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МЕТРИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕСТА  
МИСКОНЦЕПЦИЈА О СВЕТЛОСТИ2

Резиме: На први поглед делује да мисконцепције (заблуде) немају ништа корисно за даље 
учење; међутим, оне су заправо главни фундамент за изградњу правих концепата и научних 
знања. Мисконцепције су врло отпорне на промене, те је једини могући начин њиховог пре-
вазилажења унапређење наставног процеса, а самим тим и учења. Циљ овог истраживања 
је провера основних метријских карактеристика конструисаног концептуалног теста и уоча-
вање тенденције у нивоу заступљености мисконцепција при разумевању појмова о светлости 
међу ученицима разредне наставе. Истраживањем је обухваћен узорак од 306 испитаника 
млађег школског узраста (од I до IV разреда) из две основне школе из Сомбора и једне основ-
не школе из Станишића. Прикупљање података је обављено техником тестирања. За потребе 
истраживања је конструисан посебан тест којим је проверавано ученичко знање, разумевање 
и способност примене знања на основу питања (задатака) који обухватају наставне садржајe 
о светлости. Резултати истраживања показују задовољавајуће метријске карактеристике те-
ста и указују на очекиване мисконцепције ученика разредне наставе о светлости. 
Кључне речи: мисконцепције, тест знања, метријске карактеристике, светлост, разредна на-
става 12

Увод

Развој појмова представља темељ интелектуалног развоја током основнош-
колског образовања. Приликом формирања појмова пресудну улогу има реч. 
Помоћу речи деца и одрасли на исти начин именују ствари и појаве. Проблем 
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настаје при употреби саме речи јер је мишљење детета и одрасле особе потпуно 
различито. Појмове које деца стичу кроз свакодневно искуство и непосредан од-
нос са средином Виготски назива спонтаним (Виготски, 1983). Са друге стране, 
појмови које дете стиче у процесу наставе називају се научни појмови. Научни 
појам подразумева да се он развија неспонтано, да се дефинише, доводи у ве-
зу са другим појмовима, тј. да се стави у систем појмова. Суштинска разлика 
између спонтаних и научних појмова јесте владање појмовима (освешћеност и 
вољност употребе). Пре поласка у школу деца су на нивоу спонтаног мишљења 
(ниво спонтаног појма и псеудопојма). Заблуде могу настати као дечији погре-
шан, интуитиван одговор, али и након формалне наставе након које и даље не 
разумеју научни појам, те га самим тим погрешно и објашњавају (Кubiatko & 
Prokop, 2009). Према Миркову (2011), главни циљ образовања је оспособљавање 
деце за перманентно учење приликом чега је ученицима нужно обезбедити усло-
ве за развој способности и конструкцију знања која ће омогућити даље учење и 
напредовање. Процењујући постигнућа ученика најчешће се вреднује дословно 
(механичко) учење што никако не би требало да буде критеријум вредновања 
знања највишим оценама. Последице механичког учења јесу недовољно разуме-
вање битних концепата, лако заборављање и немогућност да се стечена знања 
примене у свакодневном животу. Није редак случај да ученици који остваре ви-
сок ниво на стандардизованим тестовима тешко могу да повежу стечена знања 
у школи и дотадашња, стечена из искуства. Ово потврђују резултати ПИСА те-
стирања на којима 34% ученика из Србије није успело да достигне ниво научне 
писмености што значи да ови ученици имају ограничено знање у домену науке и 
то знање може бити примењено само у малом броју познатих ситуација (Бауцал 
и Павловић-Бабић, 2010). 

Појмови који се уче из области природних наука захтевају највиши степен 
умне активности. Из тог разлога јавило се интересовање на који начин најмлађи 
ученици образовно-васпитног процеса разумеју концепте из области са којима 
се свакодневно сусрећу, а заправо нису научно овладали њима у наставном про-
цесу. Деца усвајају појмове у периоду неформалног учења при чему су породи-
ца, обичаји, вршњаци, медији, итд. великим делом извор дечијег знања, а своје 
опажаје исказују путем говора. Спонтани појмови представљају нужан услов 
за усвајање научних појмова и чине школско учење могућим.  Заблуде се од-
носе на идеје које су настале као последица погрешне асимилације. Оне могу 
настати као дечији погрешан, интуитиван одговор, али и након формалне на-
ставе након које и даље не разумеју научни појам, те га самим тим погрешно и 
објашњавају (Kubiatko & Prokop, 2009). Поред неформалног, постоји и процес 
формалног образовања (школа) која би требала да негује и шири знање, али и 
отклања незнање и погрешна уверења. Упркос томе, уколико обратимо пажњу, 
може се уочити да код ученика и учитеља владају поједина погрешна знања која 
настају као последица лоше перцепције, погрешних уверења, тумачења појмова. 
Антић (2010) је дошла до закључка да код деце, па чак и одраслих људи, по-
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стоје бројне заблуде и неразумевање основних појмова и законитости у природи, 
који су били део наставног садржаја у школи. Једини могући начин решавања 
проблема заблуда је унапређивање процеса наставе и учења. Ученици у школу 
долазе са одређеним предзнањем о неким појмовима. Уколико знање не одговара 
научним концептима (тј. када су развијене мисконцепције) процес учења се не 
може успешно одвијати. Петровић (2013) сматра да настава не би требала да 
буде механичко учење научних појмова. Имајући ово у виду, настава би требала 
да омогући развој научних појмова, односно њихово усвајање трeба да почнe од 
дефинисања, повeзивања са осталим појмовима који су деци блиски, одрађивања 
садржаја јeдног појма преко других и томe слично. Како би се исправило што ви-
ше погрешно перципираних појмова, потребно их је прво утврдити. Мисконцеп-
ције се најчешће утврђују у процесу провера знања (тестовима), интервјуима, 
цртежима итд. Помоћу њих добијамо преглед најчешћих мисконцепција и они 
упућују на број ученика код којих се појављују мисконцепције. Велики проблем 
након утврђивања мисконцепција представља процес њиховог исправљања како 
би се олакшало усвајање ваљаних појмова. Веома је важно да се открију ученич-
ке „грешке“ како би се могле третирати и искоренити. 

Ниво усвојености појмова се сматра стандардизованим поступком уколи-
ко се ради на увођењу одговарајућих активности путем којих би се могли упоре-
дити резултати појединца са резултатима групе који се налазе у истој ситуацији 
(Мужић,1973). Метријске карактеристике су стандарди путем којих се, помоћу 
мерних инструмената добијају подаци који су употребљиви. Да би неки тест 
остварио постављене циљеве, мора задовољити све метријске карактеристике: 
ваљаност (тачност), објективност, поузданост и осетљивост (дискриминатив-
ност).

С обзиром да се мерни инструменти конструишу ради процене одређеног 
предмета мерења, поставља се питање шта у ствари одређени мерни инструмент 
мери. Ваљаност је метријска карактеристика која нам показује да мерни инстру-
мент мери оно што се њиме жели мерити. Критеријум ваљаности код тестова 
знања је сагласност теста са захтевима наставног програма, односно са циљеви-
ма и садржајима на које се тест односи. Доказивање ваљаности може се вршити 
упоређивањем резултата теста са неким другим резултатима (бодовима, оцена-
ма) који исти ученици добију из тог предмета.

Објективност је метријска карактеристика којом се одређује независност 
резултата мерења од онога ко мери. Што је већи степен слагања између резулта-
та испитаника које су добили различити оцењивачи, то је објективност мерења 
већа. Објективност се постиже при конструисању теста тако што се води рачуна 
о једнозначности очекиваних одговора – решења. Веома је важно да упутстава за 
решавање теста буду прецизна и исцрпна, а критеријуми за прегледање и оцењи-
вање адекватни и јасни.

Поузданост је метријска карактеристика која се односи на тачност мерења, 
тј. на независност мерења од несистематских грешака. Тестови знања, односно 
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њихова поузданост, утврђује се одређивањем коефицијента поузданости – Кром-
бах алфе (Cronbach’s Alpha), чија вредност треба да буде већа од 0,7 да би тест 
имао задовољавајућу поузданост.

Тест је осетљив ако се њиме могу утврдити и веома мале разлике међу 
испитаницима у мереној појави. Уз ваљаност и поузданост, врло важна метријска 
карактеристика је и осетљивост, јер мерни инструмент који није осетљив не мо-
же бити ни ваљан ни поуздан. Ако се тестом знања могу разликовати испитаници 
према знању, односно према ономе параметру који је предмет мерења, а не и 
неким другим параметрима, онда је он осетљив. Осетљивост теста знања такође 
зависи и од дужине теста, примерености узрасту испитаника и тежине задатака 
(Мужић, 1973).

Методологија

Проблем овог истраживања су потешкоће приликом усвајања научних 
појмова о физичким феноменима у почетној настави природних наука. Успешна 
конструкција знања о извесним појмовима, на раном узрасту, у највећој мери 
зависи од претходних дечијих искустава. То значи да се развој научних појмова 
у настави мора надовезати на појмове које је дете развило кроз сопствено иску-
ство. Традиционална настава углавном је оријентисана на пасивно усвајање и 
репродуковање наставних садржаја, без провере њиховог истинског разумевања. 
То има за пoслeдицу дa сe врло чeстo усвoje сaмo нeпoвeзaнe чињенице, a нe и 
сам кoнцeпт, штo би био нужaн прeдуслoв зa ствaрaњe функциoнaлнoг знaњa. 
Суштински изазов у разредној настави природних наука јесте како ученицима 
поједноставити и објаснити појмове који су садржајно богати, комплексни и че-
сто апстрактни, а потом и проверити да ли су их правилно усвојили и разумели.

Предмет овог истраживања су мисконцепције ученика разредне наставе о 
физичким својствима светлости (светлост и тама, извор и простирање светлости, 
провидност материјала и сенка).

Циљ истраживања је провера основних метријских карактеристика кон-
струисаног концептуалног теста и уочавање тенденција у нивоу заступљености 
мисконцепција при разумевању физичких својстава светлости код ученика раз-
редне наставе.

Истраживањем је обухваћен узорак од 306 ученика прва четири разреда 
основих школа „Аврам Мразовић“ и „Иво Лола Рибар“ из Сомбора и „Иван Го-
ран Ковачић“ из Станишића. Подаци су прикупљени техником тестирања. Ин-
струмент за прикупљање података је тест (Прилог 1) који је конструисан за по-
требе истраживања и обухвата садржаје везане за физичка својства светлости (у 
складу са наставним Програмом првог, другог, трећег и четвртог разреда основ-
не школе). Питања на тесту су конструисана у складу са релевантним истражи-
вањима на тему ученичких мисконцепција о светлости (Castro & Rodriguez, 2014; 
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Delserieys, еt al., 2016;  Fetherstonhaugh & Treagust, 1992; Lindstrand et al., 2016; 
Ravanis, 2018; Sahin et al., 2008; Varela & Costa, 2015).

Резултати теста знања представљени су преко основних статистичких 
параметара за цео узорак и субпопулације (узраст и средина у којој се налазе 
школе коју похађају ученици) изражених преко освојених бодова на тесту и пре-
ко оцена, а проверена је и нормалност расподеле резултата. Валидност теста је 
проверена путем повезаности са садржајима и циљевима наставног програма. 
Са друге стране, објективност теста је представљена јасним питањима, као и 
подударањем резултата са релевантним истраживањима. Укупан број задатака 
на тесту је утицао на поузданост теста, а осетљивост је постигнута путем тести-
рања целог узорка и субпопулација.

Резултати истраживања са дискусијом

Анализа метријских карактеристика теста о светлосним феноменима 
обухвата резултате провере његове  ваљаности, објективности, поузданости и 
осетљивости.

Ваљаност
Наставни садржаји о светлости су присутни у свим разредима основне 

школе, а показало се да  ученици имају потешкоће са усвајањем одређених пој-
мова. Поред тога мисконцепције о светлости имају тенденцију одржавања, те је 
нужно да се путем одређених метода допринесе концептуалној промени. Све ово 
је био повод да се истраживање спроведе управо у тим разредима. 

Табела 1: Наставни садржаји о светлости у разредној настави
Наставни садржај разред

1. Основни појмови: светлост и тама 1
2. Извор светлости 2, 3
3. Простирање светлости 1, 3
4. Провидност материјала 1, 2
5. Сенка (облик, величина и положај сенке) 1, 2, 3, 4
6. Сунце – извор светлости и топлоте и услов за живот 2
7. Дуга 2

Из приложеног се може уочити да су питања на тесту у складу са сад-
ржајима о физичким својствима светлости у наставним програмима предмета 
Свет око нас и Природа и друштво за сва четири разреда основне школе (Свет 
око нас – Наставни план и програм за први и други разред основног образо-
вања и васпитања, 2004; Природа и друштво – наставни програм образовања и 
васпитања за трећи разред основног образовања и васпитања, 2005; Природа и 
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друштво – наставни програм образовања и васпитања за четврти разред основ-
ног образовања и васпитања, 2006). Поред тога, тест показује ваљаност самим 
тим што је повезан са циљевима програма ових предмета: 

 – Овладавање почетним техникама сазнајног процеса и почетним 
методама и техникама учења;

 – Развијање способности запажања основних својстава објеката, појава 
и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности;

 – Развијање основних елемената логичког мишљења.

Да би се проверила валидност теста, он се може упоредити и са неким 
другим резултатима које је иста група ученика остварила из тог предмета. Оцене 
на тесту су у нескладу са оценама које ученици иначе имају из предмета Свет 
око нас и Природа и друштво. Ова уочавања су забележена и у другим истражи-
вањима (Бошњак, 2015). Реч је о томе да су тестови за проверу знања засновани 
тако да проверавају најнижи ниво знања и вреднује се само репродукција, док су 
остали нивои знања (разумевање, примена, анализа, синтеза, евалуација) запо-
стављени. 

Објективност
Релевантна истраживања спроведена у свету указују на мисконцепције 

ученика различитих узраста везано за појмове о светлости. У складу са тим су 
конструисани задаци на тесту тако да обухвате наставне садржаје о светлости јер 
је евидентно да су и код наших ученика дубоко укорењене наивне идеје о поме-
нутим појмовима који се веома брзо и са недовољно пажње обрађују у разредној 
настави. 

Бројна истраживања су идентификовала мисконцепције везане за појмо-
ве о светлости. У појединим истраживањима је запажено да више од половине 
ученика који су чинили узорак сврстава Месец у извор светлости, а осим тога 
ученици не разликују природне од вештачких извора светлости (Delserieys et 
al.,2016; Pine et al., 2001; Sahin et al., 2008). Путем питања на тесту (прво и четвр-
то) настојала су утврдити присутност поменутих мисконцепција међу ученици-
ма обухваћених узорком овог истраживања. На овај начин је видљива универзал-
ност мисконцепција међу ученицима истог узраста без обзира из које државе и у 
којој средини се налази школа коју похађају. 

Усвојеност појма о простирању светлости и провидности материјала је 
проверена истраживањем у коме су ученици питани „Како се простире свет-
лост?“ и „Који материјали пропуштају светлост?“ (Lindstrand еt al., 2016; Varela 
& Costa, 2015). Резултати истраживања представљених у поменутим радовима 
су указали на то да су ученици захваљујући илустрацијама и демонстрацијама 
достигли виши ниво разумевања те самим тим није било проблема да тачно ура-
де задатак (обухваћено другим, трећим и петим питањем конструисаног теста). 
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Цртање сенки предмета се показало као питање са највише грешака које 
су ученици правили. Истраживања појединих аутора (Delserieys et al., 2018; 
Heraklioti & Pantidos, 2016; Hsu et al., 2011; Pine et al., 2001) су показала да деца 
највише греше приликом цртања величине, положаја, повезаности сенке са пред-
метом и детаља. Неопходност темељнијег бављења овим садржајима у почетној 
настави природних наука потврђује и истраживање спроведено у нашој земљи 
које открива да тек сваки двадесети ученик првог разреда основне школе ко-
ректно представља сенку девојчице (Blagdanić, Radovanović, Bošnjak Stepanović, 
2019). Најчешће дечије заблуде су: цртање сенке у боји, вертикални положај сен-
ке, „сенка се увек налази иза предмета“, „сенка мора бити на истој страни где и 
Сунце“ (обухваћено шестим, седмим и осмим питањем конструисаног теста).

Хераклеиоти и Пантидос (Herakleioti & Pantidos, 2016) су утврдили да 
већина деце не разуме везу између величине сенке и удаљености светлосног из-
вора, као и везу између положаја сенке и светлосног извора (обухваћено деветим 
и десетим питањем конструисаног теста). 

Након што су питања на тесту припремљена, успостављени су и јасни 
критеријуми бодовања. Прво, треће и пето питање су за сваку тачну тврдњу но-
сила по један бод; друго и четврто за сваку тачну тврдњу по 0,5 бодова, док су 
питања о сенци (шесто, седмо и осмо) носила по 2 бода за сваку тачно нацртану 
сенку са свим њеним елементима. Девето питање  је носило четири бода, а де-
сето три бода. 

Питања на тесту су била јасно, тачно и сликовито представљена, а поред 
тога и добијени резултати су се подударали са резултатима претходних истражи-
вања, те се може закључити да је конструисани тест објективан. 

Поузданост
Као показатељ поузданости теста коришћен је коефицијента поузданости 

– Кромбах алфе (Cronbach’s Alpha). Добијена вредност је нешто виша од гранич-
не вредности за задовољавајућу поузданост (0,7) и износи 0,73, при чему је број 
питања на самој граници за употребу овог теста поузданости (табела 2). 

Табела 2: Провера поузданости мерне скале – теста

Кромбах алфа Кромбах алфа за 
стандардизовање ајтеме Број питања

.73 .75 10

Имајући у виду да постоји низ ограничења приликом обликовања тестова 
знања за ученике раног школског узраста, од којих је свакако најрелевантнији 
број питања  који мора бити у складу са дужином њихове концентрације, поузда-
ност конструисаног теста је задовољавајућа.
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Осетљивост 
Тест је садржао 10 питања, а максималан број бодова је био 50. Успех 

на тесту је приказан у облику скале која мери интервале успешности изражене 
бројем бодова и процентима према следећој подели: 

I интервал 0 – 10 бодова (0–20%) – оцена недовољан (1)
II интервал 10,25 – 20 бодова (20,5–40%) – оцена довољан (2)
III интервал 20,25 – 30 бодова (40,5–60%) – оцена добар (3)
IV интервал 30,25 – 40 бодова (60,5–80%) – оцена врло добар (4)
V интервал 40,25 – 50 бодова (80,5–100%) – оцена одличан (5)

У тестирању је учествовало укупно 306 ученика од првог до четвртог раз-
реда из три основне школе: „Аврам Мразовић“ (први разред – 15 ученика; други 
разред – 21 ученик; трећи разред – 21 ученик и четврти разред – 23 ученика), 
„Иво Лола Рибар“ (први разред – 22 ученика; други разред – 21 ученик; трећи 
разред – 20 ученика и четврти разред – 23 ученика) и „Иван Горан Ковачић“ 
(први разред – 31 ученик; други разред – 25 ученик; трећи разред – 22 ученика и 
четврти разред – 17 ученика).

Укупан број бодова на тесту за цео узорак
У табели 3 су дати дескриптивни подаци о оствареном броју бодова на 

тесту. Просечан број остварених бодова износи 29,53 са стандардном грешком 
0,42. Варијанса је 54,04, а стандардна девијација је 7,35. Минималан број оства-
рених бодова је 0,5, а максималан 45,75. Коефицијент асиметрије износи -0,37 
што указује да је крива расподеле померена према већим вредностима. Коефи-
цијент спљоштености је 0,29, што указује да је расподела издуженија од нормал-
не тј. има више случајева на средини расподеле.

Табела 3: Дескриптивни подаци о оствареном укупном броју бодова на тесту

Укупан број бодова на тесту Статистика Станд. грешка 
ср. вредности 

Бодови Средња вредност 29.53 .42
Медијана 29.75
Варијанса 54.04
Ст. одступање 7.35
Минимум .50
Максимум 45.75
Коеф. асиметрије -.37 .14
Коеф. спљоштености .29 .28
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Из табеле 4 се може видети да укупан број бодова на тесту не задовољава 
нормалну расподелу (p=0.001<0.05).

Табела 4: Тест нормалности за остварен укупан број бодова на тесту
Kolmogorov–Smirnova Shapiro–Wilk
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Бодови .071 306 .001 .988 306 .011

Оцене на тесту за цео узорак
Највећи број ученика (133) је постигао добар успех на тесту (оцена 3), 

122 ученика врло добар успех (оцена 4), 30 ученика је добило довољну оцену 
(2), 20 ученика је тест урадило са одличним успехом (оцена 5), док је свега 1 
ученик добио оцену недовољан (1). Оцене не задовољавају нормалну расподелу 
(p=0.000<0.05). На графику 1 је дат приказ фреквенција оцена на тесту за цео 
узорак. Овакви резултати су и били очекивани имајући у виду да су мисконцеп-
ције код ученика од првог до четвртог разреда о физичким својствима светлости 
и те како заступљене, као и то да оцене у школи нису баш најмеродавнији пока-
затељ знања ученика.

График 1. Фреквенције оцена на тесту за цео узорак
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Укупан број бодова на тесту према субпопулацијама ученика (узраст и 
школа)

У табели 5 је дат упоредни приказ дескриптивних података оствареног 
броја бодова према субпопулацијама ученика (узраст и школа).

Табела 5: Упоредни приказ дескриптивних података  
оствареног броја бодова према субпопулацијама ученика

субпопулације узраст школа
1.

 р
аз

ре
д

2.
 р

аз
ре

д

3.
 р

аз
ре

д

4.
 р

аз
ре

д

„А
. М

ра
зо

ви
ћ“

„И
. Л

. Р
иб

ар
“

„И
.Г

.К
ов

ач
ић

“

N важећи 68 68 63 106 80 130 96

Средња вредност 25.90 27.25 30.48 32.74 30.68 29.59 28.50

Станд. грешка ср. вредности .84 .88 .77 .66 .72 .61 .86

Ст. одступање 6.97 7.25 6.15 6.84 6.44 7.00 8.41

Варијанса 48.53 52.57 37.77 46.78 41.53 48.85 70.70

Коеф. асиметрије -1.06 -0.4 -..08 -.41 -.45 -.26 -.29

Ст. грешка коеф. асиметрије .29 .29 .30 .23 .27 .21 .25

Коеф. спљоштености 1.68 -.52 -.23 -.16 .30 -.05 .26

Ст. грешка спљоштености .57 .57 .59 .46 .53 .42 .49

Минимум .50 10.75 15.25 14.00 13.75 10.75 .50

Максимум 39.00 44.00 43.75 45.75 45.00 45.75 45.00

Тест нормалности показује да број бодова према узрасту има нормалну 
расподелу у II, III и IV разреду. Тест нормалности показује да број бодова према 
школама има нормалну расподелу у школама „Аврам Мразовић“ и „Иван Горан 
Ковачић“, док оцене у свим субпопулацијама не задовољавају нормалну распо-
делу, што је био случај и на целом узорку.

Тестирање разлика субпопулација
 – Тестирање разлика на целом узорку по узрасту

Једнофакторском анализом варијансе истражен је утицај узраста на број 
освојених бодова на тесту. Субјекти су по старости подељени у четири катего-
рије (први, други, трећи и четврти разред). Утврђена је статистички значајна 
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разлика на нивоу p<0,05 у броју остварених бодова  у четири старосне групе: 
F(3,302)=17,233, p=0.000 (табела 6). На основу смерница које је дао Коен (Cohen, 
1988), видимо да је статистичка значајност између разреда велика, што показује 
вредност ета квадрата (0,15).

Табела 6: Једнофакторска АNOVA
Сума 

квадрата
Степен 
слободе

Средња вред-
ност квадрата

F значајност

Између група 2409.219 3 803.073 17.233 .000
Унутар група 14073.671 302 46.602

Укупно 16482.890 305

Накнадна поређења помоћу Tukey-евог HSD теста указују да се средња 
вредност остварених бодова првих разреда (M=25,90, SD=6,97) значајно раз-
ликује од трећег разреда (M=30,48, SD=6,15) и четвртог разреда  (M=32,74, 
SD=6,84), да се други разред (M=27,25, SD=7,25) значајно разликује од трећег и 
четвртог (табела 7). Закључујемо да не постоји разлика између првог и другог и 
између трећег и четвртог разреда.

Табела 7: Тестирање разлика према узрасту ученика

(I) 
Разред

(J) 
Разред

Средња 
вредност 

разлике(I–J)

Ст. грешка 
разлике

Значајност
95% интервал 

поверења разлике
доњи горњи

Први Други -1.35662 1.17074 .653 -4.3811 1.6679
Трећи -4.57913* 1.19374 .001 -7.6630 -1.4952

Четврти -6.84360* 1.05870 .000 -9.5786 -4.1086
Други Први 1.35662 1.17074 .653 -1.6679 4.3811

Tрећи -3.22251* 1.19374 .037 -6.3064 -.1386
Четврти -5.48698* 1.05870 .000 -8.2220 -2.7519

Трећи Први 4.57913* 1.19374 .001 1.4952 7.6630
Други 3.22251* 1.19374 .037 .1386 6.3064

Четврти -2.26446 1.08408 .159 -5.0651 .5361
Четврти Први 6.84360* 1.05870 .000 4.1086 9.5786

Други 5.48698* 1.05870 .000 2.7519 8.2220
Tрећи 2.26446 1.08408 .159 -.5361 5.0651

 – Тестирање разлика према средини у којој се налазе школе коју похађају 
ученици

Једнофакторском анализом варијансе је испитан утицај средине у којој се 
налазе школе на број освојених бодова на тесту. Субјекти су по старости подеље-
ни у три категорије. Утврђенo је да не постоји статистички значајна разлика на 



НОРМА, XXV, 2/2020

164

нивоу p<0,05 у броју остварених бодова у четири старосне групе: F(2,303)=1,149, 
p=0.149 (табела 8).

Табела 8: Једнофакторска АNOVA

Сума квадрата
Степен 
слободе

Средња вред-
ност квадрата

F Значајност

Између група 206.099 2 103.050 1.918 .149
Унутар група 16276.790 303 53.719

Укупно 16482.890 305

Подаци из табеле 9 су показали мале разлике у оствареним бодовима међу 
ученицима из школа из различитих средина, где су приказане средње вредности 
оствареног броја бодова.

Резултати указују да не постоји статистички значајна разлика у постиг-
нућима ученика на тесту знања према школама из којих долазе, док је разлика 
према узрасту статистички значајна. То значи да се тестом разликују испитаници 
према оном што је предмет мерења (знање), а не неким другим параметром као 
што је припадност одређеним школама.

Табела 9: Број бодова по школама

N
Средња 

вредност
Ст. одступање

Ст. грешка ср. 
вредности

Аврам Мразовић 80 30.6750 6.44468 .72054
Иво Лола Рибар 131 29.5878 6.98893 .61063

Иван Горан Ковачић 95 28.5000 8.40830 .86267
Укупно 306 29.5343 7.35134 .42025

Закључак

Циљ овог истраживања је провера основних метријских карактеристика 
конструисаног концептуалног теста и уочавање тенденције у нивоу заступљено-
сти мисконцепција при разумевању физичких својстава светлости код ученика 
разредне наставе. Узорак је чинило 306 ученика од првог до четвртог разреда 
основних школа. Ученичко знање се проверавало путем концептуалног теста 
који је обухватао наставне садржаје о светлости. 

Оцена ваљаности је показала да се тест слаже са предвиђеним наставним 
програмима предмета Свет око нас и Природа и друштво за први, други, трећи и 
четврти разред основне школе и у складу је са прописаним циљевима програма 
за ове предмете. Са друге стране, резултати теста су у потпуном нескладу са 
оценама које ученици имају из предмета Свет око нас и Природа и друштво које 
су најчешће одличне или врло добре. 
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Објективност теста је потврђена захваљујући јасним критеријумима бо-
довања, као и дечијим мисконцепцијама које се подударају са идентификованим 
заблудама ученика из сличних истраживања.

Вредност Кромбах алфе, односно коефицијента поузданости износи 0,73 
што је изнад граничне вредности (0,7) и може се сматрати прихватљивом и поред 
малог броја питања која су у складу са узрастом ученика.

Потврђена је осетљивост теста на релевантан параметар – знање ученика. 
Показало се да не постоји статистички значајна разлика у постигнућима учени-
ка на тесту знања према школама из којих долазе, док је разлика према узрасту 
статистички значајна. Резултати указују да не постоји статистички значајна раз-
лика између првог и другог и између трећег и четвртог разреда. Оцене на тесту 
(имајући у виду цео узорак) су показале да је највећи број ученика просечно и 
исподпросечно урадио тест (оцене добар – 3 и довољан – 2). Овакви резултати су 
показали да ученици имају бројне мисконцепција о светлости.

Резултати истраживања потврђују добре метријске карактеристике теста 
као и најчешће дечије мисконцепције при разумевању појмова о светлости. По-
тврђено је да успех на тесту не зависи од школе из које ученици долазе, те да су 
резултати подједнако лоши. Добијени резултати упућују на потребу за чешћом 
провером ученичког знања путем концептуалних тестова, као и примену ак-
тивног учења у разредној настави. Истраживањем су уочене најчешће заблуде 
ученика о светлости („Месец је извор светлости“, неразликовање провидних од 
непровидних материјала, неповезивање сенке са предметом, погрешно цртање 
величине, положаја и детаља на сенкама). Било би веома значајно направити ин-
вентар дечијих мисконцепција и о осталим физичким садржајима, као и осми-
слити методе које би их кориговале. У свему томе је потребна активна улога учи-
теља који би својим истраживањима допринели наставној пракси у будућности.
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Metric characteristics of the test of misconception about light

Summary: Misconceptions (naive knowledge) could be observed from the point of view that there 
is nothing useful and positive in them for further learning. However, they are actually the main 
foundation for building the right concepts and scientific knowledge. The only possible way to 
overcome misconceptions is to improve the teaching process and thus learning. The aim of this 
study was to verify the basic metric characteristics constructed concept test and detect tendencies 
in the level of representation of misconception in the understanding of the physical properties of 
light at primary school students. The sample consisted of 306 students of the first, second, third 
and fourth grade of elementary schools “Avram Mrazović” and “Ivo Lola Ribar” from Sombor 
and “Ivan Goran Kovačić” from Stanišić. Data collection was carried out by a testing technique. 
For the purpose of this research, a special test was constructed to check the student’s knowledge, 
understanding, and ability to apply knowledge through questions (tasks) that include teaching 
content about the physical properties of water. The research results show satisfactory  metric 
characteristics of the test and indicate the expected participants’ misconception about the physical 
properties of light.
Keywords: misconceptions, knowledge test, metric characteristics, light, primary teaching
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Прилози
Прилог 1:                                         СВЕТЛОСТ  

-ТЕСТ- 

 

1. Погледај следеће цртеже. Заокружи оне које приказују извор 
светлости! 

 

 
 

 
 

                                 
              
 

 

 

 

 

2. Који предмети са слика су непровидни? У квадратић у доњем десном 
углу стави  код НЕПРОВИДНИХ предмета. 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

     
 

   
 

   

  лампа         огледало        Сунце           сова          прозор 

батер.лампа      очи              свећа          Месец      неонска сијалица 
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3. Испод сваке слике напиши да ли је приказани предмет ПРОВИДАН, 
ДЕЛИМИЧНО ПРОВИДАН или НЕПРОВИДАН. 

                                                                                   

                                                                                                                     

    

 

                                                                                                                                                    

                  

                                                                       

                                    

 

   

    

4. ЗЕЛЕНОМ бојицом заокружи слику која приказује ПРИРОДАН извор 
светлости, а ЦРВЕНОМ бојицом слику која приказује ВЕШТАЧКИ извор 
светлости. 
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5. На следећим цртежима нацртај линије које приказују како се светлост 
простире. 

 

 

 

   

                                                 

 

6. На свакој слици посматрај положај Сунца и на основу тога нацртај 
сенку дрвета.  

  

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

запад 

запад 

7 сати ујутру 

12 сати - подне 

исток 

исток 
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7. На свакој слици нацртај сенку предмета тамо где мислиш да ће се она 
налазити. 

 

  

 

 

 

8. На слици нацртај сенку девојчице. 
 

 

 

запад 

5 сати поподне 

исток 
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9. А) Батеријска лампа осветљава чашу. Шта мислиш, где ће се налазити 
сенка чаше? Заокружи број испод слике са тачним решењем. 
 

 
 

 
 
 

 
 

Б) На слици се налазе чаше са својим сенкама. Где би се требала 
налазити батеријска лампа да би се добиле овакве сенке чаша? Стави X 
на место где би требала бити батеријска лампа. 

 

 

                 

 

10.  Обој део зида са твоје десне стране како би показао колика ће бити 
сенка картона.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1            2             3 

батеријска лампа картон зид 


