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РЕЗИМЕ 

 

Kaко би се проверило стање читања деце у основној школи и на тај  начин 

уочила деца са несавладаном техником читања и сметњама у учењу, а 

читање је процес који је важан за учење и савладавање наставног 

градива, па с тога претпостављамо да читање утиче на успешност 

савладавања наставног програма, извршено је  истраживање, како би  се  

уочили  и индентификовали  фактори  ризика који могу изазвати проблеме 

током каснијег школовања.У Основној школи , ,Милан Ракић“ која се 

налази на  Новом  Београду  извршенна је процена читања ученика трећег 

и четвртог разреда. Централна окосница нашег истраживања управо је:  

Испитивање повезаности брзине читања,тачности и разумевања 

прочитаног садржаја и школских постигнућа из српског језика и општег 

успеха ученика  трећег и четвртог разреда основне школе.  

Из тога произилазе захтеви друштва да се пронађу путеви за побољшање   

способности читања  код деце.  ОШ“Милан Ракић“стационирана је  на 

Новом Београду, где се некада налазило село Бежанија.  Становништво је 

претежно просечног и испод просечног материјалног стања, и има деце и 

из социјалдепривационе средине као и билингуалне деце (претежно 

ромске  националности). Обављено истраживање, извршено је крајем 

школске године, на узорку деце 3. и 4. разреда. Сваки разред има по 

четири одељења, а  узорак је одабран на основу сагласности роди теља .  

Укупно је истестирано 39 ученика трећег и 37 ученика четвртог  разреда, 

35 дечака и 41 девојчица  (укупно 76 ученика).  

Коришћен је  тродимензионални тест читања, др Спасеније 

Владисављевић и Ђорђа Костића, „Невреме у Великој Британији“, 

намењен ученицима млађих разреда. Утврђене су статистички значајне 

корелације између свих испитиваних параметара читања: брзине, броја 

грешака и разумевања прочитаног, а све у односу на узраст ученика, пол, 

општи успех и оцену из српског језика.  

Иако постоји значајна корелација међу поменитим аспектима читања, а 

постоји и повезаност са знањем тј.  закљученом оценом из српског језика 

и са општим успехом ученика, процена ниједног појединачног аспекта 

читања не може да служи као замена за сасвим поуздано закључивање о 

другим аспектима и о њиховом утицају на успех у учењу. Стога је 

процена свих поменутих аспеката заједничка за идентификовање деце 

која имају проблеме у усвајању процеса читања као што исти фактор 

утиче на успешност школовања и постигнућа ученика у академском 

образовању.  

-------------------------------------------------------- ----------------------------------  

Кључне речи: брзина,број грешака,разумевање ,успех 
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Аbstract 

Reading is a process that  is  important for learning and mastering the teaching 

material .In order to check the state of reading of children in primary school  

and thus identify children with unmastered reading technique and learning 

disabilities, a study was carried out.  

As we assume that  reading affects the success of mastering the curriculum, 

the expert  associate of that school carried out research to o bserve and 

identify risk factors that may cause problems during later schooling and 

enable teachers to organize their lessons and avoid risks that their students 

might have during later education.  

The starting point of the research is the definition of rea ding, which 

represents reading as a relationship between: accuracy, speed and 

understanding of what is  read. In the elementary school "Milan Rakić" 

(located on the outskirts of New Belgrade), the reading assessment of 

students in the third and fourth grades was carried out.  

The central  backbone of our research is the examination of the connection 

between reading speed, accuracy, understanding of the read content,  school 

achievements both in the Serbian language and the general  success of  

students in the third and fourth grades of elementary school.  

From this arise the demands of society to find ways to improve reading speed 

and improve children's reading abil ities. The research was carried out in 

Elementary School "Milan Rakić" in New Belgrade, where the vil lage of 

Bežanija used to be located. The population is mostly of average and below 

average material condition, and there are children from social deprivation as 

well as bilingual children (predominantly of Roma nationality). The research 

was carried out at  the end of the school year,  on a sample of 3rd and 4th 

grade children. Each class has four classes, and the sample was selected 

based on parental consent.  Students whose parents gave their consent were 

tested from each class. A total of 39 third and 37 fo urth grade students, 35 

boys and 41 girls (76 students in total) were tested.  The following test was 

used as measurement instrumentation: Three -dimensional reading test,  Dr.  

Spasenije Vladisavljević and Đorđe Kostić, "Weather in Great Britain",  

intended for students of younger grades.  Statistically significant correlations 

were found between all examined reading parameters: speed, number of 

errors and reading comprehension, all  in relation to the student's  age, gender,  

general success and grade in the Serb ian language.  

Although there is  a significant correlation between the mentioned aspects of 

reading, and there is  also a connection with knowledge, i.e.  with the 

concluded grade in the Serbian language and with the general success of the 

students, the assessment of any single aspect of reading cannot serve as a 

substi tute for completely reliable conclusions about other aspects and their 

influence on learning success.  

The Key words : реадинг, speed comprehenss 
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1. ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП ПРЕДМЕТУ ИСТРАЖИВАЊА  

1.1 ЧИТАЊЕ  

 

1.1.1 ТЕОРИЈЕ И МОДЕЛИ ЧИТАЊА 

1.2.1.1 Праћење читаности у Србији 

 

 

Читање  је  дефинисано  као исход образовања од прворазредног  

значаја, а тиме и постигнућа у  наставним програмима. У наставним 

процесима  читање  се своди  на описмењавање, односно на 

савладавање слова и успостављање кореспонденције међу њима, 

писани текст и говор. Већ прве опсежне евалуације образовних 

постигнућа (Havelka & Sar, 1990; unicef,2001), уз проверу класичног 

знања из области матерњег језика (правопис, граматика, познавање 

књижевности, речник), укључивало је и мерење брзине читања и 

разумевања прочитаног текста. Од 2000. године учешћем у 

међународној евалуационој студији ПИСА и са развојем националног 

тестирања, фокус истраживања се помера са тестирања изолованих 

језичких вештина и знања до сложених вештина које се манифестују 

кроз рад на тексту (  Bautsal and Sar.2007) за вредновање квалитета 

образовања и васпитања, 2007; Пејић и сар., 2009; Baucal и   Бабић, 

2010) .Постизање читалачке писмености је један од мерил а квалитета 

образовања у Србији.  

 

1.1.2 ДЕФИНИЦИЈА ЧИТАЊА  

 

Читање је најважнији начин стицања зна ња, посебно у академском 

окружењу.Не  недовољно увежбане  вештине читања спречавају  ефикасно 

савладавање школских задатака  и  материјала на свим образовним 

нивоима. Ипак   разлике у вештини  читања, које  су  постојале  на почетку 

образовања  нису   нестале  са годинама образовања  ,  оне су  остале. Па чак 

и на факултетском нивоу постоје значајне индивидуалне  разлике у 

вештинама читања  ,и  у брзини читања, тако  и у успешности читања са 

разумевањем (Bell and Perfetti ,  1994).  

Читање се појављује као систем визуелне и звучне  перцепције и 

просторне орјентације, способности анализе и синтезе примљених  

звучних и виузуелних  сигнала, меморисања и асоцијације .  

Хелена Сакс сматра „да читати значи дешифровати симболе писаног 

говора ,  изговорити их и задржати у памћењу, пошто смо схватили поруку 
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коју они преносе.  Да би се могло рећи да особа   чита ,мора да разуме оно 

што чита,и да искаже прочитан текст,  онда се не може рећи да она чита. 

Свест о томе да писани текст садржи неку поруку и  свесна  намера да се 

усвоји нека порука ,одрећује  став читача  према тексту и управља 

субјектом у току читања.“  (Goldman 1971) каже да је читање 

психолингвистички процес у коме читалац на најбољи начин 

реконструише поруку коју је писац енкодовао у писаном облику ,  

Васићева (1983) да је читање сложена активност која не зависи само од 

препознавања графичких симбола (слова),већ много више од других 

чинилаца као што су поред  когнитивних  и сензомоторних,  искуство,  

добра говорна основа, висок ниво опште језичке развијено сти, 

интелигенција и  утицај средине у којој  се дете развија , учи и одраста.  

Својства доброг читања су правилност  (тачност)  и брзина,  свесност 

читања (читање са разумевањем) и изражајност читања (лепо или 

естетско читање).Процес читања се посматра као вештина и способност 

која садржи две  компоненте: техничку и смисаону.  Техничка компонента 

садржи читања слова и речи без њиховог супрасегмената.  Изражајно 

естетско читање обухвата обе компоненте,  а зависи од јачине гласа,  

правилног наглашавања речи у тексту,  пауза,  интонације,  ритма и брзине 

читања.  

Циљ читања је разумевање прочитаног и активирање значења речи 

у семантичком пољу.Разумевање је олакшано ,  ако читалац познаје 

граматику и синтаксу.  

Brown и сарадници (1983  )сматрају да постоје четири интеракцијске 

компоненте разумевања:  

• карактеристике читача -садржај претходног знања ,  

• интереси и мотивација за читање и намера читања,  

• карактеристике материјала који се чита(структура текста) и  

• стратегије које читач користи и захтеви ситуације у којој се 

чита .  

Голубовићева наводи три врсте читања у односу на циљ читања  :  

развојно у коме је главни циљ учење читања  ,функционално (коме је циљ 

откривање информација тј.учење) и рекреативно,које подразумева 

уживање и забаву у читању.  Читање је у животу човека најважнији процес 

Процес читања подстиче развој интелигенције, развија и богати речник, 

повезује писани и говорни језик и развија креативност и продубљује 

машту.Читајући дете  развија опажање, памћење и закључивање. Читањем 

упознаје други, различити свет, оно на т ај начин учи о себи и 

другима.(Голубовић, 2000) 

Према Гордани Чолић, (2018)  Према резултатима PISA студија, за 

разумевање прочитаног текста ученик мора да  покаже да је у стању да :  
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1. Да на задацима у тексту у којем се процењује разумевање, 

препозна тему;  

2. Да изврши сажимањем садржаја  проналажењем ирелевантних 

чињеница и информација према одређеном критеријуму према којем се 

одређује разумевање теме  

3. Да изведе закључак  излагањем значења текста на основу којих 

се може проценити задатак препричавањем . (Pavlović -Babić & Baucal,  

2009).  

Према Маршаловом моделу читања (Marshall ,1985)Процес читања 

почиње визуелном анализом визуелних особина написаних симбола,који 

се обрађују преко три различита пута : фонолошког, директног и 

лексичког.  

 

Фонолошким путем се особине по којима су слова препознатљива, 

преносе до визуелних анализатора до система репрезентације тј.  

графема,а затим бивају препозната и означена. Речи се деле на слова, 

после чека следи графемско препознавање и реструктуирање.  

У директном путу, визуелном анализом се  може вршити 

репрезентација целе речи. Приступ значењу се остварује преко повратне 

петље од изговора( оралног приказа) до семантичког значења.  

У процесирању лексичким путем прикази речи се разлажу на 

основне морфолошке облике морфеме.  Процесирају се до семантичке 

репрезентације, за синтаксичко -семантичку интерпретацију.  Ако је 

извршена коректна декомпозиција, облик речи се пропушта до оралне 

репрезентације речи до фонолошког распоређивања.  

Одрасле особе користе све ове путеве једновремено,у зависности од 

садржаја читања. Углавном се код добрих читача процеси читања 

одвијају изнад ових путева, аутоматским и контролисаним 

процесуирањем при читању.  

Процена представља важан процес читања јер је  у  уској  вези са 

старатегијама и сврхом читања, као и процесом учења. Процес процене је 

у уској вези са процесом учења, с обзиром на то да извођење закључака 

приликом процеса процене представља процес учења.  Процес процене је 

такође у блиској вези са стратегијом и сврхом читања јер током  читања 

процењујемо колико разумемо текст, односно надгледамо разумевање. 

Читање је и језички процес који подразумева разв ијеност и употребу 

фонолошких, морфолошких, синтаксичких, семантичких и прагматских 

способности и знања (Perfetti,  Landi,  & Oakhill,  2005).  Сви наведени 

процеси током читања и разумевања прочитаног могу се одредити као 

когнитивна обрада текста и што је текст дужи и сложенији, сложенија је  

и когнитивна обрада (Christopher et al. ,  2012).  Такође је ефикасност 

читања условљена обрадом  информација  која је временски ограничена ,  
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али и временску координацију визуелних, аудит ивних и семантичких 

информација (Breznitz,  2006).  

  

Најактуелнији конекционистички  модел по којем су оба пута –  

директни и индиректни, активни и међузависни у читању и заједничким 

дејством приступају значењу речи у дугорочној меморији (Harm & 

Seindenberg, 2004; Plaut, McClelland,  Seidenberg, & Petterson, 1996; 

Rončević, 2005). У  оквиру  конекционистичког модела се користе термини  

као што су  фонолошки и семантички пут, ипак присталице овог модела 

читања  заступаjу тезу о хомогеном механизму у читању. С матрају да се 

не ради о два различита механизма јер оба пута не делују на различите 

начине и због тога заступаjу тезу о хомогеном механизму у читању.  

 

1.1.3 НЕУРО АНАТОМСКЕ ОСНОВЕ ЧИТАЊА 
 

Читање почетника се разликује од читања искусних читача .  По 

Бекеру (Bakker, 1989) однос читања и управљачка улога функције 

хемисфере се мења, како напредујемо у усва јању процеса читања.  За 

ученике у нижим разредима основне школе,који тек уче да читају је 

битна улога десне хемисфере.У том периоду се врши обрада 

слова,просторно -перцептивна анализа графичког облика слова.  Потом 

након периода вежби читања,како читачи постај у зрелији и сигурнији у 

процесу читања,почињу да богате свој речник,поседују боље разумевање 

прочитаног текста,да усвајају садржаје и богате своја знања,управљачку 

функцију над процесом читања преузима лева хемисфера и активирају се 

семантичке и језичке области које постају важније.  Десна хемисфера тада 

врши обраду нових информација,а затим се обрађују у левој.  

Чиа (Chia, 1993) посматра читање као наизменично садејство 

функција леве и десне хемисфере,у коме десна хемисфера врши функцију 

повезивања графеме и фонеме.  

По том моделу почетничко читање се састоји од:  

1.Визуелног енкодирања:Врши се препознавање писане речи на 

основу препознавања слова и њихове позиције у речи.Читање познатих 

речи са одређеним значењем се бележи у визуелној -вербалној меморији.  

2.Етапа препознавања речи се врши у радној меморији на основу 

визуелног енкодирања и изговарања речи.  

3.Етапа реченичко -текстуалне обраде: У тој етапи млади читалац 

повезује добијена сазнања читањем са претходно стеченим садржајима 

који су похрањени у дугорочној меморији.У тој фази се развија 

разумевање текста.   
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По Вуковићу (Миле Вуковић, 2011) су функције читања везане за 

леву хемисферу. Окципиталан режањ је одговоран за визуелно 

процесирање језичких симбола. Доњи делови паријенталног режња  леве 

хемисфере имају улогу у  реализацији читања.  Лезије специфичних 

области мозга могу довести до нарушене функције гласног читања .  

Повреде кортикалних и субкортикалних путева могу изазвати дисбалансе 

пажње и памћења или неких других когнитивних процеса који могу 

утицати на слабије разумевање обимнијих писаних садржаја.  

 

1.1.3.1 Контрола покрета очију при читању 
 

Покрети очију при читању нису континуирани, већ  се  читање 

састоји  од низа фиксација,  када стају очи  остају релативно у месту, и 

чине низ брзих трзаја, када поглед брзо прелази са једног места на друго .  

Просечно трајање фиксације је око 200 -250 мс,а дужина сакаде код 

вештог читаоца је око 8 -9 слова и траје око 20-40 мс (Rainer, 1998).  При 

читању се обично праве 3 -4 фиксације у секунди,мада то може зависити 

од тежине садржаја текста.Фиксације заузимају око 90% времена у 

читању, а покрети очију око 10%.  Код деце која уче да читају јавља се 18 

фиксација по штампаном реду.  По  ауторима  (нпр.Smit ,1973; према 

Становићу, 1986)  добри читаоци једва гледају на п оједине речи у тексту ,  

познато је да почетници  при читању поправљају сваку реч, понекад и 

више него  једном су им трзаји  краћи  (око три слова), фиксације су дуже 

(око 300-400 мс) и имају  више регресија  (око 50% укупног времена) него 

увежбани  читаоци (Rainer ет ал. 2001) .  Сама контрола покрета не игра 

главну улогу објашњења  индивидуалних разлика у вештини читања. 

Вероватно  да су  неке врло кратке регресије  резултат окуломоторних 

грешака ,  неефикасна  контрола  и споро кретање очију са бројним 

регресијама последица  је  проблема читања, а не њихов  узрок (Rainer,  

1998).  Ово је такође  поткрепљено  чињеницама  да  када  текст  постаје  

садржајно   компликованији, а увежбани  читаоци продужавају трајање  

фиксација,  дужина сакада се смањује,  односно образац покрета очију 

постаје сличнији као код  начина читања неувежбаних  читаоца ,  (Jacobson 

i  Dodvell , 1979), .  

 

1.1.3.2 Перцептивни опсег 
 

Током читања очи се не померају праволинијски већ се померају у 

серијама сакада(скоковитих покрета очију) и фиксација.При читању се 

обично праве 3 -4 фиксације у секунди у зависности од комплексности 

садржаја који се чита.Фиксације чине  око 90% процената времена 

проведеног у читању,а покрети очију само 10%,уз то се код ученика 

јавља 18 фиксација по  штампаном  реду текста који се чита,а свака од 

њих траје око четвртину секунде.  Трајање фиксације зависи од дужине 



11 
 

штампане речи и од увежбаности читача.  У читању није важна једино 

дужина речи већ и  претходно искуство читаоца и смисао речи.  Почетком 

обуке читања ученик је заокупљен асоцијацијом слова Па му је тешко да 

извуче смисао, док овладава вештинама читања једном фиксацијом хвата 

дужину речу да би могао да спозна њену смисао.  Сви делови речи не 

захтевају подједнако ангажовање фиксације.  Прво се опажају почетак и 

крај речи,док је опажње средине комплексије  и захтева дужу фиксацију.  

Опсег текста које очи захватају током фиксације износи 3-4 појединачна 

слова или 2 кратке речи.  Читачи  користе информације које презентују 

слова удаљена 10 до 11 места  од централног  видног поља. Региони нису 

симетрични у односу на централно видно поље , поље с леве стране 

видног поља има перцептивни опсег  четири слова .  

У студији по Рајнеру утврђено је да  осим трајања фиксација и  

начина на који читаоци померају очи док читају,  да је  веома важно  за 

успех читања и колико слова и речи читалац може да обради за време 

једне фиксације,  односно колико је његов перцептивни   опсег.Утврђено 

је да перцептивни обим слова азбуке  која се пишу са леве стране десно 

око 3-4 слова лево и око 14-15 слова десно од тачке фиксације (Rayner,  

1998). Међутим, осим што то зависи од начина писања (пише било с лева 

на десно или обрнуто, одозго на доле испод, било да се користе слова 

или знакови), опсег је одређен тежином текста. Када је текст тежак  по 

садржају, перцептивни обим се смањује. Тако, ако деца у четвртом 

разреду читају текст који одговара њиховом образовном нивоу, њихов 

перцептивни обим при читању биће скоро једнак одраслим лицима , али 

ако  читају текст  који изнад нивоа њихових образовних садржа ја и знања 

које поседују  на  пример научних часописа,страну литературу , њихов 

перцептивни  опсег  је значајно смањен (Rayner, 1986).  Једна  теорија 

говори (  контроверзни односи ) (prema Starr i  Rayner, 2001) о томе да ли 

су покрети очију контролисане  окуломоторне стратегије које су 

механичке ,а зависе од карактеристика текста и видне оштрине или су 

под утицајем процеса на вишем нивоу тј .актуелни когнитивни процеси. 

Покрете  очију ипак одређују и одлике текста и когнитивни процеси. 

Окуломоторни фактори свакако утичу пре свега на покрете очију где 

ћемо зауставити поглед (нпр. Очи се обично заустављају између почетка 

и средине речи, али зависи и од дужине речи), али лексички фактори и 

актуелни когнитивни процеси још увек имају одлучујућу улогу, посебно 

у одређивању у ком тренутку траба померити очи, односно колико  се 

времена  задржати  на одређеној речи .  (Reicihle,Polatsek, Fisher и Raiyner,  

1998).  Врста информација  која  се добија из парафовеалног  вида још увек 

ствара недоумице код истраживача,  иако се  већина аутора слаже да 

читалац добија одређене информације о речи која следи из  

парафовеалног вида остаје дилема да ли су информација искључиво  на 

сублексичком нивоу или се обрађују  и неки аспекти значења. Такође није 

сасвим јасно у којој мери способност  перцепција информација преко 

парафовеалног  вида  може  утицати на ефикасност вештине  читања.  
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Међутим, такви или слични проблеми, који су  последица 

функционалних поремећаја  визуелног система постоје  код  изузетно малог  

броја  људи који имају  дијагнозу  дислексије.У огромној већини случајева,  

индивидуалне разлике  у окуломоторним процесима заправо само  

одражавају могуће проблеме читања,  односно јављају  се као последица 

индивидуалних  разлика у успешности препознавања речи и/или  

разумевање језика .  

 

2. ПРЕПОЗНАВАЊЕ РЕЧИ 
 

2.1 ДЕКОДИРАЊЕ И ЛЕКСИЧКИ ПРИСТУП 
 

Постоје два  начина у приступу значења речи (премаRayner еt  аl.,  

2001).  Један се односи на директни  приступ значењу речи које су 

похрањене у дугорочном памћењу, у писаном облику.  Визуелна анализа 

може водити до репрезентације целих речи, тада говоримо о директном 

путу. У том случају изговор речи, независан је од лексичког приступа . 

Други приступ  значења речи подразумева фонолошки (посредни) 

приступ.  Слова се повезујуса одговарајућим фонемама,односно ствара се 

фонолошки код који омогућава приступ значењу речи. У српском језику 

читаоци почетници се већином у великој мери ослањају на фонолошке 

информације.  У језицима са дубоком ортографијом ,ортографски и 

семантички облик речи су углавном неповезани, за разлику од 

ортографске и фонолошке представе, за језике са тзв плитком, тј.,  као  

што је српски. Низ ортографских правила одређује на који начин се 

графеме могу распоредити . На језицима с дубоком ортографијом (нпр. 

енглески, француски) писање и изговор наглашавају морфолошке 

структуре,а непроменљива фонолошка веза,и правопис су израженији у 

језицима са плитком ортографијом и по тој врсти правописа се ра зликују 

, али  такође поседују систематичан правопис, с обзиром да у тим 

језицима постоје  ортографска правила која су зависна од контекста, 

тј.који омогућавају предвидљивост изговора. Разлике у ефикасности 

лексичког приступа почињу да се примећују када де те научи основна 

правила азбуке.  Приступ значењу речи у врло раним фазама читања није 

повезан са вештинама декодирања и учења правописних правила.  Према 

Фритовој ( Frith, 1985)  се овај процес одвија у три фазе. У  првим 

фазама читања дете  на основу визуелне форме речи  открива њено 

значење.  У најранијој,  тзв.  логографској фази развоја вештине читања, 

дете не разуме да те написане речи представљају  различите и смислене 

говорне језичке јединице. С обзиром на то да знају врло мало о азбучном 

принципу деца третирају речи као , сликовне симболе и често користе 

неважне визуелне карактеристике оних речи, а не слова, да би изговорила 

реч.  У другој  алфабетској фази ,  стиче фонематску свесност , почиње  

да  учи називе појединих слова, повезује фонеме и графеме, дете 
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разликује речи    тако   ствара асоцијације између делова писане речи 

(нпр. прво и последње слово) и њено име, често користећи контекст и 

учење напамет да би се олакшала идентификација речи.У ортографској 

фази речи се процесуирају као целине, без потр ебе за графемско -

фонемском конверзијом.  

Рончевић, (2005)  ,развијена фонолошка свесност је неопходна за 

учење азбуке. Фонолошка свесност се односи на свест да се речи састоје 

од низова звукова (гласова),  односно фонема. Фонолошко усвајањене 

омогућава непосредну свесност разумевања, али је неопходно за 

благовремено усвајање говора тј .декодирање. Декодирање речи 

омогућава деци да препознају речи које постоје у њиховим речнику.  

Фонолошко посредовање  омогућава да дете повеже визуелно тј.  

правописни приказ речи  са својим изговором и значењем (Barron, 1986).  

Код деце која имају развијену фонолошку свесност  долази до усвајања 

вештине читања, код деце која тек уче да читају (Cаstlеs i  Colthеаrt,2004; 

Становић, 2000; Vagner и Torgesen, 1987). Резултати IZjendorn ( 1999),  

који је укључивао 34 студије у којима је обука спроведена у тренингу 

фонолошке свесности код деце у вртићу,  и код деце у  школиу првом 

разреду основне школе да ефекат тренинга фонолошке свесности има 

утицаја на стварање умерене до јаке вештине чита ња, и да фонолошка 

свесност објашњава око 12% варијанси у препознавању речи.  

  

Интерактивном покретачком моделу (McClelland & Rummelhart ,  

1981).  Према овом моделуприказана је интеракција графемских 

фонолошких,семантичких и синтаксичких процеса и да неки од  процеса 

може да покрене али и да заустави други процес.  Псеудореч има 

комбинацију гласова, али не и значење, тада ће ортографски процеси 

почети, али ће се зауставити јер ће ортографска правила дати сигнал да 

је та комбинација графема није могућа и ортогр афски процес се 

зауставља, али почиње нова анализа односно започиње семантички 

процес, односно обрада речи. Поред процеса препознавања одређене речи 

битна је тачност, односно прецизност, као и брзина препознавања, што 

доводи углавном до препознавања речи, а то је аутоматизација.  Она се 

испољава способношћу да када дете види реч оно је одмах препознаје 

што води усмеравању пажње ка разумевању већих целина од речи.  

Рончевић, (2005) тачност препознавања речи није једини фактор 

који утиче на разумевање прочитано г,разумевање прочитаног текста је 

резултат интеракције више фактора, пре свега способности детета које 

чита, садржај текста, али и контекста у којем се читање врши. За 

разумевање прочитаног потребна је активација вишеструких језичких 

информација, али и  укљученост концептуалних знања (Erdeljac, 2009)  
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2.2 МОДЕЛИ ЛЕКСИЧКОГ ПРИСТУПА  
 

До појаве конекционистичког модела,   однос између правописних, 

фонолошких и семантичких  репрезентација речи објашањавао  се  

тумачењем  да су доминантнији приступи,  директни и фонолошки 

посредовани приступи значењу речи које углавном користе добри 

читаоци    Ови модели (нпр .  Coltheart, Curtis,  Atkins and Haller, 1993; 

frost,  1998) углавном претпостављају да та два пута делују паралелно и 

независно, и то један од њих, онај који је бржи обезбеђује приступ 

изговору  и значењу  речи.Сада су  актуелни конекционистички модели  

(Plaut, McClelland, Seidenberg & Patterson, 1996; Harm & Seidenberg, 

2004) истичу да оба  пута  зависе један  од другог и да смисао речи 

активирају заједничким деловањем. По овим  моделима, значење се 

активира  везом  са одређеним карактеристикама  слова  и/или гласова, 

тако да одређена  комбинација слова или гласова доводи до акти вирања  

одређеног значења.Вештина препознавања речи у таквим  моделима 

извршава се у поделом  оптерећења између путева. У почетку модел који 

садржи оба пута ,  док не науче  да изговарају речи на сличан начин као 

модел који садржи само фонолошки пут. Међутим, тачност модела се 

повећава како се повећава допринос семантичког пута па модел постаје 

све мање завистан  од правописно-фонолошких веза, посебно када су у 

питању речи  са  необичним  изговором  с обзиром да је у таквим 

случајевима  семантичка обрада ефикаснија.  Капацитети путева се 

разликују од  индивидуалних особина  појединаца    и ове  личне  разлике 

појединаца у фонолошким или семантичким обрадама  се  огледају  у 

различитим облицима и озбиљности  проблема са читањем (  neo Plaut et  

al.).   Термин «модел двоструког пута» («dual  route model»),  који се 

користи за опис модела који подразумева два начина превођења визуелне 

форме у значење, понекад се користи и за објашњење двају начина 

превођења визуелне форме у изговор. Први је директни, тзв. лексички 

пут, код којег долази до директног пр евођења писане форме у изговор 

речи. Писана реч активира приступ значењу и изговору р ечи које  су 

похрањени у менталном речнику. Тај начин је успешан када се ради о 

изговарању уобичајених речи. Други пут, тзв. нелексички, укључује низ 

правила која одређују односе  између графема  и фонема, тако да се реч 

изговара постепено базирајући се на правилима за изговарање појединих 

фонема. У том случају, приступ значењу речи потпуно је завистан од 

изговора, па је неопходан  у случају када  се треба изговарати  реч без 

значења (не-реч), мада је успешан .  Такав  пут неће бити успешан код речи 

с неуобичајним изговором (Coltheart  i  sar.. ,  1993).  Такве су речи чешће у 

језицима са  дубоком ортографијом, попут енглеског (нпр.pint, have), док 

у језицима са конзистентном, плитком  ортографијом, попут српског,  

такве речи  се  врло ретко јављају .  У  нашем језику,готово да их нема .   

Аутори који су под утицајем конекционистичких  модела  Seidenberga i  
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McClellanda (1989) даље, претпостављају да за ефикасно превођење 

писаног текста у изговорени  нису потребна два засебна механизма, већ да 

су функције које  Colteheartи sar.  (1993) приписују постојању два  пута  у 

ствари  производ  из истог конекционистичког механизма. Как о би 

покушали утврдити механизме који су укључени у развој вештина читања 

и  у настанку проблема при читању, конекционистички модели 

покушавају  да  имитирају  процесе укључене у учење читања. Посебна је 

пажња посвећена моделирању различитих образаца проблема при читању 

које показују лоши читачи како би се разумели механизми укључени у 

настанак дислексије (Harm and Seidenberg, 1999; Harm and Seidenberg, 

2001; Plaut et al. ,  1996) . ретко. Док аутори који  немају  потребу 

разликовати начине  приступа значењу и начине приступа изговору речи, 

па  због таквог става  користе исти термин за оба (Coltheart, 2000; prema 

Harm iSeidenberg, 2004),  други сматрају да је такво изједн ачавање 

неоправдано и збуњујуће  (Harm i  Seidenberg, 2004). (Harm i  Seidenberg, 

1999; Harm iSeidenberg, 2001; Plaut i  sur.,  1996).  Мада аутори  (Ziegler i  

Goswami, 2005)  сматрају  да је  у етиологији сваке дислексије проблеми  с 

фонолошким процесирањем, који могу бити  различито  изражени  у 

зависности од ефикасности функционисања визуелне  меморије  и брзине  

обраде(  Snowling and Griffiths  ,  2003), већина аутора  (Coltheart еt  ал.,  

1993;  Harm iSeidenberg,  2001) сматра да је могуће изоловати подгрупе 

дислексија,  која није нужно прузрокована  проблемима  са фонолошком 

обрадом.Фонолошку  дислексију  коју   карактеришу тешкоће у читању не  

речи, верују да  је могуће дијагностиковати такозвану  површинску 

дислексију, која  је обележена  тешкоћама  у читању речи које имају 

необичан изговор, односно неправилан однос између графема и фонема. 

Људи са таквом  дислексијом,  су склони  да читају такве речи користећи 

низ правила за претварање графема у фонеме, игноришући њихов 

правилан изговор (Harm i  Seidenberг,  2001).  Дакле, на језицима попут 

енглеског, где има речи чији је изговор необичан и које  се  не могу  

прочитати коришћењем правила за превод графема у фонеме, површан 

дислексија се може дијагностиковати чешће него  на језицима који  имају 

врло мало таквих речи,као  што је  српски  .   Српски ,  Словеначки и други 

језици са доследном ортографијом  у  правопису имају скоро потпуну  

правилност  уповезивању  графеме и  фонеме, што омогућава  читање скоро 

свих  речи.  Coltheart et    а l .  (1993) претпостављају да  је  код  фонолошке  

дислексије  оштећен или неефикасан  нелексички начин, односно да 

постоји проблем у  учењу  правила за изговор графема. Тако се     

претварање правописних у фонолошк e ,  догађа  отежано   представљање и 

читање речи и неречи  .  Међутим, лексички пут, који је  очуван омогућава 

читање речи јер  правописна  репрезентација омогућава активирање 

значења,  а тиме и научени изговор речи. Код  особа са  површинском  

дислексијом, дешава се обрнута ситуација,  оштећење лексичког пута, 

који  прослеђује   знање повезано са одређеним речима  ,који омогућава 

читање речи са неправилним  изговором. С обзиром  на то да нелексички 

пут остаје  релативно очуван, могуће је прочитати слово с  уобичајеним 
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изговором и неречима (Coltheart  et а l ,1993).Међутим, према  ауторима  

који предлажу конекционистичке моделе  (Harm and Seidenberg, 2001; 

Harm and Seidenberg, 2004; Plaut еt аl .,  1996) не постоје два, већ само  

један хомогени механизам одговоран за  успостављање веза између 

писама и њиховог  изговора, а могуће је  и различите врсте дислексије  

објаснити у смислу различитих врста оштећења  тог јединственог 

механизма. Мада такође  користе термине двају путева, семантичког и  

фонолошког, сматрају да то нису два различита  система, који попут 

лексичког и нелексичког  делује на  различите начине, већ да делују  на  

основу  истих принципа,  (Plaut et al 1996). Симулације оштећења помоћу 

таквих модела  показале  су да фонолошка дислексија произлази из  

оштећења фонолошког знања, односно да се  може симулирати када се 

смањи капацитет  модела  за репрезентацију веза између графема и  

фонеме, као резултат лошег читања не -речи.  Деца с фонолошком 

дислексијом,  могу  да  науче да  читају и у одраслом добу и могу имати  

релативно висок степен разумевања прочитаног , без обзира на њихове 

проблеме с  фонолошким  процесирањем  (Bruck, 1990). Дислексична  деца   

могу да  д  компензују  своје недостатке ослањајући се у већој мјери на   

семантичке информације, као што је коришћење  речи у  контексту како 

би се олакшао процес  препознавања речи (Nation and Snowling , 1998). За 

разлику од  фонолошке, код површинске  дислексије фонолошко знање 

није оштећено и  могуће је да дефицит одражава оп штије  развојно 

заостајање  (Harm and Seidenberg, 1999).  Површинска дислексија је 

симулирана  смањењем скривених јединица у моделу, што би  требало 

одговарати недостатку ресурса за  процесирање. Међутим, треба имати на 

уму да  сличан образац проблема при читању може бити  последица и 

других елемената,  као што су дефицит  у визуелном процесуирању, 

недостатак искуства у  читању, немогућност ефикасног учења из  искуства  

(Harm and Seidenberg, 1999) или брзина  обраде  информација  (Snowling 

and Griffi ths,  2003).  

По конекционистичком модел ,дефинисани образац проблема у 

читању  који је  најсличнији површинској дислексији настаје када се  

оштетити семантички пут који се развијао заједно с 

фонолошким.Фонолошки  пут је у том случају очуван, али није у 

потпуности компетентан да доведе до  ефикасног читања, посебно речи с  

неуобичајеним изговором, јер се у развоју  ослањао  на помоћ 

семантичког пута (Plaut et al .,  1996).  Код нормалног система за читање 

неопходно је постојање заједничког дејства између фонолошког и 

семантичког пута, јер су индивидуалне разлике у фонолошком или 

семантичком процесуирању повезане с индивидуалним разликама у 

вештини читања .  
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2.3.ФЛУЕНТНОСТ  
 

Веома се придаво значај и важности фонолошким и лексичким  

вештинама  у процесу разумевања прочитаног  пре појаве 

конекционистичких модела.  Оба су активна, а према неким ауторима 

(Frost,  2012; Rončević, 2005) онај пут који је бржи је доминантан јер 

омогућава приступ значењу и изговору  речи. Meђутим, у неким 

истраживањима се наводи да су ова два пута паралелна и  зависна и да се 

значење активира дејством оба пута (Harm & Seidenberg, 2004;  Rončević,  

2005) Генерално, може се рећи да је  за  ефикасаност разумевања 

прочитаног  неопходан развој  оба процеса која су укључена у  процес  

читања: процес  декодирања, односно превођење написаног у  говорни код, 

и језичко разумевање које  укључује богат речник и разумевање при  

слушању  и праћењу прочитаног  (Goutgh и Тunmer 1986; према Nation i  

Snovling ,  1998). Ниједна од ових компоненти  самостално  није довољна  за 

успешно читање,  а неувежбани  читаоци могу имати само проблема са  

једном или са обе компоненте.  

 Према Перфетијевој теорији вербална  ефикасност вештине  читања 

(Perfetti ,  1985) брзина  и ефикасни процеси препознавања речи  служе као 

основа за разумевање текста. По  тој  теорији, људи имају ограничене 

ресурсе пажње  и памћења  које ограничавају чиниоце  обраде, као и 

читање. Вежбање и учење су један од ефикасних начина којима се  може 

довести до смањења оптерећења које  одређени аспекти процеса читања 

имају на те  ограничене ресурсе( пажње  и меморије).  Како се развија 

вештина  читања, препознавање речи постаје све  ефикасније, и ослобађа 

ресурсе који се  тада  могу користити за интеграцију идеја у  тексту ,   ако је 

процес препознавања речи неефикасан,  заузимаће већи део радног 

капацитета  меморије,  а за то ће остати мање ресурса  који су потребни  за  

разумевање  садржаја.  Мере течности, тј  брзина и тачност препознавања 

речи се  због  тога  користе  као индикатор вештине .  Мерења ових 

индикатора  су показала високу корелацију са  разумевањем  читања, било  

да  мере  течност,  као што је брзина читања неповезаних речи  (Perfetti  and 

Hogaboam, 1975) или речи у  контексту( Bell and Perfetti ,  1994);( Колић-

Веховеци Бајшански, 2003).  С обзиром да постоје разлике  међу 

читаоцима у стицању вештина  усвајања речи ,то су несумњиво примарни 

узроци  варијабилности у  разумевању  прочитаног код читалаца  који су  

почетници  и  током првих неколико разреда и те разлике  су  условљене  

дефицитима  у  вештини  декодирања  које  доводе до  недостатка  на нивоу 

виших језичких вештина и знања,   треба  обратити  посебну пажњу и 

придати значај течном  препознавања речи  тј.препознавање речи  које су 

потребне  за разумевање текста при читању  ученика .  

 Велике   разлике у брзини читања  су  присутне  и код одраслих  

особа(Bell  and Perfetti,  1994 ).Измерено је да просечан ученик чита око 
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250 речи у минути, али  опсег варира од  150-400 речи у минута (Perfetti ,  

1985).  Али,  читање изолованих речи и речи у контексту  нису подједнако 

јаки индикатори  разумевања при читању, барем за децу. Читање речи у 

контексту, односно причи, јачи је индикатор  разумевања  од   резултата 

течности читања изолованих речи (Jenkins,  Fuchs,  van den Broek, Espin, 

and Deno, 2003).  

 У рецензији Kuhn and Stahl (2003)  анализирани су резултати  58 

истраживања која су тестирала ефекте различитих наставних метода на 

развој течног читања. Открили су да је течност  читања на  настави  у 

највећем броју случајева  изведена веома  ефикасно, посебно када се  обука 

деце  спроводе током у периоду између предшколског узраста  и другог 

разреда. Они су ефикасниеје презентовали технике обуке читања као што 

је техника обуке  ,  читања  која  је  укључивала  читање уз  помоћ, односно 

постојање модела течног читања, од оних који су захтевали самостално. 

Међутим,  након пет месеци примећен је напредак  само у групи која је 

користила  самонадгледање.  Већина интервенција за побољшање течности 

које је анализирао Кухн и Стахл (2003)је такође  довела  до побољшања 

разумевања. Међутим, интервенције које  су  засноване  само на 

подучавању брзог читања изоловане речи нису довеле до бољег 

разумевања.На основу тих резултата  закључено је  да је  потребно  много  

више него једноставно развијање аутоматизма  (мерено читањем 

неповезаних речи)  и тачности у препознавању  речи да би се могао 

развити разумевање прочитаног. Jenkins еt  аl .  (2003) такође су у својим 

истраживањима потврдили те тврдње и утврдили да је течност читања ,  

мерена брзином читања приче врло снажан предиктор разумевања, док 

течност мерена  читањем неповезаних речи (приче са  помешаним  речима) 

не доприноси значајно објашњавању   разумевања прочитаног, иако   те  

две врсте течности  читања узајамно деле  око 28% варијанси. Очигледно 

је да осим вештине препознавања речи (којим  се мери течност  при 

читању неповезаних речи)и  у разумевању  читања, али и течност мерена  

успехом читања речи у контексту,  сем ових  укључени су  и неки други 

фактори, као  што су  нпр.индивидуалне разлике у способностима 

расуђивања  и јединствене вештине које  су везане  за разумевање језика тј  

проналажење значења у тексту (Јenkins еt  аl . ,2003).У Србији, су вршена 

истраживања ради подизања квалитета наставе читања и ради подизања 

ученичких компетенција.  Однос речника ученика и разумевања 

прочитаног и њихов утицај на квалитет читалачке писмености.(Рацковић 

Душица) .  С теоријског аспекта сагледан је утицај квалитета речника 

ученика млађег школског узраста на читање са разумевањем, развијање 

читалачких навика са освртом на читање као образовни исход у оквиру 

највиших домета функционалног описивања. Разматрајући утицај који 

остварују садржаје наставних програма на млађем школском узрасту 

изведени су следећи закључци: а) неопходна је спремност наставника да 

процени способности сваког ученика за одговарајући ниво 

комуникативне компетенције и у складу са  временом прилагоди језички 

материјал;. Разноликост методичких решења успоставља такву природу 
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односа да се ученички речник посматра као потпора читању са 

разумевањем, што директно доприноси усвајању, усавршавању и 

богаћењу речника, читању са разумевањем и  подизању квалитета 

читалачке писмености чиме се постиже .  

 

3.РАЗУМЕВАЊЕ ЈЕЗИКА 
 

Поласком у школу деца се сусрећу с потпуно новим захтевима који 

утичу на њихов језички развој.  Деца наилазе на ситуацију у којој се  

инструкције, захтеви и обраћања у комуникациј и на настави или у 

ваннаставним активностима одвијају на формалном тј.  на службеном 

говору уз поштовање свих правила службеног  језика.  У школској средини 

се предност даје формалном говору и потискују се комуникација  

нефоромалног облика  и наглашавају стандарди исправности.Захтеви 

наставе и садржаји школских градива   им  намећу   мноштво непознатих 

језичких стилова  и нових израза  везаних за одређене  садржаје  наставних  

предмета. Пред ученицима су постављени  захтеви за усвајање низа нових  

језичких  академских  вештина –  читања, писање, правописа. На млађем 

школском узрасту проширује се језичка компетенција, фонолошки, 

синтаксички и лексичко семантички развој се наставља у периоду млађег 

школског узраста. Језички захтеви који се постављају младим уч еницима 

врло су сложени. Свакако да деца са добрим говорно -језичким развојем 

држе корак у односу на захтеве школске средине  и много  успешније  

усвајају  сложене захтеве који се налазе пред њима у односу на децу која 

имају тешкоће у говорно-језичком развоју.  

 

 

Код деце  која немају језичких проблема  развој декодирања речи је 

углавном у потпуности   усвојен на крају трећег разреда  основне 

школе(Bast  and Reitsma, 1998) ) и у том периоду нема даљег напретка  у  

препознавању  речи).У резултатима  истраживања Kolić-Vehovec and 

Bajšanski  (2003) .За децу трећег разреда  најважнији  предиктори 

разумевања били су  течност  и тачност  читања и  успех на задатку  који је 

зависио од разумевања прочитаног задатка  ,у петом и осмом разреду  

тачност и  течност  не представљају  значајне предсказиваче  у 

објашњавању варијанти  у разумевању  прочитаног текста .  Због тога  се 

користе  бољи предиктори  праћења  разумевања, па уз задатак  ,допуна са 

значајним предиктором  такође је показао  још једну меру 

праћења,проналажење неприкладне реченице .   Nation and Snowling , 

(1998) су у својим  истраживањима  испитивали децу  која су имала  

адекватне вештине декодирања, међутим, показивала су  проблеме  у 

тестовима који захтевају  разумевање. Открили су да таква деца  имају 

проблема са читањем речи које су ретке и  које  имају необичан изговор и 
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које  буквално  читају  уз помоћ значења.  Добијени  резултати се  могу лако 

тумачити  терминима  конекционистичких  модела, указујући на  могућност 

да  се  таква  деца  у довољној мери  не ослањају на семантичку руту 

приликом изговора  речи. Спор и неефикасан семантички приступ  захтева 

учешће радне меморије која заузима већи део ограниченог когнитивног  

ресурса, што отежава разумевање текста, али и  само препознавање речи. 

Занимљиво је да су  ова деца  такође показала посебно слабе семантичке 

вештине  знања о апстрактним појмовима, разликовала су  мањи број 

семантичких категорија,  а имала  су  и сиромашнији речник, што указује 

да се  њихови  проблеми  не односе искључиво на  читање  са разумевањем, 

већ одражавају  општије  вербално-семантичке  тј  језичке тешкоће.  У 

основи се може закључити да после  критичких  периода  од неколико 

година учења читања,  постоји  релативно мала варијабилност у  стицању  

вештине препознавања речи и та  вештина престаје да буде најважнији 

предиктор  разумевању  прочитаног. Други фактори који  настављају да се 

развијају  током  годинама година школовањакоје  су  као нпр .  :  богатство 

речника и знања и делотворна   стратегија  коришћења  када  је циљ  читања ,  

разумевање  прочитаног .  

Говорно-језички поремећаји који могу постојати код деце у 

периоду школског узраста ,а могу негативно утицати на постизање 

успеха ученика су најчешће муцање, дисфазија,  дислексија и дисграфија.  

А двојезичност деце из социодепривационе средине,ниског 

социокултурног и економског статуса такође може отежавати усвајање 

школског градива и успешно савладавање школских програма.  

Бао и сарадници (Bao et al .,  2020а) су спровели ло нгитудинално 

истраживање са циљем да утврде утицај затварања школа због COVID -19 

на језичке способности децемлађег школског узраста. Истраживање је 

спроведено у неколико временских тачака на узорку од 3.170 деце. 

Аутори су применом различитих батерија тест ова за процену рецептивног 

и експресивног језика утврдили да се стопа развоја језичких способности 

током периода затварања школа у пролеће 2020. године у просеку 

смањилаза 67%.  Аутори су закључили да је читање књига код куће сваког 

дана током периода затварања школа довело до 40% побољшања 

постигнућа на тестовима за процену језичких способности у односу на 

децу која нису упражњавала ове активности (Bao et  al .,  2020а).  

Резултати лонгитудиналног истраживања развоја читалачких 

способности пре и током затварања  школа због пандемије COVID -19 на 

узорку од 3.657 деце показали су да се стопа побољшања постигнућа у 

читању, током 100 дана затварања школа, смањилаза 66%. Када су аутори 

узели у обзир очекиване вредности просечног побољшања у читању у 

периоду од 1. јануара до 1. септембра текуће године, утврдили су укупно 

смањење успешности за 31% на датом узорку деце. Деца  која су читала 

књиге и  којима су родитељичитали књиге сваки дан имала су највећу 

очекивану стопу побољшања способности читања за 100 дана, што је 79% 
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више од деце чији родитељи то нису радили током истог периода. Деца 

којима родитељи никада нису читали имала су најнижу очекивану стопу 

побољшања способности читања  (Bao et al .,  2020b)  

 .  Аутори су сугерисали да је смањење постигнућа на задацима 

читања неравномерно међу ученицима, при чему најбољи ученици 

показују и најмању стопу смањења постигнућа на овим задацима.  

Ови аутори су се бавили уједно и истраживањем о утицају  

породице(  родитеља) на развој језика  и утицају речника на усвајање 

читања  код деце и о утицају интеракције друштва на развој и разумевања 

језика и говора код деце.У друштвима у чијој породици је доминантан 

утицај мајке на развој говора и језика ,као што је на пример Турска,  .  

Резултати су показали статистички значајан допринос активности мајке, 

али не и оца у развоју дечјег речника и језичких способности деце  за 

време периода изолације.  (Kanero & Aktan-Erciyes et  al .,  2021).  

 

3.1.РЕЧНИК 
 

Термин речник у контексту овог рада значи фонд речи који ма се 

служи једана особа,одрастао човек или дете и деца различитог 

узраста.Обим речника условљен је личном конституцијом и особитим 

способностима појединца у зависности од узраста и образовања.  

  Обим речника је  значајан предиктор у свим  фазама читања, од почетка 

описмењавања  до каснијих фаза писмености (Marcotte  & Hintze, 2009; 

Storch & Whitehurst , 2002).  Поред улоге у читању, улога речника, уопште, 

јесте значајна и у свакој компоненти читања. Значај речника је у вези са  

фонолошком свесношћу, декодирањем, аутоматизацијом декодирања и  

разумевањем прочитаног (Dickinson et  al .,  2003). Веза између читања и 

речника је  реципрочна –  као што је речник  има  важану улогу као   

предиктор читања, тако и читање има  утицај  на развој речника .  Развијен 

речник је резултат читања и разумевања прочитаног, а не само његов  

узрочник (Nagy & Scott, 2000, према Kolić -Vehovec, 2002; Stanovich, 

2000).  

Лексичко-семантичка способност је важна детерминанта језичког 

развоја, али и способности учења.  Лексичка компетенција, односно 

лексичко знање се углавном одређује  познавањем и употребом лексичких 

јединица на неколико нивоа: облик, морфологија,  семантика, синтакса и 

дискурс, односно текст. Да би се сва ова знања  могла употребити у 

читању и писању, морају се интегрисати у одређену мрежу, односно 

ментални лексикон (Bogaards,  2000).  

Према Костићу (2006), ментални лексикон се дефинише као део 

семантичке  меморије чији садржај чине лексички елементи као и 

сублексички елементи.Ментални лексикон представља скуп 
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конвенционалних  израза у језику који су одређени као јединице. 

Јединице могу бити садржинске речи, помоћне речи које имају 

граматичку функцију (предлози), сложенице, изрази, синтагме, као и 

краће фразе. Према Бадлијевом моделу памћења (Baddeley, 2000),  

ментални лексикон је сегмент семантичке меморије у којој  се налазе 

информације  неопходне за коришћење језика, дакле и за читање и 

писање.  

 

 

3.1.1  Богатство речника 

 

Богатство речника је једно од најважнијих  фактора  који одређују 

успех  језичког разумевања .   (Bast  and Reitsma, 1998; Cain, Oakhill  and 

Lemmon, 2004; Engle, Nation and Cantor,  1990; KolićVehovec, 1994; 

Seigneuric, Erlich, Oakhill and Iuill ,  2001). Dream Big (2002)  како  однос 

између речника и  разумевања зависи од   карактеристике способности 

самог читача, врсте  садржине  и сложености материје текста, пропорција 

непознатих  речи, њихова улога у тексту и сврха  читања или циљ који 

треба постићи да би стекли увид.Разумевање и речник су у узајамно 

реципрочном односу.Људи који добро разумеју  прочитан текст,имају и 

богатији речник. Читаоци  који имају слабији  речник  ће  вероватно  

читајући наилазити  на више непознатих речи  ,недостатак познавања 

значења  тих израза  ће онемогућавати  разумевање текста који се чита .   

Daneman, 1996).По  мишљењу стручњака  за разумевање текста који се 

чита, неопходно да се у менталном лексикону има усвојених  и разуме око  

90% до 95% речи у тексту (Nagy Scott,2000). До десете године већина 

речи се изговори и учи на настави,  на основу  објашњења наставника  или  

се  објашњења  значења нових речи  учи из  речника ,  (Biemiller 2001).  Али 

да  би  деца могла  ефикасно да разумеју текстове  које читају ,  потребно  је 

да уче речи и самостално ,успутним учењем  из искуствених ситуација у  

комуникацијом са својом околином ближом и даљом .   Претпоставља се да 

дванаестогодишњак постиже успех  у вербалним тестовима у којима има 

60 до 100 хиљада речи које  које је стакао самосталним успутним 

учењем,без непосредног подучавања ,  (Hirsch 2003,) Непосредна настава 

може  да  допринесе увођењу нових речи у речник појединца, али је 

потребно да поседује способност да их употребљава  у свим  контекстима  

значења у свакодневној комуникацији  и  у  говорном  и писаном  језику  и  

сврсисходном употребом и коришћењем  речи у различитим  

комуникативним  ситуацијама Stahl, 2003; Stanovich and Cunningham, 

1993).  Stanovich (1986) наглашава да између  богатства  речника  и 

искуства  у читању постоји  реципрочни однос.  Богатство речника је 

делимично производ  разумевања прочитаног,а  такође и  однос личних 

способности појединца  који је узрок  индивидуалних разлика  утицаја на 

развој читалачких вештина, према  Stanovic,то се постиже  количином  
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искуства коју особа има са читањем.  Деца  која  добро  читају  имају и 

развијен речник,  мотивисана  су  да  читају  још богатије ,сложеније и  

обимније текстове  и да ће на тај начин сазнати значења нових речи и због 

тога  читају  више и боље. Деца која  нису развила  вокабулар, посебно ако 

имају мање развијене  вештине декодирања, читају споро  и без 

задовољства,због тога ће избегавати да читају,што ће још више довести 

до њиховог заостајања у вештинама читања и продубиће јаз између 

слабих  и јаких читача. Због   тога ће доћи до споријег развоја речника  

,недостатак  вежбе и искуства успораваће  развиј  аутоматизма и  брзине  н  

нивоа у препознавања речи. У  ове ће бити уложена велика количина 

когнитивних ресурса, тако да ће врло мали капацитет и да остају за 

процесе разумевања и развоја  речника.Временом  ће се разлике између 

добрих и слабих читача све више продубљивати и  разлике  између  ових  

група  све више расти. Такав ефекат Stanovich(1986)  назива Метјуовим 

ефектом. Док  је  однос   фонолошких вештина  као  однос  разумевања  

развојно ограничен однос, однос количине  искуства  са писаним 

материјалом и разумевањем  је пример  узајамног  реципрочног односа који 

се може  развијати  током живота.   

 На индивидуалне  разлике  и   искуства у  читању  утиче низ  

когнитивних  способности као што су концентрација ,пажња и 

памћење ,језик ,перцепција и логичко мишљење и закључивање  па  

ученици  који боље читају  имају пуно слободног времена за читање  и  

имају богатије  опште знање од ученика који не читају  често. Штавише, 

искуство читања је најјачи предиктор општег знања и остаје значајано  

када  се  искључи допринос когнитивних способности(,  Stanovich and 

Cunningham 1993).  Такође,количина времена  проведеног у читању је 

значајн  и  независни предиктор богатства речника,вербална 

тачност,течности  и разумевања(,  Stanovich and Cunningham 1998).С друге  

стране, успех почетничког читања у великој мери предвиђа,како и  колико 

ће деца бити мотивисана да читају  у одраслом добу или каснијим 

годинама. Они ученици који су у првом  разреду имали ефикасно 

декодирање и  разумевање, десет година касније су много  чешће читали 

од својих вршњака који су имали  проблема с почетничким читањем 

(Stanovich and Cunningham,  1997).  Chapman and Tunmer (1995) установили 

су да након неколико година искуства  с читањем  деца која доживљавају 

успех у  читању, почињу доживљавати себе  као  успешне и способне   

читаче и опажају  да  имају мање потешкоћа при читању, док деца  која у 

првих неколико година школовања имају  проблема с читањем и лошија 

постигнућа  на тестовима разумевања опажају  себе мање  способнима .  

Аутори сматрају да  такава  само перцепција о личној  способности  читања  

претходи развоју  Matthew  ефекта. . С обзиром да осећај  успешности  у 

различитим задацима, односно  перципирана самоефикасност одређује 

избор  активности, спремност на улагање напора и  упорност у раду (  

Bandura,1977), деца која  верују  да су мање способна  при  читању врло 

вероватно неће изабирати активности  које укључују читање. Како је 

количина искуства  у читању мерило  богатства речника,  флуентности и 
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разумевања (Cunningham and Stanović ,  1998), деца која се осјећају  

некомпетентнима неће улагати напор и неће  истрајати у активностима 

везаним за  читање неће  имати прилике за развој вештина читања. Такви  

налази иду у прилог претпоставци о постојању   Matthew ефекта –  она 

деца која имају успеха  у раном читању, биће  склонија  развитку  навике  

читања, што ће допринети развоју  њиховог знања, речника и самим тим  

разумевања при читању.  

 У   школама  просветни радници могу различито да подучавају  децу .  

Подучавање на настави  се базира на принципу индивидуалног приступа у 

раду према  индивидуалним  способностима ученика,  деци која су 

неувежбанији  читаоци  или имају проблема у савладавању процеса 

читања ,  се прилагђавају захтеви који су прилагођени њиховим 

способностима ,у погледу њихових комуникационих способности,  развоју 

језика и богатству речника.Тако да ће на таквој настави имати више 

времена посвећеног  за подучавање  и тако ће се смањити разлике међу 

њима  између добрих и лоших читаоца .  (Aarnouts and vanLeeuve, 2000) 

У школама где постоје  ране образовне интервенције  у виду додатне 

подршке у раду са логопедом,психологом или индивидуалним 

интервентним програмима,  заиста показују добре резултате код деце  

првог и другог разреда где је постојао  ризик за настанак  развоја тешкоћа 

у читању, јер  су  препознати када су  постигли веома лоше резултате на  

задацима   фонолошке обраде.  Вежбање  фонолошке  свесности   или течног  

читања  у настави,  код  већине  деце је довело до развоја  вештина  читања  

до просечног нивоа  (  Kuhn and Stahl, 2003; Torgesen, 2004).  

Bast and Reitsma (1998)су тестирали неке  Становичеве хипотезе 

користећи структурно моделирање. Резултати њиховог трогодишњег  

лонгитудиналног  истраживања указују да  се  индивидуалне разлике у 

препознавању речи   повећавају кроз прва три разреда, тј  да  лошији 

читаоци постају гори, и  сразмерно томе повећава се разлика између њих 

и добрих читалаца.  Међутим, такав образац није пронађен за  разумевање 

прочитаног, као и вокабулар.  Што се  тиче варијабли које одређују 

променљивост  у  читању  са разумевањем, утврђено је да  је  препознавање 

речи једини значајан предиктор у првом разреду, у другом  разреду  је то  

речник, док  у трећем речник остаје једини значајан  предиктор  

разумевања  прочитаног.  

Чабаркапа, Н. и др. (2003)  је у свом истраживању“  Однос 

развијености артикулације и нивоа лексикона код деце  типпичног  

језичког развоја“,добила резултате  истраживања  да  у обе групе  и 

типичног и код деце са поремећајем у развоју говора  показују да постоји 

повезаност артикулационих и лексичких способности. Код деце 

нормалног говорног развоја,  уочава се утицај развијенoсти артикулације 

на стање активног  речника, док ниво развијености артикулације нема 

битног утицаја на пасивни речник. Код деце са патолошким говором 
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неразвијеност артикулације инхибира развој активног речника, а уочава 

се и значајна повезаност артикулације и пасивног речника.  

На развој речника  утиче и порордица и социоекономски статус 

породице,у друштвима са  доминацијом патријахалног утицаја ,већи  

допринос у развоју речника код деце има мајка,Осим породице на развој 

језика утиче и друштво и социјална околина.Деца ступају у интерактивне 

односе са околином и на тај  начин бог ате свој речник.Под утицајем 

пандемије Ковид 19,школе и обданишта нису радили,деца су се 

образовала код куће,како у основношколском,тако и у предшколском 

узрасту.били су у изолацији са својим родитељима. То се најбоље 

доказало у лонгизудиналном истраживању  које је извршио  (Bao et  al .,  

2020а), је нашао да је  за 67%   опао раст развоја речника деце.Међутим 

нису сви социоекономски слојеви били једнако погођени.Деца нижег 

социоекономског статуса,чији су родитељи нису радили за време 

пандемије од куће,која су ишла у вртић бар једном недељно ,  су боље 

напредовала него њихови вршњаци који нису ишли у вртић.Ипак 

родитељи који су деци свакодневно читали књиге за време пандемије 

остварили су напредак у развоју речника код своје деце ,та деца су 

остварила  40% побољшања постигнућа на тестовима за процену језичких 

способности у односу на децу која нису упражњавала ове активности 

(Bao et al. ,  2020а).  

Из датих истраживања горе наведени х аутора  можемо уочити да 

јепотврђено мишљењ да  развој речника и читање  имају  узајамно 

реципрочан однос.Развој језика утиче на разумевање читања и  читање 

утиче на развој речника и да на развој језика утиче успутно богаћање 

речника у интеракцији са околином и да постоји узајамни реципроцитет 

између развоја вештине читања и богаћења речника.  

 

 

3.2. КОНТЕКСТ 
 

 Термин контекст потиче од латинске речи contextus .Најчешће се 

употребљава да означи везу мисли у говору или се односи на садржај 

неког акта у целини.Зависно од контекста одређене речи и термини могу 

имати различито значење.На пример, реч управа има више значења.Може 

значити вођење неког посла,неке установе,школе,државе и у том 

контексту се везује за менаџмент и организацију.А може значити спој и 

смисао организације –  контекст организације.  

• Коришћење контекста омогућава да се реч користи више пута 

у различитим   ситуацијама  у зависности од контекста.  

• Контекст утиче на развој речника  ,а зависи од времена које  се  

проведе у читању.  
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• Брзина читања речи из контекста у великој мери је повезана 

са разумевањем.  

 

По Sternberg and Powell (1983; according to Daneman,1996) се 

сматра да је коришћење контекста главни узрок везе,времена проведеног 

у читању и богатства речника  и разумевања прочитаног.Коришћење речи 

у контексту даје могућност да се реч много пута користи у ра зличитим 

ситуацијама и нијансама значења.  

  Појединци  који имају већу способност учења и асимилације  нових  

сазнања из контекста ће развити своје  речнике  и побољшати разумевање 

у већој мери  од оних појединаца који нису у могућности  закључити 

значење речи из контекста.  

У резултатима  истраживања  Jenkins et al.  (2003)  је утврђено  да је 

брзина читања речи  из контекста   у великој мери повезана  са  

разумевањем. Оним  појединцима  који  се  служе  контекстом  као начином 

који олакшава процес  читања ,  остаје мањи капацитет за препознавање 

речи  за разумевање самог текста, док добри читаоци  са аутоматизованим 

процесом препознавања  речи могу уложити велики део средстава за  

стварање  смислено,организовано  представљање текста, које је доследно  

,тачно и прецизно .   

 

 Добри читаоци  вероватно имају више знања о  односима значења 

речи у контексту, они брже проналазе значења из   контекстуалних 

информација, али су у исто време мање зависни  од  њих јер имају 

израженије  вештине декодирање  речи  (Perfetti,  Goldman and  Hogaboam ,  

1979). Укратко, добри читаоци  не теже  да се ослањају  на контекст у току  

читања, али у ситуацији када је то неопходно  могу брзо препознати 

могуће значење  речи  тј.,  делотворнији су предвиђачи значења речи  од 

неувежбанијих(особе које спорије и лошије читају)  читалаца. За разлику 

од њих, неувежбанији  читаоци имају  много мање успеха у ситуацијама 

када  треба да закључе значење речи на основу  контекста  како би  

разумели прочитан текст. .  

 

4.РАДНА МЕМОРИЈА  
 

Дефиниција радне меморије према моделу Бедл ија и Хича ( Bedley and 

Hitch ).Радна меморија се, према Бедлију и Хичу, састоји из три система, 

који укључују компоненте за чување и обраду информација.  
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• Централни систем за извршавање: Функционише као систем за 

надгледање који одлучује шта ћемо да обратимо пажњу и како ћемо 

да организујемо низ активности да бисмо извршили акцију.  

 

• Фонолошка петља: Омогућава нам да управљамо и задржавамо 

вербални и писани материјал у меморији.  

 

• Визуоспацијална матрица: Омогућава управљање и задржавање 

визуелних информација.  

 

Епизодичка меморија:  повезује информације из фонолошке петље, 

визуоспацијелне меморије, дугорочне меморије и улазне информ ације 

које примамо путем перцепције у једну повезану целин.  

Карактеристике радне меморије:  

Њен капацитет је ограничен Способни смо да задржимо само 5 -9 

елемената у исто време. Активна је.  Омогућава нам не само да сачувамо 

информације, већ и да манипулишемо  информацијама и да их мењамо.  

Њен садржај се стално допуњава и обнавља. Формира је дорзолатерални 

фронтални кортекс.   

Примери радне меморије  

Радна меморија се односи на способност која нам омогућава да 

задржимо у могућности елементе који су нам потребни д ок извршавамо 

одређени задатак. Захваљујући радној или оперативној меморији, ми смо 

у могућности да:Спојимо две или више ситуација које су се одвијале 

заједно. На пример, памћење и одговарање на информације које смо 

добили у току разговора.Повезивање новог  концепта са ранијим идејама. 

Омогућава нам да учимо.Да задржимо информације док нам је пажња 

усмерена на нешто друго. На пример, способни смо да припремимо 

састојке који су нам потребни за рецепт разговарамо преко телефона.  

Користимо радну или оперативну меморију свакодневно за бројне 

задатке. Када покушавамо да запамтимо телефонски број пре него што га 

запишемо или да се удубимо у разговор: морамо да запамтимо оно што је 

изговорено, да обрадимо и одговоримо давањем свог мишљења. Када 

хватамо белешке у школи: потребно је да запамтимо шта је професор 

рекао да бисмо могли да запишемо својим речима. Када се прерачунавамо 

у супермаркету да бисмо видели да имамо довољно пара  
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4.1.ПОРЕМЕЋАЈИ КОЈИ УТИЧУ НА РАДНУ МЕМОРИЈУ  
 

Радна меморија је битан део за доношење одлука и за правилно 

функционисање извршних функција.  Из овог разлог а се могу видети 

промене  и кроз многе поремећаје у учењу попут АДХД -а и дислексије.  

Остали проблеми, као што су шизофренија и деменција, повезани су са 

радном меморијом  

Међутим, већина истраживања доказују да се радном меморијом  

објашњава значајан проценат варијабли разумевања при читању.  

 Вербална краткорочна и радна меморија –  су  као кључне, интегралне 

структуре неопходне за учење читања и писања (Gathercole & Baddeley, 

1993; Бедли, 2004; Perfetti,  1985).Интересовањеистраживача био 

јепосвећено фонолошкој (вербалној )краткорочној меморији (КМ), јер је  

велики број истраживања сугерисао повезаност између успешности 

читања и КМ, н да бољи читачи имају супериорнију краткорочну 

меморију,  (Baddeley et al .,  1975; de Jong, 1998; Daneman & Carpenter,  

1980; Felton et  al. ,  1990), као и деца (de Jong, 1998; Gathercole & 

Baddeley, 1993; Swanson, 1994; Swanson & Ashbaker, 2000).Касније је 

формиран концепт активне радне меморије и довео је и д о померања 

истраживачког фокуса,јер су,истраживања радне меморије пружила 

налазе који сугеришу могућност проналажења узрока проблема деце са 

развојним поремећајима,пошто је установљено константно снижено 

постигнуће ове деце у односу на типичну популацију.  (Baddeley, 1986, 

1990; Gathercole & Baddeley, 1993).  

Бедлијев модел радне меморије (према: Baddeley, 2000, 

2003).Централни извршитељ је задужен за контролу и регулацију 

целокупног система радне меморије као и интеракцију дугорочне и радне 

меморије. Практично, његова је основна функција контрола система, 

путем усмеравања и одржавања пажње, што је неопходно за све 

когнитивне функције. Ефикасност (капацитет) централног извршитеља 

представља потенцијал за координацију и манипулисање информацијама 

из различитих модалитета свесном контролом пажње. Бедли сугерише да 

су капацитети краткорочног складиштења (краткорочна меморија) домен -

специфични, и у даљој разради модела предлаже детаљније конструкте 

специјализованих складишта за визуелне и вербалне информације 

(Baddeley, 1990, 2000, 2003). Информације којима централни извршитељ  

барата стижу из три потчињена система; фонолошке петље, која служи за 

складиштење  и манипулацију вербалним материјалом, визуоспацијалне 

матрице која манипулише и складишти визуелне представе и епизодичког 

бафера, хипотетичког система у коме се  
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  интеграција информација из субкомпоненти система - различитих 

модалитета (самбафер је модално неутралан) и дуготрајне меморије, како 

би се омогућило извршавање различитих когнитивних задатака.У 

разрађеном моделу, који сада поседује три уместо претходна два нивоа 

организације,фонолошка (вербална) радна меморија је једна од 

компоненти РМ замишљена тако да обухвата фонолошко складиште у 

коме се задржава вербална информација (односно фонолошку 

краткорочну меморију) и артикулациону петљу, одговорну за призивање, 

чија је функција да освежава фонолошку репрезентацију која је почела да 

бледи у фонолошком складишту (Baddeley, 2003; Laws, 1998). Према 

истраживањима (на пример: Adams & Gathercole, 1995; Gathercole & 

Baddeley, 1993),  фонолошка меморија је основ за учење читања и писања.  

 

4.2.ФОНОЛОШКА РАДНА МЕМОРИЈА 
 

Краткорочна меморија обезбеђује привремено задржавање информације у 

трајању од око 15 - 20 секунди (Peterson & Peterson, 1959),  ограниченог је 

капацитета на 7+2 стимулуса (Miller, 1956) и у интеракцији је са 

дугорочном меморијом (Atkinson & Shiffrin,1968).  Адамс и Гедеркол 

(Adams & Gathercole, 1995) али и Бедли (Бедли, 2004) сматрају да је ова 

специфична врста меморије важна за учење језика, како усмен ог тако и 

писаног,због тога што школске вештине (читање и писање), заједно са 

способношћу дељења речи и слогова на слова (фонолошка свест), 

захтевају да се речи ускладиште у фонолошкој меморији, док су њихови 

фонеми као делови искоришћени за формирање речи  и реченице.Тако, 

фонолошка КМ је круцијална за учење коресподенције графема -фонема. 

Улога фонолошке обраде у задацима за проверу КМ се генерално 

објашњава као кодирање (избор стимулуса) врсте материјала који ће бити 

ускладиштен у краткорочној меморији.  

 

 

4.2.1 Радна меморија и читање и богаћење речника 

 

• Значења речи се формирају постепено, после понављања значења 

тих речи у новим комуникацијама и у писаној и усменој форми са 

речима у различитим контекстима (Stahl,2003).  

• Деца која имају имају, дефиците у разумевању и расуђивању у 

значењу речи имају и сиромашније речнике, а ова деца су показала 

и проблеме са директним учењем значења речи, а не само на основу 

закључивања из контекста.  

• Људи који много читају , боље дефинишу значења речи и имају 

добру радну меморију.   
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•  Деца која слабије разумеју упутства у нижим разредима основне 

школе, истовремено имају проблема са закључивањем значења 

нових речи из контекста. Овај проблем је био посебно изражен када 

је део текста из којег је било могуће установити значење речи било  

удаљеније од суштине речи.  

• Један део деце који је имао релативних проблема са разумевањем, 

има развијен речник који је био адекватан по обиму речника својих 

вршњака који нису имали проблема са разумевањем. Могуће је да 

су та деца  директно усвајала одређени речник подучавањем.  

• Могуће је да је узрок немогућности повезивања речи у контексту, 

мали капацитет радне меморије.  Наиме, деца која имају проблема 

са тумачењем  значења речи, имају  и мањи обим вербалног  

памћења (Cain, Oakhill and Lemmon 2004).   

•   С бзиром  да  радна меморија има ограничени капацитет, када 

задатак захтева сложену обраду, различити процеси морају да се 

укључе за обраду сложенијих задатака,а ограничени капацитет 

радне меморије успорава процес(Daneman and Stolar,  1980).  

•  Ако деца имају проблема са обрадом информације у тексту (нпр. 

због слабије развијене вештине декодирања), остаће им мањи 

капацитети за интеграцију информација из текста да би  га 

начинили добро повезаним и скопчали целу информацију (,  Perfetti  

1985 

• Текстови у  вишим разредима захтевају веће образовне стандарде ,  

постају све захтевнији и сложенији, а деца све самосталнији 

читаоци, врло је вероватно да ће временом деца са мањим опсегом 

радне меморије и неадекватним способностима препознавања  

значења речи из контекста имати све више проблеми са 

разумевањем прочитаног текста ,а њихов речник  постојати све 

сиромашнији,и мотивација за читањем опадати. (Cain, Okhil  and 

Elbro, 2003).  краткорочна и радна меморија засебни системи и да су 

оба важна за разумевање језика.  

• Деловање краткорочног памћења је важно за разумевање јер игра 

улогу у задржавању површинских кодова, као што су нпр. одређене 

речи и реченице, док je раднo памћење важно за изградњу 

менталног модела текста  (Engle, Cantor and Carullo, 1992; Swans on 

and 

• Неки модели радне меморије, као нпр популарног Baddeley model 

(Baddeley and Hitch, 1974; Baddeley, 2000; 2001, сматрају 

краткорочно памћење подсистемом радне меморије. Према томе 

радна меморија је концептуализована у моделу као систем који се 

састоји од више делова,  чији је најважнији део централни 

процесор (централни извршилац). Има два подређена помоћна 

система: артикулациони (фонолошка) петља и визуелнопросторни 

екран. Ти системи заправо су подударни краткорочном памћењу; 

артикулаторна петља до вербалне, и визуелнопросторни екран са 

визуелним  
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• Теорија о памћењу такође истиче управо улогу пажње у објашњењу 

индивидуалних разлика у радној меморији и разумевању. Наиме, 

они појединци који нису у стању да усмере пажњу на битне 

информације и/или инхибирају небитне информације, имају и мањи 

радни опсег памћења Baddeley (, 2001).  

• Код веће количине неаутоматизованог читања пажња је слаба, 

односно капацитет радне меморије усмерава на ниже језичке 

процесе тј. локалну обраду текста, где  је занемарено разумевање 

језика.  

• Већина читалаца, па и они код  којих нису у потпуности 

аутоматизовани нижи језички процеси, може разумети текст ако 

има довољно времена јер користе  компензационе стратегије,  као 

што су  нпр. застајкивање, враћање погледа  назад и поново  читање 

текста  

Значење нових речи се не учи из контекста  после једног искуства  

са новом  ,непознатом  речи .  После првог упознавања  са  значењем  нове 

речи, читалац може да створи општи  утисак на основу  контекста  у коме 

се та реч појавила, или  да  се сети  текста или дела  у коме се упознао са 

значењем те  речи.  Људи који имају развијену навику читања  имаће веће 

могућности за  сусрет  са непознатом речима  и у различитим срединама, 

што ће им омогућити  да науче  значење речи. Људи који много читају  ,  

боље дефинишу  значења  речи и имају добру радну  меморију.  

 

Опсег радне  меморије,  најчешће меренe  тестом радне меморије 

при читању који од испитаника захтева читање реченица, док 

истовремено памти последње речи у реченицама,  показао се као 

пресудан у великом броју студија као предиктор разумевања 

прочитаног(Barrouil let and Camos, 2001; Daneman and Stolar,  1980; Engle,  

Cantor and Carullo, 1992; Friedman and Miyake, 2004; Swanson and Howell,  

2001; Waters and Caplan,  1996).Међутим, нека истраживања,као што је   

Dixon, Lefebvre and Twilley  (1988),  утврдили су да је повезивање опсега 

радне меморије при читању  у разумевању прочитаног 0,20, што није 

много,а највећи утицај има речник.Што није јаче од утицаја краткорочне 

меморије на разумевање прочитаног .  

 

Међутим, чини се да већина читалаца, па и они код  којих нису у 

потпуности аутоматизовани нижи језички процеси, може разумети текст 

ако има довољно времена јер користе  компензационе стратегије, као што 

су  нпр. застајкивање, враћање погледа  назад и поново читање текста 

(Walczyk, 2000; Walczyk, Marsiglia,  Brian and Naquin, 2001). И ове 

стратегије им омогућавају да донекле надокнаде неефикасност нижих 

језичких процеса, који заузимају велики део капацитета радне мемо  
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Истраживања  Keina  и сарадника(Cain, Oakhill  and Elbro, 2003; 

Cain, Oakhill and Lemmon, 2004) такође су  потврдила претпоставку да 

деца која  слабије разумеју  упутства  у нижим разредима  основне школе, 

истовремено имају проблема са  закључивањем значења нових речи из  

контекста. Овај проблем је био посебно  изражен  када је део текста из 

којег је било могуће  установити значење речи било  удаљеније  од 

суштине  речи. Таква  деца  су  имала,  дефиците у  разумевању  и 

расуђивању  у  значењу речи и  сиромашније речнике, а ова деца су 

показала и  проблеме  са директним учењем значења речи, а  не само на 

основу закључивања из контекста ( Cain, Oakhill and Lemmon, 2004).  

Међутим, део деце који је  имао релативних проблема са разумевањем ,  

има  развијен речник који је био адекватан по обиму  речника  својих 

вршњака који нису имали  проблема  са разумевањем. Могуће је да су та  

деца  директно  усвајала одређени речник  подучавањем  или закључивањем 

из контекста када  су нове речи и контекстуални знаци који  указују на 

њихово значење били блиски. Али,када су реч и контекст који дефинише 

удаљени,  јављају се проблеми. Могуће је да је узрок  немогућности  

повезивања речи у  контексту,  мали капацитет  радне меморије. Наиме, 

деца која  имају проблема са тумачењем   значења  речи, имају   и мањи  

обим  вербалног   памћења  (Cain, Oakhill and Lemmon 2004).  С бзиром  да  

радна меморија има ограничени  капацитет, када задатак захтева сложен у  

обраду, различити процеси морају да се  укључе  за  обраду сложенијих 

задатака,а  ограничени капацитет  радне меморије успорава 

процес(Daneman and Stolar,  1980).  Читајући текст  читаоци морају 

задржати прочитане информације у  меморији, док истовремено обрађују  

нове, и  морају повезати све ове информације  међусобно, али и са 

претходним знањем.  Ако деца имају проблема са обрадом  информације у 

тексту (нпр. због слабије  развијене вештине декодирања), остаће им  

мањи капацитети  за интеграцију информација из  текста да би   га  

начинили добро повезаним и скопчали целу информацију  ( ,  Perfetti 1985). 

Како текстови у   вишим разредима захтевају веће образовне стандарде  ,  

постају све  захтевнији и  сложенији, а деца све самосталнији читаоци,  

врло је вероватно да ће временом деца са  мањим  опсегом  радне меморије 

и  неадекватним  способностима  препознавања   значења  речи из контекста 

имати све више  проблеми са разумевањем  прочитаног  текста ,а  њихов  

речник  постојати све сиромашнији,и  мотивација за читањем опадати.  

(Cain,  Okhil and Elbro,  2003).  

 Опсег  радне   меморије, најчешће меренe  тестом  радне меморије 

при читању који од испитаника  захтева читање реченица, док 

истовремено  памти  последње  речи у реченицама,  показао се као 

пресудан  у великом броју студија  као  предиктор разумевања 

прочитаног(Barrouil let and Camos, 2001; Daneman and Stolar,  1980; Engle,  

Cantor and Carullo, 1992; Friedman and Miyake, 2004; Swanson and Howell,  

2001; Waters and Caplan, 1996).Међутим, нека  истраживања,као што је    

Dixon, Lefebvre and  Twilley  (1988),  утврдили су  да  је  повезивање опсега 

радне меморије при  читању   у  разумевању  прочитаног 0,20, што није 
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много,а највећи утицај има речник.Што није јаче од утицаја краткорочне 

меморије  на разумевање прочитаног.  

  

 Swanson and Ashbaker,  2000; Swanson and Howell,  2001),  Daneman 

and Mericle (1996) извршили су анализу  77 студија у  којима  је испитиван  

однос  радне  меморије  и/или  краткорочне меморије са стандардизованим 

и  нестандардизовани тестовима  за разумевање  читања. Нашли су 

позитивану  повезаност радног памћења и  разумевања  прочитаног (у 

просеку .41 са  стандардизован и .52 са специфичним тестовима  

разумевања) који су углавном повезанији  од  везе краткорочног памћења 

са  резултатима  на тестовима разумевања .Анализа резултата испитивања  

краткорочног и радног памћења показала је  да  ови резултати имају 

оптерећења на различитим  факторима, што указује да су краткорочна  и 

радна  меморија засебни системи и да су оба важна за  разумевање језика. 

Деловање  краткорочног  памћења  је важно за разумевање јер игра улогу  у 

задржавању површинских кодова, као  што су  нпр .  одређене речи и 

реченице, док je раднo меморија важна  за изградњу менталног модела  

текста  (Engle, Cantor and Carullo, 1992; Swanson and Howell ; 2001). Неки 

модели радне меморије,  као нпр .  Baddeley model (Baddeley and Hitch, 

1974; Baddeley, 2000; 2001 ,  сматрају краткорочно памћење  подсистемом  

радне меморије. Према томе  радна меморија је концептуализована у 

моделу  као систем који се састоји од више делова,  чији је најважнији 

део централни процесор  (централни извршилац). Има два подређена  

помоћна  система: артикулациони (фонолошка) петља и визуелно -

просторни екран. Ти системи су  подударни  краткорочном памћењу;  

артикулаторна петља до вербалне, и визуелнопросторн и  екран са 

визуелним  Baddeley нам касније (2000;  2001) у свом оригиналном моделу 

додао посебан  део радне меморије,  тзв .  епизодни екран  (епизодични 

бафер) који се односи на мултимодални  систем ограниченог капацитета, 

који служи за  интеграцију  и краткорочно складиштење информација из  

помоћних система у  дуготрајну  меморију .  Та  функција  је  у првобитном 

моделу била  централни  извршилац, који се у новом моделу односи  

искључиво на систем пажње чија ј е функција шира  из меморијске 

функције. Велики број радних теорија  о  памћењу  такође истиче управо 

улогу  пажње у објашњењу  индивидуалних разлика у  радној  меморији  и 

разумевању. Наиме, они  појединци који нису у стању да усмере пажњу на  

битне  информације и/или инхибирају небитне  информације,  имају и мањи  

опсег  радне меморије  Baddeley (,  2001;  ;  DeBenny and Palladino, 2000; 

Engle, Kane and Tuholski, 1999; Zacks and Hasher  , 1988), њена  

укљученост је важна  за  разумевање прочитаног и  могући су узроци 

проблема у разумевању прочитаног ,  Perfetieva  теорија вербалне  

ефикасности  (Perfetti ,  1985)    претпосавља да вештине читања, као нпр  

препознавање речи које нису (или су слаб о)аутоматизоване ,  узрок 

ограничења у  разумевању  прочитаног, јер је лошег квалитета  или  је  

неодговарајући пренос података са нижих на  више компоненте  читања. 
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Код  веће  количине  неаутоматизованог читања  пажња је слаба, односно 

капацитет радне меморије  усмерава на ниже језичке процесе тј .  локалну  

обраду  текста, где   је занемарено  разумевање језика.  

 Читаоци,  код  којих  нису у потпуности аутоматизовани нижи  

језички процеси, могу  разумети текст ако  имају  довољно времена јер 

користе  компензационе  стратегије, као  што су  нпр .  застајкивање ,  

враћање погледа  назад и поново  читање текста (Walczyk, 2000; Walczyk, 

Marsiglia, Brian and Naquin, 2001).  И ове  стратегије им омогућавају да 

донекле надокнаде  неефикасност нижих језичких процеса, који  заузимају 

велики део капацитета радне меморије .  

5. ПОЗНАВАЊЕ СТРАТЕГИЈА У ЧИТАЊУ 
 

У првим нивоима обуке читања Hirsch (2003)излаже,да подучавање 

деце  која су препозната да су у опасности од ризика за могуће сметње у 

учењу читања  програми додатне подршке .који су усмерни на учење деце 

да декодирају тачно и течно, а који су се у највећем броју случајева 

показали ефикасним, требало би  у већој мери да развијају програме и 

методе којима би деца  била ефикасно научена да разумеју  прочитано,  а 

који се заснивају на наставним стратегијама и усвај ању разноликости 

богтства знања.  

Наиме, да би  разумели већину  текстова, посебно у високом  

академском образовању  ,  потребно је много више од аутоматизовано г  

декодирања, али и више од богатог  речника. За  потребе образовања деце 

старијих разреда за  конструктивну употребу речника  ,читалац  мора да 

поседује одређени ниво знања о предмету  и појмовима  разматраним  у 

тексту.  Специфично знање омогућава читаоцу да пронађе смисао у низу 

комбинација речи  изречених у  садржају текста  и да бира између 

различитих  значења која поједине речи   имају (Hirsch, 2003). За 

разумевања таквог нивоа садржаја који су у складу са стандардима 

образовања, ученици треба да поседују одговарајући ниво знања о 

предмету и појмовима који се разматрају у тексту.  

Способност закључивања о односима и узроци ма  који нису 

изричито назначени у тексту је од суштинског значаја за разумевање 

већине текстови. Скоро  се  сви текстови  састоје од низа неизговорен их  

претпоставки  и необјашњивих  алузија, понекад се користе метафоре, 

иронија .Да би такав текст  читалац  могао правилно да разуме ,   потребно  

је да поседује  адекватно знање о  одређеном  градиву и књижевној и 

научној грађи. То је наше знање о свету  похрањено  у дугорочној  

меморији у облику  шема, когнитивне структуре које обједињују  

познавање одређене области и правила како  користити то знање 

Rumelhart (, 1980; ,  1980; accWhen, 1987).ацц, 1987). Претпоставља се да 

се те  шеме  користе за тумачење предстојећих  информације,  како би се 

позвале информације из  меморије,  и како би текао  ток  обрада 
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информација. Појединци који  имају различита  нивое и области 

усвојености и разноликости садржаја  знања, користиће  различите   шеме  и 

на различит начин  ће разумети и тумачити текстове,  посебно оне које су 

неодређени, у зависности од њиховог претходног  усвојеног садржаја .  

Тако ће и исти двосмислени пасус у коме  човек планира како да се 

ослободи, другачији  људи да тумаче  и  на различите начине –  као  

Планирање бекства из затвора (студенти  психологије) или као покушај 

ослобађања од  рвачког  клинча  (дизачи тегова) Anderson (еt  аl . ,  

Perfetta1976; према, 1985).  Код  особа које имају  што више информација о 

битним чињеницама лакше и брже  приметити  промене у тексту и биће им 

потребно мање  информације за процену закључака за  одређени догађај.  

Perfetta  (1985) верује да  се може описати утицај знања на разумевање  

као утицај шема на кодирање подешавања у  радној  меморији  и 

конструкцији  модела  текста .  

 Менталне  представе читалац ствара  расуђивањем  на основу  текста  

са јасним порукама и повезивањем са областима из претходних  знања и 

циљева које читалац има у току процеса  разумевања  (Graesser, Singer i  

Trabasso, 1994). Сматра се да радна меморија игра  кључну улогу у 

креирању ситуационог модела  текста, с обзиром на то да је најважнија 

улога у том процесу дата  памћењу.Његова улога  је задржавање тренутне  

менталне  репрезентације  активна, док у исто време  обрађују нове 

информације  ((Just i  Carpenter ,  1992). Ericsson i Kintsch (1995) сматрају 

да треба  да  разликују краткотрајну радну меморију која је  задужена  за 

привремено складиштење струје  информације из дуготрајне радне 

меморије,  који садржи информације похрањене у  дуготрајном  памћењу ,  

али који су директно  доступни  преко позивних знакова у  краткорочној  

меморији. Они појединци који  имају  више искуства и знања у одређеним  

областима, имаће и ефикаснији бржи  приступ  информацијама, а самим 

тим и ефикаснију  обраду .            

Почетници  у одређеној области,  за разлику од  стручњака, не само 

да имају мање знања, већ  је  знање  мање структурирано  и теже доступано .  

Дакле, док читају текст,неће  бити   у стању да створе  довољно чврсте  везе  

између појмова у  тексту  и постојећих  знања, а биће им потребно више  

време за стварање ситуационог модела текста.  Модел неће  бити довољно 

повезан  ,  што  ће довести до  слабијег  разумевања  (Hirsch,2003).  Другим 

речима, особа која има богате,  а лако доступне шеме ће бити супериорн а  

у  разумевању  текстова из тих домена тј .  индивидуалне  разлике  у 

разумевању могле  би се посматрати  као резултат кумулираних  

индивидуалних  разлика  у специјализованим  структурама  знања (Perfetti ,  

1985).   

Paris,Wasik i Turner  (1996) категоризују стратегије  читања с 

обзиром на то да ли се користе пре, за  време, или након читања текста.  

Неке стратегије,  као што је прегледање предстојећег или већ  прочитаног 

текста, могу  се користити у свим  фазама  читања. Стратегије које читалац 
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може  да  користи  пре читања текста на који се односи,   да би прегледао  

материјале,  слике,  наслове  и поднаслове .  Циљ  те стратегије  је  

активирање претходних знања и размишљање о   предстојећем  тексту .  

Када почне да чита текст,  вешт читалац такође користи низ стратегија.  

Аутори  разликују три основне групе стратегија које  су  везане  за 

идентификацију главне идеје,  стварање  закључака  и преглед текста. Да 

би читаоц  могао идентификовати главну идеју, неопходно је да  разуме 

оно што чита, да процени важност  прочитане информације и да може 

детаљно и аналитички закључити и проценити  мисао. Одрасли, углавном 

вешти читачи  аутоматски проналазе главну идеју у тексту, али  за децу од 

12 и 13 година то још увек представља  проблем. Осим идентификације 

главне  идеје, читалац треба да донесе серију закључака док чита  ,  који 

му омогућавају да конструише  значења и даје тексту смисао .   

Међутим, преглед истраживања који је тестирао  ефекте  стратегија 

разумевања наставе  указује да таква настава после иницијалне  постепено 

доводи до великог позитивног ефекта  и то је граница, односно нема 

даљег помака  (  Rosenshine and Meister,  1994; according to  

Hirsch,2003).Зато после експлицитног учења  стратегије које побољшавају 

разумевање,  више пажње треба посветити развоју  релевантног  знања .  

Наиме, циљ је стратегије је  активирање предзнања ученика како би се  

конструисао ситуациони модел. Ако  недостаје одређени ниво битног  

знања ученик неће моћи  адекватно да примењују научене стратегије и  

креира кохерентан текстуални модел.  Велике индивидуалне разлике у 

вештини читања постаје евидентн е  тек у четвртом разреду  основне школе 

и у великој мери проистичу управо из  велике разлике међу децом у 

количини знања  коју  поседују  (  Chall and Jacobs , 2003). Деца, од којих 

већина долази из породица ниског  социоекономског  статуса, тек после  

неколико година школовања почињу  да заостају за другом  децом  на 

тестовима који мере  развој вештина читања. Највеће заостајање  види се у 

богатству речника, а долази касније  и заостој  у    разумевању ( Chall and 

Jacobs ,  2003). Разлог томе је што се у првом разреду предузимају мере  за 

праћење усвајања процеса  читања који се углавном   ослањају на вештине 

раног читања, као што  је декодирање, док  се  тек  касније  почињу  

предузимати  мере које прате и стимулишу  разноликост и свеобухватност  

у богатству речника и знања ,  тако да код деце која имају слабије развијен 

речник и заостају у усвајању знања долази до дефицита у тумачењу и 

разумевању прочитаног  (Hirsch ,  2003). Таква деца обично имају  

сиромашнији речник, мање искуства са  компликованим  синтаксама  и 

мање општа  знања ,  која  су кључне  вештине  за  разумевање од трећег 

разреда па надаље  (Torgesen, 2004).Best,  Floyd and McNamara (2004) 

такође  верују да је узрок проблема у разумевању пр очитаног  који  се 

јавља у четвртом разреду не  мора бити због потешкоћа специфичних за  

читање, али  је  последица дефицита у знању, кој а  долазе до изражаја у 

текстовима који су  тешки  и не могу да повежу информације и да разумеју 

текст .  У приповедачким текстовима, односно  причама ,  богатство 

речника је  главна  одредница вештине разумевања прочитаног  и 
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декодирање,а  у  научним  текстовима  много већу улогу  има  познавање 

области  као што су  чињенице и информације о некој теми. Академски 

текстови су уобичајени у темама  као што су наука, историја и друштвене 

науке:. У случају наративних текстова  вешто декодирање олакшава  

обраду текста читањем  добро се памте  па  се затим користе за стварање  

текстуалних  модела, који већини  деце не представља  проблем јер 

поседују довољну количину знања  које  је неопходно за разумевање 

наративних текстова. Међутим, у  информативним  текстовима,  који нису  

организовани  око структуре налик причи, већ су  организовани  на основу 

сврхе и циљева аутора или садржаја.У ту врсту   садржаја   су   укључени :  

новински  чланци, информативне књиге, упутства за употребу или 

уџбеници итд. .У таквим текстовима  деца имају проблема са стварањем  

текстуалних  модела  јер не могу да  скопчају и повезују и  стварају  

адекватне  закључке  због недостатка  битних  чињеница и адекватног 

знања. Чини се да  треба да разуме  осим излагања  и (документарни ,  

информативни текст -експозицијски)  као и наративних текстова такође и 

суштинска знања и језички дискурс, специфичан за различите  врсте 

текстова. Људи који имају ефикасније  разумевање прочитаног такође  су  

осетљивији  на  структуру дискурса и фикасније  користите знања од људи 

који слабије разумеју  прочитан текст  (Snow,2002).  Chall i  Jacobs, (2003) 

претпостављају да се  код  деце  која слабо разумеју почињу  манифестује 

се тек после неколико година  школовања, проблеми се јављају у фази 

развоја  вештине читања које ученици почињу да користе  читање и као 

средство за учење. Наиме, текстови тада  почињу да садрже све већи број 

апстрактних,  технички и  књижевни термини и различите идеје  које деца 

до тада нису знала. Да је могла  читати, разумети и учити  такве захтевне  

текстове, деца морају течно да говоре , брзо да  врше препознавање речи, 

и  да поседују одговарајући ниво  њиховог речника и  знање се мора стално 

обогаћивати, као и  њихова способност апстрактног мишљења и  критичког 

разматрања. Ако деца то нису у стању  да прате  корак у развоју 

читалачких вештина, њихов  школски успех  ће  бити озбиљно угрожен.  

Резултати бројних студија (Данеман и  Столар, 1980; Палмер, МацЛеод, 

Хунт и  Давидсон, 1985) који  показују да код одраслих  читалаца постоји 

веома висока корелација између  успеха  у разумевању текстова који су  

представљена текстуално, такође  указују да је улога фактора који су  

специфични  за читање у перформансама разумевања  при читању се с 

годинама смањује.  На крају  основне школе  предност разумевања при  

слушању у поређењу  са разумевањем  при читању престаје да буде 

очигледана, односно деца су у стању  у истој мери  да  разумеју  оно што је 

написано и то  шта су чули (Биемиллер, 2003).Овакви резултати указују 

да после  савладане вештине специфичне за читање, главни  одредница 

разумевања постаје фактор који  није специфично за одређене модалитете, 

а  Гернсбахер, Варнер и Фауст (1990) тај фактор  називана вештина општег 

разумевања  (Опште вештине разумевања).  Они су у низу  експеримената   

открили да не само да постоји  висока корелација између писменог 

разумевања  и читања  приче, али да постоји веза са  разумевањем прича са 
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слика.Претпоставили су  да ова вештина општег  разумевање зависи од 

когнитивних процеса и  механизми који леже у њеном темељу, а нису  у 

зависности од начина презентовања градива.  У прилог томе говоре 

резултати њиховог истраживања, с обзиром да је обрада код физичких 

лица  са слабијим разумевањем била неефикасна у  све три ситуације –  

када је прича представљена  текстуалне, слушне или сликовно. Другим 

речима, ти људи су управо имали слабији приступ  обрађене информације.  

Такође, имали су  склоност стварању превише менталних  подконструкција 

током процеса изградње,уместо да  текстуални модел,  буде нова 

информација  интегрисана  у постојећу структуру. Могући  разлог за то је 

немогућност занемаривања  небитне информације. У  нижим  разредима  

основне школе такво  богаћење не може произаћи  у већој мери  из 

искуства читањем. Наиме, вештина читања и  разумевања  писаног језика 

код већине деце  није развијена  у истој мери као усмено  изражавање и 

разумевање говорног језика.  Међутим, језик током основне школе  у 

великој мери може да се развије захваљујући  неписаним  изворима  –  

разговори са  родитељи, вршњацима, наставницима ,  гледање телевизије 

(Biemiller , 2003).  Back, McKeown and Kucan (2003) развили су програм  

ради богаћења и усавршавања речника  разумевање засновано на развоју 

интересовања  за речи, њихово значење и односе. Аутори  сматрају да 

треба искористити дечје способности  слушањa и говорењa  ради 

подстицања развоја  вокабуларa и концептуалноg знањa, истовремено  уз 

постепено развијање компетенције у читањуи писање .  У вишим 

разредима постоји потреба за таквим  интервенцијaмa које се не заснивају 

искључиво на  подучавање специфичних вештина читања. Несумњиво је  

дa je ефикасанo препознавање писаних речи неопходних за успешно  

разумевање прочитаног , али има и више од тога  читав низ фактора који 

директно или  индиректно утичу на индивидуалне разлике у  разумевање. 

То су обим речника и језика  знање, познавање дискурса, познавање 

специфичног  област, когнитивне и метакогнитивне стратегије,  као и низ 

других нејезичких способности и  процеси, као што је способност 

визуелизације,  известан  број мотивационих фактора које треба узети у 

обзир  разматрање при разматрању индивидуалних разлика  разумевање 

при читању и развој потенцијала  васпитне интервенције.  

 

6. ДИСЛЕКСИЈА  
 

Дислексија је поремећај у учењу читања и поред постојања 

нормалне интелигенције,  доброг вида и слуха, системске обуке, 

адекватне мотивације и осталих повољних едукативних психолошких и 

социјалних услова. (Голубовић, 1998)  

Постојеће теорије о томе како наст аје дислексија се могу сврстати 

у три групе :Прва група  теорија - Магноцелуларна која фокус стављају на 

визуелни дефицит, који могу ометати децу да уоче, анализирају и 
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запамте визуелни материјал као што су речи и бројеви. Видно и слушано 

анализирање се приликом читања и писања врши истовремено. Дете не 

може детаљно видно и аудитивно  да перципира појединости, те није 

способно да разликује слова као што су А,Е,О,Ц итд. Слова замењује, 

замуцкујеи  са напором  чита  спорије. Због слабе оријентације дете 

испушта редове и речи и тешко се придржава правца са леве на десну 

страну, теже разуме прочитано, јер је преокупирано препознавањем 

слова, правцем читања и изговором речи при гласном читању.  

Друга група теорија –  оштећење когнитивних способности односи 

се на сметње аудиторне меморије.  Дете које има тешкоће у читању не 

може прецизно да уочи и запамти оно што чује. Меморија је оштећена за 

слова, речи  и  ред речи у реченици. Тешко обрађује и схвата  садржаје 

који су урађени  по неком  редуследу, као што је језик или штампан а реч .    

Трећа група теорија тврди да су тешкоће у читању последица 

општих или специфичних језичких дефицита, као што су сиромашан 

речник, тешкоће у анализи гласова језика и њихово састављање да би се 

запамтиле и разумеле речи или реченице.  

Према(Надици  Јовановић и сар.,2018)Доминанти знаци дислексије 

су тешкоће у читању бесмислених речи, фонолошком и ортографском 

кодирању, као и дефицити у инхибицији и брзом аутоматском 

пребацивању пажње. Грешке при читању наглас испољавају се као 

немогууност повезивања слова у континуирани низ, читање слово ,  по 

слово, замена вокала, супституција консонаната, застоји пред почетак 

речи, понављање првог. слога, прекид вишесложних речи, одвојено 

читање чеч  по реч, метатезе слогова, изостављање, понављање и 

додавање речи, непоштовање ортографских правила (зарез, тачка, и сл.),  

прескакање редова и неразумевање прочитаних речи и текста. Дислексију 

карактеришу перзистентни симптоми, као што су потешкоће у 

препознавању речи и слова, спеловању и фонолошком декодирању 

(превођању графема у фонеме) (Тunmer,  & Greani,  2010).Услед отежаних 

способности за идентификацију речи избегавају задатке који су тешки за 

њих,и нису мотивисани да читају.Због  тога, може настати  успорен развој 

других језичких способности које су повезане са способношћу ч итања, 

као што су обим вокабулара ,  разумевање синтаксички сложенијих 

реченица, фонолошко декодирање и усвајања различитих концепта знања. 

(Tunmer & Greani, 2010). Имају негативну слику о себи. Осећаји неуспеха 

и фрустрације, их води у повлачење, ниске  су им  мотивације за учењем и 

избегавау  наставу  ,  (Prochanow еt аl. ,  2001).  

 

Дефицити аудитивне перцепције испољавају се као тешкоће у 

разликовању нагласка сложенијих речи, изостављање последњег гласа у 

речи и као немогућност диференцирања  акустички х  разлика фонема,  

фонема сличних по звучности.  Имају израженије дефиците на задацима 
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који захтевају обраду кратких, брзо презентованих стимулуса (Hood & 

Conlon, 2004).  

 Дефицит визуелне перцепције манифестују се као немогућност  

разликовања неких слова, бројева, облика ,положај неких слова  опажају  

обрнуто (као у огледалу) или читају речи с десна на лево.Препознатљиви 

су на задацима брзог именовања и приликом читања псеудо речи .  (Jones 

еt аl. ,  2007) ,  (Надица Јовановић и сар.,2018)  

Дефицити пажње се испољавају као немогућност инхибиције  

небитних и усмеравање пажње на битне стимулсе (Walsh, Richardson, 

2000).  Особе са дислексијом имају слаба  постигнућа на задацима 

процене оријентацију у простору и серијског, визуелног 

претраживање,често испуштају битне елементе у задатку јер их превиде.  

(Washх & Richardson, 2000). Имају потешкоће у  усмеравају пажњу на 

задатк,јер не могу да искључе небитне дражи из околине , као и у 

савладавању  анализе гласова и слогова у речи.  Ти проблема могу бит  

удружени  и  са недостацима аудитивне и визуелне перцепције  (Pammer & 

Vidiasagar, 2005).  

Услед когнитивних сметњи имају и недостатке у функционисању 

радне меморије у току обављања сложених свакодневн их активности. 

Вербално краткорочно памћење представља важан чинилац у развоју 

говора, језика, вокабулара,диспропорцију између невербалне и вербалне 

интелигенције у корист невербалне (Gilbert at.al .,2017).    

 

 7. УЧЕЊЕ ЧИТАЊА 
 

Читање се развија неформалном,  несистематичном обуком у 

предшколском периоду кроз игру.Прелиставајуњем сликовница дете се 

упознаје са сликама, словима, речима и реченицама,  именује појмове 

помоћу слика и препознаје насликане предмете. Родитељи који су својој  

деци редовно читали и разговарали са њима о прочитаном тексту кроз  

игру и занимљив разговор усадили су деци љубав према књизи и читању.  

При учењу читања потребно је на активан начин развити љубљв 

према читању кроз занимљиве приче , атрактивне материјале  за  децу 

треба на интерактиван начин укључивати систематичном обуком у процес 

читања.Активирањем дечијег искуства кроз визуелне материјале  и 

развојем  језика,грађењем  когнитивних шема, попут 

класификација,секвенционирања, и одговарајућих шема.Пажња се 

усмерава и на ред, страницу и тачку.При упућивања деце у процес 

читања деца се охрабрују и да схватају значења речи из контекста и уз 

помоћ илустрација.Циљ је да се деца мање ослањају на декодирање слова 

,а више на језичко искуство.  
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И ако се веровало да тражење информација  у контексту приликом 

читања ради бржег препознавања речи користе бољи читаоци,а не лошији 

приликом истраживања та хипотеза није  недвосмислено  потврђена,јер 

користе анатомске структуре које им омогућавају брзо читање и 

разумевање,којима није потребна подршка контекста наводи ,Голубовић.  

Секвенциони модел учења читања по Гипсоновој обухвата:  

• развој и учење говора у предшколској установи,  

• развој и савлађивање диференцираци је визуелно графичких 

симбола ,  

• савалдавање способности декодирање  графема у фонему.  

• Развој употребе сложенихјих елемената језичких структура  

 

Модел који дала Фритова (Frith, 1985) дели овај процес у три 

фазе.У првој логографској деца користе визуелне симболе  као нпр. 

дужину речи  да допру до значења ограниченог броја речи .У другој 

алфабетској фази користе фонематску свесност.У овој фази деца усвајају 

правила којима се повезују фонеме и графеме.Уче ова правила када уче 

да пишу,а примењују их када почињу да читају речи и не речи.Временом 

се усвајање ових правила аутоматизује.Трећа фаза је ортографска ,процес 

читања се све више аутоматизује ,речи се процесуирају као засебне 

суштине  засновани на морфемама,и тада нема потребе за графемско -

фонемском конверзијом.  

Кристал (Kristal,  1986) наводи три најзаступљенија модела учења 

читања: основног читања, језичког искуства и индивидуализиране 

програме.  

Први модел је састављен помоћу уџбеника степенованим по 

сложеношћу садржајаи узрасту деце,радних свески.Свеобухватни су и 

имају разрађен план.Нису подобни за богаћење језика ван задат ог 

концепта  програма.  У другом моделу,језичка искуства се базирају на 

слушању говора и писања, користе разноврсне материјале и маштовите 

активности.Активности се прилагођавају индивидуалним разликама деце, 

мотивишу децу на учешће, подижу самопоуздање и базирани су на 

дечијим интересовањима.  

У индивидуалним програмима деца сама бирају програме према 

интересовању и искуствима.и способностима и читају сопственим 

темпом.Свако дете има свој програм и листе речи и графиконе,а о тексту 

разговара са наставником, не истишу се добри и лоши читачи .Подстиче 

се независност и интересовање  ,али се тешко проналазе текстови књига и 

време за разговор са наставником и не сналазе се у писању записника, 

нема систематичности у развоју вештина.  

Деца лакше науче најфреквентније речи које се најчешће користе у 

нашем језику,речи које имају значење,које пријатно звуче, брже уче 
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именице него апстрактне речи.Усвајање читања код деце се разликује у 

брзини усвајања и зависи од предзнања које  дете поседује пре него што 

почне са учењем читања.Озбиљним заостајањем се сматра када дете 

заостаје две или више година за својим вршњацима .Зато се дијагноза 

постављања дијагностике за специфичну развојну дислексију не поставља 

пре другог разреда.  

На читање утиче и величина и дебљина облика слова, као и број  

елемената слова и њихов међусобни однос. Такође је и од значаја и однос 

слова у простору  према другим словима и подлози.Треба водити рачуна о 

континуитету граматичких синтагми ,а веза и на почетку реда  изазива 

тешкоће у читању у већој мери него када се налази на крају реда.  

Девојчице овладавају процесом читања четири месеца брже у 

односу на дечаке.По Бојанину ова разлика између полова се може 

објаснити већом издиферанцираношћу кинестетичке активности 

девојчица, што битно утиче на диференцирање гностичке функције коре, 

а кое су база развоја симболизације у развоју лексичких способности.  

 

 

 

8.МЕТОДОЛОГИЈА  
 

8.1.ЦИЉ ИСТРАЖИВАЊА 
 

 Основни циљ истраживања је утврђивање нивоа утицаја 

брзине читања на     општи успех ученика.  

 

1.Установити да ли је статистички значајна повезаност између 

брзине гласног читања ,закључених оцена из српског језика  ученика  3 и 

4. разреда основне школе.  

   

    2.Установити да ли је статистички значајна повезаност између 

брзине  читања  

наглас и општег успеха ученика 3.и 4.разреда на крају школске 

годи  

 

8.1.1. Хипотезе истраживања 

 

Општа главна хипотеза:  
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Претпостављамо да постоји статистички значајна повезаност 

између варијатета брзине читања и школског успеха.  

 

 

Појединачна хипотеза  

• Претпоставимо да постоји статистички значајна повезаност 

између брзине читања наглас и закључене оцене из српског 

језика ученика трећег разреда.  

• Претпоставимо да постоји статистички значајна повезаност 

између брзине читања наглас и општег успеха ученика трећег 

разреда .  

Појединачна хипотеза  

• Претпоставимо да постоји статистички значајна повезаност 

између брзине читања наглас и закључене оцене из српског 

језика ученика четвртог разреда.  

 

Појединачне хипотезе  

• Претпоставимо да постоји статистички значајна повезаност 

између брзине  читања наглас и годишњег општег успеха 

ученика четвртог разреда.  

 

8.2.ОРГАНИЗАЦИЈА  ИСТРАЖИВАЊА, УЗОРАК  

ИСПИТАНИКА  МЕРНИ ИНСТРУМЕНТИ  
 

8.2.1.Методе и технике истраживања 
 

У складу са предметом и циљем нашег истраживања у овом 

истраживању користи се метода анализе сдржаја и дескриптивна 

метода.  Такво истраживање користи, проучава и анализира научну 

литературу, како би се што боље упознали са већ постојећим 

научним достигнућима и извршили анализу истих и уочили  и 

сагледали проблематику из другог угла или је у складу са временом 

сагледали на други начин.  Анализом претходних садржаја ,  

сагледаних из научних радова ,  ставили смо акценат на 

проблематику читања и његов значај за успех учења  

 Брзину читања и њену значајност у разумевању текста,  а 

нарочито варијатете брзог читања наглас, успех ученика из српског 

језика и годишњи успех ученика.  Варијатете гласног читања и неке 

могућности повећања брзине читања.  Ова метода нам је послужила 

за уопштавање резултата и извођење закључака.  
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Дескриптивна метода је научна метода за прикупљање,  

обраду, опис  репрезантације  података и  њихову интерпретацију. 

Користићемо је за објашњавање појмова брзине читања,  школског 

успеха,  снимања стања брзине читања ученика нижег школског 

узраста, при извођењу закључака и генерализацији на основу 

добијених резултата.  

У  оквиру наведених техника истраживања корист иће се:  

 •Тестирање брзине читање текста  наглас,  тачност и разумевање 

прочитаног   

•Анализа школске документације  

 

8.2.2. Узорак истраживања 

 

   Истраживање ће се обавити у ОШ“Милан Ракић“ на Новом 

Београду (бивше село Бежанија). Становништво је претежно 

просечног и испод просечног материјалног  стања  има деце и из 

социјал-депривационе средине  ниског социо -економског статуса .  

Истраживање је вршено  у временском периоду од средине маја до 

краја школске  2022 године.  Испитивање  читања  ће се вршити на  

узорку деце  3. и 4. разреда.Укупно 35 дечака и 41 девојчица.  Сваки 

разред има по четири одељења. Из сваког одељења одабран је 

узорак  ученика у зависности од дате сагласности родитеља .  

Укупно је посматрано 76  ученика  трећег  и четвртог разреда  тј .   у 

истраживању  учествује 37 трећака  и 39 четвртака ,  41 девојчица и 

35 дечака.  У оквиру овог узорка истраживања: десет ученика с 

дислексијом ( осим тога један има и успорен развој говора а други 

је  из социјално  депривационе средине, билингуалне породице; 

троје деце је мушког пола,а остало су девојчице ).  

     

8.1.2.3. Инструменти 

 

Процена брзине читања, броја грешака и разумевања 

перформанси читања,  мерено је помоћу  тродимензионалног  теста  

читања (Костић и сар.,  1983).  Taj инструмент се стандардно 

користи у логопедској пракси у Србији иако нема психометријску 

верификацију (Чолић & Вуковић, 2018). Тест се састоји од два 

текста –  један намењен деци млађег, а други деци старијег 

школског узраста. У нашем истраживању користили смо текст 

„Невреме у Великој Британији“. Штампан  је ћириличним писмом.  

Ученици су припремани за разумевање  садржаја  текста .   Тим  

начином   су деца упозната са свим појмовима у тексту који су 

објашњени кроз теме ,  садржаја  о невремену и поплавама које су се 
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догодиле у Обреновцу. Oбрада географских појмова  као што су:  

Велика Британија,  Енглеска,  Ирска и Шкотска су обрађени у 

оквиру наставне вежбе  „Употрба великог слова у писању 

географских појмова“ ,  са ученицима сваког разреда  посебно унутар 

тог одељења.  Дете је обавезно да што боље чита текст наглас и да 

га након читања  самостално  преприча. Испитивач бележи три 

димензије читања: 1) брзину читања –  испитивач укључује 

штоперицу  када ученик почне да чита прву реч у тексту (наслов 

није урачунат) и мери укупно време читања целог текста; 2) 

изражена тачност читања се процењује кроз број грешака –  док 

дете чита, испитивач на свом текстуалном обрасцу изнад речи 

бележе могуће грешке; 3) разумевање прочитаног –  бележи 

испитивач кроз  број чињеница које  дете самостално износи током 

препричавања при чему је максималан број чињеница десет. 

Испитивање се обавља појединачно.  

8.1.2.3.4.  Статистичка обрада 

Приказани су основни статистички подаци помоћу мера 

варијабилности и распона минималних и максималних вредности 

резултата.  Приликом утврђивања значајности односа појединих 

варијабли коришћен је  t  –  тест и  којефицијент Пирсонове 

корелације.   

 

8.2 РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА 
 

Резултати истраживања су квалитативно и квантитативно обрађени,  

табеларно и графички приказани, анализирани и дискутовани.  

У табелама су  приказани резултати испитивања добијени 

применом тродимензионалног теста читања на основу којег се 

процењују:  

брзина читања, број  грешака током читања, врсте грешака и 

разумевање прочитаног текста. У тексту се налазе једноставни и 

сложени садржаји  за читање примерени деци млађег и старијег 

школског узраста, куцани   ћирилицом .  

 

 

8.2.1.Однос брзине читања, разумевања прочитаног и броја грешака код 

ученика трећег разреда 

 

Табела 1 

Ученици AS SD MAX MIN 
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3.разреда 

Брзина 148,41 56,86 302 73 

Разумевање 

прочитаног 

5,18 1,52 8 1 

Број грешака 3 2,67 12 0 

 

 

Табела 2 Резултати по програму СПСС 

Test Value = 0 

t df 

Significance 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

One-Sided 

p 

Two-Sided 

p Lower Upper 

16,299 38 <,001 <,001 148,410 129,98 166,84 

21,286 38 <,001 <,001 5,179 4,69 5,67 

6,927 38 <,001 <,001 3,000 2,12 3,88 

 

Брзина и разумевање су у средње јакој корелацији  r   = 0,75  P < 0,001 

Брзина и број грешака r = 0,43 су у релативно  позитивно слабој  

корелацији. P  < 0,001 

 

Резултати статистике приказани у Табели 1 . у погледу брзине 

читања, броја грешака и разумевања  прочитаног.  Просечна брзина читања 

целог текста износила је 148,41 (SD = 56,86, MAX = 302, MIN = 73.  

Просечан број наведених чињеница био је 5,18 (SD = 1,52,  MAX = 8, 

MIN = 1).  Просечан број погрешно прочитаних речи био је 3 (SD = 2,67, 

MAX = 12, MIN = 0).  Ученици трећег разреда читају испод норми Хелене 

Сакс.  

Имају слабију брзину читања него ученици четвртог разреда, 

просечна брзина читања им је 148,41,али  6 ученика  је  имало  брзину 

читања у распону (302,230 ,215,217) ,што је испод резултата које су 

добили (Невена Р. Јечменица, Славица М. Голубовић ,  2018.) при чему 

деца трећег разреда читају текст у просеку(  65,8).  Нити су у складу са 

резултатима (Гордане Чолић, 2021),  која  је у свом  истраживању добила 

просечну брзину читања 59,58 секунди, а (СД 28,95, мин је  28 и макс  је  

165).  Анализирајући број тачно наведених чињеница приликом 

препричавања  просечан број наведених чињеница био је 5,18,  (SD = 1,52,  

MAX = 8, MIN = 1)  У групи деце трећег разреда  код троје деце  (2,12%), 

добијени  резултати процене способности читања показали су да је 

самостално препричавање  –  разумевање прочитаног текста било веома 

лоше, на шта нам указује податак о свега  једне или две наведене 

чињенице  (једно дете је запамтило само један податак,  а двоје деце само 
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два податка)  приликом реализације задатка .  Приближни су резултатима  

које су добили (Невена Р. Јечменица, Славица М. Голубовић, 2018.)  при 

чему  су  деца трећег разреда навела просечни број чињеница приликом 

препричавања текста (AS=6.47; SD=2.49) .  А и приближни су по 

вредностима  резултата  (Гордане Чолић, 2021),она је у свом истраживању 

добила просечни  број наведених чињеница приликом препричавања 

текста 5,28 (СД = 2,44, мин.=0,а макс = 9) .  

 Резултати броја грешака на задатку читања текста показују да деца 

трећег разреда у просеку  приликом читања теста  праве 3  (СД

 2,67 ,Макс12 и мин 0). А чак троје деце имало је број грешака у 

распону 9 и 12  (двоје деце по 9 и једно 12 грешака) тј.  7,69%.  што  и није 

у складу резултата које су добили (Невена Р. Јечменица, Славица М. 

Голубовић, 2018.),  оне су добиле резултате да деца трећег разреда праве 

просечно више грешака у читању (AS=4.03; SD=3.85) .  Није ни у складу са 

резултатима (Гордане Чолић,2021),  она је добила да деца праве просечне 

грешке у просеку 1,78  (СД=2,44,мин.=0,макс.=12).  

Применом методе Пирсонове корелације испитана је веза између 

поменутих аспеката читања.  Утврђена је  средње јака  корелација између 

брзине и разумевања прочитаног (r = 0,75, P< 0,001), што значи да је већа 

брзина читања  била праћена бољим разумевањем прочитаног. Даље је 

уочена статистички значајна позитивна релативно слаба корелација 

између брзине читања и броја грешака, (r = 0,43, P<  0,001),  то значи да 

је брже читање повезано са мањим бројем грешака.  

Брзина читања је повезана са  разумевањем  прочитаног,  али није 

статистички значајна,(  P< 0,001) 

Брзина читања има утицаја на мањи број грешака приликом читања,  

јер ако је време читања боље и читање течније ,  мањи је број грешака 

направљен приликом читања ,  али није статистички значајна ( P< 0,001) 

 

10.2.Утицај брзине читања на закључену оцену из српског и општи 

успех  

Табела 3 Утицај брзине читања на закључну оцену из српског језика и општи успех 

3. разред АS SD MAX MIN 

брзина 148,41 56,86 302 73 

Оцена из 

српског 

4,23 

 

0,84 5 2 

Општи успех 

ученика 

4,59 0,59 5 3 

 

Анализирајући податке добијене методом Пирсенове корелације  

корелација је r = - 0,63 
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Табела 4 Резултати по прогрљаму СПСС за брзину, разумевање и број грешака 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df 

Significance 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

One-Sided 

p 

Two-Sided 

p Lower Upper 

брзина 16,299 38 <,001 <,001 148,410 129,98 166,84 

разумева 21,286 38 <,001 <,001 5,179 4,69 5,67 

бр,греш. 6,927 38 <,001 <,001 3,000 2,12 3,88 

 

 

 

 

Графикон 1 Веза између општег успеха и варијетета брзине читанја ученика 3. 

разреда 

 

Дескриптивном статистиком анализирали смо мерене податке просечне  

брзина читања ученика 3.   разреда, приказане у табели  број  3  АS= 

148,41 ,SD = 56,86,  закључена оцена из српског је 4,23 и и општи успех 

трећака 4,59. Ученици који су мање времена читали прочитан текст 
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имали су бољу брзину читања и бољу закључену оцену из српског, као и 

бољи општи успех на крају школске године .  

Деца  типичног развоја су имала мање грешака током читања  и боље су 

разумела прочитан текст  од деце са дислексијом која су имала просечно 

4,77 грешака  и брзину читања у просеку 211,5  и слабије су разумела 

прочитан текст у просеку  3,33 (запамћене  чињенице).  Деца са 

дислексијом или  дисфазијом (депривациона средина) су у просеку имали 

слабије  оцене из српског и  слабије  резултате општег  успеха.   

Анализом резултата приказаних у табели 3 и резултата t  теста и 

добијених резултата у коме је Р <  0,001, закључено је да брзина гласног 

читања повезана  на  закључену оцену из српског језика  ученика трећег и  

разреда,али да није статистички значајна.  

Анализом резултата приказаних у табели 3 и резултата t  теста и 

добијених резултата у коме је Р < 0,001,закључено је да брзина гласног 

читања повезана са  општим  успехом  ученика трећег  разреда,али да није 

статистички значајна .  

 

Табела 5 

брзина 
3.раазре
д  

                                                            

ОДЛИЧАН 

 

                                                   

ВРЛО ДОБАР 

 

                                      

ДОБАР 

 

                     
ДОВОЉАН 

српски             

Број 

ученик

а 

               

Процена

т 

          

Број 

ученик

а 

     

Процена

т 

            

Број 

ученик

а 

      

Процена

т 

            

Број 

ученик

а 

    

Процена

т 

Изнад 

просека 
16 80% 4 20% 0 0 0 0 

Просечн

а 
2 50% 1 25% 1 25% 0 0 

Испод 

просека 
2 13,33% 8 53,33% 3 20% 2 13,33% 

 

 

Табела 6 

брзина 
3.разред  

                                                            

ОДЛИЧАН 

 

                                                   

ВРЛО ДОБАР 

 

                                      

ДОБАР 

 

                     
ДОВОЉАН 

успех             

Број 

ученик

а 

               

Процена

т 

          

Број 

ученик

а 

     

Процена

т 

            

Број 

ученик

а 

      

Процена

т 

            

Број 

ученик

а 

    

Процена

т 

Изнад 

просека 
18 90% 2 10% 0 0 0 0 

Просечн 2 50% 2 50% 0 0 0 0 
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а 

Испод 

просека 
6 40% 7 46,66% 2 13,33% 0 % 

 

 

У табелама број 5 и 6 процентуално је приказан утицај брзине 

читања на оцену из српског,80% ученика има одличну оцену из српског и 

краће време читања изнад просека.А 90% ученика има одличан општи 

успех и надпросечну  брзину читања за ту популацију, довољних  

закључених оцена из српског има 13%  и они најспорије читају,а такође 

имају и најслабији општи успех добар ,13% њих.  

 

Табела 7 

3. разред АS SD MAX MIN 

Разумевање 5,18 1,52 8 1 

Оцена из 

српског 

4,23 

 

0,84 5 2 

Општи успех 

ученика 

4,59 0,59 5 3 

Р< 0,001 

 

 

Табела 8 

Српски 
3. разред 

                                                            

ОДЛИЧАН 

 

                                                   

ВРЛО ДОБАР 

 

                                      

ДОБАР 

 

                     
ДОВОЉАН 

разумевањ
е 

            

Број 

ученик

а 

               

Процена

т 

          

Број 

ученик

а 

     

Процена

т 

            

Број 

ученик

а 

               

Процена

т 

          

Број 

ученик

а 

     

Процена

т 

Изнад 

просека 
11 64,71% 9 56,25% 1 33,33% 0 0% 

Просечна 4 23,53% 2 12,5% 1 33,33% 0 0% 

Испод 

просека 
2 11,76% 5 31,25% 2 18,18% 2 18,18% 

 

У табелама број 8 и 9 процентуално је приказан утицај разумевања 

читања на оцену из српског,  65,38 % ученика има одличну оцену из 

српског и одлично разумевање  читања изнад просека и 65,38% ученика 

има одличан општи успех и надпросечно  разумевање читања за ту 

популацију.  Добрих има 20 % и довољних закључених оцена из српског 

има 18,18% и они слабије  разумеју прочитано ,  а такође имају и 

најслабији општи успех добар ,20% њих.  
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Табела 9 

Разумевањ
е 
3.раазред  

                                                            

ОДЛИЧАН 

 

                                                   

ВРЛО ДОБАР 

 

                                      

ДОБАР 

 

                     
ДОВОЉАН 

успех             

Број 

ученик

а 

               

Процена

т 

          

Број 

ученик

а 

     

Процена

т 

            

Број 

ученик

а 

      

Процена

т 

            

Број 

ученик

а 

    

Процена

т 

Изнад 

просека 
17 65,38% 5 45,45% 0 0 0 0 

Просечна 5 19,23% 2 18,18% 0 0 0 0 

Испод 

просека 
4 15,38% 4 36,36% 2 20% 0 % 

 

На слици графикона 2 се јасно очитава утицај разумевања прочитаног на  

општи успех    

 (Графикон  2 ). На пресеку се јасно види утицај разумевања прочитаног 

на општи успех  ученика .  Линија пресека је јасни показатељ, како са 

порастом разумевања прочитаног расте и ниво општег успеха 

ученика.Табела број 1а  

( P  < 0,001),      ( P  < 0,001),  
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Графикон 2 Однос разумевања прочитаног садржаја и општег успеха код ученика 3. 

разреда 
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Графикон 3 Однос разумеванја прочитаног садржаја и закључене оцене из српског 

језика код ученика 3. разреда 

 

На слици графикона 3 се јасно очитава утицај разумевања прочитаног на закључену 

оцену из српског   

 (Графикон 3 ). На пресеку се јасно види утицај разумевања прочитаног на закључену 

оцену из српског. Линија пресека је јасни показатељ, како са порастом разумевања 

прочитаног расте и којефицијент закључене оцене из српског. 

( P  < 0,001),     ( P  < 0,001)  
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Табела 10 Процентуални приказ повезаности разумевања прочитаног и општег успеха 

ученика 

   

                                                                                                     

Табела 11 

Српски 
3. разред 

                                                            

ОДЛИЧАН 

 

                                                   

ВРЛО ДОБАР 

 

                                      

ДОБАР 

 

                     
ДОВОЉАН 

разумевањ
е 

            

Број 

ученик

а 

               

Процена

т 

          

Број 

ученик

а 

     

Процена

т 

            

Број 

ученик

а 

               

Процена

т 

          

Број 

ученик

а 

     

Процена

т 

Изнад 

просека 
11 64,71% 9 56,25% 1 33,33% 0 0% 

Просечна 4 23,53% 2 12,5% 1 33,33% 0 0% 

Испод 

просека 
2 11,76% 5 31,25% 2 18,18% 2 100% 

   

 

Упоређујући две компоненте које  се  објашњавају  кроз  однос  укупне   

варијансе  у  табели 11. На  приказу  графикона 3, на  пресеку се јасно види 

утицај разумевања прочитаног повезан са  општим  успехом  ученика.  

Линија пресека је јасни показатељ, како са порастом разумевања 

прочитаног расте и ниво  вредности закључене оцене  ученика  из српског 

језика и обратно, како вредност резултата  пада  испод линије пресека ,  

успех опада.  Нижи степен разумевања прочитаног повлачи  и  узрокује 

слабију оцену из српског.  Ипак, имамо два одлична и два врлодобра 

ученика са разумевањем испод просека.То нас наводи на закључак да је 

разумевање прочитаног повезано са успехом у учењу,али да на успех у 

учењу утиче и експлицитно и имплицитно учење.Па осим читања деца 

могу учити и кроз разговор са учитељима, родитељима и вршњацима  и 

гледањем телевизије.  

 

Разумевањ
е 
3.раазред  

                                                            

ОДЛИЧАН 

 

                                                   

ВРЛО ДОБАР 

 

                                      

ДОБАР 

 

                     
ДОВОЉАН 

Општи 
успех 

            

Број 

ученик

а 

               

Процена

т 

          

Број 

ученик

а 

     

Процена

т 

            

Број 

ученик

а 

      

Процена

т 

            

Број 

ученик

а 

    

Процена

т 

Изнад 

просека 
17 77,27% 5 22,27% 0 0 0 0 

Просечна 5 71,42% 2 28,57% 0 0 0 0 

Испод 

просека 
4 40% 4 40% 2 20% 0 % 
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Графикон 4 Однос разумевања прочитаног садржаја код ученика 3. разреда 

 

 

8.3 УТИЦАЈ РАЗУМЕВАЊА ПРОЧИТАНОГ ТЕКСТА У ОДНОСУ 

НА УСПЕШНОСТ УЧЕНИКА У ПОСТИГНУЋИМА ИЗ СРПСКОГ 

ЈЕЗИКА И ОПШТЕГ УСПЕХА УЧЕНИКА 4. РАЗРЕДА 
 

Табела 12 

Ученици  4. 

разреда 

AS SD  MAX MIN 

брзина 96,70 38,37 265 61 

Број грешака 1 1,26 7 0 

разумевање 6,03 1,65 8 0 

 

 

Ученици четвртог разреда имају бољу брзину читања,памте већи број 

чињеница и праве мањи број грешака при читању од ученика трећег 

разреда.Можемо закључити да фактор сазревања утиче на брзину читања  

и на разумевање прочитаног текста.Анализом наведених  података 

закључујемо да је фактор узраста повезан  са смањењем броја грешака и 

већом тачношћу, повећаном брзином читања и повећањем 

разумевањапрочитаног садржаја.  
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 У односу на резултате које постигла Чолић,(2021) просечна  брзина        

читања је 59,58 секунди  (СД=28,95,мин.=28.,макс.= 165). У истраживањима 

(С. Голубовић, Н. Јечменица, М. Панић, В. Жикић  2018.) просечна брзина     

читања је  44,32 секунде (СД = 11,76,мин.=26,макс.=72,12).  Брзина читања 

ученика четвртог разреда ОШ“Милан Ракић“, није у складу са узрасним 

нормама Хелене Сакс.  

 

 

 

У групи деце четвртог разреда  код два детета (2,12%), добијени резултати 

процене способности читања показали су да је самостално препричавање –  

разумевање прочитаног текста било веома лоше, на шта нам указује 

податак о свега три наведене чињенице  приликом реализације задатка.  

Приближни су резултатима које су добили (Невена Р. Јечменица, Славица 

М. Голубовић, 2018.)  при чему су деца четвртог разреда навела просечни 

број чињеница приликом препричавања текста (AS=6 .47; SD=2.49)  ,  а код 

деце која су имала дисграфичан рукопис просечна вредност запамћених 

чињеница је 3,73(СД=1,56,мин = 2,макс. = 8 .А и приближни су по 

вредностима резултата (Гордане Чолић, 2021),она је у свом истраживању 

добила просечни број наведених чињеница приликом препричавања текста 

5,28 (СД = 2,44, мин.=0,а макс = 9).  

 

Резултати броја грешака на задатку читања текста показују да деца 

четвртог разреда у просеку приликом читања теста  прав е 3,(СД

 2,67,Макс12 и мин 0). Чак троје деце имало  је број грешака у распону 

9 и 12  (двоје деце по 9 и једно 12 грешака) тј . 7,69%,  што  и није у складу 

резултата које су добили (Невена Р. Јечменица, Славица М. Голубовић,  

2018.),оне су добиле резултате да деца трећег разреда праве просечно више 

грешака у читању (AS=4.03; SD=3.85).  Није ни у складу са резултатима 

(Гордане Чолић,2021),она је добила да деца праве просечне гр ешке у 

просеку 1,78(СД=2,44,мин.=0,макс.=12).  
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t df 

 

 

  

One-

Sided p 

Two-

Sided p Lower Upper 

брзин

а 

15,541 36 <,001 <,001 96,703 84,08 109,32 

грешк

е 

3,687 36 <,001 <,001 1,000 ,45 1,55 

подац

и 

29,142 36 <,001 <,001 6,027 5,61 6,45 

 

Однос брзине и броја грешака, Р < 0,001  Што је мањи број грешака,  то 

је брзина читања већа и разумевање читања је боље код ученика 

четвртог разреда.  

Табела 13 

Ученици  4. 

разреда 

AS SD  MAX MIN 

брзина 96,86 38,37 265 61 

разумевање 6,03 1,26 8 3 

српски 4,54 0,60 5 3 

Општи успех 4,78 0,48 5 3 

 

Резултати у табели број 13 

Резултат дескриптивне статистике у погледу  просечне вредности брзине 

читања је 96,86 (SD = 38,37, MAX  =265, MIN  = 61), r = - 0,56 то је 

средње јака негативна корелација:  што је боља брзина читања то је 

успешност из српског већа,  Р = 0,000129 тј. Р = 0,000.   Oпшти успех 

ученика je повезан са  брзином читања ,  r  = - 0,68 то је негативна средње 

јака корелација,  што је бољи општи успех ученика, читање је брже.  

Р=0,000523*10-43  Р<0,001 утицај брзине читања на општи усп ех ученика  

није статистички значајан.  

 Разумевања прочитаног текста и закључене оцене из српског језика: 

Просечни број запамћених  података је 6,03,(  SD =1,26,  MAX = 8 ,MIN = 

3).  Просечна закључена оцена српског језика је 4,54(SD = 0,60, MAX = 5,  

MIN = 3).  Утврђена је потпуна  корелација  r = 1, значи да  је  разумевање 

прочитаног текста повезано са  закљученом  оценом  из српског језика.  

Просечни општи успех ученика је 4,78, (SD =0,48, MAX = 5, MIN = 

3)Утврђена је јака корелација r = 0,9 , Р  < 0,001 ,  што значи  да је 

разумевање прочитаног повезано са  општим  успехом  ученика,али није 

статистички значајно.   

Утицај разумевања прочитаног на  постигнућа закључених оцена из 

српског и  општи успех r  = 0,9;  Општи успех у односу на разумевање r  = 
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1 налази се у потпуној корелацији; Српски у односу на разумевање и 

општи успех ученика r = 1; налази се у потпуној корелацији. P < 0 ,001 и 

да је повезано са општим успехом,али није статистички значајно.  

Резултати ученика четвртог разреда нам потврђују да код ђака. четвртог 

разреда разумевање прочитаног текста приликом г ласног читања утиче на 

успех ученика из српског језика и на општи успех ученика ,али није 

статистички значајно.  

Ученици четвртог разреда читају знатно боље него ученици трећег 

разреда, памте већи број чињеница и праве мањи број грешака и имају 

ефикаснију брзину читања (краће време читања,чиме им се повећава 

разумљивост текста.).    

 

Табела 14 

Разумевањ
е 
4. разред 

                                                            
ОДЛИЧАН 
 

                                                   
ВРЛО ДОБАР 
 

                                      
ДОБАР 
 

                     
ДОВОЉАН 

српски             
Број 
ученик
а 

               
Процена
т 

          
Број 
ученик
а 

     
Процена
т 

            
Број 
ученик
а 

      
Процена
т 

            
Број 
ученик
а 

    
Процена
т 

Изнад 
просека 

11 50% 3 23,08% 1 50% 0 0 

Просечна 7 31,82% 4 30,77% 0 0 0 0 

Испод 
просека 

4 33,33% 6 46,15% 1 50% 0 % 
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Графикон 5 Однос разумевања прочитаног садржаја и оцене из српског језика, код 

ученика 4. разреда 

 

 

Анализом приказа резултата приказаних у графикону број 5 о односу 

разумевања прочитаног сдржаја и оцене из српског језика, код ученика 

4.разреда, јасно видимо на линији пресека резултата да је највећи раст 

разумевања прочитаног садржаја између нивоа врлодобрих и одличних 

оцена из српског језика.  

 

Анализом приказа резултата приказаних у графикону број 6 о 

односу разумевања прочитаног сдржаја и општег успеха ученика, код 

ученика 4.разреда, јасно видимо на линији пресека резултата да је 

највећи раст разумевања   прочитаног садржаја између нивоа врлодобрих 

и одличног општег успеха  ученика .Линија која обухвата највећи део 

разумевања  где се налази ниво одличних ученика .Што је одлични успех  

у просеку израженији успешније је разумевање.  
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Графикон 6 Однос разумевања прочитаног садржаја и оцене и општег успеха, код 

ученика4. разреда 

 

 

 

Графикон 7  Однос брзине прочитаног сдржаја и оцене и општег успеха ученика, код 

ученика 4.разреда 

 

 



61 
 

Табела 15 Утицај разумевања на општи успех  AS = 6 

Разумевање 
4. разред 

                                                            
ОДЛИЧАН 
 

                                                   
ВРЛО ДОБАР 
 

                                      
ДОБАР 
 

                     
ДОВОЉАН 

успех             
Број 
ученика 

               
Проценат 

          
Број 
ученика 

     
Проценат 

Број 
ученика 

  
Проценат           

 Број 
ученика              

          
проценат 

Изнад 
просека 

13 43,34% 2 40% 0 0% 0 0% 

Просечна 11 36,66% 0 0% 0 0% 0 0% 

Испод 
просека 

6 20% 4 33,33% 1 100% 0  

 

Табела 16 АS 96,86 

брзина 
4. разред 

ОДЛИЧАН 
 

ВРЛО ДОБАР 
 

ДОБАР 
 

ДОВОЉАН 

успех Број 
ученика 

Проценат Број 
ученика 

Проценат Број 
ученика 

Проценат Број 
ученика 

проценат 

Изнад 
просека 

25 92,59% 2 7,41% 0 0% 0 0% 

Просечна 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 

Испод 
просека 

2 28,57% 3 42,85% 2 28,57% 0  

 

 

Табела 17 АS 96,86 

брзина 
4. разред 

                                                            
ОДЛИЧАН 
 

                                                   
ВРЛО ДОБАР 
 

                                      
ДОБАР 
 

                     
ДОВОЉАН 

српски             
Број 
ученика 

               
Проценат 

          
Број 
ученика 

     
Проценат 

Број 
ученика 

  
Проценат           

 Број 
ученика              

          
проценат 

Изнад 
просека 

17 62,96% 10 37,037% 0 0% 0 0% 

Просечна 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 

Испод 
просека 

1 16,66% 3 50% 2 33,33% 0  
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8.4 .Резултати брзине читања и разумевања прочитаног код 

ученика 4. разреда  

 

Табела 18 Дескриптивна статистика броја грашака код дечака  аритметичка 

средина 1,88 ≈2 

Број грешака Број ученика проценти 

изнад 17 48,57% 

просек  8 22,85% 

испод 10 28,57% 

 

Табела 19 аритметичка средина 5,76 ≈6 

разумевање Број дечака проценат 

Изнад  просека 10 28,57% 

просек 14 40% 

Исподпросека 11 31,43% 

 

Табела 20 аритметичка средина 114,40 ≈**116/119(prosek 

брзина Број дечака проценат 

Изнад  просека 22 62,85% 

просек 2 5,72% 

Исподпросека 11 31,42% 

 

Табела 21 Однос  разумевања и броја грешака код девојчица аритметичка средина 

2,49 ≈2 

Број грешака Број девојчица проценти 

изнад 25 60,98% 

просек  6 14,63% 

испод 10 24,39% 

  

Табела 22   Разумевања код девојчица аритметичка средина 4,49 ≈5 

разумевање Број девојчица проценат 

Изнад  просека 23 56,10% 

просек 8 19,51% 

Испод просека 10 24,39% 
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Табела 23 Брзина читања код девојчица израђена у процентима 

брзина Број девојчица проценат 

Изнад  просека 25 60,97% 

просек 2 4,87% 

Испод просека 14 34,146% 

 

 

 

 

8.4.Однос брзине читања,разумевања прочитаног и броја 

грешака код дечака  (трећег и четвртог разреда)  
 

Табела 24  

Варијабле           N            АS            SD MAX    MIN 

Брзина           35          114,40   44,819   217     61 

Број грешака           35              1,83 1,823       7       0 

Разумевање           35              5,86  1,478       8       1 

 

Корелација између брзине,  тачности и разумевања прочитаног :  

брзина и разумевање   r  = - 0,41         P < 0,001 

брзина и број грешака r = 0,56         P< 0,0 01     Резултати статистике 

приказани у Табели 3. у погледу брзине читања и броја грешака и 

разумевању прочитаног.  Просечна брзина читања целог текста износила 

је 114,40 (SD = 44,819,MAX = 217, MIN = 61). Просечан број наведених 

чињеница био је 6 (SD = 1,79, MAX = 8, MIN = 1). Просечан број 

погрешно прочитаних речи био је 2 (SD = 1,83, MAX = 7, MIN = 0).  

Применом методе Пирсонове корелације испитана је веза између 

поменутих аспеката читања.  Утврђена је статистички значајна и 

негативна релативно слаба корелација између брзине и разумевања 

прочитаног (r = -0,41, P< 0,001). Што значи, већа брзина читања има 

утицаја на разумевање  прочитаног. Даље  је уочена позитивна средње 

јака корелација између брзине читања и броја  грешака, (r = 0,56, P< 

0,001), то значи да је брже,течније  читање повезано са мањим бројем 

грешака.  Што је испод норми Хелене Сакс.  Утицај разумевања и брзине 

читања на закључену оцену из српског и општи успех ученик a у 

односу на пол - дечаци.  Р< 0,001  

Однос између брзине,  броја грешака и разумевања прочитаног,  али 

није статистички  значајана.Што је време читања краће,  број грешака 

је мањи и број запамћених података је већи,тј.  разумевање 

прочитаног је боље.  
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One-Sample Statistics 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

разуме 35 5,86 1,478 ,250 

бр,гре

ш. 

35 1,83 1,823 ,308 

брзина 35 114,40 44,819 7,576 

 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df 

Significance 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

One-

Sided p 

Two-

Sided p Lower Upper 

разуме 23,443 34 <,001 <,001 5,857 5,35 6,36 

бр,греш. 5,935 34 <,001 <,001 1,829 1,20 2,45 

брзина 15,101 34 <,001 <,001 114,400 99,00 129,80 

  

Р< 0,001  

Однос између брзине,  броја грешака и разумевања прочитаног није 

статистички значајан.  Што је време читања краће,  број грешака је мањи и 

број запамћених података је већи,тј. Разумевање прочитаног је боље.  r = 

0,93 ,  закључена оцена из српског је у јакој корелацији са разумевањем 

прочитаног текста.(Р<0,001) ,али није статистички  значајна.  Kорелација 

између општег успеха дечака и разумевања прочитаног износи r =1,јака 

корелација,  али није статистички значајна Р < 0,001  

Ученици који боље читају,тј . имају краће време   читања  и читају течније ,  

мањи број грешака и више запамћених података ,тј.боље  је  разумевање 

прочитаног текста ,  имају већу закључену оцену из српског.  А такоће 

имају и бољи општи успех .  (Р < 0,001),  разумевање прочитаног текста 

има утицаја на закључену оцену из српског код ученика мушког пола,али 

није статистички значајно.  

Разумевање прочитаног је повезано са  закљученом  општим  успехом  

ученика мушког пола, али није статистички значајно .  Р < 0,001  

Утицај варијатета брзине гласног читања, и разумевања прочитаног  на 

закључену оцену из српског и на општи успех ученика код дечака 3.  и 4.  

разреда  (по полу)  је повезано  ,  али није статистички значајно .  
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Табела 25 Дечаци 3, и 4. разреда    

Дечаци 3. 4. 

разреда 

АS SD MAX MIN 

Брзина 114,40 44,819 217 61 

Разумевање 5,86 1,47 8 1 

Српски 4,31 0,867 5 2 

Општи успех 4,66 0,59 5 3 

 

 

 

Приказани резултати мерења односа брзине читања, броја грешака и разумевања 

прочитаног и њихове повезаности са закљученом оценом из српског и нивом резултата 

општег успеха ученика. 

 

 

 

 

 

 t df 

Significance 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

One-

Sided p 

Two-

Sided p Lower Upper 

разум

е 

23,443 34 <,001 <,001 5,857 5,35 6,36 

бр,гре

ш. 

5,935 34 <,001 <,001 1,829 1,20 2,45 

брзин

а 

15,101 34 <,001 <,001 114,400 99,00 129,80 

српск

и 

29,447 34 <,001 <,001 4,314 4,02 4,61 

успех 46,599 34 <,001 <,001 4,657 4,45 4,86 

 

 

Р< 0,001,варијетети брзине гласног читања су повезани са закљученом 

оценом  из српског,али нису статистички значајни, код ученика мушког 

пола.  

Р< 0,001,варијетети брзине гласног читања су  повезани са  општим  

успехом  ученика ,  мушког пола,али нису статистички значајни.   
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Резултат дескриптивне статистике у погледу пр осечне вредности брзине 

читања је 114,40 (SD =44,819 ,  MAX  =217, MIN  = 61),  r  = - 0,63 то је 

средње јака негативна корелација.што је боља брзина читања то је 

успешност из српског већа, тј  што је боља оцена из српског то је читање 

брже ,Р = 3,04743*10 -29 тј. Р = 0,000. А на општи успех ученика и односа 

утицаја брзине читања , r = - 0,65 то је негативна средње јака корелација,  

што је бољи општи успех ученика ,читање је брже. Р = 0,000527 утицај 

брзине читања на општи успех ученика  мушког пола има утицаја,али  није 

статистички значајан.Р < 0,001.  

Разумевања прочитаног текста и закључене оцене из српског језика: 

Просечни број запамћених  података је 5,82,( SD =1,49, MAX = 8 MIN = 

1). Просечна закључена оцена српског језика је 4,31(SD = 0,867, MAX = 

5, MIN = 2),  

Просечно постигнуће општег успеха је 4,69,( SD = 0,59, MAX = 5, MIN 

=3) 

Утврђена је статистички значајна, јака корелација r = 0,93 ,што значи да 

разумевање прочитаног текста утиче на оцену из српског језика, Р < 

0,001. Утврђена је статистички значајна, потпуна корелација r = 1 , Р < 

0,001, што знањи да разумевање прочитан ог утиче на општи успех 

ученика ,мушког пола, али није  статистички значајно  Р < 0,001.  

Р< 0,001,разумевање прочитаног је повезано са закљученом оценом из 

српског код ученика мушког пола, али није статистички значајно.  

Р< 0,001,разумевање прочитаног је повезаног са општим успехом ученика 

мушког пола, али није статистички значајно.  

Дечаци читају мало боље него девојчице и то у погледу разумевања и 

брзине мада девојчице постижу бољи успех.  Та разлика је није 

статистички значајна на нивоу.P < 0,001  
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Графикон 8 Oднос разумевања прочитаног садржаја и општег успеха, код дечака 3. и 

4. разреда 

 

 

8..5.Резултати брзине,читања и разумевања прочитаног код девојчица 

3. и 4. разреда  у односу на закључену оцену из српског и општег 

успеха 
 

Табела 26 Однос брзине, разумевања и броја грешака код девојчица 3. и 4. разреда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варијабле Број 
девојчица 

АS SD MAX MIN 

Брзина 41 130,78 62,793 302 64 

Број 
грешака 

41 2,49 2,908 12 0 

Разумевање 41 5,49 1,614 8 1 
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One-Sample Statistics 

 N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

брзина 41 130,78 62,793 9,807 

Бр 

,греш. 

41 2,49 2,908 ,454 

разумев

а 

41 5,49 1,614 ,252 

српски 41 4,44 ,709 ,111 

успех 41 4,71 ,512 ,080 

 

 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df 

Significance 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

One-

Sided p 

Two-

Sided p Lower Upper 

брзина 13,336 40 <,001 <,001 130,780 110,96 150,60 

Бр ,греш. 5,478 40 <,001 <,001 2,488 1,57 3,41 

разумева 21,767 40 <,001 <,001 5,488 4,98 6,00 

српски 40,099 40 <,001 <,001 4,439 4,22 4,66 

успех 58,864 40 <,001 <,001 4,707 4,55 4,87 

 

 

 

 

 

One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

брзина 34 115,97 44,505 7,633 

разуме 34 5,82 1,487 ,255 

српски 34 4,29 ,871 ,149 

успех 34 4,65 ,597 ,102 

брзина 41 130,78 62,793 9,807 

бр, греш. 41 2,49 2,908 ,454 

разумева 41 5,49 1,614 ,252 

српски 41 4,44 ,709 ,111 

успех 41 4,71 ,512 ,080 
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One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df 

Significance 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

One-

Sided p 

Two-

Sided p Lower Upper 

брзина 15,194 33 <,001 <,001 115,971 100,44 131,50 

разуме 22,840 33 <,001 <,001 5,824 5,30 6,34 

српски 28,734 33 <,001 <,001 4,294 3,99 4,60 

успех 45,382 33 <,001 <,001 4,647 4,44 4,86 

брзина 13,336 40 <,001 <,001 130,780 110,96 150,60 

бр,греш. 5,478 40 <,001 <,001 2,488 1,57 3,41 

разумева 21,767 40 <,001 <,001 5,488 4,98 6,00 

српски 40,099 40 <,001 <,001 4,439 4,22 4,66 

успех 58,864 40 <,001 <,001 4,707 4,55 4,87 

 

 

 

 

 

Графикон 9 Однос брзине читања и броја грешака 
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Корелација између брзине,тачности и разумевања прочитаног :  

брзина и разумевање   r  = - 0,47        P  P < 0,001  

брзина и број грешака r = 0,55         P  < 0,001 

Резултати статистике приказани у Табели 9 .  у погледу брзине читања и 

броја грешака и разумевању прочитаног.Просечна брзина читања целог 

текста износила је 130,78 (SD = 60,17, MAX = 302, MIN = 64).Просечан 

број наведених чињеница био је 5 (SD = 1,61, MAX = 8, MIN = 

1).Просечан број погрешно прочитаних речи био је 2 (SD = 2,91, MAX = 

12, MIN = 0).  

Применом методе Пирсонове корелације испитана је веза између 

поменутих аспеката читања.Утврђена је статистички значајна и негативна 

релативно слаба корелација између брзине и разумевања прочитаног (r = 

- 0,47, P< 0,001).  Што значи  да је  већа брзина читања повезана са  

разумевањем  прочитаног  и обрнуто споро читање утиче на смањено 

разумевање прочитаног текста,  али није  статистички значајна .  Позитивна 

средње јака корелација између брзине читања и броја грешака, (r = 0,5 5, 

P<0,001),  то значи да је брже читање повезано са мањим бројем грешака 

и да течније читање повезано са  мањим  бројем  грешака код ученица 3. и 

4. разреда,али да није статистички значајно.  

Девојчице имају мању брзину читања (спорије читају)  од дечака,у 

просеку праве једнак број грешака као дечаци и памте мањи број 

чињеница.Једна девојчица је чак имала 12 грешака и само 4 запамћењене 

чињенице и брзину читања  230 секунди, друга девојчица је имала брзину 

читања 302 секунде, 2 запамћене чињенице и 3 грешке,а треће је имала 

чак 1 запамћену чињеницу,3 грешке брзину читања 141 секунду.Т о је 

били изузетно лоши резултати читања и стога  можемо сумњати на могућу 

дислексију (3,94%).   

На графикону број 10 можемо видети како се око линије пресека групишу 

резултати брзине читања девојчица у односу н а закључену  оцену из  

српског.  Девојчице са изразито слабим резултатима се групишу око оцене 

3 (добар),док  се  са одличном и врлодобром оценом се групишу девојчице 

са солидним  резултатима.  
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Графикон 10 Утицај брзине читања прочитаног на закључену оцену из српског код 

девојчица 3. и 4. разреда 

 

Табела 27 

Девојчице 

 3. и 4. разред 

          N          АS           SD MAX   MIN 

Брзина          41         130,78           62,793 302 64 

Разумевање                        41           5,49             1,614    8  1 

Српски          41          4,44             0,709    5   3 

Општи успех          41           4,71              0,51     5   4 

 

Резултати статистике приказани у Табели 27 .  а у погледу брзине 

читања и броја грешака и разумевања прочитаног 5,49.Просечна брзина 

читања целог текста износила је 130,78 (SD = 62,793, MAX = 302, MIN = 

64).Просечан број наведених чињеница био је 5,49 (SD = 1,614, MAX = 8, 

MIN = 1).Просечан број погрешно прочитаних речи био је 2 (SD = 2,49, 

MAX = 12, MIN = 0).  

 Применом методе Пирсонове корелације испитана  је веза између 

поменутих аспеката читања.Утврђена је статистички значајна потпуна 

корелација између закључене оцене из српског и разумевања прочитаног 

(r = 1,  P < 0,001).  То значи, да је већи број  запамћених  чињеница  био  

праћен бољим разумевањем прочитаног. Даље је уочена  потпуна 

корелација између разумевања и општег успеха читања девојчица (r = 1,  

P<0,001),  то значи да је  боље разумевање прочитаног повезано са  општим  

успехом девојчица.  Резултати у погледу брзине читања и закључене 

оцене из српског ,   је у негативној, средње јакој корелацији r =  - 0,67 , 

што је боља оцена из српског то је време читања краће, P<0,001.   

Варијетети брзине гласног  читања у односу на општи успех ученика   су 
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повезани: што је брзина читања већа,  (време читања краће) и општи 

успех бољи,али није статистички значајно.  

Девојчице имају слабију  брзину гласног читања у односу на 

дечаке,и нешто мањи број запамћених чињеница.Дечаци читају боље,али 

немају бољи успех од девојчица.  

Брзина гласног читања је повезана са  општим  успехом  девојчица 3.  

и 4. разреда,али нема статистичку значајност.  P<0,001 

Брзина гласног читања је повезана са закљученом оценом  из 

српског  код  девојчица 3. и 4. разреда,али нема статистичку значајност.  

P<0,001 

Разумевање прочитаног   је повезано са  општим  успехом  девојчица 

3. и 4. разреда,али нема статистичку значајност.  P<0,001 

 Разумевање прочитаног  је повезано са закљученом оценом  из 

српског  код девојчица 3.  и 4. разреда,али нема статистичку значајност.  

P<0,001 

 

 

 

Графикон 11 утицај брзине читања на закључену оцену из српског код девојчица 
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Табела 28 

 

 

Табела 29 Поређење резултата параметра читања између дечака и девојчица 

 

Резултати су добијени компаративном анализом варијабли елемената 

читања дечака и девојчица  „Оne simple test/om t/ testom.Резултати 

компаративне статистике налазе се у табели 29. 

Анализом упоредних резултата брзине ,броја греш ака и разумевања 

прочитаног, приказују се бољи резултати читања у корист дечака како у 

погледу брзине читања,тако и у погледу броја грешака  и разумевања 

прочитаног који су повезани са закључ еном оценом из српског и општим 

успехом ученика ,али  нису  статистички значајни  (P<0,001) и да 

варијетети гласног читања имају повезаност  са  закљученом оценом  из 

српског језика.  Варијетети гласног читања имају повезаност са  општим  

успехом  ученика.  (P<0,001) ,али нису статистички значајни  Ако 

упоредимо резултате упоређивања читањаизмеђу дечака и девојчица које 

су добиле( С. Голубовић, Н. Јечменица, М. Панић, В. Жикић):Р езултати 
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процене читања код дечака и девојчица са дисграфичним рукописом 

Брзина читања (секунде) Број грешака Разумевање прочитаног материјала  

Дечаци(Брзина Min  30,00  Max 100,10  AS 52,24 SD 20,34  ) Број грешака, 

Min 2,  Max 8, Max 4,22,  SD 2,10  Разумевање  Min 2,  Max10, AS 6,67, SD 

2.50) Девојчице (Min 33,81 Max, 60,33 ,  АS 44,26, SD број грешака:  Min 2,  

Max 4, АS 3,25, SD 0,95   разумевање:  Min 6,  Max 10,  AS, 8,25, SD 

1,70)што није у складу са њиховим истраживањима, код њих су резултати 

истраживања испољили у корист девојчица ,а у овом истраживању у 

корист дечака.  

Табела 30 Однос  разумевања и броја грешака код девојчица аритметичка средина 

2,49 ≈2 

Број грешака Број девојчица проценти 

изнад 25 60,98% 

просек  6 14,63% 

испод 10 24,39% 

 

 

  

Табела 31    Разумевања код девојчица  аритметичка средина 4,49 ≈5 

разумевање Број девојчица проценат 

Изнад  просека 23 56,10% 

просек 8 19,51% 

Испод просека 10 24,39% 

 

Табела 32 Брзина читања   код девојчица аритметичка средина 130,78≈ (просек 

читања од119-125) 

брзина Број девојчица проценат 

Изнад  просека 25 60,97% 

просек 2 4,87% 

Испод просека 14 34,146% 
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Табела 33 аритметичка средина 2,49 ≈2 

девојчице 
 3. и 
4. разред 

                                                            
ОДЛИЧАН 
 

                                                   
ВРЛО ДОБАР 
 

                                      
ДОБАР 
 

Српски 
Разумевање- 
 

            
Број 
ученика 

               
Проценат 

          
Број 
ученика 

     
Проценат 

Број 
ученика 

  
Проценат           

Изнад 
просека 

17 73,91% 5 38,46% 1 20% 

Просечна 3 13,40% 3 23,70% 2 40% 

Испод 
просека 

3 13,40% 5 38,46% 2 40% 

 

 

 

Графикон 11 Однос разумевања  читања и закључне оцене из српског кодод девојчица 

 

Табела 34 

девојчице 
 3. и 
4. разред 

                                                            
ОДЛИЧАН 
 

                                                   
ВРЛО ДОБАР 
 

                                      
ДОБАР 
 

Српски 
Брзина 

            
Број 
ученика 

               
Проценат 

          
Број 
ученика 

     
Проценат 

Број 
ученика 

  
Проценат           

Изнад 
просека 

21 84% 4 16% 0 0% 

Просечна 3 60% 0 % 2 40% 

Испод 
просека 

0 % 9 75% 3 25% 
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Табела 35 

девојчице 
 3. и 4. 
разред 

                                                            
ОДЛИЧАН 
 

                                                   
ВРЛО ДОБАР 
 

                                      
ДОБАР 
 

Успех 
Разумевање- 
 

            
Број 
ученика 

               
Проценат 

          
Број 
ученика 

     
Проценат 

Број 
ученика 

  
Проценат           

Изнад 
просека 

20 86,95% 3 13,04% 0 0% 

Просечна 6 75% 1 12.5% 1 12,5% 

Испод 
просека 

5 50% 5 50% 0 0% 

 

 

 

Графикон 12 утицај брзине прочитаног на општи успех  девојчица 5е 

 

 

 

Табела 36 Однос брзине ,броја грешака и разумевања прочитаног код дечака 3. и 4. 

разреда 

Ученици 3. и 

4. разреда 

    АS           SD        MAX          MIN 

брзина 124,07 55,405 302 61 

Број грешака 2,21 2,479 12 0 

разумевање 5,64 1,557 8 1 

српски 4,37 ,785 5 3 

успех 4,68 ,549 5 3 
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( Р<,001)  

 Брзина читања, број грешака приликом читања текста, као и број 

успешно наведених чињеница приликом препричавања прочитаног 

материјала приказани су кроз минималне и максималне вредности, 

просечне вредности и одступања за сваки од испитиваних чинилаца 

посебно.  

 

Анализирајући број тачно наведених чињеница приликом 

препричавања,  утврдили смо да има   разлика између дечака и девојчица ,  

упркос томе што минималне и просечне вредности иду у корист де чака. У 

групи дечака код два детета (2,63%), добијени  резултати процене 

способности читања показали су да је самостално препричавање –  

разумевање прочитаног текста било веома лоше, на шта нам указује 

податак о свега  три  наведене чињенице приликом реализације задатка ,а 

код једног дечака само једна наведена чињеница тј.(1,31%).У групи  код 

девојчица ,једно дете је запамтило само једну чињеницу тј.(1,31 %),једно 

дете само две чињенице(1,32%) и једн о дете само три 

чињенице(1,32%),важних у односу на мање важне чињенице 

представљало је посебан проблем за одређени број деце  приликом 

препричавања прочитаног текста.Што није у складу са резултатима које 

су добили (С. Голубовић, Н. Јечменица, М. Панић, В. Жикић,2019)  

 

 

 

 

8.6 .Резултати брзине и разумевања читањадеце мешовитог узраста 
                                                            

One-Sample Statistics 
 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

брзина 76 124,07 55,405 6,398 

бр,греш. 76 2,21 2,479 ,286 

разуме 76 5,64 1,557 ,180 
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One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df 

Significance 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

One-

Sided p 

Two-

Sided p Lower Upper 

брзина 19,393 75 <,001 <,001 124,067 111,32 136,81 

бр,греш. 7,734 75 <,001 <,001 2,213 1,64 2,78 

разуме 31,380 75 <,001 <,001 5,640 5,28 6,00 

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df 

Significance 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

One-

Sided p 

Two-

Sided p Lower Upper 

брзина 19,393 74 <,001 <,001 124,067 111,32 136,81 

бр,греш. 7,734 74 <,001 <,001 2,213 1,64 2,78 

разуме 31,380 74 <,001 <,001 5,640 5,28 6,00 

српски 48,276 74 <,001 <,001 4,373 4,19 4,55 

успех 73,798 74 <,001 <,001 4,680 4,55 4,81 

 

 

 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

брзина 76 124,07 55,405 6,398 

бр,греш. 76 2,21 2,479 ,286 

разуме 76 5,64 1,557 ,180 

српски 76 4,37 ,785 ,091 

успех 76 4,68 ,549 ,063 
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Анализом резултата дескриптивне статистике (r = -0,63;  P <,001),што 

значи да је брзина читања у негативној у средње јакој негативној 

корелацији са општим успехом ученика,али није статистички значајна .  

(r  =-0,63;  P <0,001) 

Брзина читања је у релативно слабој негативној корелацији са 

закљученом оценом из српског језика,али није статистички значајна.  

(r  =-0,49;  P <0,001)  

У односу на резултате које постигла Чолић,(2021)просечна брзина 

читања је 59,58 секунди(СД=28,95,мин.=28.,макс.= 165).У 

истраживањима (С. Голубовић, Н. Јечменица, М. Панић,  В.Жикић 2018.)  

просечна брзина читања је 44,32 секунде (SD = 11,76,мин  =26,макс  

=72,12).Брзина читања ученика ОШ“Милан Ракић“, није у складу са 

узрасним нормама Хелене Сакс.  Брзина читања деце мешовитог узраста 

је N 76   ,AS =124,07 (SD= 55,405 мин.61,макс 302).  

Анализом резултата  разумевања  прочитаног садржаја,број 

запамћених података  деце мешовитог узраста N = 76 AS=5,64 Max=8 ,Min 

=1)У групи деце  ( мешовитог  узраста  )  трећег и  четвртог разреда  код 

двоје деце  (2,12%), добијени резултати процене способности читања 

показали су да је самостално препричавање  –  разумевање прочитаног 

текста било веома лоше, на шта нам указује податак о свега три наведе не 

чињенице  приликом  реализације задатка. Наспрам  резултата  које су 

добили (Невена Р. Јечменица, Славица М. Голубовић, 2018.)при чему су 

деца четвртог разреда навела просечни број чињеница пр иликом 

препричавања текста (AS=7,37 ;  SD=1,44) ,  а код деце која су имала 

дисграфичан рукопис просечна вредност запамћених чињеница је 

7,48(СД=1,92,мин = 2,макс. = 8.А и приближни су по вредностима 

резултата (Гордане Чолић, 2021),она је у свом истраживању добила 

просечни број наведених чињеница приликом препричавањ а текста 5,28 

(СД = 2,44, мин.=0,а макс = 9).  

Резултати броја грешака на задатку читања текста показују да  деца  ( 

мешовитог узраста)  трећег и  четвртог разреда у просеку приликом 

читања теста  праве  АS  = 2,21,(SD =2,479 ,MIN=0      MAX = 12) ,(СД

 2,67,Макс12 и мин 0).А чак троје деце имало је број грешака у 

распону 9 и 12(двоје деце по 9 и једно 12 грешака -они су ученици трећег 

разреда.) тј.  7,69% наспрам  резултата које су добили (Невена Р. 

Јечменица, Славица М. Голубовић, 2018.),оне су добиле резултате да 

деца трећег разреда праве просечно више грешака у читању (AS=4 ,03; 

SD=3,85).Није ни у складу са резултатима (Гордане Чолић,2021),она је 

добила да деца праве просечне грешке у просеку 

1,78(СД=2,44,мин.=0,макс.=12).  

Резултати ученика ове групе деце стварају недоумицу,да ли је 

овакав резултат ,који није у складу са резултатима претходно споменутих 

истраживања,  исход промењених услова живота у ко јима су се деца 
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развијала, док су се  обучавала у усвајању академских вештина читања и 

писања.Ова група деце се обучавала у савлађивању процеса читања и 

писања у периоду 2020 године када су вртићи и школе били затворени,те 

нису били изложени подучавању на настави нити интерактивним 

утицајима средине у којима би  у контексту комуникативне ситуације  

самостално богатили речник узајамном комуникацијом са околином. 

Такође су деца носила маске док су била у комуникацији са својом 

ближом и даљом околином тј.  у школи, вртићу у превозу по маркетима и 

продавницама, тако да су била ускраћена за визуелни приказ 

комуникације саговорника .  Како претходно нисмо извршили мерење 

способности читања код те деце,не можемо упоредити резултате  да би 

смо извршили значајне закључке.Али ако брзину и разумевање 

прочитаног упоредимо са резултатима других истраживања која су 

вршена  закључно са 2018 годином видећемо да су ти резултати више од 

два пута (бржи) бољи у односу на децу мешовите групе Ош“Милан 

Ракић“,чије је мерење  извршено 2022 године.Ипак резултати разумевања 

прочитаног су показали приближне резултате у поредивим резултатима из 

2018 године наспрам  Чолић .  

  

 

 

 

Табела 37  

Мешовита 
Група 3. и 
4.разреда 

ОДЛИЧАН 

 
ВРЛО ДОБАР 

 
ДОБАР 

 

Успех 
разумевање 

Број 

ученика 
Проценат Број 

ученика 
Проценат Број 

ученика 
Проценат 

Изнад 

просека 
38 84,44% 7 15,55% 0 0 

Просечна 8 53.33% 5 33,33% 2 13,33% 

Испод 

просека 
6 37,5% 8 50% 2 12,5% 

 

Ако погледамо резултате из табеле 37 опазићемо да 21,05% ученика 

чита са разумевањем испод просека,при томе њих 6 има одличан 

успех(37,5%),8 њих има врлодобар  успех (50%) и  2 има добар успех(12%) 

њих.Ако упоредимо са резултатима које је дао (UNESCO, 2021a) .   

Потенцијални утицај пандемије на језички развој и читање, због 

затварања школа услед пандемије  су  ученици од трећег до седмог разреда 

просечно смањили постигнуће у читању за око 35%. Аутори су 

сугерисали да је смањење постигнућа на задацима читања неравномерно 

међу ученицима, при чему су најбољи ученици показали и најмању стопу 



81 
 

смањења постигнућа на наведеним задацима.и комуникативне 

способности код деце.Kuhfeld et al ,  2020) који су показали да је код 

ученика од трећег до седмог разреда просечно постигнуће у читању 

опало за  око 35% током 2020 .Бао и сарадници (Bao et al. ,  2020а)  

спровели лонгитудинално  истраживање са циљем да утврде утицај 

затварања школа због COVID -19 на језичке способности деце млађег 

школског узраста.Батеријом тестова за процену рецептивног и 

експресивног језика утврдили да се стопа развоја језичких способности 

током периода затварања школа у пролеће 2020. године у просеку 

смањила за 67%.Паралелно са испитивањем развоја способности 

рецептивног и експресивног језика, иста група аутора (Bao et al.,  2020b) 

је испитивала развој читалачких способности током пандемије COVID -

19. У периоду од  1. јануара до 1.  септембра 2020 године, утврдили су 

укупно смањење успешности за 31% на датом узорку деце.То би могло да 

нас наведе да поставимо питање ,да ли  су  резултати које су постигли 

ученици мешовите групе резултирали у таквим процентима због 

измењених социоекономских услова у којима су се развијели у условима 

пандемије.Деца нису могла да добију адекватну подуку стручног кадра 

када су се описмењавала, нити су била изло жена условима усвајања 

говора у контексту комуникативних ситуација које нуде образовни 

колективи и можда ношење маске на часовима је такође могло дати 

допринос таквом комуникативном напретку,с обзиром да је на усвајање 

вештине читања ,битан утицај има развој говора.  

 

Табела 38 

Мешовита 
Група 3. и 
4.разреда 

ОДЛИЧАН 

 
ВРЛО ДОБАР 

 
ДОБАР 

 
довољан 

Српски 
разумевњ

е 

Број 

ученик

а 

Процена

т 
Број 

ученик

а 

Процена

т 
Број 

ученик

а 

Процена

т 
Број 

ученик

а 

Процена

т 

Изнад 

просека 
29 61,71% 16 34,05% 2 4,25%   

Просечна 6 4,285% 6 4,285% 2 14,28%   

Испод 

просека 
4 26,26% 7 46,66% 2 1% 2 13,33% 

 

 

Свакако да деца са добрим говорно - језичким развојем држе корак у 

односу на захтеве школске средине и много  успешније усвајају сложене 

захтеве који се налазе пред њима у односу на децу која имају тешкоће у 

говорно-језичком развоју.Ако погледамо резултате статистике изложене 

у табели број  7б ,видећемо да 19,73% има разумевање прочитаног испод 

просека у односу на укупан број деце,а четворо има одличан 
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успех(26%),седморо има врлодобар(46%),двоје има добар(1%) и један 

ученик има довољан(14,33%) из српског језика.  

Код деце која немају језичких проблема развој декодирања речи је 

углавном у потпуности   усвојен на крају трећег разреда основн е 

школе(Bast and Reitsma, 1998)  и у том периоду нема даљег  

напредовања.За децу трећег разреда најважнији предиктори разумевања 

били су течност и тачност читања и успех на задатку који је зависио од 

разумевања прочитаног .    

У првим нивоима обуке читања ,   подучавање деце  која су 

препозната да су у опасности од ризика за могућ е сметње у учењу 

читања, програми додатне подршке ,који су усмерни на учење деце да 

декодирају тачно и течно, а који су се у највећем броју случајева 

показали ефикасним, требало би  у већој мери да развијају програме и 

методе којима би деца  била ефикасно научена да разумеју прочитано, а 

који се заснивају на наставним стратегијама и усвајању разноликости 

богатства знања.  Да би смо могли рећи да разумевање прочитаног утиче 

на закључену оцену из српског језика осим разумевања 

прочитаног,тачног и течног читања , богатог речника,  деца би  требало да 

имају развијене стратегије учења  и да на основу прочитаног текста 

изводе логичке зкључке и да су у  стању да самостално преформулишу 

прочитан текст и да поседују одређена знања из српског језика и да 

поседују  одређени ниво знања о предмету и појмовима разматраним у 

тексту.  Деца 3. и 4.  уче уз помоћ учитеља и тек касније у вишим 

разредима самостално  читајући могу да одвајају битне од небитних 

чињеница и да сажимају градиво и извлаче логичке закључке.Тако да не 

можемо рећи да читање код деце трећег и четвртог разреда утиче на 

закључену оцену из српског,  повезано је али није значајно.Преглед овог 

истраживања нам помаже да одвојимо децу која су у ризику од настанка 

дислексије и укључимо их у интервентне програме.У таблици 7б  можемо 

уочити да 13,33% деце има дислексију,а осталу децу  која имају 

разумевање испод просека исто можемо укључити у додатне програме за 

подршку,како би унапредили своје читалачке вештине.   
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Графикон 13 Утицај повезаности разумевања прочитаног и општег успеха ученика 

мешовите групе 

Табела 39 

 

Брзина читања би требала да се поклапа са брзином схватања 

написаног,а брзина гласног читања би  требала да одговара брзини 

схватања говора.Од укупно 76 ученика,(27,64%)  чита брзином испод 

просека  брзине читања  мешовите групе деце,а један ученик има одличну 

оцену из српског језика (4,71%), ,тринаест њих има врлодобру 

оцену(61 ,90%), пет има закључену оцену добар(23,80%)и двоје довољну 

оцену из српског језика (9,53%).Од тога четири ученика који су имали 

брзину читања испод просека у распону (230,215,302,и 141 секунду) 

имали су и смањено разумевање прочитаног  текста  и већи број грешака  

направљених при читању, а само један ученик је имао брзину читања 

изнад просека те групе  (94 секунде) ,а запамтио је само 2 чињенице.Једна 

ученица која је имала брзину читања 141 секунду,запамтила је само једну 

   
Мешовита 
Група 3. и 
4.разреда 

 

ОДЛИЧАН ВРЛО ДОБАР ДОБАР ДОВОЉАН 

Српски 
брзина 

            

Број 

ученик

а 

               

Проценат 
          

Број 

ученик

а 

     

Процена

т 

            

Број 

ученик

а 

      

Процена

т 

            

Број 

ученик

а 

    

Процена

т 

Изнад 

просека 
34 69,38% 15 30,61% о 0% 0 0 

Просечн

а 
4 66,66% 1 16,66% 1 16,66% 0 0 

Испод 

просека 
1 4,77% 13 61,90% 5 23,80% 2 9,53% 
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чињеницу.Из наведених података можемо закључити да  време  читања 

утиче на разумевање текста,  јер што је време читања дуже (брзина 

читања је-спорија),број запамћених података је мањи,а број направљених 

грешака је већи.Ипак ,ученик који је читао брзином изн ад просека групе 

је запамтио само једну чиеницу,што значи да брзина читања није увек 

повезана са разумевањем.На основу овог налаза издво јили смо да 6,58% 

ученика има ризик од настанка сметњи у учењу (дислексију).Према 

подацима из табеле 39 ,34 ученика(69,38%) има одличну закључену оцену 

из српског и најбоље време читања,а то је 44,74% од укупног броја 

ученика мешовите групе.Из наведених података можемо закључити да је 

брзина читања повезана са закљученом оценом из српског,али на успех 

закључене оцене из српског утиче и разумевање прочитаног и добро 

знање језика, логичко мишљење и познавање садржаја предмета и 

логичко закључивање  и подучавање учитеља настави.  

Табела 40 

Мешовит
а 
Група 3. и 
4.разреда 
 

                                                            

ОДЛИЧАН 

 

                                                   

ВРЛО ДОБАР 

 

                                      

ДОБАР 

 

                     
ДОВОЉАН 

Успех 
брзина 

            

Број 

ученик

а 

               

Процена

т 

          

Број 

ученик

а 

     

Процена

т 

            

Број 

ученик

а 

      

Процена

т 

            

Број 

ученик

а 

    

Процена

т 

Изнад 

просека 
39 84,79% 7 15,22% о 0% 0 0 

Просечна 8 80% 2 20%  0% 0 0 

Испод 

просека 
8 40% 9 45% 3 15% 0 0% 

 

Одличан успех са надпросечном брзином читања има 51,32% 

ученика од укупног броја ученика,а 84,79%од укупно надпросечних 

ученика.Што значи да велики проценат одличних ученика има 

надпросечну брзину читања у односу на мешовиту групу деце  Што значи 

да одлични ученици имају добру брзину читања , а осам ученика има 

брзину читања испод просека и одличан успех,а три ученика имају 

брзину читања испод просека и добар општи успех.Што значи да  је 

брзина читања повезана са  општим  успехом  ученика и ствара ризик за 

настанак сметњи у учењу.  
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Графикон 14 Утицај разумевања прочитаног на закључену оцену из српског ученика 

мешовите групе 
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9.ЗАВРШНА АНАЛИЗА РАДА 
 

Анализом резултата закључено је:  

 

 Постоји повезаност између варијатета брзине   читања  наглас  и школског 

успеха,али није статистички значајан.  

 

Појединачна хипотеза  

 Р <0 ,001 

Резултати су показали да постоји  повезаност између варијетета брзине 

читања наглас и закључене оцене из српског језика , ученика трећег 

разреда, али да она није статистички значајна.  

 Р <0 ,001 

Резултати су показали да  постоји статистички значајна повезаност 

између брзине читања наглас и општег  успеха ученика трећег разреда,  

али није   статистички значајна.  

 Р <0 ,001 

 

 Резултати су показали да  постоји  повезаност између брзине читања 

наглас и закључене оцене из српског језика ученика четвртог разреда, 

али није статистички значајна.  

 Р <0 ,001 

Резултати су показали да  постоји  повезаност између брзине  читања 

наглас и годишњег општег успеха ученика четвртог разреда,али да није 

статистички значајна  
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10.ЗАКЉУЧАК 
 

Код већине ученика трећег и четвртог разреда вештина читања и 

разумевања прочитаног садржаја није довољно развијена као способности 

усменог изражавања и разумевање говорног језика.Ипак језик се у 

процесу школовања може развијати учењем из других извора усмене 

комуникације –  у виду стицања знања уз помоћ наставника, родитеља ,  

вршњака  и праћењем едукативних и културно -забавних телевизијских 

програма  и садржаја на интернету који су прилагођени потребама развоја 

дечијег говора.  Треба искористити дечију способност слушања и причања 

да би се стимулисао развој речника и систематизованих знања ,да би се 

упоредо развијале специфичне способности потребне за читање. Програми 

који се изводе у школама у зависности од афинитета наставног кадра ,  

могу пружати веома богате и интересантне садржаје које би деци 

омогућили  да развију и обогате свој речник и језик и успут усаврше 

знања која добијају у школи.Овај рад је рађен са циљем да се одвоје и 

уоче деца са кашњењем у развоју говора ,да би се направили прилагођени  

програми  у складу њихових способности   ,како би им се помогло да 

унапреде своје говорно -језичке вештине и усвоје процес читања.  
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