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Апстракт  
Истраживање које у овом раду приказујемо имало је два циља: први је 
успостављање концепцијског оквира за анализу структуре читалачке 
компетенције за проналажење (лоцирање, мапирање) информација у 

тексту, а други је конструисање ваљаног инструмента за мерење те компетенције 
код ученика четвртог разреда основне школе. Да бисмо остварили те циљеве, 
конструисали смо прво пробну, а потом и финалну верзију теста за мерење 
способности проналажења информација у тексту. Ови инструменти задати су на 
узорку од укупно 3.591 ученика (пробну верзију решавао је 681 ученик, а финалну 
2910 ученика). Резултати показују да је концептуални оквир сачињен од ваљаних 
индикатора способности и да је конструисани инструмент довољно прецизан 
за будуће употребе у испитивањима способности ученика четвртог разреда за 
проналажење информација у тексту. 

Кључне речи: структура способности за читање, проналажење информација, 
образовни стандарди, тестови.

MEASUREMENT OF STUDENTS‘ COMPETENCIES FOR SEARCHING 
INFORMATION IN A TEXT

Abstract  
The research presented in this article had two aims: the first was the estab-
lishment of an conceptual framework for the analysis of the structure of the 
reader‘s competency for finding (locating, mapping) information in a text, 

and the second related to construing a valid instrument for measuring this competence of 
the fourth grade elementary school students. In order to reach these goals we first con-
structed a trial and then the final version of a test for measuring text information searching 
skill. Both instruments were applied with 3.591 students (681 students did the trial version 
and 2.910 students were tested by the final version). The results show that the conceptual 
framework included valid indicators of the skill and that the construed instrument is pre-
cise enough for future uses in investigating the abilities of fourth grade students to find 
information contained in a text.

Keywords: reading ability structure, information searching, educational standards, 
tests.
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Мерење компетенција ученика за проналажење информација у тексту

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧЕНИКОВ ДЛЯ ПОИСКА 
ИНФОРМАЦИИ В ТЕКСТЕ

Резюме  
Цели исследования, результаты которого приводятся в данной рабо-
те, заключаются во-первых, в построении концептуального конструк-
та для анализа структуры компетенции для поиска информации в тек-

сте, во-вторых, в констркции инструмента измерения данной компетенции у уче-
ников четвертого класса основной школы. Чтобы осуществить эти цели мы скон-
струировали сначала экспериментальный, а затем и конечный вариант теста для 
измерения уровня способности поиска информации в тексте. Данные тесты про-
верены на примере 3 591 ученика (экспериментальный вариант решили всего 681 
ученик, а конечный вариант -2 910 учеников). Результаты показывают что в кон-
цептуальных рамках содержатся положительные индикаторы способности и что 
сконструированный инструмент достаточно точный для исследования способно-
сти учеников четвертого класса к поиску информации в тексте.

Ключевые слова: Структура способности к чтению, поиск информации, 
образовательные стандарты, тесты

Увод

Проналажење различитих врста информација у тексту једна је од 
најчешћих сврха читања, посебно када је реч о читању уџбеничких тексто-
ва. Отуда је анализа структуре способности за проналажење (мапирање, 
односно лоцирање) информација у тексту, као и праћење њеног развоја, 
веома значајна за целовито и успешно сагледавање опште способности за 
разумевање текста.

У оквиру покушаја да теоријски моделују когнитивне процесе који 
се одигравају током претраге текста у потрази за жељеном информацијом, 
Гатри и Мозентал издвојили су пет различитих корака (Guthrie & Mosenthal 
1987): 1) одређење/дефинисање онога што се тражи – формулисање циља 
претраге; 2) проналажење, односно издвајање дела/делова текста које 
треба прегледати; 3) секвенционисање – успостављање редоследа којим 
ће се претрага одвијати међу различитим издвојеним деловима текста; 4) 
екс тракција информације – претраживање издвојеног дела/делова текста 
и проналажење тражене информације, њено кодирање и „упаривање“ с 
циљем претраге; или 5) „рециклирање“ – понављање корака 2 – 4 све до 
успешног окончања претраге, односно до достизања формулисаног циља. У 
даљим испитивањима посвећеним овом проблему утврђено је да на процесе 
проналажења информација у тексту значајан утицај имају: претходно знање 
– боље и брже се мапира информација у тексту из области која је испитани-
цима већ позната (Symons & Pressley 1993) и тежина текста – претрага је 



26

Д. Плут и сар.

лакша и бржа уколико је текст „читљивији“. Издвајају се бројне варијабле 
које утичу на читљивост текста – Греј и Лири (Gray, W. S.& Leary,B., према 
Anagnostou, 2007: 37-38) набрајају их преко две стотине и разврставају у 
четири категорије: 1. варијабле садржаја (најзначајније, обухватају про-
позиције које текст садржи, њихову организацију и укупну кохерентност 
текста), 2. варијабле стила (нешто мање значајне, обухватају семантичке и 
синтаксичке елементе текста), 3. варијабле структурирања текста (још мање 
значајне, обухватају сегментацију текста у пасусе/поглавља, структуру на-
слова и поднаслова, средства навигације кроз текст) и 4. варијабле дизајна 
(најмање значајне, обухватају формат текста, његове типографске одлике и 
пратеће илустрације). Такође је утврђено да како код одраслих, тако и код 
деце (испитивани су ученици 4. разреда, узраста 9-10 година) капацитет 
радне меморије значајно корелира са разумевањем прочитаног, то јест да је 
капацитет вербалне радне меморије један од три најзначајнија предиктора 
овладавања текстом и разумевања прочитаног (Seigneuric et al. 2000).2 

Паралелна истраживања вршена у оквиру педагошке психологије и 
психометрије била су махом усмерена на практичне аспекте моделовања 
процеса разумевања текста. Главни циљ ових студија био је да се издвоје, 
опишу и метријски дефинишу различити индикатори компетенција за 
ра зумевање текста, који су морали да буду операционализовани на такав 
начин да буду лако примењиви приликом тестирања вршених на великим 
узорцима и у различите сврхе, а током којих се захтевала провера читала-
чких компетенција и мерило постигнуће ученика и студената на свим 
нивоима образовања. Резултати ових испитивања помогли су у расветља-
вању утицаја који – а) врста задатка који ученик решава, б) индивидуалне 
способности ученика и разлике међу њима, в) тип, жанр, дужина и лексичка 
комплексност текста који се чита, г) међуоднос између текста и задатака 
који се на њега односе – имају на скорове постигнућа на тестовима читања и 
разумевања прочитаног (Anderson 1972, Ozuru et al. 2008).

Наше испитивање компетенција ученика за проналажење информа-
ција у тексту засновано је једним делом на досадашњим, управо предста-
вљеним сазнањима у оквиру ове области, а другим делом на резултатима 
две велике међународне студије посвећене читању и разумевању текста 
– PISА (Programme for International Student Assessment, OECD 2003), PIRLS 
(Progress in International Reading Literacy Study, Kennedy et al., 2006), као и 
на америчкој студији NAEP (National Assessment of Educational Progress in 
Reading, American Institutes for Research, 2007). 

Само истраживање извршено је у оквиру ширег пројекта посвећеног 
изради образовних стандарда за српски језик за крај првог образовног 

2  Преостала два су величина вокабулара и брзина/тачност декодирања графема. 



27

Мерење компетенција ученика за проналажење информација у тексту

циклуса (4. разред основне школе).3 Образовни стандарди дефинисани 
су као описи постигнућа ученика на одређеном степену образовања. То 
су формулације о томе шта ученици знају и умеју да учине из одређене 
области. Стандарди се формулишу јасним и прецизним језиком како би 
недвосмислено указали на то шта су конкретна постигнућа ученика. Важно 
је да су конципирани тако да региструју резултате који су били предвиђени 
у образовним документима, пре свега у Наставном програму и уџбеницима. 
Успостављени стандарди имају велики утицај на школску праксу, зато не 
смеју бити „листе жеља“, већ морају бити конкретни и оперативни, уте-
мељени на стварним могућностима ученика одређеног узраста. Стандарди 
уз то морају обухватити околности у којима школе раде. 

Једна од основних функција стандарда је да омогуће уједначавање 
квалитета образовног рада у школама. Када се успостави консензус око тога 
шта је битно урадити током школовања, односно шта треба по сваку цену 
постићи, онда се очекује да сва расположива енергија у образовању буде 
усмерена на остваривање тих циљева.

При изради Предлога стандарда за предмет Српски језик извршена 
је подела на четири посебне, али и међусобно чврсто повезане области: 
Читање и разумевање прочитаног, Писање, Граматика са лексикологијом 
и Књижевност.4 У оквиру сваке области разрађивани су посебни стандар-
ди. Оваква структура области уједно представља и нови концепт садржаја 
предмета Српски језик. У поређењу са тако утврђеном концепцијом, запажа 
се да су базичне језичке вештине и стратегије – способност читања и ра-
зумевања прочитаног (као рецептивна вештина) и способност писања (као 
експресивна језичка вештина), у постојећем Наставном програму основне 
школе релативно недовољно концептуално дефинисане. Сматрали смо да је 
за исходе учења у основној школи изузетно важно да се јасно дефинишу 
управо компетенције које се тичу читалачке и општејезичке писмености.

Област Читање и разумевање прочитаног обухвата четири посебне 
компоненте: (1) овладавање техником читања ћириличног и латиничног 

3  Почетком 2008. године, Министарство просвете Републике Србије покренуло је 
процес израде образовних стандарда за крај првог образовног циклуса (четврти разред 
основне школе). Обухваћени су предмети: Српски језик, Математика и Природа и 
друштво, а Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања задужен је да у оквиру 
својих надлежности реализује двогодишњи пројекат чији резултат је документ Предлог 
образовних стандарда за предмете Српски језик, Математика и Природа и друштво за 
крај првог образовног циклуса.
4  У раду на изради Предлога стандарда учествовали су: мр Александра Станић, др 
Весна Ломпар, Вишња Mићић, др Вук Милатовић, др Дијана Плут, др Зона Мркаљ, Ивана 
Васиљевић, др Јасмина Московљевић-Поповић, Љубиша Јовановић, Татјана Жигић, мр 
Саша Гламочак, Славка Јовановић, Слободанка Живковић, Споменка Марковић и Ана 
Пејић (координатор пројекта).
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текста, (2) проналажење информација у тексту, (3) тумачење текста и (4) 
промишљање и вредновање текста. Свака од ових компонената разложена је 
на одређени број индикатора који су, примерено узрасту ученика, раслојени 
на три нивоа сложености (Пејић et al. 2009) .

У овом раду представљена је структура једне од компонената у оквиру 
способности за разумевање текста – способност за проналажење (лоцирање, 
мапирање) информација у тексту. 

Циљ истраживања

Основни циљ нашег истраживања био је: 1) да се издвоје компоненте 
способности за проналажење (лоцирање, мапирање) информације у тексту, 
2) да се идентификују индикатори преко којих се ова способност испољава 
у понашању ученика, 3) да се изврши стратификација ове способности на 
три различита нивоа постигнућа, 4) да се осмисле и конструишу задаци на 
основу којих је ову способност могуће (из)мерити на сваком од дефинисаних 
нивоа. 

Методе и инструменти истраживања

Рад на конструисању стандарда за подобласт Читање и разумевање 
прочитаног одвијао се у неколико фаза. У првој фази се унутар радне групе 
одвијао сложени процес изграђивања консензуса о томе које су компетен-
ције саставни део способности за разумевање текста. У другој фази су 
стручне процене емпиријски провераване у пробном истраживању. У трећој 
фази је почетни концепт на основу прикупљених емпиријских података 
измењен и усклађен с резултатима пилот-истраживања. У четвртој фази 
изведено је главно емпиријско истраживање и извршена детаљна анализа 
добијених резултата. У петој фази поново је, на основу нових емпиријских 
података, извршена предефиниција индикатора способности.5 

Пробно истраживање изведено је 2008. године, на узорку од 681 
ученика. Главно истраживање изведено је у јуну 2009. године, на узорку од 
2.910 ученика. Узорак је био репрезентативан за Србију (конструисан техни-
ком систематске вероватноће, односно стратификован према величини 
појединих школских управа и величини школа). Постигнуће на појединим 
задацима испитано је тестовима типа папир-оловка. Задавали су их посебно 
обучени сарадници.

Задатке за српски језик видело је у главном тестирању укупно 2.910 
ученика. Да би било могуће проверити што више задатака, примењен је 
5  За детаљан опис, како читавог процеса, тако и његових појединих фаза в. Пејић et al. 
2009. 
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метод преклапања свезака. Тако је поједине задатке видело од 415 do 434 
ученика. Резултати које овде презентирамо базирају се на овом броју уче-
ника.

Важно је нагласити да су у овом истраживању тестирани задаци, а 
не ученици. Подаци које смо прикупили не могу послужити за процену по-
стигнућа појединачних ученика (јер ниједан од њих није видео све задатке).

Резултати

Након пробног и главног истраживања, довољно дискриминативним 
се показало 37 задатака. На графику 1. приказана је њихова дистрибуција 
према индексу дискриминативности. 

График 1. Дистрибуција задатака према индексу дискриминативности

152

161130131023
136151032095025037020090031026162033066002027029132030

021058096
097093

159
156121022155078

101157

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

задатак

и
н

д
е

к
с

 д
и

с
к

р
и

м
и

н
а

ти
в

н
о

с
ти

Нешто нижу дискриминативност имају задаци са првог предефиниса-
ног нивоа јер их решава велики проценат ученика. 

Испитивана компонента читања – проналажење информација у 
тексту, разложена је на осам посебних умења (табела 1). У наставку текста 
за њих ћемо користити термин индикатори способности за проналажење 
информација у тексту (или само индикатори). 

Способност проналажења информација у тексту само је један аспект 
сложене способности за разумевање текста. Термин информација односи се 
како на појединачне информације (ко, где, шта, када), тако и на редослед 
догађаја, узрочно-последичне односе између догађаја и сл. Ту је укључено 
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и препознавање основних формалних карактеристика текста као што су: 
наслов, аутор текста, пасус и сл. 

Табела 1: Индикатори способности за проналажење информација у тексту6

1. ниво (базични ниво)
Ученик проналази информације у једноставном, добро структурираном, линеарном или 
нелинеарном тексту. 
– (45) Ученик одговара на једноставна питања у вези с текстом, проналазећи информа-
ције експлицитно исказане у једној реченици, пасусу или у једноставној табели (ко, шта, 
где, када, колико и сл.).
– (46) Ученик препознаје да ли је тражена информација садржана у тексту; препознаје 
исту информацију исказану на различите начине (синонимија, парафраза) или у разли-
читим симболичким системима. 
– (47) Ученик познаје и користи основне делове текста и књиге (наслов, пасус, име аутора 
и садржај).
 
2. ниво (средњи ниво)
Проналази информације у сложенијем, линеарном или нелинеарном тексту:

– (48) Ученик изводи једноставне закључке у вези с текстом, обједињујући информације 
исказане у различитим деловима текста (у различитим реченицама, пасусима, ћелијама 
табеле). 
– (49) Ученик раздваја битне информације од небитних информација; репродукује след 
догађаја у тексту.
– (50) Ученик успоставља везу између информација исказаних у линеарном и нелине-
арном тексту (нпр. проналази део/детаљ који је приказан на пропратној илустрацији, у 
табели или на дијаграму).

3. ниво (напредни ниво)
Проналази информације у дужем, сложеном, линеарном или нелинеарном тексту:
 
– (51) Ученик изводи сложеније закључке на основу текста (закључује о истинитости/
вероватности тврдњи о тексту, обједињује информације у различитим деловима текста 
или у различитим текстовима и сл.).
– (52) Ученик повезује и обједињује информације исказане различитим симболичким 
системима.

Из приказа наведеног у табели 1. очигледно је да је структура овог ас-
пекта способности читања веома сложена. Поједине компоненте (обележене 
бројевима 45-52) указују на посебна умења у оквиру овог аспекта. 

Следеће компоненте чине структуру способности за проналажење 
информација у тексту: 

6  Нумерација индикатора почиње бројем 45 (а не бројем 1) јер овој групи индикатора у 
радној верзији документа о стандардима за Српски језик претходе индикатори за области 
Граматика и Књижевност (којих је у тренутној радној варијанти укупно 44). 
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– проналажење дословно исказаних информација у тексту (ко, где, 
шта, када);

– идентификовање (проналажење, препознавање) истог смисла 
иска заног различитим речима, или различитим симболичким средствима 
(сликом, графиком, мапом, табелом);

– препознавање заснованости тврдњи о тексту (питања типа тачно-
нетачно);

– вредновање информација према значају за основну идеју текста 
(шта је основна тема, шта је битно/небитно и сл.).

Ове основне компоненте могу се испољити на различитим нивоима 
сложености. Ми смо дефинисали три таква нивоа: базични, средњи и на-
предни. Идентификовали смо неколико чинилаца који утичу на сложеност, 
односно одређују тежину задатака којима испитујемо поједине индикаторе 
(Anderson 1972; Ozuru и сар. 2008; Пејић и сар. 2009). 

Први такав чинилац је место информације у тексту. Информације које 
су дате у једној речи или реченици лакше се проналазе него информације 
које су расуте по тексту. Најтеже се проналазе информације које треба тра-
жити у различитим текстовима. 

Други чинилац је степен експлицитности информације. Што је ин-
формација експлицитнија, то се лакше проналази и процесира. Наиме, и 
формулација питања је нека врста текста. Кад одговара на питање, ученик, 
у ствари, упоређује два текста, питање и текст на који се питање односи. 
Због тога је теже одговорити на питање које је формулисано на другачији 
начин него текст на који се односи. У таквим случајевима ученик мора да 
решава и проблем преобликовања или парафразирања информације, мора 
да процењује да ли је у парафразирању додато неко ново значење у односу 
на референтни текст. 

Трећи чинилац је ниво сложености основног текста који ученик 
чита. Што је текст сложенији, тежи за разумевање, то су и сва појединачна 
питања која се на њега односе тежа, чак и када питамо најелементарније 
ствари. Целина текста представља основни контекст за решавање сваког 
питања. Ако су поједини делови или цео текст нејасни, ученик неће успети 
да изгради основну шему текста из које онда лакше одговара на питања 
о специфичним аспектима текста. Напросто, као да се цела конструкција 
смисла урушава и из тих рушевина не могу да се искористе ни поједине 
циглице. Показало се да већ и сама дужина текста утиче на доживљај 
његове комплексности. Теже је процесирати дуже текстове него краће. То 
је у вези с другим, често цитираним, показатељем комплексности текста 
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који се односи на број и „густину“ информација у тексту (Anagnostou 2007, 
Seigneuric et al. 2000). 

Текстови које смо ми користили нису били познати деци, али су, пре-
ма проценама наставника, били подједнако тешки као текстови из њихових 
уџбеника. Важно је подсетити да су као текстови-предлошци за које су 
конструисани задаци коришћени и линерани и нелинеарни текстови. 

На графику 2. приказан је распоред задатака уз помоћ којих смо опера-
ционализовали способност за проналажење информација. На хоризонталној 
оси су приказани индикатори способности за проналажење информација у 
тексту. На вертикалној оси приказани су индекси тежине појединих задата-
ка (пропорције одређене као количник између броја ученика који успешно 
решавају конкретан задатак и укупног броја ученика који су решавали 
задатак). 

График 2. Дистрибуција задатака по појединим индикаторима
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Из графичког приказа видљиво је да не можемо о свим индикаторима 
доносити подједнако поуздане закључке јер нису сви операционализовани 
преко довољног броја задатака. Највише задатака имамо за индикаторе 
45. и 48. (по 9), а најмање за индикаторе 47. и 51. (по 2), док за индикатор 
52. имамо само један задатак. Да би операционализација индикатора била 
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поуздана, минимални број задатака требало би да буде три. Један или два 
задатка ипак су довољни за тестирање почетне идеје о природи индикатора. 
Другим речима, рад на смишљању ваљаних и метријски прихватљивих 
задатака треба и даље наставити. То посебно важи за индикаторе који су 
слабо операционализовани и у програмима и уџбеницима (47. – познавање 
и коришћење формалних карактеристика текста, 51. – закључивање о исти-
нитости/вероватности тврдњи о тексту и 52. – сложеније повезивање и обје-
дињавање информација исказаних различитим сиомболичким системима). 
Конструисан је велики број задатака за мерење ових умења, али су они 
морали да буду одбачени због лоших метријских карактеристика. 

График 2. показује да се, уопште узевши, задаци који мере поједине 
индикаторе налазе у оквирима предвиђених интервала тежине. Задаци које 
смо одабрали после главног истраживања углавном успешно операциона-
лизују предвиђену тежину индикатора. 

У оквиру појединих индикатора задаци нису хомогени по тежини, 
што и није било наше очекивање. Најхомогенији су задаци којима се испи-
тује способност ученика да изведу једноставне манипулације и елаборације 
на основу експлицитно исказаних информација (индикатор 48). 

Показало се да је најтеже конструисати ваљане и дискриминативне 
задатке за трећи ниво тежине. 

Када поредимо индикаторе по просечној тежини задатака, најнижи 
индекс тежине7 (p = 0.18) има индикатор 51. у коме се тражи да ученик (на 
основу задатог критеријума) процењује тврдње о тексту или да обједини ин-
формације које у тексту нису јасно повезане. Ова врста задатака ученицима 
је тешка, а показало се да их није лако ни конструисати. Највиши индекс 
тежине (p = 0.84) има индикатор 45. у коме се траже одговори на једностав-
на питања о информацијама експлицитно исказаним у тексту. Уџбеници су 
претрпани оваквим питањима. 

Генерално, дистрибуција задатака је негативно асиметрична (Skew 
= -1,237, индекс закривљености 1,848) што говори о томе да имамо више 
задатака који мере базични и средњи ниво постигнућа (то је јасно видљиво 
и из графика 2). 

Да бисмо проверили статистичку значајност разлика између индекса 
тежине задатака који припадају различитим нивоима постигнућа, извели 
смо једносмерну анализу варијансе. У табели 2. приказани су резултати. 

7  Индекс тежине је количник између броја ученика који су тачно урадили задатак и 
укупног броја ученика који су решавали задатак (обележава се као латинично слово p). Што 
је индекс тежине мањи, то је задатак тежи за решавање. 
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Табела 2: Анализа варијансе скорова задатака који припадају 
различитим нивоима постигнућа

AS SD F p
Задаци првог нивоа ,78 0,17

8,831 0,001Задаци другог нивоа ,66 0,13
Задаци трећег нивоа ,43 0,25

Установљено је да постоје статистички значајне разлике (F = 8,831, p = 
0,001) између варијансе унутар појединих нивоа и између нивоа. Накнадним 
тестом (Bonferroni test) констатовано је да постоје разлике између задатака 
који припадају првом и трећем нивоу постигнућа. Такође, постоје ста-
тистичке разлике између задатака који припадају другом и трећем нивоу. 
Међутим, нису добијене статистички значајне разлике између задатака 
првог и другог нивоа. 

Текстови уз помоћ којих смо испитивали разумевање прочитаног 
били су линеарног и нелинеарног типа. У корпусу линеарних текстова биле 
су приче, објашњења, басне, песме, упутства, другим речима, све оно што 
обухвата и класична дефиниција текста. Међутим, у савременим дефини-
цијама овог појма, текстом се сматрају и табеле, дијаграми, шеме, мапе, 
путокази, распореди и сл., то јест, сви материјали за читање, који не морају 
бити организовани само линерано, а обично се тако не могу ни читати. 
Такође, један мањи број питања односио се и на успостављање везе између 
линеарног и нелинеарног текста, а од ученика се захтевало да провере 
степен усклађености и подударности информација презентираних у тексто-
вима. При томе смо имали у виду и чињеницу да је у нашим уџбеницима 
и приручницима много мање нелинеарних него линеарних текстова, те да 
ученици стога имају и много мање искуства у читању ових првих (Мркаљ 
и Плут, 2007; Московљевић и Крстић, 2007). Интересовало нас је да ли 
постоје значајне разлике у читању ове две врсте текстова. 

Просечни успех на задацима који се односе на линеарне текстове већи 
је него на задацима који се односе на нелинеарне текстове (AS за линеарне = 
3,03, SD = 2,398; AS за нелинеарне = 1,80; SD = 1,473). Разлика у успешности 
ученика у читању линеарних и нелинеарних текстова je статистички значај-
на (t = 26,427, df = 2112, p < 0,01). 

Међутим, резултати показују и да постоји умерена, али статистички 
значајна, повезаност скорова ученика у читању линеарних и нелинеарних 
текстова (r = 0,48, p = 0,000). Другим речима, ученици који су успешнији у 
читању линеарних текстова, успешнији су и у читању нелинеарних тексто-
ва.
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Дискусија

Циљеви с којима смо започели ово истраживање су конципирање и 
операционализовање способности за проналажење (лоцирање, мапирање) 
информације у тексту. Препознате су следеће компоненте способности за 
проналажење информација у тексту: проналажење информација које су на 
исти начин формулисане у тексту и питању, проналажење у тексту инфор-
мација које су у питању исказане другачијим речима, или чак у другачијем 
симболичком систему, процењивање да ли су тврдње из питања засноване 
на тексту, и вредновање појединих информација према значају за основну 
идеју текста. Компоненте способности за проналажење информација у 
тексту разложене су на осам индикатора који спецификују коју врсту за-
датака (захтева) дете уме да реши у оквиру ове способности. Претварање, 
трансформисање теоријске концепције у задатке представља најизазовнији 
аспект овог процеса. 

Резултати које смо приказали показују да смо умногоме успели да 
остваримо потребан ниво операционализације почетне теоријске кон-
цепције о структури способности за проналажење информација у тексту. 
Показало се да је најлакше било конструисати онај тип задатака који се 
најчешће појављује у уџбеницима. То су задаци који испитују проналажење 
експлицитних информација у тексту и испитују тумачење линераних 
(најчешће књижевних) текстова. Тешко је било конструисати задатке за 
оне компоненте способности за проналажење информација које и иначе 
немамо довољно заступљене у програмима и уџбеницима. То су задаци који 
испитују познавање појединих формалних карактеристика текста, извођење 
сложенијих закључака о тексту (попут процењивања значаја информације 
за тему текста) и повезивање и обједињавање информација исказаних у 
различитим симболичким системима (текст, слика, табела и сл.). Проблем 
је био недостатак искуства. 

Подаци показују да се у оквиру сваког од дефинисаних индикатора 
задаци разликују по тежини, неки умерено, а неки значајно. За то има више 
могућих објашњења. Једно од њих је да индикатор можда није довољно 
прецизно дефинисан, да је концепцијски хетероген. Другим речима, мо-
гуће је да у оквиру истог индикатора има више (под)способности и да су 
оне у различитој мери сложене (што се манифестује тежином задатка). Ова 
претпоставка је вероватна јер смо током конципирања индикатора ради 
прегледности концепције игнорисали фине разлике, односно интегрисали 
смо сродне захтеве. Друга претпоставка, која нам се такође чини веома 
релевантном, јесте да тежина самог текста на који се задаци односе утиче 
на проценат тачних одговора, другим речима, од комплексности текстовног 
окружења зависи и колико је тежак задатак који мери одређену компетен-
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цију. Трећа претпоставка је да на тежину питања у оквиру истог индикатора 
утиче формулација задатка. Ову претпоставку не сматрамо вероватном 
јер смо пажљиво уједначавали врсте задатака којима испитујемо поједине 
индикаторе. Водили смо рачуна о томе да типове задатака не треба превише 
варирати у једном истом тесту јер то уводи додатно оптерећење за ученика 
који треба да одгонета различите начине одговарања на задатак. 

Способност за проналажење информација пројектована је на три ни-
воа сложености. Ниво ове способности зависи од више чинилаца од којих су, 
према литератури, најважнији: степен експлицитности, јасна локализова-
ност информације у тексту и комплексност текста у целини. Овај последњи 
чинилац је предмет бројних, веома занимљивих истраживања у савременој 
литератури о читању и учењу (Anagnostou, N. & Weir, G., 2007; Dryden, G. & 
Vos, J., 2001; Pitcher, B. & and Fang, Z., 2007; Symons, S. & Pressley, M.,1993). 
Анализа варијансе показала је да смо успели да емпиријски утемељимо 
разлике између првог и трећег нивоа постигнућа на способности за про-
налажење информација, али да нема јасне разлике између првог и другог 
нивоа. Једно од могућих објашњења за овакав налаз је то што су неки зада-
ци остављени на првом нивоу тежине упркос резултату који их смешта на 
други ниво, и то зато што испитују базична умења у оквиру способности за 
проналажење информација. Неуспех неких ученика није интерпретиран као 
проблем концепције. 

Способност за проналажење информација проверавали смо на лине-
арним и нелинеарним текстовима. Резултати показују да су ученици знатно 
успешнији у читању линеарних него нелинеарних текстова (разлика је и 
статистички потврђена). Овакав резултат је очекиван пошто у програмима 
и уџбеницима има веома мало нелинераних текстова на којима би ученици 
могли да вежбају ту врсту читања. С друге стране, нашли смо да постоји 
умерена, али статистички значајна корелација између ове две способности 
читања. Другим речима, они који боље читају линеарне текстове, бољи су и 
у читању нелинераних текстова што говори о томе да у основи обе врсте чи-
тања стоји иста способност. Већа изложеност линеарним текстовима довела 
је до тога да су ученици успешнији у овој врсти читања. 

Рад на задацима који се односе на нелинеарне текстове указао је на то 
да и у овој области имамо премало знања. Нема ни довољно искустава ни 
истраживања која се баве разумевањем илустрација и односом линеарног 
текста и илустрације, као ни разумевањем различитих облика нелинеарних 
текстова.

Чланак представља резултат рада на пројектима: Психолошки проблеми 
у контексту друштвених промена, брoj 149 018, чију реализацију финансира 
Министарство науке Републике Србије, а реализује Институт за психологију и 
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Предлагање образовних стандарда за предмете Српски језик, Математика и 
Природа и друштво за крај првог образовног циклуса чију реализацију финансира 
Министарство просвете, а реализује Завод за вредновање квалитета образовања 
и васпитања.
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