите в/във и съюзите с/със 

Детето пише в или с пред думи, пред които следва да се пише във или със и 

обратно. 

13. Неправилна употреба на главни букви 

 Неправилно е започването на изречение с малка буква, изписването на собствени 

имена с малка буква и изписването с главна буква на думи, които не са собствени имена – 

обикновено названия на животни, цветя и др.   

Последните две грешки показват неовладяност на правописни правила, изучавани 

още в първи клас. Останалите макрогрешки, от 1 до 11, също могат да се тълкуват като 

правописни, доколкото правописът изисква да се спазват всички негови принципи и 

адекватно, цялостно да се пресъздава звуковата форма на речта в графичен вид. Грешките 

от 1 до 11 обаче не са свързани с норми, дефинитивно формулирани като конкретни 

правописни правила (с изключение на въвежданото още в първи клас правило да се 

поставя точка в края на изречението). Допускането им издава нисък усет към структурата 

на писмения (а вероятно и на устния) език и към смисъла на изказването, тоест, тяхната 

поява може да се свързва с по-беден език или с езиков дефицит. 

Б. Грешки на микроравнището на писмения език  

Те се простират вътре в думата, засягайки звуко-буквения и сричковия й състав.  

І. Структурни (фонологични) грешки  

Това са грешки, издаващи трудности във възпроизвеждането на фонологичната 

структура на писмената реч, на линейния й строеж и буквения ред.  

1. Пропускане на букви 

2. Разместване на букви 

3. Добавяне на букви  

Има се предвид поява на излишна буква къде да е в рамките на думата, а не това, 

което във фонетиката е познато като епентеза. 
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4. Излишно удвояване (дублиране) на предходна буква  

5. Пропускане на срички 

6. Добавяне на срички  

В анализираната продукция не бяха доказани два вида описвани в литературата 

грешки на сричково ниво – разместване и заместване на срички. Вътре в думите личат 

доказуемо само размествания и замествания на букви. Христозова (1998) също споменава 

само за пропускане и добавяне, но не и за разместване и заместване на срички. 

Тъй като фонологията е един от компонентите на езика, тези видове грешки също 

показват езиков проблем – недостиг във фонологичната и метафонологичната  преработка 

на лингвистичен материал. Подобно на макрогрешките от 1 до 11, те могат да се приемат 

за правописни само в по-общ смисъл, но не са свързани с конкретни правила, 

формулирани в езикознанието.  

ІІ. Графични грешки 

Това са грешките, показващи, че детето не е овладяло графичния компонент на 

писането – умения за възпроизвеждане на формата на буквите в ръкописния им вариант.  

1. Замени на букви с други, графично сходни по елементи  

Най-често това са замени между малките ръкописни букви а и о, л и м, п и т, 

големите ръкописни П и Т, Л и М, А и Л, П и Р и др. Детето добавя или отнема един 

елемент, при което се получава друга буква. 

 2. Огледално писане на букви    

 Грешката е рядко срещана, но много показателна за състоянието на зрително-

пространствената ориентация. В ранните изследвания на нарушенията на писането Orton я 

е свързвал пряко с леворъчието. Изследователи от по-ново време като Христозова (1998) 

също сочат, че тя се среща често при леворъките деца. Обикновено огледално се изписват 

буквите с и з, по-рядко б, в, г и др. Възможно е цялата буква да е написана обратно или 

пък така да е написан само един неин елемент – например горният елемент на голямата 

ръкописна буква Б е ориентиран наляво вместо надясно; долният елемент на малката 

ръкописна буква д е орриентиран надясно вместо наляво. 

3. Двойно изписване на букви 

 Тази рядка и неописана в литературата грешка се изразява в това, че се преплитат в 

едно елементи на две буква – например малките ръкописни букви в и д се вплитат в едно, 

като детето пише кръгче и после поставя едно ченгелче отгоре вляво и още едно отдолу 

вдясно на кръгчето. 

4. Сливане на съседни букви 

Става въпрос за две разположени една до друга букви, които фактически се 

преплитат една в друга чрез крайния елемент на първата и началния на втората. Можем 

например да видим, макар и рядко,  написани по този начин малката ръкописна буква п и 

малката ръкописна буква а, малката ръкописна х и малката ръкописна о и пр. 

5. Редуциране или добавяне на елементи на букви 

Този вид грешка се изразява например в пропускане на горния елемент на голямата 

ръкописна буква П или в добавяне на още едно ченгелче към трите ченгелчета на малката 

ръкописна буква т.  

Графичните грешки в по-редкия им патологичния им вариант разкриват 

недостатъчна сформираност на буквения гнозис с явен визуално-перцептивен произход, 

рефлектиращ върху изписването на графемите. В повечето случаи са следствие от 

недостатъчно опит и практика в писането.  

ІІІ. Фонетични грешки 

Част от тези грешки са постулирани във фонетиката като естествени фонетични 

промени в устната реч, влияещи върху правилността на писането и свързани с определени 

правописни правила. Друга част представляват неестествени фонетични промени, 

характерни за говорната патология, също отразяващи се в правописа. Описани са в 

логопедията. 
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1. Замени на букви поради редукция на гласни (обеззвучаване и озвучаване, вкл. 

при представките о-/у-, до-, на- и пр.) 

2. Замени на букви поради обеззвучаване в края на думите 

3. Замени на букви поради регресивна асимилация на съгласни (вкл. междусловна и 

при представките през-, над-, въз- и пр.) 

4. Замени на букви поради прогресивна асимилация на съгласни (вкл. междусловна) 

5. Замени на букви поради взаимно уподобяване А – между предходни с, з и 

следходни ш, ж, ч 

Този вид грешка при писане (бешчет вм. безчет) е следствие от естествени 

фонетични процеси и е означена с А, за да се маркира разликата между нея и следващи 

видове грешки, които не са следствие от естествени фонетични процеси и са означени като 

Б. 

6. Замени на букви поради взаимно уподобяване Б – между съскави и шушкави  

Такива са замените между: с-ш, з-ж, ц-ч, с-з, ш-ж.  

7. Замени на букви поради взаимно уподобяване Б – между сонори и между сонори 

и подобни на тях 

 Основно това са замени между л-р и между м-н, по-рядко се срещат други замени, 

които ще бъдат упоменати. 

8. Замени на букви поради взаимно уподобяване Б – между корелативни двойки 

звукове 

Това са замените между: п-б, ф-в, т-д, к-г. 

9. Замени на букви във връзка с означаването на палатализацията 

Имат се предвид замените на я от а, ю от у, или изписване на я като иа или ия и на 

ю като ию или иу.  

    10. Замени на щ с други буквени знаци 

Грешките се състоят в добавяне на т след щ, писане шт или т вместо щ. 

11. Отпадане на второто т при членуване на съществителни в ж. р. ед. ч.  

Този вид грешка се получава при думи в женски род, единствено число, 

завършващи на т.  

12. Замени на я от е по диалектни причини и невладеене на правилата за 

променливото я 

13. Вмъкване на букви между струпани съгласни (епентеза) 

14. Неясни фонетични грешки – поради взаимно уподобяване или асимилация 

Това са случаите, когато в една и съща дума съществуват две възможни условия за 

допускане на една фонетична грешка и не може да се посочи кое е причината – например 

взаимното уподобяване между звукове или асимилацията. Ако детето пише ношеше 

вместо носеше, не е ясно дали има проблем с различаването на с и ш или следходният ш е 

асимилирал предходния с и затова е възникнала грешката.  

Всяка от гореизброените грешки, дори тези, които не произтичат от естествените 

фонетични промени (взаимно уподобяване Б) и не са свързани с определено правописно 

правило, е обект на внимание още в първата година на началното обучение, както е видно 

от програмата за обучение по български език. При преценката на фонетичните грешки е 

трудно да се определи доколко са резултат от неразбиране и невладеене на изучаваните 

правила и доколко – от някакви други причини, но определено може да се допускат и 

други причини.  

Например неправилната употреба на знаците за смекчаване на предходен съгласен, 

я и ю, е възможно да е резултат от неразбиране на правописното правило или да е 

следствие от трудности във възприемането на мекостта на предходния съгласен по слухов 

път. Подобни са и грешките във връзка с ьо, йо. Също така при грешки в употребата на щ 

не е ясно дали правилото за писане на щ не е усвоено или има някакъв проблем, 

произтичащ от съседството на двата звука, ш и т, създаващо слухо-перцептивна и 

артикулационна трудност. Подобен е примерът с двойното т - буквата се удвоява, когато 
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думата в ж. р. ед. ч. се членува, но удвояването на т не се маркира ясно при говор и 

съответно не се чува и възприема отчетливо при диктуване. Във фонетичните грешки може 

да се отразят както фонемо-перцептивни и артикулационни смущения, така и говорни 

влияния – пример за последното е диалектната замяна на я от е (требвало вм. трябвало).  

ІV. Други неясни грешки – с възможен фонетичен, графичен, случаен произход  

Към тази категория спадат замените между и-й, ш-щ, добавяне на й след и и др. 

Ако детето пише ш вместо щ или обратно, не се знае дали грешката е графична 

(пропускане или добавяне на елемент на буква) или фонетична (на базата на сходството 

между акустичните характеристика, корелиращи с ш и с щ).  

V. Случайни микрогрешки  

Съществуват правописни грешки, които не са свързани с определени правила и 

явно са следствие само от недоизградени навици за писане - например замени между е-у, 

р-з, м-к не подсказват присъствието на определена причина за появата им и затова 

грешките от този вид не могат да се причислят към нито един от гореизброените видове.  

VІ. Деформирани думи 

 Този вид грешка изисква специално пояснение. Когато писането не е добре усвоено, 

в писмената продукция на някои деца се явява груба грешка, която наричаме деформирана 

дума. Това са силно изопачени думи, по-скоро следи от такива. Христозова (1998) ги 

представя като изменени до неузнаваемост думи. По подобен начин обикновено са 

написани по-дълги и структурно сложни думи, чийто състав е много труден за 

възпроизвеждане от детето. В опитите си все пак да напише тази дума, то допуска толкова 

много грешки, че резултатът е нещо силно изопачено, което далечно напомня оригинала.  

В. Неопределими грешки 

Това също са особен вид грешки, чието естество не позволява да се определи 

граматични ли са или други. Например ако детето напише носило вместо носело, не е ясно 

дали е налице граматична замяна поради колебливо владеене на глаголните времена или 

редукция и преминаване на е в и.  

В проверената писмена продукция има находки, които на пръв поглед носят само 

една точка, но им се присъждат повече точки. Например едно от децата от ІІ клас е 

написало „Жоро Шаро” вместо само Шаро. В този случай грешките са две: първо, Жоро 

представлява добавена дума и второ, има замяна на едно собствено име с друго, за което 

може да допринася звуковото сходство между двете думи. Когато в семантичните и в 

граматичните вербални замени и в добавените думи има допусната някаква друга грешка - 

графична, фонетична или структурна, тя също се регистрира и оценява. Например ако 

детето е написало осетила вместо съзнавала, са налице две грешки – една семантична 

замяна и една редукция на у, което е преминало в о. Не се присъждат точки за такива 

грешки само при добавките във вид на неразбираеми, безсмислени струпвания на контури 

от думи и вериги от букви, понеже те са изцяло погрешно написани цялости, паразитизми, 

които издават голямо безсилие в трансформирането на звуковата структура на езика в 

графична. За подобна добавка се дава една точка. Вербалните замени и добавки издават 

друг вид трудност - стремеж у детето да се справи с писмената задача, въпреки че тя явно 

не е много лесна.  

Всяка грешка се оценява с една точка. Повече пояснение изисква оценяването на 

три вида по-особени грешки:  

Контаминации – присъжда се по една точка за всяко разделяне и всяко сливане в 

погрешно написаната съвкупност от знаци.  

Замени на части от текста друг текст – тук оценяването е по-сложно: 

заместващата цялост се сравнява с оригиналния текст и се изброяват пропуснатите думи, 

заменените думи, добавените думи, което формира комплексно крайната оценка, като по 

една точка получават всяка пропусната, всяка заменена и всяка добавена дума.  

Деформирана дума - свидетелства за много сериозни трудности при писане, поради 

това се оценява по по-сложен начин: отчитат се буквите, които личи, че са написани, 
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независимо дали са в адекватна позиция или не (напр. първата буква е написана пета 

поред), изброяват се липсващите и добавените букви. 

Не се регистрират и точкуват три вида грешки: 

1. Пунктуационни – правилната или неправилната употреба на запетаи и подмяната 

на удивителен знак с въпросителен (последното – в текста за ІІ клас) не се вземат предвид. 

2. Свързани с членуването на съществителните и прилагателните от мъжки род 

единствено число с пълен и непълен член. 

3. Свързани с пренасянето на думата на нов ред. 

За решението тези грешки да се елиминират от анализа се стигна след 

първоначалния оглед на писмените работи, което остави впечатлението, че те са от една 

страна с много висока честота, а от друга не са информативни в контекста на целите и 

хипотезите на изследването. Включването им в анализа би довело до излишно нарастване 

на броя на грешките, без това да съдейства за изясняване на конкретни въпроси. Освен 

това първите два вида грешки са свързани с трудни правописни правила, които се усвояват 

не в самото начало на обучението по правопис, а в ІІІ и ІV клас. Третият вид грешка е 

свързан с правила, върху които се работи активно в началното училище, но в литературата 

беше посочено (Тилков и Бояджиев, 1977; Пашов, 2005), че въпросът за сричкоделенето е 

дискусионен и зависи от теоретичната позиция, а правилата за пренасянето на думата на 

нов ред са твърде много и сложни, за да се очаква, че до ІІІ клас ще бъдат цялостно 

въведени. От такава гледна точка оценяването на грешките от този вид би намалило 

степента на обективност на получените чрез изследването резултати. 

Описаният модел на оценяване следва традиционно прилагания в училище начин на 

коригиране на грешките при писане само в основни линии, но не се препокрива с него. В 

някои пунктове дори съществено се различава от него, защото не се гледа по един и същ 

начин на грешките и съответно те не се оценяват еднакво. Ако например детето слее две 

изречения, учителят маркира две грешки: липса на точка в края на първото и липса на 

главна буква в началото на второто. Тук обаче отчитаме това като една грешка, защото 

проблемът е един – недостиг на знания за макроструктурата на езика, макар това да се 

обективизира чрез липсата на два знака. Основното е именно това – да се разкрие и 

регистрира трудността, с която се сблъсква малкият ученик. Този поглед към грешките при 

писане оформя специфичния подход в процеса на отчитането и оценяването им, 

несъвпадащ изцяло с подхода на началния учител.  

 

ТРЕТА ГЛАВА - АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО 

 

Част първа – умения за писане 

 

1. Резултати по показател училище 

 

Величината, чрез която се извършват сравненията тук, е средната аритметична 

X . По-ниските й стойности свидетелстват за по-добри умения за писане и обратно. За 

всяка група X  се изчислява, като броят на грешките в групата се дели на броя на децата, 

влизащи в нея. Резултатите, отразени в таблица 6, показват успеваемостта на учениците в 

отделните училища.  
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Таблица 6                          Резултати от изследването по училища 

 
Училище А Б В Г Д Е Ж З Общо 

Брой грешки 1438 1565 3229 2383 3471 4225 1967 3079 21357 

Брой деца 99 73 200 190 133 205 225 252 1377 

 

X  = 

 

14,5 

 

21,4 

 

16,1 

 

12,5 

 

26,1 

 

20,6 

 

8,7 

 

12,2 
 

15,5 

 

Средната аритметична величина за всички училища 15,5 показва, че всеки 

изследван ученик средно статистически е направил около 15-16 грешки. Други цифри от 

таблица 6 недвусмислено доказват големи различия между постиженията на учениците от 

отделните училища (диагр. 1).  

 
              Диаграма 1      Постижения на ИЛ по училища - рейтинг на успеваемостта 
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Очакванията при сравнение на успеваемостта на различни училища е тя да е в пряка 

зависимост от населените места и районите, в които се намират училищата. Тя по принцип 

е по-висока в столицата, в големите градове и в централните градски райони, отколкото в 

малките градове, селата и крайните квартали на градовете. Противно на очакванията, на 

първо място в това изследване е едно училище в краен софийски квартал – „Надежда”, а не 

от София-център. Училището от идеалния център на гр. София, приеман за  високо 

престижно място за живеене, е на трета, сравнително предна позиция, като е много близо 

до училищата в още по-краен район на столицата – кв. „Нови Искър”, заемащи второто 

място. Училището в кв. „Хиподрума”, също смятан за престижен, е на пето място и е 

изпреварено от училищата от гр. Пловдив и от с. Маноле, Пловдивска област, които са на 

четвърта позиция. Също в недобра, едва шеста позиция, е училището в централния квартал 

„Красна поляна”. То обаче обслужва голяма група ромско население и това оправдава 

шестото място в класацията. На предпоследно място е училището от гр. Костинброд, 

София-област, следвано накрая от училището в провинциалния гр. Девин. Може да се 

твърди, че шестото, седмото и осмото място са обясними.  

Учениците в т. нар. реномирани училища нямат възможно най-високите 

постижения специално по писане, както показва това изследване. Важно е да се отчетат и 

големите разлики между училищата – резултатите на най-слабо представилото се от тях са 

приблизително три пъти по-ниски от тези на най-добре представилото се.  
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2. Резултати по показател пол 

 

Писмените работи на ИЛ предоставят следните данни за броя грешки и средните 

аритметични величини в отделните субпопулации: 

 
          Таблица 7              Резултати от изследването по пол (и клас) 

 
ІІ клас ІІІ клас ІV клас 

1. 

М 

2. 

Ж 

3. 

Общо 

4. 

М 

5. 

Ж 

6. 

Общо 

7. 

М 

8. 

Ж 

9. 

Общо 

X = 

16,2 

X = 

 

 

11,0 

X = 

 

 

 

13,7 

X = 

 

17,7 

X = 

 

 

13,6 

X = 

 

 

 

15,7 

X = 

 

21,8 

X = 

 

 

11,7 

X = 

 

 

 

16,9 

X  на всички ИЛ = 15,5 

X  на всички момчета =18,6        X  на всички момичета = 12,1 

 

Сравнението между X  в колони 3, 6 и 9 показва увеличаване на броя на грешките 

във всеки следващ клас, но това не означава, че с преминаването на учениците в по-горна 

степен на обучение постиженията им при писане се влошават. Нарастването е следствие от 

по-голямата дължина на текста във всеки по-горен клас. Адекватни сравнения на данни от 

таблица 7 могат да се правят само по показател пол. Във всеки клас женският пол показва 

по-добри умения за писане. Това се доказва при сравняване на X  в колони 1-2, 4-5, 7-8. 

Чрез X  на всички момчета - 18,6 и на всички момичета - 12,1, се установяват големи 

различия между половете по отношение овладяването на писането. По-добрите 

постижения на момичетата са предвидими - в овладяването и на устния, и на писмения 

език женският пол се развива по-бързо поради по-ранното съзряване на нервната система 

на момичетата. С оглед изработването на норми за правилно писане е важно да се разкрият 

по-детайлно различията между половете и да се провери статистически значими ли са те.  

 От ІІ клас общо са изследвани 441 ученици, от които 238 момчета и 203 момичета. 

Момчетата са 54%, момичетата – 46%. От тях интензивно са изследвани 411 ученици или 

93,2%, от които 215 или 52,3% са момчета и 196 или 47,7% са момичета. Без нито една 

грешка са се справили с диктовката 10 момчета или 4,7% от всички момчета и 15 момичета 

или 7,7% от всички момичета. Над 6% от учениците във ІІ клас имат 0 грешки при 

писането под диктовка. Малко на брой грешки, до 5, имат 30,2% момчета и 43,9% 

момичета или средно над 36% деца във ІІ клас. При мъжкия пол броят на грешките е в 

границите между 0 и 99, а при женския – между 0 и 75.  

 Общо от ІІІ клас са изследвани 539 ученици, от които 278 момчета и 261 момичета. 

Момчетата са 51,6%, момичетата – 48,4%. От тях интензивно са изследвани 518 ученици 

или 96,1%, от които 266 (51,4%) са момчета и 252 (48,6%) са момичета. Нито една грешка 

не са направили 6 момчета (2,2% от мъжкия пол) и 22 момичета (8,7% от женския пол), т. 

е., над 5% от учениците в ІІІ клас нямат грешки при писането под диктовка. Малко на брой 

грешки, до 5, имат 30,8% момчета и 35,3% момичета или средно над 30% от децата в ІІІ 

клас. При мъжкия пол броят на грешките в диктовките е в диапазона от 0 до 115, а при 

женския – от 0 до 100.  
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Изследваните лица от ІV клас са общо 460, 240 момчета (52,2%) и 220 (48,7%) 

момичета. От тях интензивно са изследвани 448 ученици или 97,4%, от които 230 (51,3%) 

момчета и 218 (48,7%) момичета. Никакви грешки не са допуснали 10 момчета (4,3% от 

момчетата) и 15 момичета (6,9% от момичетата). Близо 6% от ИЛ в ІV клас нямат грешки в 

писмените работи. Малко на брой грешки, до 5, имат 26,1% момчета и 40,8% момичета 

или средно над 33,4% от децата в ІV клас. Броят на грешките в диктовките на учениците от 

мъжки пол е в континуума между 0 и 135, а на тези от женски пол – от 0 до 71. 

И в трите популации диапазонът на грешките при писане под диктовка при 

момичетата е по-тесен, отколкото при момчетата. Това е индикатор за различия между 

двата пола - за по-компактен размер на отклоненията в писането и по-голяма вариативност 

в броя на грешките при момчетата в сравнение с момичетата.  

Статистическата значимост на резултатите по показател пол са проверени чрез Т-

теста за независими извадки (Т-критерий на Стюдънт). Установени са статистически 

значими различия между момчетата (при X =16,1907) и момичетата (при X =11,0357) от ІІ 

клас. Стойността на Т-критерия на Стюдънт при сравненията в групата на 

второкласниците е 3,515, а на р е по-малко от 0,05, като в случая р=0,000. Статистическите 

данни за ІІІ клас сочат, че и тук р<0,05, в случая р=0,008, а  Т=2,655. Те доказват, че между 

момчетата (при X =17,7293) и момичетата (при X =13,6349) от ІІІ клас има статистически 

значими различия в уменията за писане. Същото се доказва и относно учениците от ІV 

клас (при X на момчетата=21,8087 и X на момчетата=11,6743), където Т=5,424, а р=0,000.  

Анализът води до заключението, че между момчетата и момичетата от ІІ, ІІІ и ІV 

клас на българското общообразователно училище съществуват статистически значими 

различия в уменията за писане. Това са количествени различия, а по отношение качеството 

на продукцията при писане под диктовка разлики не се наблюдават – представителите и на 

двата пола правят разнообразни грешки от всеки описан вид.  

Направен е описателен анализ на грешките при писане, който показва следните 

характеристични примери: 

 пропускане на букви и думи, редукция на гласни, разделяне на думи 
ІІ кл.: цамбурнал - цънбурнал, цанбурнъл лакомото - лакомоту, лакомуто, месо – мисо 

реката – риката 

ни то, свое то, при искало 

ІІІ кл.: победила -побидила, определили - опредилили, самоуверено - съмоуверено, 

заслужава - зъслужава, нехайно - нихайно, костенурка – кустенурка, получава – полочава 

не прекъснато, определи ли, животни те, раздели ли, не хайно, само уверено 

ІV кл.: прашец - пръшец, гушат - гушът, подават - подавът, срамежливо - срамижливо, 

кокичета - кукичета, човек - чувек, когато – кугато, минзухари –минзохари 

по никва, на края, по сипани  

 добавяне на букви, неправилна употреба на главни букви, сливане на 

изречения, пропускане на срички 

шаро, Куче, лакомно, леон, Заек, Костенурка, Животни, петър, Теменужки, Южни   

 семантични и граматични замени на думи  
ІІ кл.: веднага (бързо), водата (реката), през, под, по, край (над), се гмурнал, цопнал 

(цамбурнал) 

си изгубил (загубил), носеше (носело), цамбурнал се, се цамбурнал  (цамбурнал)   

ІІІ кл.: каквото (което), на пътя (край пътя), усетила (съзнавала), иска (заслужава), 

постоянно (непрекъснато), преминат (пробягат), нахално (нехайно) 

трябват, трябвали (трябвало), надбягат, пробягват (пробягат), царете (царят), заекът 

(заек)  

ІV кл.: сняг (смях), топлите (родните), зад (сред), южни песни (южни ветрове), слънчеви 

лъчи (радостни лъчи), в (над), Петьо (Петър)  

почва (започва), светна (светва), снегове (снега), радостът (радостта), по-малко (по-

малък)   
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 замени на букви по графично сходство, неправилна употреба на щ (характерно 

предимно за ІІ кл.)  

а-о, и-у, т-п, ч-ъ, ц-у, ц-щ, с-х, А-Л 

съшто, зашто, къштите 

 сливане на думи, разделяне на изречения, разместване на букви и на думи 

ІІ кл.: приискаломусе, сехвърлил, устатаси, надругото, въвводата, тамвидяло, 

едномостче  

миналаво (минавало), праче (парче)  

бързо се хвърлил (се хвърлил бързо) 

ІІІ кл.: нашега, приелго, защоли 

самуоверено (самоуверено)  

 разстоянието и мястото (мястото и разстоянието) 

ІV кл.: анамястото, среднея, роднитеси      

 туко-що (току-що), севтва (светва), всъсем (съвсем) 

Нина и Петър (Петър и Нина), завали навън (навън завали), белота и тишина (тишина и 

белота)   

 взаимно уподобяване поради фонетична близост между звукове  

ІІ кл.: шарък, зарък (жарък), цанбурнал (цамбурнал), друкото (другото), леден (летен), 

закубил (загубил) 

ІІІ кл.: златко (сладко), жащо, зачо (защо), режили  (решили), достикнала (достигнала), 

небрекъснато  (непрекъснато), съпудил (събудил), живодните  (животните)  

ІV кл.: снезния (снежния), савали (завали), прасец (прашец), облачите (облаците), 

минжухари  (минзухари), зял (цял), гнесда (гнезда)  

 огледално писане на букви, сливане на съседни букви, редуциране/добавяне 

елементи на букви 

 замени на букви поради регресивна и поради прогресивна асимилация  
чуче (куче), груго (друго), загугил (загубил) 

зазбрал (разбрал), однесъл, слатко, костерурка, чичала (тичала), искарват, теменушки, 

усмифка, срамежлило (срамежливо)  

 замени на букви поради обеззвучаване и при смекчаване 

 въф (във), нат (над), прет (пред), бърс (бърз), лакомиа (лакомия), видиало (видяло), 

трабвало (трябвало), пътиа (пътя), иужни (южни)  

 контаминации  

ско чиловъв водата (скочило във водата)  

при искаломусе (приискало му се) 

 замени на част от текста с друг текст 
„То се хвърлило бързо в реката”  („Лакомият Шаро се хвърлил бързо във водата” ) 

„А заекът се разсърдил и бил много нещастен” („А заекът се събудил, разбрал какво се е 

случило и бил много нещастен”).  

 деформирани думи  
  арцбенл  (цамбурнал), листцвет (лястовиците) 

Резултатите от тази част на изследването водят до няколко обобщения.  

1. Повече от една трета от всички ИЛ са деца без никакви или с минимален брой 

грешки. Това показва сравнително висока степен на владеене на писането. От друга страна 

трябва да се отчете, че стойността на средната аритметична величина, възлизаща на 15,5 за 

цялата изследвана популация, не е ниска и не подкрепя твърдението за висока степен на 

овладяност на умения за писане. Явно то се отнася само до част от изследваните лица. С 

тези данни от изследването се доказва, че овладяването на писането като по-висш етап от 

езиковото развитие на детето е сложен процес, в чиито рамки трудностите са неизбежни за 

една немалка част от децата.  

2. Описателният анализ на грешките, констатирани при писане под диктовка 

създава следните впечатления: 
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 От гледна точка на проучването на двата компонента на писането, 

графичния и правописния, може да се твърди, че нарушения се установяват 

и в двата, но като цяло правописният компонент е значително по-засегнат. 

Графичните трудности са в по-голяма степен присъщи на второкласниците, 

отколкото на останалите ученици. Забелязва се тенденция към редуцирането 

им с преминаването в по-горен клас вследствие по-продължителното 

практикуване на писането. Правописните трудности също бележат 

тенденция към намаляване, но доста по-бавно. За това вероятно допринася 

бързото усложняване на материала по български език и правопис, залегнало 

в програмата за обучение. 

 От гледна точка на проучването на грешките при писане, проявяващи се на 

две равнища – макро- и микро-, може да се обобщи, че се наблюдава по-

голям брой микро-, отколкото макрогрешки при субектите на изследването 

като цяло. В това виждаме потвърждение на теза, добре доказана в 

последните години във връзка с изследванията на фонологичното осъзнаване 

– за по-лесно осмисляне на макроструктурата, отколкото на 

микроструктурата на езика.  

 От микрогрешките най-висок е броят на тези, които определяме като 

структурни, по-малък е този на фонетичните грешки и видимо най-малък – 

на графичните. Фонетичните в по-голямата си част са пряко обвързани с 

регламенти, създадени в езикознанието и преподавани в училище като 

конкретни правила за правопис, повечето от които позволяващи проверка на 

„трудните” думи. Не така стои въпросът със стуктурните грешки. В по-общ 

смисъл те също могат да се разглеждат като проблеми с правописа, но в 

конкретен не са, доколкото не са обвързани с точни фонетични правила и 

специална стратегия за проверка на правилността на думите. В конкретен 

смисъл това са фонологични, също езикови по природа грешки, 

свидетелстващи за ниска степен на фонологична осъзнатост. 

Дотук анализът убедително доказа статистически значими разлики между двата 

пола от всеки отделен етап на обучение. Остава въпросът – съществуват ли статистически 

значими разлики между двата пола като цяло? Това може да се установи, като се сравнят 

резултатите на всички момичета и всички момчета съвкупно, което означава сравнение на 

уменията за писане на деца от различни класове. Чрез обикновената X  това не е 

възможно, защото за всеки клас е използван текст с различна дължина, което е свързано с 

нарастване на броя на грешките с увеличаването на дължината на текста. За да се приведат 

към съпоставимост резултатите на всички момчета и всички момичета и на ИЛ от 

различите класове, се използва по-сложна средна аритметична величина, включваща 

коефициент на грешката - X кг, която се изчислява по формулата:  

  

                                             брой грешки в групата 

                     X кг = ------------------------------------------------------------------ . 100% 

                                            брой ИЛ в групата . брой думи в текста 

 

Така в изчисленията се включва факторът дължина на текста. Резултатът, изразен 

в проценти, сочи до каква степен са налице проблеми в писането - също както X , по-

високият процент показва по-големи проблеми в писането, по-ниският - обратното 

За сравняване на двете групи, момчета и момичета, е използван непараметричният 

тест на Ман-Уитни, даващ информация за различията между двата пола по процента на 

грешките. 
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   Таблица 8  Mann-Whitney Test – разлика между момчета и момичета по процент грешки 

Ranks  

 

 
VAR00004 пол: 1-момче, 2-момиче N Mean Rank Sum of Ranks 

VAR00008 процент грешки Хкг 

1 момче 711 754,32 536321,50 

2 момиче 666 619,27 412431,50 

Total 1377   

 

Test Statistics(a,b)  

 

 
VAR00008 процент грешки Хкг 

Mann-Whitney U 190320,500 

Wilcoxon W 412431,500 

Z -6,299 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 

A Grouping Variable: VAR00004 пол: 1-момче, 2-момиче 

B Some or all exact significances cannot be computed because there is insufficient memory. 

Тестът на Ман-Уитни показва, че средните стойности в двете групи са 

статистически значимо различни по процент грешки (табл. 8 - р<0,0001, в случая - 

р=0,000). Чрез друг статистически метод, медианен тест, също се доказват статистически 

значими различия между двата пола. 

     Таблица 9    Median Test – различия между момчета/момичета по процента на грешките 

Frequencies  

 

 
 

VAR00004 пол: 1-момче, 2-момиче 

1 момче 2 момиче 

VAR00008 процент грешки Хкг 
> Median 404 276 

<= Median 307 390 

 

Test Statistics(a)  

 

 
 VAR00008 процент грешки Хкг 

N 1377 

Median 9,6200 

Chi-Square 32,542 

Df 1 

Asymp. Sig. ,000 

Yates' Continuity Correction 

Chi-Square 31,930 

Df 1 

Asymp. Sig. ,000 

Exact Sig. ,000 

Point Probability ,000 

A Grouping Variable: VAR00004 пол: 1-момче, 2-момиче 
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Медианният тест води убедително до заключението, че резултатите във връзка с 

променливата величина процент грешки са статистически значимо различни (р<0,0001, в 

случая - р=0,000). Разликите между момчетата и момичетата не са случайни, а се отнасят 

за цялата популация, от която е направена извадката.  
Установеното различие между ИЛ от двата пола е статистически значимо и се 

отнася до всички ученици от двата пола във ІІ, ІІІ и ІV клас на началното училище. 

Женският пол като цяло се справя по-добре от мъжкия в овладяването на умения за 

правилно писане. Това е биологично детерминирано различия, следствие от по-бавното 

съзряване на централната нервна система при момчетата, проявяващо се не само в периода 

на проговарянето, а и по-късно, в периода на ограмотяването.  

 

3. Честота, тежест и устойчивост на грешките при писане 

 

Описателният анализ на грешките е осъществен чрез изчисления на броя грешки на 

ИЛ от две училища – А (ОУ „В. Левски”, гр. Пловдив и училище в с. Маноле, Пловдивска 

област) и Д (СОУ „Хр. Ботев”, гр. Девин). Във връзка с някои от целите и задачите на 

изследването се извършва и проверка на същите ученици, за да се установи кои са най-

често срещаните, най-устойчивите и вероятно най-трудно преодолимите грешки при 

писане под диктовка в сравнителен план по етапи на обучение (каква е динамиката им). 

Това са общо 232 деца, 82 от ІІ, 77 от ІІІ и 73 от ІV клас. Преки сравнения на честотността 

на някои видове грешки не са надеждни поради непредмидимият им максимален възможен 

брой (контаминации, замени, разделяне на изречения и др.). Относно други видове, такива 

сранения са възможни - броят им е ограничен и е заложен в текста. Като високо сравними 

в трите текста бяха преценени десет вида грешки. Изчислени са максималният брой 

възможности за тяхното допускане, реалният брой допуснати грешки от всеки вид и 

неговото процентно изражение в отделните популации. Данните показват, че при 5 вида 

грешки съществува тенденция към намаляване с преминаването в по-горен клас, а при 

останалите 5 вида такава тенденция отсъства, както е показано на следващите диаграми.    

 

               Диаграма 2         Видове грешки с тенденция към намаляване 
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             Диаграма 3          Видове грешки без тенденция към намаляване 
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Пропускането на букви, редукцията на гласни, сливането на думи, проблемите с 

употребата на щ и на знаците за палатализация я, ю следват явна тенденция към 

намаляване - неустойчивост. Но пропускането на думи и на срички, сливането на 

изречения, обеззвучаването в края на думата и неправилната употреба на променливото я 

имат почти една и съща честотност в продукцията на всички деца, от ІІ, ІІІ и ІV клас, 

тоест, проявяват устойчивост въпреки напредъка на обучението. Поставя се въпросът: дали 

определени видове грешки не са по-устойчиви във времето, защото същите имат по-голяма 

честотност и респективно по-голяма тежест в сравнение с други видове? Отговор дава 

рейтингът на грешките (табл. 10), представляващ класация на десетте вида грешки в 

низходяща посока. Позицията на всеки вид грешка се обуславя от честотата й и доказва 

нейната тежест в общата съвкупност грешки в съответната група ИЛ.  
 

             Таблица 10                     Рейтинг на 10 вида грешки при ИЛ по класове   

 
Позиция на отделните видове грешки по честота на поява 

                     ІІ кл.                                              ІІІ кл.                                                   ІV кл. 

1. Неправилна употреба на 

знака  щ 

12,2% 

1. Сливане на изречения 

 

6,7% 

1. Сливане на изречения 

 

6,6% 

2. Сливане на изречения 

 

6,6% 

2. Обеззвучаване в края на 

думите 

4,5% 

2. Обеззвучаване в края на 

думите 

4,6% 

3. Обеззвучаване в края на 

думите 

4,8% 

3. Пропускане на думи 

 

3,4% 

3. Пропускане на думи 

 

3,1% 

4. Пропускане на думи 

 

3,2% 

4. Неправилна употреба на знака  

щ 

3,2% 

4. Редукция на гласни 

 

1,7% 

5. Неправилна употреба на 

знаците за палатализация 

2,4% 

5. Редукция на гласни 

 

1,6% 

5. Неправилна употреба на 

знака  щ 

1,4% 

6. Редукция на гласни 

 

2,1% 

6. Неправилна употреба на 

знаците за палатализация 

1,2% 

6. Неправилна употреба на 

знаците за палатализация 

1,3% 

7. Сливане на думи 

1,7% 

7. Сливане на думи 

0,9% 

7. Сливане на думи 

0,9% 

8. Пропускане на букви 

1,2% 

8. Пропускане на букви 

0,5% 

Употреба на е вместо я 

0,5% 

8. Употреба на е вместо я 

0,5% 

9. Употреба на е вместо я 

0,6% 

9. Пропускане на букви 

0,4% 

10. Пропускане на срички 

0,3% 

9. Пропускане на срички 

0,3% 

10. Пропускане на срички 

0,2% 

 

С най-голяма тежест (с най-висок процент) между грешките е неправилната 

употреба на щ. Тя се характеризира и с неустойчивост и претърпява най-голяма промяна в 

сравнение с другите грешки – регистрират се съществени различия в употребата на щ 

между второкласниците и останалите ИЛ, от ІІІ и от ІV клас. Други видове грешки, също с 

голяма тежест (с висок процент), имат по-слаба отрицателна динамика: при всички деца, 

независимо в кой клас са, предните позиции в класацията заемат сливането на изречения, 

обеззвучаването в края на думите, пропускането на думи. Намираме три устойчиви по 

характер грешки, които носят и голяма тежест в общия масив грешки, допуснати от децата 

в различните етапи на обучение. Те едновременно са по-устойчиви и с по-голяма тежест, 

следователно по всяка вероятност същите са и по-трудно преодолими. Но други два вида 

грешки също с устойчив характер, каквито са пропускането на срички и неправилната 
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употреба на е вместо я,  не са на първите места в класацията, така че взаимовръзката 

между устойчивост и тежест не се потвърждава винаги.  

Неочакван е резултатът във връзка с пропускането на букви – то се изтъква като 

най-забележимата грешка при малките ученици, а тук се очертава като  грешка с по-ниска 

честота и същевременно сравнително лесно поддаваща се на преодоляване, съдено от 

значителното намаляване на дела й в по-горните етапи на обучение. Пропуските на букви 

не са никак малко на пръв поглед в тетрадките на децата от началното училище и това 

обикновено създава впечатление за сериозна трудност. Всъщност висок е абсолютният им 

брой, а не относителният дял на грешките от този вид спрямо останалите видове.   

 

4. Анализ на отделни видове грешки  

 

Проучването на динамиката на грешките при писане под диктовка разкрива 

картината на трудностите в процеса на овладяване на писането. Идеята да се задълбочи по-

нататък анализът на определени видове грешки идва с намерението в детайли да се 

установи от какво се обуславят тези трудности. Във връзка с това идва проверката на 

сравнително често срещаните грешки от вида на редукцията на гласни. Беше оформена 

извадка от деца, които отговарят на едно изрично условия – да са написали целия текст без 

пропускане на думи и замени на думи. То се въвежда, защото предварително се изчислява 

максималният възможен брой на грешките от вида на редукцията в текстовете и неговата 

величина служи като еталон на едно цяло, части от което представляват допуснатите 

грешки. Анализирани са писмените работи на 227 ученици от ІІ и ІІІ клас, които са 

направили поне една грешка от вида редукция.  

 Изследвани ученици от ІІ клас: 86 момчета + 101 момичета = 187 общо; от тях 

допуснали редукция: 52 момчета + 61 момичета = 113. 

 Изследвани ученици от ІІІ клас: 89 момчета + 94 момичета = 183 общо; от тях 

допуснали редукция: 53 момчета + 61 момичета = 114. 

Разнообразните прояви на грешките по типа на редукцията са представени в 

следващата таблица. 

 
         Таблица 11                        Грешки вследствие редукция на гласни по варианти  

 
 

 

 

 

Вари- 

 

анти 

 

на 

 

реду- 

 

кция- 

 

та 

ІІ кл. ІІІ кл.  

 

Брой грешки      % 

 

Брой грешки     % 

Среден % 

(ІІ кл. + ІІІкл.) 

1. у заменя о 62 

 
2,1 

(62 :2938) 

1. у заменя о 34 

 
0,8 

(34 : 4446) 
1,4 

 

2. ъ заменя а 

 

63 

 
2,9 

 

2. ъ заменя а 25 0,4 1,6 

3. и заменя е 

 

2 

 
0,09 

 

3. и заменя е 2 0,04 0,06 

4. о заменя у 

 

68 

 
30,0 

 

4. о заменя у 75 21,9 26,0 

5. а заменя ъ 

 

24 

 
5,3 

 

5. а заменя ъ 79 6,9 6,1 

6. е заменя и 0 0 6. е заменя и 0 0 0 

  

Общо: 219  =  2,4% 

 

Общо: 215  =  1,2% 

 

 
Доказват се много големи различия в проявяването на отделните варианти на 

редукцията в сравнение с цитирани литературни данни. Отхвърля се твърдението, че 

обратната редукция се среща рядко. Изследването разкрива значително по-висока честота 
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на обратната редукция от типа о заменя у, а заменя ъ (варианти 4 и 5), отколкото на 

редукцията. Потвърждава се мнението, че корелативните двойки гласни се поддават 

различно на редукция, но не по начина, цитиран от литературата: изследването не доказва 

най-много грешки от типа ъ заменя а, а от типа о заменя у, която грешка има много по-

голяма тежест в сравнение с останалите. Най-податлива е двойката о-у, следвана от а-ъ. 

Най-слабо податливата двойка е е-и, в потвърждение на едно от становищата, намерени в 

литературата. Резултатите са представени като рейтинг (табл. 12, диагр. 4). 

 

        Таблица 12        Рейтинг на вариантите на грешките поради редукционно влияние 

 
Позиция Варианти на редукцията  

% 

Среден  

% 

І. о заменя у (обратна ред.) 26,0     

Редукция: 

1,02 

 

Обратна редукция: 

10,7 

ІІ. а заменя ъ (обратна ред.) 6,1   

ІІІ. ъ заменя а (редукция) 1,6 

ІV. у заменя о (редукция) 1,4 

V.  и заменя е (редукция)  0,06 

VІ. е заменя и (обратна ред.) 0 

 
                 Диаграма 4         Изображение на рейтинга на вариантите на  

                                                  грешките поради редукционно влияние 
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5. Прогрес на уменията за писане по показатели етап на обучението и пол 

 

 Съществено значение за това изследване има сравнението на уменията за писане 

между децата от различните класове. То информира за напредъка в овладяването на 

писмената реч като цяло, а това позволява да се премине към обсъждане на ИЛ, които не 

осъществяват този напредък съгласно изискванията на общообразователното училище. 

Сравняването на постиженията при писане на учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас също се 

извършва чрез X кг.  
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ІІ клас 

общо 411 ИЛ . 69 думи = 28359 

5644 грешки 

X кг = 5644 : 28359 = 0,20 (20%) 

ІІІ кл. 

общо 518 ИЛ . 104 думи = 53872 

8152 грешки 

X кг = 8152 : 53872 = 0,15 (15%) 

ІV кл. 

общо 448 ИЛ х 141 думи = 63168 

7561 грешки 

X кг = 7561 : 63168 = 0,12 (12%) 

 

           Таблица 13              Развитие на уменията за писане по етап на  обучение и пол 

 
ІІ клас ІІІ клас ІV клас 

1.  

М 

2.  

Ж 

3. 

Общо 

4. 

М 

5. 

Ж 

6. 

Общо 

7. 

М 

8. 

Ж 

9. 

Общо 

X кг  =  

0,23 

   (23%) 

 

X кг = 

 

  0,16 

(16%) 

X кг = 

 

 

   0,20  

 (20%) 

X кг = 

   0,17  

  (17%) 

X кг = 

 

   0,13 

 (13%) 

X кг = 

 

 

  0,15 

 (15%) 

X кг = 

  0,15 

 (15%) 

  

X кг = 

 

   0,08 

  (8%) 

X кг = 

  

 

  0,12  

 (12%) 

Средно за цялата група ИЛ X кг =15,3% 

Средно за момчетата X кг =18,3%     Средно за момичетата X кг =12,3% 

 

За разлика от изчисленията с X , тези с X кг сочат намаляване на броя на грешките 

във всеки следващ етап на обучение (диагр. 7).  

 
  Диаграма 5        Величина на грешките при писане по етап на обучение 
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Забелязват се по-големи различия между второ- и третокласниците, отколкото 

между трето- и четвъртокласниците. Тъй като резултатите отразяват състоянието на 

умението за писане в началото на учебната година, те показват, че във втори клас все още 

тече активен процес на овладяване на графичния и правописния компонент на писането.  

Въз основа на процента грешки ( X кг), установен в отделните субпопулации ИЛ, 

чрез еднофакторен дисперсионен анализ са съпоставени резултатите на момчетата от ІІ, ІІІ 

и ІV клас и на момичетата от ІІ, ІІІ и ІV клас.  

 

           Таблица 14              ANOVA – сравнение между момчетата от ІІ, ІІІ, ІV клас 

 

 Sum of Squares Df Mean Square F  Sig. – p   

Between 

Groups 

7974,686 2 3987,343 9,977 ,000 

Within Groups 282948,541 708 399,645   

Total 290923,227 710    

 
           Таблица 15              ANOVA – сравнение между момичетата от ІІ, ІІІ, ІV клас 

 

 Sum of Squares Df Mean Square F  Sig. – p   

Between 

Groups 

6359,104 2 3179,552 14,956 ,000 

Within Groups 140954,085 663 212,600   

Total 147313,189 665    

 
Установяват се статистически значими различия между момчетата от ІІ, ІІІ и ІV 

клас по процента грешки, което се доказва от стойностите на F (F=9,977) и на р (p=0,000, т. 

е., р<0,05), както и между момичетата от ІІ, ІІІ и ІV клас предвид стойностите на F 

(F=14,956) и на р (p=0,000). Следователно като цяло между ИЛ от ІІ, ІІІ и ІV клас са налице 

съществени различия по равнището на владеене на писането.  

Но по признак пол прогресът в развитието на способност за писане не е еднакъв при 

двата пола, а се отличава със собствена крива на развитие. Динамиката в процеса на 

владяване на умения за писане от момчетата и от момичетата личи от сравнението на 

техните постижения с преминаването на децата в по-горен клас (диагр. 6 и 7).  

Във втори клас представителите и на двата пола имат значително по-лоши умения 

за писане, отколкото в следващите класове. В началото на трети клас при момчетата 

напредъкът е по-забележим, отколкото при момичетата, но това е впечатление от пръв 

поглед. Всъщност се разкрива, че децата от мъжки продължават да овладяват специфики 

на писането, които вече, още в първи и втори клас, са овладени от децата от женски пол. В 

трети клас момчетата донякъде догонват момичетата, но разликата между двата пола в 

полза на момичетата се запазва. По-големи междуполови различия отново се отбелязват в 

началото на четвърти клас, когато фактически се регистрират резултатите от обучението 

до края на трети. Получаващата се отново по-голяма разлика между двата пола по умения  

за писане вероятно е следствие не само от психофизиологични особености, а и от факта, че 

в трети клас материалът по български език и правопис търпи сериозно усложнение, както 

беше установено в теоретичния анализ. С това по-зрелият като цяло женски пол успява да 

се справи, по-големи проблеми възникват при мъжкия пол. 
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               Диаграма 6             Крива на овладяването на писането при момчетата 
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            Диаграма 7               Крива на овладяването на писането  при момичетата 
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В четвърти клас момичетата постигат почти таванно развитие на способността за 

писане, но не и момчетата.  
 

6. Норми за правилно писане  

 Получените дотук резултати и тяхната доказана статистическа значимост 

позволяват да се пристъпи към установяване на нормите за правилно писане. Основа на 

статистическия анализ тук са: средните X кг и стойностите на стандартните отклонения в 

отделните субпопулации.  

 

         Таблица 16                Описателна статистика на процента грешки - ІІ кл. по пол 

 
Descriptive Statistics  

Sex 

N (бр. 

деца) Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation  

Statistic Statistic Statistic 

Statistic 

( X кг) 

Std. 

Error Statistic 

1,00 момче Errors - % 215 ,00 143,48 23,4646 1,61665 23,70469 

Valid N (listwise) 215      

2,00 момиче Errors - % 196 ,00 108,70 15,9943 1,34536 18,83502 

Valid N (listwise) 196      



 42 

 

         Таблица 17     Брой (%) момчета ІІ кл. с ниски, средни, високи стойности на X кг 

 

  
Frequency  % Valid Percent Cumulative Percent   

Valid 1,00 ниски 

стойности 
137  63,7 63,7 63,7 

2,00 средни 

стойности 
50 23,3 23,3 87,0 

3,00 високи 

стойности 
28 13,0 13,0 100,0 

Total 215 100,0 100,0  

 

 При X кг на момчетата = 23,4646 или   23, всички момчета от ІІ клас, чиято X кг е 

до тази величина (23), имат ниски стойности на допуснатите грешки. Това са 137 (63,7%) 

момчета. При стандартно отклонение в групата на момчетата от ІІ клас = 23, 70459 или   

24, всички момчета, чиято X кг е до 47 (23 + 24), влизат в скалата на средните стойности. 

Те са 50 на брой (23,3%). Всички останали 28 момчета (13,0%) имат високи стойности на 

X кг. С това са определени границите на трите категории деца сред момчетата от ІІ клас, 

постулирани в хипотезите и целите на изследването – норма, междинна категория и 

категория, засега наречена деца със затруднения в писането. 

 

         Таблица 18    Брой (%) момичета ІІ кл. с ниски, средни, високи стойности на X кг 

  

  Frequency  % Valid Percent Cumulative Percent   

Valid 1,00 ниски 

стойности 
136 69,4 69,4 69,4 

2,00 средни 

стойности 
43 21,9 21,9 91,3 

3,00 високи 

стойности 
17 8,7 8,7 100,0 

Total 196 100,0 100,0  

 

При X кг на момичетата = 15,9943 или   16, всички момичета, чиято X кг е до тази 

величина (16), имат ниски стойности на допуснатите грешки. Това са 136 (69,4%) от 

момичетата второкласници - норма. При стандартно отклонение в групата на момичетата 

от ІІ клас = 18, 83502 или   19, всички момичета, чиято X кг е до 35 (16 + 19), влизат в 

скалата на средните стойности. Те са 43 на брой (21,9%) – междинна категория. Всички 

останали 17 момичета (8,7%) имат високи стойности на X кг - затруднения.  
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                               Диаграма 8        Категории момчета ІІ клас  
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                              Диаграма 9         Категории момичета ІІ клас 
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           Таблица 19               Описателна статистика на процента грешки – ІІІ кл. по пол 

 

Descriptive Statistics  

Sex 

N (бр. 

деца) Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation  

Statistic Statistic Statistic 

Statistic 

( X кг) 
Std. 

Error Statistic 

1,00 момче Errors - % 266 ,00 110,58 17,0474 1,14972 18,75143 

Valid N (listwise) 266      

2,00 момиче Errors - % 252 ,00 96,15 13,1104 ,92089 14,61862 

Valid N (listwise) 252      

           

 

         Таблица 20     Брой (%) момчета ІІІ кл. с ниски, средни, високи стойности на X кг 
 

  Frequency  % Valid Percent Cumulative Percent   

Valid 1,00 ниски 

стойности 
179 67,3 67,3 67,3 

2,00 средни 

стойности 
56 21,1 21,1 88,4 

3,00 високи 

стойности 
31 11,6 11,6 100,0 

Total 266 100,0 100,0  
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При X кг на момчетата от ІІІ клас = 17,0474 или   17, всички момчета с X кг до 

тази величина (17) са с ниски стойности. Това са 179 (67,3%) третокласници - норма. При 

стандартно отклонение в тази група = 18,75143 или   19, всички момчета с X кг до 36 (17 

+ 19) са в скалата на средните стойности. Те са 55 на брой (21,1%) – междинна категория. 

Останалите 31 момчета (11,6%) са с високи стойности на X кг - затруднения.  

 

       Таблица 21   Брой (%) момичета ІІІ кл. с ниски, средни, високи стойности на X кг 
 

  
Frequency  % Valid Percent Cumulative Percent   

Valid 1,00 ниски 

стойности 
169 67,1 67,1 67,1 

2,00 средни 

стойности 
56 22,2 22,2 89,3 

3,00 високи 

стойности 
27 10,7 10,7 100,0 

Total 252 100,0 100,0  

 

При X кг на момичетата = 13,1104 или   13, всички момичета с X кг до тази 

величина (13)са с ниски стойности. Това са 169 (67,1%) третокласнички - норма. При 

стандартно отклонение в тази група = 14,61862 или   15, всички момичета с X кг до 28 

(13 + 15), влизат в скалата на средните стойности. Те са 56 на брой (22,2%) – междинна 

категория. Останали 27 момичета (10,7%) имат високи стойности на X кг - затруднения.  

 
                         Диаграма  10          Категории момчета ІІІ клас 

          

21.1

11.6

67.3

норма

межд. катег.

затруднения

 
   

                           Диаграма 11          Категории момичета ІІІ клас  
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           Таблица 22            Описателна статистика на процента грешки –  ІV кл. по пол 

 

Descriptive Statistics  

Sex 

N (бр. 

деца) Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation  

Statistic Statistic Statistic 

Statistic 

( X кг) 
Std. 

Error Statistic 

1,00 момче Errors - % 230 ,00 95,74 15,4678 1,14888 17,42369 

Valid N (listwise) 230      

2,00 момиче Errors - % 218 ,00 50,35 8,2802 ,61918 9,14212 

Valid N (listwise) 218      

 

         Таблица 23    Брой (%) момчета ІV кл. с ниски, средни, високи стойности на X кг 
               

  Frequency  % Valid Percent Cumulative Percent   

Valid 1,00 ниски 

стойности 
161 70,0 70,0 70,0 

2,00 средни 

стойности 
37 16,1 16,1 86,1 

3,00 високи 

стойности 
32 13,9 13,9 100,0 

Total 230 100,0 100,0  

 

При X кг на момчетата от ІV клас = 15,4678 всички момчета, чиято X кг е до тази 

величина (15), имат ниски стойности на допуснатите грешки. Това са 161 (70,0%) от 

момчетата третокласници - норма. При стандартно отклонение в групата на момчетата от 

ІV клас = 17,42369 или   17, всички момчета, чиято X кг е до 32 (15 + 17), влизат в 

скалата на средните стойности. Те са 37 на брой (16,1%) – междинна категория. Всички 

останали 32 момчета (13,9%) имат високи стойности на X кг - затруднения.  

 

          Таблица 24   Брой (%) момичета ІV кл. с ниски, средни, високи стойности на X кг 
            

  Frequency  % Valid Percent Cumulative Percent   

Valid 1,00 ниски 

стойности 
146 67,0 67,0 67,0 

2,00 средни 

стойности 
50 22,9 22,9 89,9 

3,00 високи 

стойности 
22 10,1 10,1 100,0 

Total 218 100,0 100,0  

  

При X кг на момичетата = 8,2802 или   8, всички момичета, чиято X кг е до тази 

величина (8), имат ниски стойности на допуснатите грешки. Това са 146 (67,0%) от 

момичетата четвъртокласници - норма. При стандартно отклонение в групата на 

момичетата от ІV клас = 9,14212 или   9, всички момичета, чиято X кг е до 17 (8 + 9), 
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влизат в скалата на средните стойности. Те са 50 на брой (22.9%) – междинна категория. 

Всички останали 22 момичета (10,1%) имат високи стойности на X кг - затруднения.  
 
                             Диаграма 12               Категории момчета ІV клас  
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                                  Диаграма 13              Категории момичета ІV клас                                
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Резултатите дават основание да се обособят норми за правилно писане при 

учениците от двата пола от ІІ, ІІІ и ІV клас както следва: 

 

           Таблица 25       Норми за правилно писане – категории ученици по пол и клас         

 
Клас и пол 

          

        Категория 

ІІ клас 

(текст от 69 думи) 

ІІІ клас 

(текст от 104 думи) 

ІV клас 

(текст от 141 думи) 

М Ж М Ж М Ж 

Норма –  

% грешки: 

До 23% До 16% До 17% До 13% До 15% До 8% 

Междинна –  

% грешки: 

24-47% 

 

17-35% 18-36%  14-28% 16-32% 9-17% 

Затруднения 

- % грешки: 
Над 47% 

(48% -...) 

Над 35% 

(36% -...) 

Над 36% 

(37% -...) 

Над 28% 

(29% -...) 

Над 32% 

(33% -...) 

Над 17% 

(18% -...) 

 

      
Част втора – Характеристика на нарушенията на писмения език 

 

1. Анализ на състава на отделните категории деца 
 

Нехомогенността на изследваните лица по умения за писане насочва към 

необходимост от проучване на различни характеристики, с които се отличават отделните 

категории деца, преди да се стигне до характеристиките на децата с признаци за дислексия. 
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Първо е направено разпределение на ИЛ в трите категории по показател етап на обучение. 

Установява се, че над две трети от всички изследвани ученици попадат в нормата. 

Процентът на децата в нейните граници постепенно леко нараства, което става за сметка 

на децата от междинната група, чийто процент леко намалява с всеки следващ етап на 

обучение. Може да се приеме, че с увеличаването на стажа в писането част от учениците 

от междинната категория, които са около 20% от всички, подобряват способността си за 

писане и преминават в групата на учениците в норма. Малко над 11%, с точност 11,3% от 

децата срещат сериозни затруднения в писането, като техният дял, според тези данни, не 

намалява с преминаването в по-горен клас – парадоксален резултат, който предстои да 

бъде изяснен.  

 

              Таблица 26                Разпределение на ИЛ по клас (и пол) в три категории 
                                        

               Клас      

Категория 

ІІ клас  ІІІ клас  ІV клас  

М  Ж  М   Ж М Ж 

1. 

Норма 

   (бр. ИЛ, %) 

137 

63,7% 

136 

69,4% 

179 

67,3% 

169 

67,1% 

161 

70,0% 

146 

67,0% 

Общо (в 1)  

Среден  % 

1. 273 ИЛ 

66,6% 

1. 348 ИЛ 

67,2% 

1. 307 ИЛ 

68,5% 

2.  

Междинна 

(бр. ИЛ, %) 

50 

23,3% 

43 

21,9% 

56 

21,1% 

56 

22,2% 

37 

16,1% 

50 

22,9% 

Общо (в 2)  

Среден % 

2. 93 ИЛ 

22,6% 

2. 112 ИЛ 

21,6% 

2. 87 ИЛ 

19,5% 

3. 

Затруднения 

(бр. ИЛ, %) 

28 

13,0% 

 

 

17 

8,7% 

31 

11,6% 

 

 

27 

10,7% 

32 

13,9% 

 

 

22 

10,1% 

Общо (в 3)  

Среден % 

3. 45 ИЛ 

 10,8% 

3. 58 ИЛ 

11,2% 

3. 54 ИЛ 

12,0% 

Общо затруднения 11,3% 

Общо ИЛ 215              196 

(100%)      (100%) 

(1+2+3=100%) 

266              252 

(100%)      (100%) 

(1+2+3=100%) 

230              218 

(100%)      (100%) 

(1+2+3=100%) 

 

Второто разпределение на резултатите, извършено по признак пол, показва почти 

еднакво съотношение на двата пола в категорията на нормата и в междинната. Различно е 

обаче съотношението на половете сред децата със затруднения в писането (табл. 26). Тук 

момчетата доминират по численост над момичетата - 58% момчета срещу 42% момичета. 

Извършена е статистическа проверка на взаимното честотно разпределение на категориите 

и пола (табл. 27, 28), която цели да отговори на въпроса има ли зависимост между пола на 

изследваните лица и категорията, в която попадат.  
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                  Таблица 27                       Разпределение на ИЛ в категории по пол 

       
Категория Клас Момчета Момичета Общо 

 

Норма 

    ІІ 137 136 273 

    ІІІ 179 169 348 

    ІV 161 146 307 

Общо 477 – 51,4% 451 – 48,6% 928 

 

Междинна  

    ІІ 50 43 93 

    ІІІ 56 56 112 

    ІV 37 50 87 

Общо 143 – 49% 149 – 51% 292 

 

Затруднения 

    ІІ 28 17 45 

    ІІІ 31 27 58 

    ІV 32 22 54 

Общо 91 – 58% 66 – 42% 157 

 
Таблица 28  Анализ на разпределението по пол в категорията на затрудненията в писането 

 

VAR00004 пол: 1-момче, 2-момиче  

 

 
Observed N Expected N Residual 

1. момче 91 78,5 12,5 

2. момиче 66 78,5 -12,5 

Total 157   

 

Test Statistics  

 

 
VAR00004 пол: 1-момче, 2-момиче 

Chi-Square(a) 3,981 

Df 1 

Asymp. Sig. ,046 

Exact Sig. ,055 

Point Probability ,017 

a 0 cells (,0%) have expected frequencies less than 5. The minimum expected cell frequency is 78,5. 

 

Тъй като р=0,055, което макар и с малко, но е по-голямо от 0,05, се приема, че в 

категорията на затрудненията в писането делът на момчетата и този на момичетата не се 

различава статистически значимо. От друга страна, тъй като р е много близко до приетото 

ниво на значимост 0,05, се заключава, че категоричен извод в това отношение не може да 

се направи и за достигане до такъв са необходими по-нататъшни изследвания, които да 

потвърдят или отхвърлят по-убедително значимостта на този резултат.  

По показател местоживеене, който свързваме с ролята на социалната среда върху 

обучението на детето и в частност върху овладяване на умения за писане, тук е 

представено сравнение между двете крайни категории – норма и затруднения в писането. 

Забелязват се различия между тях при третото им разпределение - по училища, т. е., по 

местоживеене, което по принцип представлява силен социален фактор, детерминиращ 

качеството на живот и влияещ върху училищния успех на подрастващите.  
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   Таблица 29          Разпределение на ИЛ в категории норма и затруднения по училища 

 
Норма Затруднения 

 

Училище 

 

% ИЛ Рейтинг Училище % ИЛ Рейтинг 

Ж – 74 у-ще 

С-я „Надежда” 

21% І Д – Девин 24,8% І 

З – 3 у-ща 

С-я „Нови Искър” 

20,1% ІІ Е – 28 уще 

С-я „Кр. поляна” 

19,8% ІІ 

В - 51 у-ще 

С-я „Хиподрума” 

15% ІІІ В - 51 у-ще 

С-я „Хиподрума” 

15,3% ІІІ 

Г – 41 у-ще 

София център 

14,8% ІV З – 3 у-ща 

С-я „Нови Искър 

10,8% ІV 

Е – 28 уще 

С-я „Кр. поляна” 

13% V Б – Костинброд 9,6% V 

А – Пловдив 

И пловд. Село 

7,8% VІ Г – 41 у-ще 

София център 

8,9% VІ 

Д – Девин 4,3% VІІ Ж – 74 у-ще 

С-я „Надежда” 

7% VІІ 

Б – Костинброд 3,9% VІІІ А – Пловдив 

И пловд. Село 

3,8% VІІІ 

 
Резултатите потвърждават вече установения факт, че има училища с по-високи 

резултати и такива с по-ниски резултати (диагр. 1). Тук също се разкриват едно училище с 

най-добри постижения (Ж) и едно с най-лоши (Д). Не се потвърждават очакванията за по-

добра успеваемост в по-престижните училища и за по-лоша в непрестижните, но за да се 

разкрие по-точно ролята на социалната среда за постиженията на изследваните ученици, се 

извършат по-конкретни сравнения - между отделни училища в зависимост от тяхното 

местонахождение, като се вземат типични примери. Такава възможност предоставя 

сравнението между едно централно и едно крайно училище на гр. София – 41-во в 

идеалния център и 74-то в кв. „Надежда”.  По презумпция се предполага, че в първото е 

гарантирано значително по-високо ниво на успеваемост в сравнение с второто поради по-

високия статус на населението, което обитава центъра на столицата.  

 
Ж – 74 у-ще 

С-я „Надежда” 
21% Норма І Ж – 74 у-ще 

С-я „Надежда” 
7% Затруднения VІІ 

 
Г – 41 у-ще 

София център 
14,8% Норма ІV Г – 41 у-ще 

София център 
8,9% Затруднения VІ 

 
Крайното по разположение училище е на първа позиция по брой деца в категорията 

на нормата и едва на седма по брой деца със затруднения в писането, а централното – на 

доста по-задна, четвърта позиция по брой деца в нормата и на по-предна, шеста позиция по 

брой деца със затруднения в писането. Като се вземе предвид и средната аритметична 

величина на грешките X , която в първото училище е 8, 7, а във второто е 12,5, се 

получават доказателства, че децата в училището в крайния софийски квартал имат по-

добри постижения в писането от тези в училището, намиращо се в центъра на София. Този 

трудно обясним резултат отвежда към изводи за качествата на учителската колегия, а и, не 

е изключено, за облика на съвременното училище, представата за който може би се нуждае 

от преосмисляне.  

Но друго сравнение между характеристични извадки води до други резултати - 

между училищата в гр. Пловдив в с. Маноле, пловдивско. То показва следното: по броя на 
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децата в нормата двете училища почти не се различават; различия има по брой деца в 

междинната категория и в тази със затруднения, като в селото броят на ИЛ в тези 

категории превишава броя на ИЛ от гр. Пловдив. Това е белег за по-ниска обща 

резултатност в селското училище и по-висока в градското. Такава сочат и сравненията със 

средната X : в пловдивското училище X  възлиза на 12,8, а X  в селското - на 15,7. 

Получават се известни доказателства в подкрепа на предположението, че постиженията на 

учениците, живеещи и учещи в по-ниско престижно място, каквото е селото, са по-лоши от 

тези на учениците от големите градове. За това допринасят вероятно фактори от 

социалната среда като по-голям достъп до книги и всякакъв вид култура, повече 

образователно стимули от различен тип в града в сравнение със селото.  

 За децата от междинната категория и от тази със затруднения в писането е събрана 

информация и във връзка с това колко от тях посещават логопедични кабинети.  

Далеч не всички деца, нуждаещи се от специализирано подпомагане, са обхванати в 

логопедични кабинети – такова е осигурено едва за 20,4% от тях. За това роля играят 

отсъствието на достатъчно специалисти-логопеди и липсата на регламенти, което води до 

стихийност в приема. Ето защо сред ИЛ има деца с тежки нарушения на писането в 

училища с логопедични кабинети, които остават извън тях, както и ученици с по-леки 

нарушения (междинна категория), посещаващи логопедични кабинети. Логопедът не е 

задължен от нормативни документи да осъществява прием на приоритетен принцип и не 

разполага с диагностични инструменти, за да въведе сам обосновани приоритети при 

приема. Държавните логопедични кабинети са претоварени и не могат да обслужват 

всички нуждаещи се. 
 

         Диаграма 14                    Обхват на логопедичната помощ за деца от 

                                      междинната категория и от категорията на затруднанията 

 

                

20.4

79.6

посещаващи

лог.к-т

непосещаващи

лог.к-т

 
 
 

2. Честота на разпространение на специфичната дислексия 

 

Дотук беше обособена популация деца със затруднения в писането. Но ако трябва 

сред субектите на изследването да бъдат селектирани всички деца, включени в нея, следва 

да бъдат добавени ИЛ, които предварително са регистрирани като неограмотени с 

дислексия или недописали диктовките си с индикации за дислексия. Така категорията на 

затрудненията в писането се уточнява и се променят нейните параметри. 
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                       Таблица 30                          Ученици със затруднения в писането 

                                                             
ІІ клас – брой, % ІІІ клас – брой, % ІV клас – брой, % 

М Ж М Ж М Ж 

28+7 

неограм. с 

дисл.+2 

недоп. с 

индикации 

за дисл.= 

37:228 ИЛ 

= 16,2% 

17+1 

неограм. с 

дисл. = 

 

 

18:198 ИЛ 

= 9,1% 

31+3 

неограм. с 

дисл.+1 

недоп. с 

индикации 

за дисл.= 

35:271 ИЛ 

= 12,9% 

27+4 

неограм. с 

дисл.= 

 

 

31:258 ИЛ 

= 12% 

32+1  

недоп. с 

индикации 

за дисл.= 

 

33:235 ИЛ 

= 14% 

22 

 

 

 

22:218 ИЛ 

= 10,1% 

Във ІІ кл. - 12,6% В ІІІ кл. – 12,4% В ІV кл. - 12% 

В популацията на момчетата – 14,4% (105 момчета) 

В популацията на момичетата – 10,4% (71 момичета) 

В цялата изследвана популация – 12,3% (176 момчета и момичета) 

 

Регистрира се увеличаване броя на децата със затруднения (общо 176) и нарастване 

на процента на тяхната разпространеност сред всички ИЛ - 12,3% срещу 11,3% при 

предишния анализ. Увеличава се делът на момчетата – те са 105 на брой, а момичетата са 

71 и съотношението между половете е 59,6% : 40,4% (1,5 : 1), докато при предишния 

анализ то е 58% : 42% (1,4 : 1). С това уточняващо изчисление се доказва почти еднакъв 

процент ученици със затруднения, с тенденция към лек спад на процента с преминаването 

в по-горен клас, за разлика от предишното, което показа неестествено нарастване на 

процента.  
 

                    Диаграма 15              Съотношение между половете в категорията 

                                                                            затруднения в писането 

          

40.4%

59.6%

момчета

момичета

   

                 Диаграма 16            Разпространение на затрудненията в писането по 

                                                                              етап на обучение 

 

                          

11.6

11.8

12

12.2

12.4

12.6

ІІ кл.

ІІІ кл.

ІV кл.
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Установеният процент на затрудненията съответства напълно на съвременните 

данни за честотата на тяхното разпространение при проучването им било в парадигмата на 

специфичната дислексия, било в тази на специфичните нарушения на ученето – 12,3% е 

точно в диапазона, изтъкван от много изследователи като най-често срещан. Дали обаче 

разпространението на дислексията се препокрива с тази на затрудненията, е друг въпрос.   

В търсене на най-обективния възможен метод за установяване границите на 

категорията, включваща деца с вероятна дислексия, е извършена повторна статистическа 

проверка на разпределението на ИЛ от отделните субпопулации в категории, но този път 

чрез медианата и персентилите.  Така са очертани две категории ученици – в норма и с 

нарушения на писането. Извън горната граница във всяка субпопулация остават определен 

брой деца, които следва да се приемат за случаи на вероятна дислексия, а именно: 

                                                   Момчета ІІ кл.            9 

                                                   Момичета ІІ кл.          8              

                                                   Момчета ІІІ кл.          12 

                                                   Момичета ІІІ кл.        12              

                                                   Момчета ІV кл.          11 

                                       Момичета ІV кл.        10      

                                                          Общо:       62 ИЛ 

Установява се много нисък процент на популацията на предполагаемата 

специфична дислексия – 4,5% от всички 1377 ИЛ. Очевидно това е следствие от много 

либералните критерии за нормално развитие, заложени в основата на този анализ. Опитът 

за втора статистическа проверка не доведе до резултат, подкрепящ свързаната с 

разпространението на нарушението хипотеза на изследването, и се налага да бъде 

отхвърлен. По-успешно се оказва разпределението на учениците в отделни категории въз 

основа на средната аритметична величина и стандартното отклонение, още повече, че това 

доведе до разграничаването на три, а не на две категории ИЛ, което изглежда по-

достоверно. Но то пък води до обособяване на голяма популация вероятна дислексия, над 

12%, тъй като следва явно по-строги критерии за нормално развитие. Ако приемем всички 

ученици със затруднения в писането за дислексици, стигаме до смущаващия факт, че 

разликата между горната и долната граница на тази категория е много голяма в отделните 

субпопулации. Стремежът към обективност и селекция на наистина сериозните нарушения 

на писането води до мисълта резултатите да се подложат на още една обработка, чрез 

която да се отдели по-малка група вероятна дислексия, но която затова пък с по-голяма 

вероятност е носител на патологичното в овладяването на писмения език.  

Предприета е следната промяна: във всяка субпопулация стойността на 

стандартното отклонение се запаза като горна граница на нормата; към неговата стойност 

се добавя половината от нея, при което се получава нова стойност, маркираща горната 

граница на междинната категория; оставащите извън нея случаи се причисляват към 

вероятната дислексия. По този начин, като за критерий към нарушенията на писането се 

приложи не едно, а едно и половина стандартно отклонение, съставът на нормата се 

запазва, но се променя съставът на другите категории. 

След изчисленията се получават следните нови горни граници на междинната 

категория по групи изследвани лица:  

 

                           ІІ клас момчета – 35,556885 или   36  

                                ІІ клас момичета – 28,25253 или   28  

                                ІІІ клас момчета – 28,127145 или   28  

                                ІІІ клас момичета – 21,92739 или   22  

                                ІV клас момчета – 26,135535 или   26  

                                ІV клас момичета – 13,71318 или   14  
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Оставащите извън тези горни граници на междинната категория ИЛ се определят 

като случаи, при които са налице признаци за дислексия. От гледна точка на нормите за 

правилно писане по класове и пол, така диапазонът на междинната категория и на тази със 

затруднения се променя, както е показано в следващата таблица, като затрудненията вече 

се простират в умерени граница – в „златната среда”, в която е най-вероятно да присъстват 

случаи на вероятна дислексия. Ето защо оттук нататък с повече сигурност за тази 

категория може да се говори като за „дислексия”, вместо да се използва по-общото 

понятие „затруднения”. 

 

            Таблица 31                        Граници на отделните категории по клас и пол 

 
Клас и пол            

      

Категория 

ІІ клас 

(текст от 69 думи) 

ІІІ клас 

(текст от 104 думи) 

ІV клас 

(текст от 141 думи) 

М Ж М Ж М Ж 

Норма –  

% грешки: 

 

0-23% 

 

0-16% 

 

0-17% 

 

0-13% 

 

0-15% 

 

0-8% 

Междинна  –  

% грешки: 

24-59% 

(23+36=59) 

17-44% 

(16+28=44) 

18-45% 

(17+28=45) 

14-35% 

(13+22=35) 

16-41% 

(15+26=41) 

9-22% 

(8+14=22) 

Дислексия – 

% грешки: 

Над 59% 

(от 60% 

нагоре) 

Над 44% 

(от 45% 

нагоре) 

Над 45% 

(от 46% 

нагоре) 

Над 35% 

(от 36% 

нагоре) 

Над 41% 

(от 42% 

нагоре) 

Над 22% 

(от 23% 

нагоре) 

  

Границите на нормата не се променят. Променят се границите на междинната 

категория и на патологията, като първата се разширява за сметка на втората. Това е 

оправдано, ако междинната категория се разглежда фактически като един по-широк слой 

норма, а дислексичната – като един по-тънък слой специални случаи. С разширяването на 

диапазона на тази категория се очертава кръг деца, не много голям, но положително 

включващ ученици, които имат много сериозни трудности в овладяването на писмената 

реч, до степен да се нуждаят приоритетно от специализирана помощ.  

Дотук все още не всичко е взето предвид, за да се обяви окончателно процентът на 

разпространение на вероятната дислексия сред всички ИЛ. Първо, от оформените извадки 

трябва да се изключат децата с билингвизъм. Неограмотените деца в тази група бяха 

предварително отстранени от интензивното изследване, но ограмотените бяха подложени 

на такова изследване. Едва след като то приключи и се изясни колко от тях са извън 

нормата за правилно писане, резултатите от продукцията им са елиминирани - те не се 

приемат за случаи на специфична дислексия, макар че писмените им работи не се 

различават от тези на децата с признаци за дислексия. Трудно е да се каже дали при тях 

единствено билингвизмът е причина за лошите резултати, но коректността изисква той да 

се вземе предвид като възможен фактор за нарушенията на писането. Второ, към извадките 

трябва да бъдат добавени децата, недописали диктовките си с индикации за дислексия и 

тези, които са квалифицирани като неограмотени с дислексия. Едва след тези действия 

може да се очертае диапазонът на разпространение на специфичната дислексия, както е 

показано нататък. 
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            Таблица 32                        Субпопулации ученици с  признаци за дислексия 

 
ІІ клас – брой, % ІІІ клас – брой, % ІV клас – брой, % 

М Ж М Ж М Ж 

16+7 

неограм. с 

дисл.+2 

недоп. с 

индикации 

за дисл.= 

 

25:228 ИЛ 

= 11,0% 

14-1 

билингв.=1

3+1 

неограм. с 

дисл. = 

 

 

 

 

14:198 ИЛ 

= 7,1% 

21-1 

билингв.=2

0+3 

неограм. с 

дисл.+1 

недоп. с 

индикации 

за дисл.= 

24:271 ИЛ 

= 8,8% 

17-1 

билингв. 

=16 

+4 неограм. 

с дисл.= 

 

 

 

 

20:258 ИЛ 

= 7,8% 

19-3 

билингв.=1

6+1 недоп. 

с 

индикации 

за дисл.= 

 

 

17:235 ИЛ 

= 7,2% 

12-2 

билингв.= 

 

 

 

 

 

 

10:218 ИЛ 

= 4,6% 

  

 С тези прецизирани данни вече може да се представи картината на честотата на 

разпространение на специфичната дислексия.  

 

              Таблица 33             Честота на разпространение на специфичната дислексия 

 
Клас ІІ клас ІІІ клас ІV клас Общо 

Момчета   

25 – 11% 

 

24 – 8,8% 

 

17 - 7,2% 

При момчетата  66 – 

9% 

Момичета   

14 – 7,1% 

 

20 – 7,8% 

 

10 – 4,6% 

При момичетата 

44 – 6,5% 

Средно по клас  

39 – 9,1% 

 

44 – 8,3% 

 

27- 5,9% 

При всички ИЛ   

110 – 7,8% 

 

                  Диаграма 17           Дял на специфичната дислексия сред всички ИЛ  

     

92,2%

7,8%

норма

дислексия

 
          Диаграма 18      Разпространение на специфичната дислексия по етап на обучение  
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Изследването доказа зависимостта на дислексията от пола (диагр. 17), като 

потвърди, че мъжкият пол е по-засегнат във всички популации. Съотношението между 

двата пола е 1,5 : 1 – същото, което беше регистрирано в категорията на затрудненията в 

писането. Потвърден е описаният в литературата превес на мъжкия пол над женския в 

популацията на дислексиците, но не се регистрират много големи различия между двата 

пола. Доказва се и зависимост на дислексията от възрастта и обучението - намаляване на 

процента на разпространението й с преминаването в по-горна възраст и по-висша фаза на 

обучение (9,1% ІІ кл., 8,3% ІІІ кл., 5,9% ІV кл – диагр. 18).  

Особеностите на групата на децата с признаци за дислексия в зависимост от 

местоживеенето допълват нейните характеристични особености. Забелязва се изразено 

неравномерно разпределение на случаите на дислексия по училища (табл. 33). На първо 

място по дял на децата с дислексия е софийското 28-мо училище, следвано от училището в 

гр. Девин. Най-малък е делът на дислексиците в Пловдив и пловдивското село.  

 
                 Таблица 34                          Разпространение на дислексията по училища 

 
1. Учи-

лище 

 

2. Дислексия по клас и пол 

 

3. Брой 

ИЛ 

в учи-

лище-

то 

4. Общо 

дислексия 

в учили- 

щето 

% от 3 % от 

всички 

дислек- 

Сици 
ІІ кл. 

М 

ІІІ кл. 

М 

ІV кл. 

М 

ІІ кл. 

Ж 

ІІІ кл. 

Ж 

ІV кл. 

Ж 

А      2 0 1 0 3 0 103 6 5,8% 5,4% 

Б       1 2 2 0 3 0 80 8 10% 7,3% 

В       2 3 5 2 1 1 205 14 6,8% 12,7% 

Г       2 3 1 1 1 0 192 8 4,2% 7,3% 

Д       1 8 2 4 4 5 142 24 16,9% 21,8% 

Е       10 4 4 4 6 3 228 31 13,6% 28,2% 

Ж      2 3 1 1 0 1 231 8 3,5% 7,3% 

З        5 1 1 2 2 0 258 11 4,3% 10% 

Общо 25 24 17 14 20 10 1440 110 = 100% 

 

По честота на разпространение на дислексията училищата не се класират по начина, 

по който се класираха дотук по други показатели. Класацията им в низходящ ред (по 

негативен признак) е следната:  

 
             Таблица 35      Класация на училищата по дял на дислексиците 

 
Училище % ученици с дислексия Класация 

Е – 28 уще 

С-я „Кр. поляна” 
28,2% І 

Д – Девин 21,8% ІІ 
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В – 51 у-ще 

С-я „Хиподрума” 
12,7% ІІІ 

З – 3 у-ща 

С-я „Нови Искър 
10% ІV 

 

Б – Костинброд 7,3%  

V 

 
Г – 41 у-ще 

София център 
7,3% 

Ж – 74 у-ще 

С-я „Надежда” 
7,3% 

А – Пловдив 

и пловд. Село 
5,4% VІ 

Училищата от Пловдив, както и 28-мо училище, които в други класации заемат 

средна позиция, тук са в полюсно положение – тези от Пловдив са с най-добър показател 

по дял на дислексията, а 28-мо училище, обслужващо голяма част ромско население, заема 

негативната челна позиция. По-зле в сравнение с други класации, по средата, се разполагат 

училищата от кв. „Нови Искър”. Отново с лош резултат се представя девинското училище, 

класирано на второ място.  

Трудно е да се установи закономерност в разпространението на дислексията по този 

показател. Явно нарушението се среща по-често в определени райони, отколкото в други, 

но това не може категорично да се отдаде на фактора социална среда. Няма доказателства 

дислексията да доминира в малките населени места в сравнение с големите или обратно. 

По-скоро тя се локализира в определени училища, за което трябва да има някакво по-

специално обяснение, до което изследването не достига. Сигурно е, че е повсеместно 

разпространена – във всякакъв тип населено място и във всяко училище, дори в такива с 

висока успеваемост.  
 

3. Ролята на грубите грешки при писане под диктовка 

 

 Важно е да се знае има ли по-особени, присъщи на дислексията грешки при писане, 

за да служат като скринингови и диагностични маркери. Подробният анализ не разкри 

нито един вид грешка, срещана само при учениците с признаци за дислексия и 

представляваща по-особен, характеристичен вид. Всички деца допускат едни и същи 

грешки при писане. Някои от тях наистина могат да се приемат за по-груби. Такива са 

например контаминациите и деформираните думи, които свидетелстват за сериозен 

проблем в осмислянето на структурата на думата, както и разместването на букви, срички 

и думи, замените, пропускането и добавянето на думи, огледалното писане на букви. В 

действителност дори ученици, които владеят добре писането, понякога правят и такива 

грешки. Тук доказателствата не почиват на статистически анализи, а са преки - дадени са 

множество примери за по-груби грешки, намерени в продукцията на деца с добри писмени 

умения, всяко от които попада в категорията на нормата.  

 

                                 Фигура 3                 Контаминация – ІV клас 
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                            Фигура 4      Замяна на текст и пропуски на думи – ІV клас 

 

                      

 
 

                                     Фигура 5                 Огледална буква – ІІІ клас 

 



 58 

                  

 
             Фигура 6      Деформирана (трудно поправима) дума и замяна на дума  – ІІІ клас 
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Децата с вероятна дислексия имат повече на брой груби грешки от останалите деца, 

но не правят някакви специални, несъществуващи в продукцията на другите деца грешки.  

С това се потвърждава изразеното по този въпрос мнение на  Estienne (1985) и на други 

автори. Ограмотените умствено изостанали ученици имат по-голям брой грешки от 

дислексиците, а писмените работи на неограмотените умствено изостанали ученици 

обикновено са напълно нечетливи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Фигура 7          Типичен пример на дислексия – ІІ клас 
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                        Фигура 8                     Типичен пример за дислексия 

ІІІ клас 
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                          Фигура 9                  Типичен пример на 

дислексия – ІV клас 
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               Фигура 10        Продукция на ограмотено умствено изостанало дете, ІV клас 
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                  Фигура 11     Продукция на неограмотено умствено изостанало дете, ІV клас 

 

                     

 
 

С изследването беше доказано конкретно, че типологията на грешките специално 

при писане под диктовка не може да служи за ориентир в скрининга на нарушенията на 

писмения език и е безсмислено специалистите да се опират на тази идея. Дори най-грубите 

видове грешки не могат да играят такава роля. Но в друг смисъл - като възможност за 

изявяване и регистриране на неестествено голям брой грешки при писане и за 

установяване на различия по показател брой/процент на грешките, диктовката на текст се 

оказа надежден скринингов метод. Основната причина за високия брой най-вероятно е в 

по-бавната скорост на интерперцептивна преработка на лингвистичен материал, силно 

проявяваща се именно при писането под диктовка, което налага бърза, интегративна 

обработка на свързани с различни модалности стимули (акустични и графични), при това 

паралелно с прилагането на лексикални, граматични, фонологични и пунктуационни 

правила. 

 От друга страна, тезата за специфични за нарушенията на писмения език грешки 

при писане не може да се смята за окончателно оборена. Съществуват множество други 

методи за изследване както на писането, така и на четенето, до пълното идентифициране 

на дислексичния синдром. Много е възможно с някои от тях да се регистрират и 

специфични за него нарушения на писмения език, които да могат да изпълняват ролята на 

диагностични маркери.  

В интерес на изясняване на различията и допирателните между децата с признаци за 

нарушения на писмения език и останалите по отношение на грешките при писане е 

направен кратък анализ на няколко вида грешки в сравнителен план. Изходна точка са 

Държавните образователни изисквания за обучение по български език и литература, 

според които в края на началното образование детето трябва да може да „отделя 

изреченията в текста, като означава началото и края им, да пише разделно думите без 

собствено ударение”. Това означава ученикът да не допуска сливане на изречения и на 

думи в края на ІV клас. В опозиция на тези два вида грешки, но много близки по причини 

за възникване, са разделянето на изречения и разделянето на думи. И четирите вида 

грешки нарушават структурата на текста и влошават разбираемостта му.  
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Изследвана е продукцията на 196 деца в ІV клас от три училища. Едно от децата 

отпада от изследването, тъй като е с умствена изостаналост и неограмотено. 10 от децата 

попадат в подкатегорията на случаите, показващи признаци за специфична дислексия. Тук 

те са означени като експериментална група (ЕГ), а останалите – като контролна група (КГ). 

Резултатите показват следното: 

 

            Таблица 36       Дял на изследваните лица, допуснали грешката 

 

КГ ЕГ 

Сливане на изречения 

21,6% 70% 

Сливане на думи 

22,2% 70% 

Разделяне на изречения 

18,9% 40% 

Разделяне на думи 

37,3% 90% 

 

Тъй като ИЛ към момента на изследването са в самото начало на ІV клас, не може 

от горните данни да се съди дали образователните изисквания са изпълнени. Но те 

доказват, че към момента на изследването около една четвърт от децата не са овладели 

добре писменото възпроизвеждане на структурата на думата и структурата на изречението. 

При сравненията на цифрите в нея се установява, че: най-висок и в двете групи е делът на 

децата, които разделят думите на съставните им части (обикновено представките и 

наставките) - явно това е най-съществената от четирите вида грешки;  на второ място и в 

двете групи е сливането – както на изречения, така и на думи; на последно място отново в 

двете групи е разделянето на изречения. 

 Тези много показателни резултати сочат количествени, но не и за качествени 

различия между децата от нормата и тези с нарушения на писането. Това, че децата в 

началото на ІV клас са по-склонни към разделяне на думите (не към сливането, което се 

визира в образователните изисквания), а не на изреченията, отново доказва, че по-голямата 

лингвистична единица се осъзнава по-лесно от по-малката. 

 

4. Дискусия 

 

Данните от това изследване идват в отговор на зададени в етапа на неговия замисъл 

въпросителни. Същевременно то поставя на дневен ред нови въпроси, произтичащи от 

някои обобщения, до които достига. 

Съпоставките между децата със затруднения в писането и тези, които бяха 

определени като вероятни дислексици, отвеждат към важно заключение, което не е 

свързано с нито една от хипотезите на изследването – за базисни различия между 

специфичните нарушения на ученето и специфичната дислексия. Такава хипотеза пряко не 

беше формулирана, защото не се очакваше да се получат подобни резултати. Сравненията 

между тях в обобщен вид показват следното: 
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Ученици със затруднения в писането - специфични нарушения на ученето 

ІІ кл. - 12,6% ІІІ кл. - 12,4% ІV кл. - 12% 

Мъжки пол – 14,4% (105 момчета) 

Женски пол – 10,4% (71 момичета) 

Съотношение момчета:момичета – 59,6%:40,4% (1,5:1)  

Ученици със затруднения в писането в цялата популация – 12,3%  

(176 ученици) 

 

Ученици с признаци за специфична дислексия 

ІІ кл. – 9,1% ІІІ кл. – 8,3% ІV кл. – 5,9% 

Мъжки пол – 9% (66 момчета) 

Женски пол – 6,5% (44 момичета) 

Съотношение момчета:момичета – 60%:40% (1,5:1)  

Ученици с дислексия в цялата популация – 7,8%  

(110 ученици) 

 

Между двете популации се регистрира разлика не само по численост, а и в 

разпределението им по етапи на обучение – децата със затруднения са почти равномерно 

представени във ІІ, ІІІ и ІV клас, докато делът на тези с вероятна дислексия плавно 

намалява с преминаването в по-горен училищен етап. Това е качествена разлика, даваща 

основанието да се смята, че по-голямата група (12,3% от всички ИЛ) представлява 

специфичните нарушения на ученето (СНУ) – нееднородна популация, част от която (7,8% 

от всички ИЛ) са деца с особено изразени нарушения в овладяването на писмения език.  Те 

свидетелстват не просто за затруднения, а за истинска патология. Обединяващо между 

двете групи е разпределението им по пол.  

Как бихме си обяснили почти статичното състояние на категорията на 

специфичните нарушения на ученето и обратното, динамично състояние на 

подкатегорията от ученици с признаци за специфична дислексия? 

Би могло да има следното обяснение: дислексиците да са деца с парциални 

когнитивни нарушения на базата на характеристични дисфункции в определени мозъчни 

участъци (подкрепено от съвременни изследвания, сочещи изменения в определени 

невроанатомични области – gyrus angularis, planum temporale, corpus callosum и др.), при 

които нормалната обща интелигентност позволява общо по-добра обучаемост и 

подобрение в състоянието, въпреки дислексията, а оставащите извън тази група деца да 

представляват ученици без характеристични мозъчни дисфункции, но с общо по-ниска 

интелигентност, в долните граници на нормата, и с цялостно по-ниска мозъчна 

функционалност, съответно с по-малък общ капацитет на обучаемост и по-малка 

възможност за преминаване в по-горната, междинната категория. За това твърдение 

допринася фактът, че крайният процент на разпространение на специфичната дислексия, 

7,8%, изключва билингвалните ученици, повечето от които са с ромски произход, а по-

общият процент, 12,3%, ги включва. Изследването пряко доказва децата с признаци за 

дислексия като по-тежки случаи, а косвено разкрива, че те съставляват по-положително и 

по-динамично развиващата се група.  

Запазването на постоянен дял ученици в първата група сред децата от ІІ, ІІІ и ІV 

клас от една страна и от друга плавното намаляване на дела на учениците с вероятна 
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дислексия с преминаването в по-горен клас показва, че в процеса на начално-училищното 

обучение част от децата преминават от една към друга категория по равнище на владеене 

на писмения език, някои от тях развивайки се позитивно, а други – негативно. Част от 

дислексиците сигурно отпадат от дислексичната група и по умения за писане влизат в по-

горната, междинната категория. Поставя се въпросът: от кого се попълва популацията на 

децата със затруднения в писането в такъв случай, така че остава в почти постоянни 

граници?  

Единственото възможно обяснение е, че в нея с течение на времето попадат 

ученици, които в по-ранен училищен етап са били в междинната категория, но с 

усложняването на учебния материал и с нарастването на изискванията постиженията им 

във всеки следващ клас се влошават, вместо да се подобряват. Те остават на предишното 

равнище, несъответстващо на новия училищен етап. Възможно е основната част от 

учениците в категорията на затрудненията, която не намалява с преминаването в по-горен 

клас, да включва деца от ромски произход, както и други проблемни деца – група ученици 

с по-нисък капацитет на обучаемост и/или педагогически занемарени. Така всъщност се 

стига до нови хипотези, проверими по лонгитуден път, към които насочват резултатите от 

настоящето изследване.  

 

ИЗВОДИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО  
 

От изследването бяха получени резултати, които подкрепят по-голямата част от 

издигнатите хипотези и опровергават една по-малка част от тях. Някои резултатите 

потвърждават вече известни, а други доказват нови факти, сред които и неочаквани.  

1. Сравненията между двата пола по умения за писане чрез стойностите на 

величината X  доведоха до заключението, че съществуват статистически значими 

различия между момчетата и момичетата от един и същ етап на обучение в полза на 

момичетата, които се потвърдиха при всички изследвани лица - от ІІ, от ІІІ и от ІV клас. 

Момичетата допускат по-малко грешки при писане под диктовка и развиват по-бързо 

умения за писане, отколкото момчетата. Това се доказва не само при сравнението на 

резултатите по показател пол в популациите на второкласниците, третокласниците и 

четвъртокласниците, а и при сравненията на резултатите по този показател в цялата 

съвкупност от изследвани лица – общо между всички момчета и всички момичета бяха 

установени статистически значими различия. Но други данни показаха, че броят на 

момчетата, чиято писмена продукция отговаря на изискванията за правилно писане, е не 

по-малък от броя на момичетата, чиято писмена продукция отговаря на тези изисквания, 

макар момчетата да допускат повече грешки при писане под диктовка и да напредват по-

бавно в сравнение с момичетата в овладяването на умения за писане. Резултатите по-скоро 

отразяват биологично обусловената тенденция на по-бавно съзряване на 

металингвистичната  функция при мъжкия пол в сравнение с женския, а не някакви 

драстични различия между половете. 

2. Сравненията между изследваните лица от различните класове (ІІ, ІІІ и ІV) 

посредством стойностите на величината X кг доказаха, че по умения за писане 

съществуват статистически значими различия между децата в различни етапи на обучение, 

както изобщо, така и между  момчетата и момичетата. В съпоставителен план се 

установява, че най-много грешки при писане допускат учениците от ІІ клас, по-малко – 

тези от ІІІ клас и най-малко – от ІV клас, като това се отнася и до момчетата, и до 

момичетата. С всеки следващ етап на обучение представителите и на двата пола бележат 

напредък в овладяването на писането. Усъвършенствайки уменията си за писане, всички 

деца от ІІ, ІІІ и ІV клас на началното училище допускат все по-малко грешки при писане 

под диктовка.  

3. Двата пола показват известни особености в развитието на умения за писане, а 

разликите между тях се получават вследствие по-бързия темп на овладяване на писмения 
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език от женския пол и по-бавния от мъжкия. Във втори клас разликите между тях са 

значителни, в трети са по-малки. Резултатът не означава, че в трети клас момчетата 

изпреварват момичетата. В този етап на обучение те са все още в процес на овладяване на 

писането и „догонване” на момичетата, докато за момичетата същият процес протича в 

предходните години, до към края на втори клас. В трети при децата от женски пол вече 

тече активно усъвършенстване на способността за писане, поради което в четвърти клас те 

постигат почти таванно развитие на тази способност. След третокласното обучение 

нейното развитие практически е в процес на приключване за учениците от женски пол, но 

не и за тези от мъжки. Ето защо между двата пола в ІV клас отново се явява значителна 

разлика. За това допринася усложненият материал по писане в трети клас, с който 

момичетата успяват да се справят, а за момчетата като цяло това все още представлява 

проблем.  

4. Повече от една трета от всички ИЛ постигат много добри резултати при писане 

под диктовка, като не допускат никакви или малко на брой (до 5) грешки. Но средната 

аритметична величина на броя на грешките – 15,5 свидетелства, че за голяма част от 

учениците във ІІ, ІІІ и ІV клас овладяването на писането представлява сложен и нелек 

процес, изискващ по-продължителни упражнения по правопис и краснопис, а тази 

възможност е редуцирана. Засегнати са графичният и правописният компонент на 

писането, като правописните грешки явно преобладават над графичните.  

5. Грешките на учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас при писане под диктовка са много 

разнообразни. Общо в писмените им работи бяха регистрирани 42 вида грешки, 

простиращи се на макро- и микроравнището на езика, като преобладават грешките на 

микроравнището и в най-голяма степен тези, които са свързани със затруднения във 

възпроизвеждането на графо-фонемната структура на езика. Но различията по умения за 

писане между момчета и момичета и съвкупно между децата от ІІ, ІІІ и ІV клас са само 

количествени. По качествен показател – по вида на допусканите грешки, по техния 

характер и специфика, липсват различия между половете и между учениците от ІІ, ІІІ и ІV 

клас.  

6. Писмената продукция на изследваните ученици разкрива голяма вариативност по 

отношение на честотата и устойчивостта на отделните видове грешки. Анализът на 10 вида 

грешки води до извод за липса на пълно съответствие между честотността и устойчивостта 

на допусканите при писане под диктовка грешки. Съответствие се доказва във връзка с 

определени видове грешки, а във връзка с други отсъства: някои грешки се отличават с 

висока честотност и с по-голяма устойчивост във времето (пропускането на думи, 

сливането на изречения, обеззвучаването в края на думата), докато други грешки са 

чести, но по-неустойчиви (неправилната употреба на знака  щ), явно по-бързо поддаващи 

се на положителна динамика в процеса на обучение; определени грешки са по-рядко 

срещани и по-неустойчиви (неправилната употреба на знаците за палатализация, 

сливането на думи, пропускането на букви), по-лесно преодолими в годините на 

началното обучение, докато други се появяват по-рядко, но проявяват по-голяма 

устойчивост (употребата на е вместо я и пропускането на срички) и по-трудно се 

поддават на преодоляване. Пропускането на букви не се оказва най-значимият вид грешка.   

7. Във връзка с грешките под влияние на редукцията на гласни резултатите водят до 

извода, че тези, които са свързани с обратната редукция, са по-често срещани от другите, 

които са свързани с редукцията; стига се и до извода, че корелативните двойки гласни не 

се поддават в еднаква степен на редукция, като най-слаба е тя при двойката е-и и най-

силна – при двойката о-у. Изтъкваната в част от научната литература най-силна 

податливост към редукция на двойката а-ъ не беше доказана; не се доказа и изтъкваното в 

научната литература преобладаване на редукцията над обратната редукция.   

8. Установени бяха норми за правилно писане при всички субпопулации ИЛ 

(момчета и момичета от ІІ клас, момчета и момичата от ІІІ клас, момчета и момичета от ІV 

клас) въз основа на количеството грешки в писмените им работи и на статистически 
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съществените различия между тях. Нормите могат да служат като обективен показател за 

нивото на уменията за писане на учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас на началното училище от 

двата пола. Преобладаващата част ученици попада в границите на нормата (две трети от 

всички ИЛ), една сравнително малка част (21,2% от всички ИЛ) съставлява междинна 

категория и една най-малка част (11,3%) се очертава като категория деца със затруднения в 

писането. Нормите за правилно писане представляват базата на инструмент за селекция на 

ученици с максимално лоши постижения при писане под диктовка, представляващи случаи 

с висока вероятност за присъствие на специфична дислексия.  

9. Възможността  за достигане до стандарт за правилно писане чрез диктовка на 

текст показва, че при наличие на подходящ стимулен материал и адекватна оценъчна 

система диктовката на текст може да се използва като метод за получаване на обективни 

данни за състоянието на уменията за писане и за скрининг на нарушенията на писмения 

език по типа на специфичната дислексия на базата на броя/процента допуснати писмени 

грешки.   

10. Съотношението между половете в категориите норма и междинна е почти 1 : 1, 

но в категорията затруднения в писането не е същото – тя е съставена от 58% момчета и 

42% момичета. Само по себе си това свидетелства за особена характеристичност на 

категорията на затрудненията и за необходимост от по-задълбоченото й проучване. 

11. В определени училища учениците като цяло имат по-добри резултати и показват 

по-висока успеваемост по писане, отколкото в други, но това не са задължително училища 

от по-престижни райони на местоживеене; в същите обикновено има повече деца в 

нормата и по-малко със затруднения в писането, отколкото в другите училища. Има 

тенденция към по-ниска успеваемост в писането и повече на брой деца със затруднения в 

писането в училищата в малкия провинциален град Девин и в село Маноле, Пловдивска 

област, отколкото в училищата в големите градове - София и Пловдив, но въпреки това 

хипотезата, съгласно която по-високи умения за писане и по-малко деца със затруднения в 

овладяването на писмената реч се срещат в по-престижните училища, не беше убедително 

доказана.  

12. Логопедична терапия е осигурена само за една малка част от децата със 

затруднения в писането – за около една пета от тях, основна причина за което е недостигът 

на логопеди в училищата в цялата страна. Приемът на ученици с нарушения на писмения 

език (и изобщо приемът в логопедичните кабинети) е стихиен, не почива на централно 

въведени регламенти и на точни диагностични инструменти, които позволяват да се 

определят  приоритетите в грижите за децата с комуникативни нарушения и в частност, с 

нарушения на писмения език.  

13. По-задълбоченото проучване на категорията ИЛ със затруднения в писането 

разкри, че те имат почти еднакво разпределение във ІІ, ІІІ и ІV клас – общо в нея попадат 

12,3% ученици, като във ІІ клас 12,6% ученици имат затруднения, в ІІІ – 12,4%, в четвърти 

– 12%. Разпределението по пол показа числен превес на мъжкия пол над женския – 

затруднения в писането имат 14,4% момчета и 10,4% момичета от изследваната популация. 

В тази категория 59,6% са момчета и 40,4% са момичета, така че съотношението момчета-

момичета в нея е 1,5 : 1.  

14. В групата на учениците със затруднения в писането се откроява подгрупа ИЛ с 

особено тежки затруднения, които с голяма вероятност могат да се селектират като случаи 

на специфична дислексия – това са 7,8% от всички субекти на изследването. Може да се 

приеме, че по-голямата група представлява специфичните нарушения на ученето (СНУ), в 

чиито граници влизат по-леки и по-тежки случаи на нарушения на писането. По-тежките 

са най-много сред второкласниците (9,1%), по-малко сред третокласниците (8,3%) и най-

малко след четвъртокласниците (5,9%). И тук разпределението по пол  показа числен 

превес на мъжкия пол над женския – признаци за дислексия имат 9% момчета и 6,5% 

момичета. 60% от вероятностните дислексици са момчета, 40% са момичета, като 

съотношението момчета-момичета също е 1,5 : 1. Но не беше установен голям превес на 
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мъжкия пол над женския в популацията на вероятната дислексия в съотношенията, често 

цитирани в литературата (2 : 1, дори 3 : 1 момчета срещу момичета); по-скоро се потвърди 

мнението на онази част от изследователите, които защитават тезата за липса на значителни 

междуполови различия в разпространението на дислексията. 

15. Съпоставките между децата със затруднения в писането (тоест, СНУ) и тези, 

които бяха определени като вероятни дислексици, водят до много важен извод – за 

възможни базисни различия между специфичните нарушения на ученето и специфичната 

дислексия по отношение на произхода им, съдено главно от данните за техния състав. 

Фактът, че в групата, определена като СНУ, процентът на учениците се запазва почти в 

едни и същи граници във ІІ, ІІІ и ІV клас, а в групата на учениците с признаци за 

специфична дислексия той прогресивно намалява с преминаването в по-горен клас, 

подсказва хипотетична патогенетична разнородност между двете групи, която може да 

бъде доказана със следващи изследвания. На този етап въз основа на резултатите от 

изследването е възможно да се допуска, че нарушенията на писмения език при децата не са 

еднородни – част от тях се дължат на цялостно по-нисък когнитивен капацитет, друга част 

– на парциални когнитивни дисфункции, засягащи приоритетно металингвистичната 

способност.     

16. Разпределението на дислексията по училища, респективно по местоживеене, не 

е равномерно. Със сигурност тя е често срещано нарушение, което присъства във всяко 

училище, независимо дали то е в голям град, малък град, село, дали районът, в който се 

намира училището, е престижен или не. Има лека тенденция към по-високо присъствие в 

социално по-неблагоприятна среда, но без това да се доказва убедително. Възможно е в 

училища с по-висока успеваемост на учениците и вероятно с по-качествен педагогически 

стил на обучението да има повече на брой дислексици, отколкото в училища с цялостно 

по-ниска успеваемост. В училището, в което има много ученици от ромски произход, 

делът на дислексията е значителен. 

17. Резултатите от изследването доказват, че нарушенията на писмения език не са 

статично, а динамично състояние, възрастово и полово детерминирано и подлежащо на 

подобрение. С това изследване не беше възможно да се установи докъде се простира 

динамиката в проявяването им и по-точно, съществува ли момент, когато намаляват до 

степен в категорията на засегнатите да остават само случаите, съставляващи твърдото ядро 

на синдрома.  

18. Продукцията на децата с признаци за дислексия при писане под диктовка не се 

отличава с някакви особени, специфични за тях грешки при писане; отличава се само по 

количеството на грешките, които се регистрират статично чрез диктовката на текст, а в 

дългосрочен план – по устойчивост и трудна податливост на въздействия. Всички деца 

допускат едни и същи видове грешки при диктовка, като някои по-груби видове се срещат 

по-често в популацията на учениците с признаци за дислексия, отколкото в общата 

популация. Ето защо качеството на грешките при писане под диктовка не може да служи 

като показател в скрининга на дислексията, единственият надежден показател при 

използването на този скринингов метод е количественият. Възможно е опитите за 

доказване на специфични за дислексичния синдром отклонения от нормата за правилно 

писане да постигнат успех с други изследователски методи.  

 

 

ПРИЛОЖИМОСТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО (ПРИНОСИ) 

 

Значението на резултатите от изследването се простира в две направления, 

теоретично и практическо, и рефлектира върху различни науки. Теоретичният анализ, 

довел до основен преглед на проблемите на дислексията и до обобщаване в съвременен 

вид на тази материя с всички дискусионни и нерешени въпроси, които съдържа, сам по 

себе си е опит за систематизиране на най-важното и най-актуалното в теорията за 
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нарушенията на писмената реч. Същевременно благодарение на изследването се стига до 

обогатяване на теми и осветляване на проблеми в практиката, отличаващи се с непълноти 

и неточности. 

 Вероятно за всички специалисти е ясно, че децата от двата пола овладяват 

писмеността с различни темпове и с различна степен на трудностите, с които често този 

процес протича. Различията налагат отделяне на по-голямо внимание към момчетата в 

периода на ограмотяването под формата на повече обяснения и по-интензивни занимания 

и упражнения. Навярно до това интуитивно или по пътя на опита и сравненията достигат 

много учители, логопеди и родители, но техните действия биха станали по-осъзнати и 

целенасочени с подкрепата на научните доказателства.  

В тази връзка резултатите от изследването имат психолого-педагогически принос, 

който се състои в това, че насочва към съобразяване с естествените закономерности в 

овладяването на писмената реч от децата. В периода ІІІ-ІV клас много момчета, а и 

част от момичетата все още срещат трудности в писането, при което се поставя въпросът 

дали е уместно още в трети клас учебният материал да се усложнява значително и не са ли 

бързите темпове, налагани от съвременното българско училище, за сметка на 

грамотността.  

Друга част от изследването показа, че при всички деца в началното училище 

определени грешки при писане имат по-голяма тежест, обусловена от по-високата им 

честотност, и се отличават с по-голяма устойчивост. Това също е възможно да се е 

превърнала в интуитивно познание, което, подкрепено с доказателствен материал, би се 

конкретизирало, ако намери своите точни формулировки в програмите за обучение по 

писане в начално-училищната педагогика. В този аспект изследването далеч не изчерпва 

цялата фактология, по-скоро допринася в начално-училищната педагогика да се обогати 

перспективата за нови изследвания, насочени към усъвършенстване на програмите за 

обучение по писане. .  

Особено важно е това във връзка с овладяването на писането от децата с нарушения 

на писмения език. Фактът, че грешките при писане не са равнопоставени като честота и 

устойчивост означава, че в процеса на логопедичната терапия трябва да се работи върху 

тяхното отстраняване или поне редуциране в зависимост от значимостта им, като 

приоритетно се преминава от по-тежките и устойчиви грешки към тези с по-малко тежест 

и устойчивост. Следователно, изследването допринася в логопедията да се работи по 

създаване на специализирани програми за терапия на дислексия. 

Много важно е да се вземат предвид и проблемите, които създава естествената за 

българския език редукция на гласните в обучението по правопис. Първо, установените 

закономерности във връзка с редукционните промени е препоръчително да намерят място 

в програмите за обучение по писане в начално-училищната педагогика и в терапевтичните 

практики в логопедията, в които следва да се акцентира повече върху определени 

промени, отколкото върху други. Второ, установените закономерности в проявите на 

редукцията и нейното влияние върху писането са принос с отражение във фонетиката. 

Открива се път към преосмисляне или може би към сериозна проверка на някои 

общоизвестни тези – например за по-слаба податливост на гласните към обратна 

редукция и за най-голяма податливост на корелативната двойка а-ъ в сравнение с 

останалите корелативни двойки гласни.  

 Значителна полезност и висока приложимост имат резултатите от изследването, 

очертаващи норми за правилно писане в субпопулациите ученици от началното училище, 

сред които присъстват децата с нарушения на писмения език. След като бъдат 

популяризирани във вид на скрининг-тест, всеки училищен специалист би могъл да 

разполага с надежден и лесно приложим инструмент за проверка на уменията за 

писане, а логопедите биха разполагали и с диагностичен инструмент, позволяващ 

адекватна селекция на учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас извън нормата, които се нуждаят от 

обстойни изследвания до доказване наличието на дислексия. Това е средство за 
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елиминиране на практикуваната в нашата логопедия диагностика „на око”, за научно-

обоснована преценка и редуциране на стихийния прием на деца с нарушения на писмения 

език в логопедичните кабинети. Разкрива се и възможност за по-аргументирани действия 

пред училищните и медицинските власти и пред родителите.  

Също така скрининг-тестът би бил и средство за точни сравнения между отделни 

случаи, за количествено изразяване на тежестта им и на напредъка на уменията за писане 

във всеки индвидуален случай, за отчитане на резултатите и ефикасността на 

терапевтичните процедури, прилагани от логопедите. Нормите за правилно писане 

допринасят в логопедията да се сложи началото на проучвания и създаване на 

терапевтични практики, базирани на доказателства за ефективност, каквито у нас 

липсват.  

 Установеният чрез изследването процент на разпространение на дислексията и 

неговите варианти в отделните субпопулации ученици представлява теоретичен 

ориентир за адекватна диагностична стратегия на логопеда. Изследването допринася 

в логопедията вниманието да се заостря към действително патологичните случаи, 

нуждаещи се от своевременни специализирани грижи. Специалистите биха могли да 

ползват доказателства, подкрепени от резултати от изследването, които сочат, че 

единствено количествените измерения на грешките при писане под диктовка дават верни 

представи за присъствието на нарушения на писмения език, а не наличието на по-особени 

грешки. 

 С установената чрез изследването честота на разпространение на специфичната 

дислексия се стига до принос от мултидисциплинарно естество – много е вероятно 

данните да доведат до нови дискусии сред различни специалисти и до изследвания на 

нарушенията на писането в нов контекст. На първо място те могат да възникнат във връзка 

с това, какво е обяснението за запазването на дела на затрудненията в писането (тоест, на 

специфичните нарушения на ученето) и за противоположния факт, намаляването на дела 

на специфичната дислексия в различните етапи на обучение. Именно тези данни от 

изследването водят до мисълта за теоретично и практическо разграничаване на двете 

категории (специфични нарушения на ученето и специфична дислексия) на базата на 

предполагаема патогенетична разнородност при тях. 

Доказването на две подкатегории ИЛ в категорията на затруднанията, до голяма 

степен отличаващи се една от друга по състав, подтиква към нови изследвания и към 

сериозен размисъл във връзка с еквивалентността на концептите специфични 

нарушения на ученето и специфична дислексия. Много е възможно да се окаже 

погрешно отъждествяването на нарушенията на ученето с дислексията и да се отхвърли 

представата, съгласно която това са просто два равнопоставени термина, произхождащи от 

два различни теоретични модела, зад които стои едно и също явление. Проучването на 

този въпрос би имало не само теоретичен ефект, но и ефект върху практиката. Но преките 

доказателства в тази посока могат да се получат само в единодействие с 

невробиологичните науки. В такъв смисъл резултатите от изследването допринасят за 

разширяване на пътя към емпириката в тази област и провокират нови очаквания, 

свързани с разкриването на природата на дислексията.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изследването води към заключението, че овладяването на писането е нелек процес, 

в който множество деца срещат трудности, а при някои от тях те са много изразени. Пред 

специалистите по логопедия, психология и педагогика стои задачата да работят активно за 

разпознаваемостта на децата с нарушения в овладяването на писмения език, за 

изясняването на проблемите им и тяхното своевременно преодоляване до оптималната 

възможна степен. За затрудненията в придобиването на умения за правилно писане и за 

появата на нарушения в този процес допринасят особеностите на езика и недостатъчната 
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психофизиологична зрялост на част от децата. Макар да ползваме фонетично базирана 

азбука, от това не следва, че фонологичният (аналитико-синтетичният) метод на 

ограмотяване води до бързо и лесно за всички овладяване на българския писмен език. В 

него са заложени както съответствия, така и ред несъответствия между звук и буква и 

многобройни, сложни правописни правила, чието осмисляне изисква адекватна когниция, 

продължителен период за усвояване и време за затвърдяване на усвоеното. Знанията за 

фонологичната структура на езика пък са метакогниция, чието развитие се предпоставя от 

високо ниво на интелектуално функциониране. Овладяването на графичните образи на 

фонемите, въпреки че създава впечатлението за по-малко затрудняващо, също не 

представлява елементарен процес, а въпрос на комплексна психомоторна активност.  

Резултатите от изследването фокусират вниманието към необходимостта от още 

емпирични проверки на овладяването на всички аспекти на писането от децата в началните 

класове и към ранните прояви на нарушенията на писмения език. Фактите, които те 

разкриват, отвеждат към мисълта за необходимост не само от адекватни диагностични 

инструменти, а и от иновационни и алтернативни идеи за корекционно-терапевтични 

въздействия при децата с дислексия на развитието. 
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