
Анкета за диагностика на хиперактивност при детето 

 

 

             Терминът „хиперактивност” обозначава „активен” – от латинското „activus” – 

деятелен, действен и „хипер” – от гръцкото «hyper» - над, свръх, превишавайки 

нормата. 

(1) Основни признаци на хиперактивността: 

= импулсивност; 

= повишена двигателна активност; 

= дефицит на внимание. 

Анкетата позволява да бъдат оценени именно тези критерии. 

Не бива да се забравя обаче, че диагноза за медицинска хиперактивност може да бъде 

поставяна само от специалист. 

(2) Причини за хиперактивност: 

= недостатъчна (минимална) мозъчна функция; 

= патология при бременността и раждането (при 85% от случаите); 

= инфекции и интоксикация във възрастта до 3 годни; 

= генетична обусловеност. 

(3) Анкета 

3.1. Висока двигателна активност 

(1) Безпокойни движения (напр. барабани с палци) 

(2) Последователни движения на части от тялото, стоейки на място. 

(3) Намира се в постоянно движение 

(4) Непрекъснато говори (логорея) 

(5) Спи по-малко от другите, дори още в бебешка възраст. 

3.2. Дефицит на активно внимание 

(1) Непоследователен в поведението си. 

(2) Има затруднения в организирането си. 

(3) Изобилства със започнати и  незавършени проекти (решения). 

(4) Не чува, когато се обръщат към него. 

(5) Заема се с голям ентусиазъм с нови задачи, но не ги завършва. 

(6) Губи вещите си. 

(7) Избягва задачи, за които са необходими умствени усилия, както и скучни задачи. 

(8) Често забравя. 

3.3. Импулсивност 

(1) Изпитва трудност или въобще не може да регулира своите действия. 

(2) Не е способен да се подчинява (спазва) на правила. 



(3) Отговаря само на въпрос, който му поставят, като често избързва с отговора. 

(4) Не може да дочака своя ред при игра, при занятие и пр. 

(5) Често се намесва в разговора, прекъсвайки другите. 

(6) Трудно съсредоточава вниманието си (разсейва се лесно) 

(7) не може да отлага във времето възнаграждение, което счита, че му се полага. 

(8) Вариативност в поведението: на едни занятия е спокоен, а на други – не. 

 Ако до 7-годишна възраст детето покрива поне 6 от посочените критерии, може да се 

предположи, че детето се явява хиперактивно. 

4. Условия, необходими за компенсиране в развитието на хиперактивноста 

(1) Развитие без интелектуално пренатоварване. 

(2) Строго спазване на дневен режим. 

(3) Спокойна и уравновесена емоционална атмосфера в училище и дома. 

(4) Обучение в училища със специални програми  или по-продължително обучение в 

началното училище (най-малко 1 година повече). 

(5) Медикаментозна поддръжка. 

  

Хиперактивност.Как да открием хиперактивното дете?  

Критерии за хиперактивност (схема за наблюдение на детето по П. Бейкър и М. 

Алворд) 
Дефицит на активно внимание 

• непоследователност, трудно удържа вниманието си дълго време върху определен 

обект;  

• не чува, когато се обръщат към него; 

• с голям ентусиазъм се заема с определена задача, но не я завършва;  

• изпитва трудност в организиране на дейността си;  

• често губи вещи;  

• избягва скучни, изискващи умствени усилия задачи;  

• често е разсеян; 

Двигателна активност (освободеност) 

• постоянно нервничи; 

• Проявява признаци на безпокойство (барабани с палци; мърда на стола; движи 

крайниците си; повдига назад главата си; навежда се (изпуска-взима предмети от 

земята); тръгва нанякъде);  

• спи по-малко от другите деца, дори като бебе;  

• много активна реч (бърборко);  

Импулсивност 

• започва да отговаря преди да чуе докрай въпроса;  

• не е способен да изчака своя ред, намесва се в диалога (монолога), прекъсва;  

• с трудност съсредоточава вниманието си; 

• не може да изчака получаването на възнаграждение (ако между действието и 

възнаграждението има пауза);    

• не може да контролира и регулира действията си, много трудно спазва правила и 

ограничения;  

• при изпълнение на задачи се държи по-различно от останалите деца и показва 



различни резултати (на едни уроци детето е спокойно, но на други – не; на едни е 

успешно, на други – не);  

Ако във възрастта до 7 години бъдат установени 6 и повече от посочените симптоми, 

може да се предположи (педагога), че наблюдаваното дете е хиперактивно, но все още 

това не е гаранция за диагноза. 

Много често педагозите си задават въпроса: „Какво да правим, ако при детето се 

наблюдават признаци за хиперактивност?” Обикновено на този етап няма 

специализирана диагноза, а самите родители не обръщат голямо внимание на 

симптомите. Те или не познават особеностите на хиперактивността или игнорират 

нейните прояви, казвайки си, че прилича на някой от родителите (родствениците), че с 

възрастта ще го „израсте” и пр. 

В тези случаи педагогът в тактична форма може да препоръча на родителите да се 

обърнат към специалист: психолог, психиатър или невропатолог.  Отговорността за 

диагнозата може да се поеме само от лекар-специалист. Важно е да се убедят 

родителите, че на детето е нужна помощ от специалист. 

Много педагози считат, че когато в класа им е постъпило хиперактивно дете, сякаш 

това не е дете, а зла сила.  При клас (група) с хиперактивно дете е много трудно да се 

води нормален учебен процес. В повечето случаи хиперактивният ученик въвлича 

целия клас в активност, с която нормалния режим на работа се нарушава. Останалите 

деца не могат да усвояват знания, а обратно – стават активни, разсеяни, враждебни, 

безпокоят се, нервничат, проявяват агресивност.  При това, колкото по-голямо е детето 

(например в 5-6 клас), толкова по-сериозен е проблема за целия клас.  

От друга страна, често родителите считат, че детето им е хиперактивно само на 

основание неговата действеност, жизненост, активност. Тази гледна точка също е 

погрешна, тъй като не са налице други симптоми, например дефицит на внимание или 

импулсивност).   

Много често в практиката се случва така, че дълго време нито родителите, нито 

педагозите обръщат внимание на импулсивните  прояви на детето. Какво е 

импулсивността?  В психологическите речници този термин се обяснява така:  

особеност в поведението на човек (устойчива черта на характера), изразяваща се в 

склонност първо да действа под влияние (подбуда) на външни стимули (емоции). 

Импулсивният човек не обмисля своите постъпки, не преценява всички „за” и 

„против”, той реагира непосредствено, бързо, повърхностно, първично и много лесно 

се разкайва за извършеното.   

За установяване на състоянието на импулсивност може да бъде използвана анкетна 

карта „Признаци за импулсивност”. Тя съдържа медицински и психологически 

термини, но не е трудна за работа и интерпретация. 

 

АНКЕТНА КАРТА 

(Признаци за импулсивност на детето) 

  

1/  Винаги бързо намира отговор, когато го питата (в много случаи неверен) 

2/  Чести промени в настроението 

3/  Много неща в обкръжението му предизвикват у него раздразнение 

4/  Харесва му работа, която може да върши с бързина и сръчност 

5/  Обидчив, но не злопаметен 

6/  Нетърпелив  

7/  Обикновено е уверен, че ще се справи с всяка задача 

8/  Способен е лесно да нагруби родител, учител, възрастен, връстник 



9/  На моменти създава впечатление, че е изпълнен с енергия (неуморим) 

10/ Човек на действието – не умее и не обича да мисли 

11/ Нуждае се от внимание, но след това не може да изчака получаването му 

12/ При игра не се подчинява на общите правила 

13/ Ядосва се, пали се, по време на разговори, повишава глас 

14/ Лесно забравя забраните и ограниченията на по-възрастните, увличайки се в игри 

15/ Обича да организира и да предводителства 

16/ Похвала и порицанието му действат по-силно, отколкото на другите. 

       

    За да бъдат получени обективни данни е необходимо, 2-3 възрастни, които добре 

познават детето да оценят нивото на неговата импулсивност, отговаряйки на 

въпросите.  След това се събират баловете от всеки възрастен, попълнил анкетата 

(всеки отговор „да” получава 1 бал), намира се средния бал и се определя нивото по 

норма.  При бал 15-20 – висока импулсивност; 7-14 бал – средна; 1-6 бал – ниско ниво 

на импулсивност.  

    За хиперактивното дете е нужна постоянна психологическа поддръжка. Както и 

другите деца, то иска да бъде успешно в дейността си, но това не винаги му се отдава.  

По тази причина родителите следва да обмислят всички препоръки и задачи, с които 

натоварват детето си и да помнят, че детето се занимава само с това, което му е 

интересно и дори с това ще се занимава само до тогава, докато му е интересно. Когато 

се види, че на детето започва да става скучно (разсейва се), веднага следва да се 

промени вида дейност.  

     Дори самото работно място в къщи следва да бъде особено – тихо и спокойно; да 

бъдат премахнати всякакви стимули, които детето като магьосник улавя – от 

телевизионния приемник до отворената врата. Когато детето работи върху определена 

задача, родителят следва да бъде до него и при необходимост да помага за 

преодоляване признаците на безпокойство.  

     Не бива да се допуска, да се държат дълги и скучни възпитателни речи, ако детето 

направи някоя беля – то така и няма да чуе дори най-мъдрите поучителни слова. Много 

по-важно е да се установят и спазват от ранна възраст ясни и прости правила на 

поведение, както и система от поощрения и наказания.  Всички изисквания към детето 

следва да бъдат конкретни, ясни и изпълними.  

      Не бива да се принуждава детето да моли за поощрение или да дава обещания: „Ще 

бъда добър и послушен”. Може и се препоръчва по-скоро договаряне с детето, „да не 

си играе с котето” или „в днешния ден ще поставиш обувките си в килера”.   За 

отработването на подобни навици се изисква голямо търпение и отделяне на време от 

страна на родителите (например няколко седмици). При това, докато не е отработен 

един навик, не бива да се преминава към друга задача. 

  

Тест агресия 

Двадесетте въпроса в теста ще подпомогнат родители и възпитатели да определят 

нивото на агресивност на тяхното дете. Предложена е и схема за наблюдение на детето 

с осем критерия за агресивност. 

1. Понякога ми се струва, че в него се е вселил зъл дух. 

2. Не може да премълчи, когато е недоволен от нещо. 

3. Когато някой му причинява зло, то обезателно се старае да отвърне със същото. 

4. Понякога без всякаква причина му се иска да изругае. 



5. Случва се, с удоволствие да счупи играчка, просто, за да я разбие, да я потроши. 

6. Понякога дотолкова настоява за нещо, че околните губят търпение. 

7. Не е далече от желанието да подразни животно. 

8. Да го надвиеш в спор е трудно. 

9. Сърди се много, ако му се стори, че някой го лъже. 

10. Понякога у него избухва желание да извърши нещо лошо, шокиращо околните. 

11. В отговор на обичайни разпореждания се стреми да прави всичко наопаки. 

12. Често мърмори повече от обичайното за възрастта си. 

13. Възприема се като самостоятелно и решително. 

14. Обича да бъде пръв, да командва, да подчинява другите на себе си. 

15. Неуспехите предизвикват у него силно раздразнение, желание да намери виновен. 

16. Лесно започва кавга, встъпва в бой. 

17. Старае се да общува с по-малки и физически по-слаби от себе си. 

18. Нередки са пристъпите на мрачна раздразнителност. 

19. Не се съобразява с връстниците си, не отстъпва, не дели. 

20. Уверено е, че ще изпълни каквато и да е задача по-добре от останалите. 

Положителният отговор се оценява с 1 бал. 

Показатели: 

Висока агресивност — 15—20 бала. 

Средна агресивност —7—14 бала. 

Ниска агресивност —1—6 бала. 

Критерии за агресивност (схема за наблюдение на детето) 

1. Често губи контрол над себе си. 

2. Често спори, кара се с възрастните. 

3. Често отказва да изпълнява правила. 

4. Често специално дразни хората. 

5. Често обвинява другите за своите грешки. 

6. Често се сърди и отказва да направи каквото и да е. 

7. Често е завистливо и отмъстително. 

8. Чувствително е, много бързо реагира на различни действия  на околните (деца и 

възрастни), които нерядко го дразнят. 

Да се предположи, че детето е агресивно може само в този случай, когато в течение на 

6 месеца в неговото поведение се проявяват 4 от осемте представени признаци.   

 

За дете,  в чието поведение се наблюдават по-голямо количество признаци за 

агресивност, е необходимо да се потърси помощ от специалист: психолог или лекар. 

  

 

 


