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СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ У КОНТЕКСТУ РАЗВИЈАЊА И 
ПОДСТИЦАЊА КРЕАТИВНОГ МИШЉЕЊА КОД УЧЕНИКА 

ВИШИХ РАЗРЕДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Резиме: Наставни предмет Музичка култура, а нарочито предметно подручје Слушање музи-
ке својим пажљиво осмишљеним поступцима, методама и активностима омогућава богаћење 
духовног аспекта личности ученика, као и његов складан развој. Музика представља извор 
позитивних емоција, задовољства и естетског доживљаја, те се сматра једном од омиљених 
ученичких активности. Сврха рада јесте да утврди да ли усмерено и осмишљењо слушање 
музике подстиче и развија креативно мишљење код ученика. Узорком су обухваћени ученици 
петих, шестих и седмих разреда основне школе (N=108). Креативно мишљење је мерено мо-
дификованим Торенсовим тестом креативног мишљења. Експериментална група је током те-
стирања била изложена утицају слушних примера који су предвиђени наставним програмом, 
док је контролна група радила тест без присуства аудитивног стимулуса. Резултати истра-
живања показују статистички значајне разлике између контролне и експерименталне групе 
чиме се потврђује да слушање музике подстиче и развија креативно мишљење код ученика. 
Кључне речи: аудитивна активност, музичка култура, креативност, ученик 1

Увод

Слушање музике је веома важно предметно подручје у настави Музичке 
културе, јер ученици усвајају знања преко доживљаја у примерима које слушају. 
Доживљај, односно аперцепција репродукованог примера подразумева да су 
укључени мисаони и емоционални аспекти ученика. Слушање музике је искуст-
во у чијој основи се налази перцепција, односно од слушаоца се захтева пажња 
и концентрација приликом слушања. Дакле, основна претпоставка за доживља-
вање музике јесте да су ученици активни слушаоци. 
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Предметно подручје слушања музике се у настави Музичке културе исти-
че као поље које најдиректније утиче на испуњење васпитно-образовних циљева, 
односно конкретно утиче на васпитање и образовање свесног слушаоца (Јеремић 
и Станковић, 2019). У контакту са различитим музичким жанровима се код уче-
ника развија складна духовна личност, која се сусреће са широким дијапазоном 
уметничких израза, расположења и осећања. И не само то, развија се осетљивост 
за уочавање музичких елемената, попут мелодије, ритма, динамике, карактера 
музичког примера и др. Ипак, да би предметно подручје слушања музике имало 
позитиван утицај на ученике, неопходно је да су они мисаоно ангажовани током 
слушања, односно да перципирају музички пример који се репродукује. Важно 
напоменути да се перцепција временом надограђује. Према Каменову (Каменов, 
2008) перцепција се учи, што значи да васпитно – образовни процес, односно 
начин на који наставник музичке културе усмерава активност слушања музике 
доприносе њеном развоју.

Слушање музике је, с друге стране извор позитивних емоција, дететовог 
задовољства и естетског доживљаја, што се сматра такође претпоставком развоја 
дететових естетских способности. Кембл (Campbell, 2005) сматра да је слушање 
музике срце и душа музичког образовања. Стога је важно истаћи да предметно 
подручје слушања музике у настави Музичке културе подстиче не само развој ес-
тетских способности, него и развој музичких, опажајних, психомоторних, афек-
тивних, појмовних, вокалних способности ученика. 

Питање утицаја слушања музике на креативно мишљење је и данас ак-
туелно. Истраживање из 2017. године (Ritter & Ferguson, 2017) бавило се про-
учавањем утицаја „срећне“ музике на креативност у смислу дивергентног2 и 
конвергентног3 мишљења. Резултати истраживања су указали на чињеницу да је 
слушање „срећне“ музике, односно мелодије која је стимулативна и својом мело-
ритмичком структуром подстиче оптимизам, подстакло испитанике да успеш-
није обављају задатке који подразумевају дивергентно мишљење. Испитаници 
који су слушали „срећну“ музику остварили су статистички значајан резултат у 
односу на групу испитаника, која је задатке решавала у тишини. Претпоставка 
аутора је да стимулативна природа живахне музике даје енергију мозгу, односно 
да унапређује флексибилан начин размишљања који води до неконвенционалних 
или иновативних идеја. 

Други аутори (Curnow & Turner, 1992; Adaman & Blaney, 1995; Eskine, 
Anderson, Sullivan & Golob, 2018) су у свом истраживању дошли до закључка да 
је експериментална група остварила статистички значајне резултате у односу на 
контролну групу, односно да је креативност значајно унапређена под утицајем 
слушања музике у експерименталној групи, с тим да је истраживање из 2018. го-

2 Дивергентно мишљење подразумева да се на основу једне почетне идеје ствара велики, 
потенцијално неограничен број решења.

3 Конвергентно мишљење подразумева да се од више потенцијалних идеја, односно решења, бира 
једно одговарајуће решење.
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дине (Eskine, Anderson, Sullivan & Golob, 2018) показало да пораст креативности, 
с друге стране, није имала везе са расположењем испитаника. 

С друге стране, британски истраживачи (Threadgold, Marsh, McLatchie & 
Ball, 2019) су приликом истраживања утицаја позадинске музике на креативност 
задали испитаницима осмосмерку, на основу резултата требало је касније да ис-
траживачи  измере ниво креативности. Експериментална група је решавала ос-
мосмерку под дејством музике, док је контролна група радила задатак у тишини. 
Резултати истраживања указали су да музика, без обзира да ли је била позната 
или непозната, одн. вокална или инструментална, није значајно утицала на ре-
зултат који је остварила експериментална групе у односу на контролну групу, 
чиме се оповргла првобитна замисао да позадинска музика подстиче креативно 
размишљање. 

Да бисмо могли да одговоримо на истраживачко питање да ли слушање 
музике може да подстиче и развија креативно мишљење, важно је да на самом 
почетку истакнемо шта се налази у основи слушања. Први корак ка томе је јасно 
дефинисање феномена чувења и слушања, након чега ће се ближе објаснити фе-
номени перцепције и аперцепције.

Чувење и слушање

Многи језици, па тако и српски, праве јасну дистинкцију између глагола 
чути и слушати. Термин чувење представља именицу која потиче од глагола чу-
ти, што подразумева перцепцију звучне дражи. Чувење је за већину људи свакод-
невна, нормална појава. Наш слушни систем, као и други системи, непрестано 
прима информације, односно надражаје из своје околине. За разлику од визуел-
ног система (очију), слушни апарат никада не престаје са примањем стимулуса. 
То подразумева да доток информација из спољашње околине моментално пре-
стаје приликом затварања очију, док слушни систем и даље региструје одређе-
не звуке (иако су они мањег интензитета) приликом привременог прекривања 
слушног апарата. Човек, иако је свакодневно изложен утицају разноликих зву-
кова, усмерава своју пажњу селективно и процењује оно што жели да чује (Ле-
ман, Слобода и Вуди, 2012: 236). То подразумева да слушалац свесно усмерава 
своју пажњу ка извору из ког звук долази, односно да има активан однос према 
звучном стимулусу, за разлику од пасивног, који је у већини случајева присутан 
код амбијенталне буке, позадинске музике у продавницама, жамора, различитих 
акустичких информација који су присутни у околини итд. Дакле, може се закљу-
чити да је активно слушање процес вишег реда коме претходи чувење, односно 
перцепција одређеног звука. 

Приказивањем појмова чувење и слушање и јасним разграничавањем 
истих стиче се увид да је за наставу Музичке културе важније управо слушање. 
Активности као што су: перцепција музике и музичких елемената, аперцепцција, 
утицај музике на емоционалност полазе од чињенице да је ученик пре свега имао 
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активан однос према аудитивној дражи. Из активног односа ученика према ре-
продукованом музичком примеру у настави Музичке културе проистиче могућ-
ност за аперцепцију, односно доживљај музике, а управо тиме се стичу услови 
за развијање различитих аспеката ученикове личности, а нарочито креативног 
мишљења. Дакле, није важно чути музику само чулом, већ и умом.

Музичка перцепција и аперцепција  
у контексту слушања музике

С обзиром на то да је претпоставка истраживања да слушање музике у на-
стави Музичке културе утиче на развијање креативног мишљења, веома је важно 
дефинисати и разумети феномене који су у основи слушања, а то су перцепција 
и аперцепција. Да би музика могла да покрене ученика на креативно мишљење, 
важно је да музика допире не само до слушног апарата, већ и до свести ученика.

Према Вујаклији (1996: 675) термин перцепција потиче од „латинске речи 
perceptio која означава опажај, опажање, односно све оне душевне процесе (или: 
сва она душевна збивања) која се непосредно изазивају чулним надражајима“. 

Тјеплов (Теплов, 1948, према Јеремић и Станковић, 2019: 63) дефинише 
перципирање као одабирање сразмерно малог дела из мноштва опажаја, при че-
му се манифестује селективни карактер свести. Перцепција као сложени пси-
хички процес подразумева да се неке групе опажаја издвајају, да се сједињују у 
целину. Потом следи одређено схватање групе опажаја или давање смисла, да би 
се на крају препознао одговарајући предмет или појава.

Костић (2014) дефинише перцепцију као контакт са светом који се оства-
рује преко чула. Информације које чула прикупе у тренутку опажања се шаљу на 
даљу обраду где бивају осмишљени. Информације које су наша чула перципира-
ла шаљу се у даље центре на обраду, где се подаци групишу у целине које имају 
смисла, и управо на тај начин добија интерпретацija чулних дражи. 

Појам аперцепције Тјеплов (Теплов, 1967, према Јеремић и Станковић, 
2019: 64) објашњава на следећи начин: „Аперцепцијом се назива зависност пер-
цепције од општег садржаја човековог психичког живота.“ Аперцепција у кон-
тексту школе и конкретно наставе музичке културе подразумева не само пуко 
аудитивно перципирање репродукованог музичког примера, већ да деца на емо-
ционалном плану доживљавају музику, и са тог аспекта промишљају и уживају 
у њој.

Из свега изнетог видимо да је перцепција психички процес уз помоћ кога 
човек ступа у контакт са светом. Ипак, активност слушања музике у настави 
Музичке културе подразумева много више од простог чувења примера. Тежи се 
аперцепцији, односно доживљају чиме се развија и продуховљује личност де-
тета. На основу тог становиштва се претпоставља да слушање музике на часу 
Музичке културе умногоме подстиче креативно мишљење. 
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Опште одреднице креативности

Одговор на питање шта је креативност је остало отворено до данашњег 
дана. Дан данас се за њу занимају многи стручњаци. Постоје многе одреднице 
креативности, али дефиниција коју смо узели за теоријски оквир, а на којој је 
засновано истраживање дао је амерички психолог Торенс (Torrance, 1981). Он 
дефинише креативност као процес где се идејама или хипотезама придаје об-
лик, да би се потом те идеје тестирале, након чега следи упоређивање резултата 
тестирања. На основу дефиниције може се закључи да Торенс под појмом креа-
тивности подразумева факторе радозналости, имагинације и експериментисање.

Торенс је на бази Гилфордовог дивергентног мишљења конструисао тест 
креативности (TTCT − Torrance Tests of Creative Thinking) који мери следеће нор-
ме креативности: 

 – Флуентност подразумева број важних, релевантних идеја насталих 
под утицајем стимулуса. Односи се на укупан број релевантних од-
говора, односно укупан број креираних фигуративних цртежа. То је 
вероватно један од најкритичнијих аспеката теста. 

 – Оригиналност представља број статистички ретких идеја у узорку. То 
је способност појединца да произведе одговоре који су у поређењу са 
остатком узорка јединствени и необични. Оригиналност се дефинише 
термином ниска оригиналност / висока оригиналност.

 – Елаборација се односи на број идеја који су придодати цртежу, а који 
нису неопходни за испуњавање основног одговора. Дакле, елаборација 
се односи на способност додавања детаља цртежу. 

 – Апстрактност наслова мери у којој мери су наслови цртежа апстракт-
ни, односно у којој мери излазе ван оквира давања имена по принципу 
очигледности, односно онога што цртеж очигледно приказује. 

 – Отпор према превременом затварању представља степен психолошке 
отворености. Означава способност да се приликом обраде информа-
ције у обзир узму различити аспекти, односно да испитаник има „от-
ворен ум“ (Kim, 2007). 

Торенсов Тест креативног мишљења послужио је као средство да се про-
вери степен испољавања креативности и на тај начин нам је омогућио дођемо 
до одговора на истраживачко питање да ли музика подстиче и развија креативно 
мишљење код ученика у вишим разредима у основној школи. 

Методолошки оквир истраживања

Имајући у виду оквир теоријског дела рада где се разматрају феномени 
чувења и слушања, перцепције и аперцепције, као и опште одреднице креа-
тивности, циљ истраживања је да се утврди утицај слушања музике у настави 
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Музичке културе виших разреда основношколског образовања на подстицање и 
развијање креативности, односно подстицање и развијање четири фактора кре-
ативног мишљења – флуентности, оригиналности, елаборације и апстрактности 
наслова применом Торенсовог фигуралног теста креативности. Истраживање 
подразумева поред теста креативности и коришћење аудитивних садржаја, од-
носно репродуковање музичких примера који припадају сфери класичне музике, 
а предвиђени су за наставу Музичке културе за више разреде основне школе пре-
ма наставном програму.

Да би се циљ истраживања реализовао, утврђени су следећи задаци ис-
траживања: 
1.  Испитати да ли постоје статистички значајне разлике на различите индикато-

ре креативности између експерименталне и контролне групе. 
1.1. Испитати да ли експериментална група има већу фреквентност ориги-

налних одговора од контролне групе, независно од задатка.
1.2. Испитати да ли експериментална група остварује виши скор на мери 

флуентности од контролне групе и након контроле успеха, независно од 
задатка.

1.3. Испитати да ли експериментална група има већи скор на елаборацији од 
контролне групе.

1.4. Испитати да ли експериментална група има већу фреквентност апстракт-
них наслова, од контролне групе, независно од задатка.

Хипотезе

На основу постављених задатака истраживања произилазе и хипотезе ис-
траживања.

ХО – Очекује се статистички значајна разлика на различитим индикатори-
ма креативности – оригиналност, флуентност, елаборација и апстрактност насло-
ва између експерименталне и контролне групе.

Хипотеза 1: Очекује се да експериментална група има већу фреквентност 
оригиналних одговора од контролне групе, независно од задатка.

Хипотеза 2: Очекује се да експериментална група остварује виши скор на 
мери флуентности од контролне групе и након контроле успеха, независно од 
задатка.

Хипотеза 3: Очекује се да експериментална група има већи скор на елабо-
рацији од контролне групе, и након контроле, успеха од задатака.

Хипотеза 4: Очекује се да експериментална група има већу фреквентност 
апстрактних наслова, од контролне групе, независно од задатка.
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Узорак истраживања

Узорак је одабран из популације деце која похађају Основну школу „Брат-
ство- јединство“ на територији града Сомбора. Узорак су чинили ученици петих, 
шестих и седмих разреда у школској 2020/2021. години. Из истраживања су из-
узети осми разреди, због ранијег завршетка основношколског образовања. Због 
пандемије COVID 19 није постојала могућност да се истраживање спроведе у 
више школа, као што је првобитно планирано. 

Ученици су подељени у две групе – контролну (К) и експерименталну (Е). 
Узорак истраживања је пригодан. Величина узорка износи укупно 108 ученика. 
Експерименталну групу чинило је укупно 56 испитаника, што представља 50.9% 
од укупног узорка. Они су радили Торенсов тест креативности под утицајем сти-
мулативног програма (примера из класичне музике који су предвиђени наставним 
програмом). Контролну групу чинило је укупно 53 испитаника, што од целоукуп-
ног узорка представља 49.1%. Они су радили Торенсов тест креативности без ути-
цаја стимулативног програма. Дакле, приликом решавања теста креативности нису 
слушали примере из класичне музике, односно радили су у тишини. С обзиром да 
је разлика у броју испитаника који су учествовали у контролној и експериментал-
ној групи минимална, може да се закључи да је узорак испитаника по истраживач-
ким групама уједначен по броју. Није вршено уједначавање група мењањем саста-
ва одељења. У обзир су узета већ формирана одељења у школи. Када је реч о полу 
испитаника, у узорку је било укупно 49.1% дечака, док је девојчица било 50.9%. С 
обзиром да је разлика у броју дечака и девојчица процентуално веома мала,  може 
да се закључи да су испитаници били уједначени према полу.

Технике, инструмент и ток истраживања

У истраживању је била заступљена истраживачка техника тестирања. Ис-
траживање није обухватало иницијални и финални тест као што би то био случај 
у истраживању са експерименталним програмом, већ је обављено само финално 
мерење (посттест), како би се утврдиле промене у креативности настале под ути-
цајем аудитивног стимулуса фактора. 

Техника тестирања је била праћена Торенсовим фигуралним тестом креа-
тивности или како се формално назива Креативно размишљање са сликама. Тест 
се састојао из три активности: конструкција цртежа користећи се искључиво јед-
ним, унапред задатим, обликом; конструкција цртежа понављањем неколико, уна-
пред задатих, геометријских фигура и комплетирање претходно започетог цртежа. 
Облик у свa три задатка представља стимулус. За израду сваког задатка предвиђе-
но је десет минута. Први задатак – од испитаника се тражи да конструишу цртеж 
користећи се само једним, унапред датим обликом (у нашем случају је то круг). 
Испитаници могу да користе круг у различитим величинама и у неограниченом 
броју. Други задатак захтева од испитаника да на основу унапред задатих облика 
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– правоугаоника, круга, трапеза и троугла – креирају објекат или цртеж по жељи. 
Испитаници могу да користе претходно поменуте геометријске облике неограни-
чено много пута, као и на различите начине, односно могу да манипулишу њима 
у смислу мењања смера кретања облика, његове величине, понављања исте фигу-
ре итд. Трећа активност подразумева да испитаник комплетира, односно доврши 
цртеж који је претходно започет кругом и недовршеним квадратом. Могућности 
коришћења облика, линија, различитих представа, боја су неограничене. Учени-
ци не морају да користе одређене геометријске фигуре, као што је то био случај 
у другом задатку, већ имају потпуну слободу избора (Kim, 2007). Испитивач не 
сугерише испитаницима да ли треба да се обоје цртежи у сва три задатка или не, 
већ пажљиво прати акције које испитаници током тестирања предузимају. Тест је 
у нашем случају модификован, јер је експерименталној групи додато и слушање 
одређених музичких примера, што оригинално није било предвиђено. Испитаници 
у eксперименталној групи су пред сваки задатак слушали одговарајући музички 
пример, који је испитивач унапред одредио. Након слушања примера, испитаници 
су приступали изради задатка, али је важно напоменути да је израда задатака била 
и даље под дејством музичком примера. Музички пример који се репродуковао пре 
и током првог задатка је био Валцер цвећа П. И. Чајковског. С обзиром да је први 
задатак (прилог бр. 1) био да се конструише цртеж тако што испитаници треба да 
користе само облик круга (неограничено много пута и у различитим величина-
ма), музички пример је својом метром и мелодијом асоцирао на кружно кретање, 
односно круг. Други музички пример – У палати горског краља Едварда Грига 
из свите Пер Гинт је репродукован пре и током другог задатка. Испитаници  су 
на основу четири дата геометријска облика (правоугаоник, круг, трапез и троугао) 
требали да креирају цртеж. Разлог избора овог музичког примера је била сличност 
између задатих облика у другом задатку и метро – ритмичке и мелодијске компо-
ненте музичког примера. Пре и током трећег задатка, где су испитаници на основу 
унапред задатог, недовршеног цртежа требали да доврше цртеж, репродукована 
је увертира из опере Виљем Тел Ђоакина Росинија. Одлучили смо се за овај при-
мер због хармонско-мелодијског и карактерног богатства примера. Испитаници у 
контролној групи нису пред и током решавања задатака слушали музичке примере, 
односно нису била изложени аудитивној дражи. То значи да Торенсов тест креа-
тивности није био модификован када је реч о контролној групи, јер испитаници 
приликом израде задатака нису били под утицајем стимулативног програма. На 
испитивачев знак су испитаници у контролној и експерименталној групи прелази-
ли на наредни задатак.

Резултати истраживања и дискусија

У наставку ће бити приказани резултати истраживања, односно норме 
креативности – оригиналност, флуентност, елаборација и апстрактност наслова 
у односу на експерименталну и контролну групу.
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Оригиналност. На основу дескриптивне статистике и увида у резултате 
уочавамо да су на три задатка одговори испитаника били груписани у две групе: 
није оригинално и оригинално. У оквиру првог задатка 37%, испитаника  су дали  
одговор  оригинално,  у  другом задатку 51.9%, док је у  трећем задатку највећи 
број одговора окарактерисан као оригиналан, њих 64.8% (Табела 1).

Табела 1. Учесталост оригиналних одговора у три задатка 

Није оригинално Оригинално 

Оригиналност 1 68 (63%) 40 (37%)

Оригиналност 2 52 (48.1%) 56 (51.9%)

Оригиналност 3 38 (35.2%) 70 (64.8%)

Да би се испитало да ли постоје статистички значајне разлике између ори-
гиналности између експерименталне и контролне групе на сва три задатка, при-
мењена су три χ2 теста. Контролна и експериментална група се нису разликовале 
у фреквенцији оригиналности на првом задатку (χ2(1) = 2.093, p = .148). Ста-
тистички значајне разлике између експерименталне и контролне групе постоје 
у случају другог (χ 2(1) = 13.341, p = .000) и трећег задатка (χ 2(1) = 20.936, p = 
.000). У оквиру другог задатка експериментална група је чешће имала оригинал-
не одговоре (69.1%), него контролна група (34%). Слично томе, експериментална 
група је на трећем задатку имала 85.5% оригиналних и 14.5% неоригиналних 
одговора, док је у случају контролне групе проценат оригиналних одговора био 
43.3%, а неоригиналних 56.6%. 

Табела 2. Разлике између експерименталне  
и контролне групе у учесталости оригиналних одговора

Није 
оригинално Оригинално χ 2(df), p

Задатак 1
Експериментална 31 (56.4%) 24 (43.6%) χ2(1) = 2.093, p = .148

Контролна 37 (69.8%) 16 (30.2%)

Задатак 2
Експериментална 17 (30.9%) 38 (69.1%) χ 2(1) = 13.341, p = .000

Контролна 35 (67.3%) 18 (34%)

Задатак 3
Експериментална 8 (14.5%) 47 (85.5%) χ 2(1) = 20.936, p = .000

Контролна 30 (56.6%) 23 (43.4%)
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Резултати истраживања показали су да постоје значајне статистичке раз-
лике између експерименталне и контролне групе на другом и трећем задатку, где 
експериментална група има већу учесталост оригиналних одговора од контрол-
не групе, чиме се делимично потврђује хипотеза Х1 која је гласила: „Очекује 
се да експериментална група има већу фреквентност оригиналних одговора од 
контролне групе, независно од задатка“, јер не постоје значајне разлике између 
експерименталне и контролне хрупе на оригиналности на првом задатку.

Флуентност. Флуентност је третирана као континуирана варијабла, те 
је за њу рачуната аритметичка средина и стандардна девијација. На основу де-
скриптивне статистике и увида у резултате уочавамо да су се одговори испитани-
ка на првом задатку кретали од 1 до 4, са просечном вредношћу 1.14 (SD = .46). 
У оквиру другог задатка одговори који су се тицали флуентности су се кретали 
од 1 до 5, са просечном вредношћу од 1.30 (SD = .74). Распон одговора у случају 
трећег задатка је био између 0 i 4, са аритметичком средином од 1.42 (SD = .69). 
Аритметичке средине, стандардне девијације, као и информације o минимуму и 
максимуму су приказане у оквиру Табеле 3 за Флуентност. 

Табела 3. Дескриптивна статистика – индикатори флуентности

Минимум Максимум Аритметичка 
средина

Стандардна 
девијација

Флуентност 1 1 4 1.14 .46

Флуентност 2 1 5 1.30 .74

Флуентност 3 0 4 1.42 .69

Да би се утврдило да ли постоје значајне разлике између експерименталне 
и контролне групе у флуентности на три експериментална задатка, уз контролу 
успеха на крају првог полугодишта, примењена је мултиваријатна анализа кова-
ријансе. Мултиваријатни тест није значајан ни у случају групишуће варијабле 
(F(3, 103) = 2.247, p = .087), ни у случају коваријата (F(3, 103) = .499, p = .684). На 
униваријатном нивоу, не постоје статистички значајне разлике између експери-
менталне и контролне групе на првом (F(1, 105) = 1.351, p = .248) и другом задат-
ку (F(1, 105) = .523, p = .471), док се статистички значајна разлика у флуентности 
региструје у случају трећег задатка (F(1, 105) = 4.367, p = .039). У оквиру трећег 
задатка на флуентност виши скор остварује експериментална (AS = 1.55, SD = 
.72), од контролне групе (AS = 1.28, SD = .63). 
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Табела 4. Тестирање разлика између експерименталне  
и контролне групе на флуентности

AS SD F(df), p

Флуентност 1
Експериментална 1.09 .29 F(1, 105) = 1.351, p = .248

Контролна 1.19 .59

Флуентност 2
Експериментална 1.35 .78 F(1, 105) = .523, p = .471

Контролна 1.25 .71

Флуентност 3
Експериментална 1.55 .72 F(1, 105) = 4.367, p = .039

Контролна 1.28 .63

Хипотеза Х2: „Очекује се да експериментална група остварује виши скор 
на мери флуентности од контролне групе и након контроле успеха, независно од 
задатка“ је делимично потврђена,  јер постоје статистички значајне разлике на 
трећем задатку између експерименталне и контролне групе на флуентности, где 
је експериментална група остварила већи скор. Статистички значајне разлике ни-
су уочене између експерименталне и контролне групе у  првом и другом задатку.

Елаборација. Елаборација је такође третирана као континуирана варија-
бла, те је за њу рачуната аритметичка средина и стандардна девијација. На осно-
ву дескриптивне статистике и увида у резултате уочавамо да су се одговори ис-
питаника у првом задатку кретали од 0 до 4, са просечном вредношћу од 1.00 (SD 
= .99). У оквиру другог задатка скор на елаборацији се кретао од 0 до 6, са про-
сечном вредношћу oд 1.13 (SD = 1.15). Распон одговора у случају трећег задатка 
је био између 0 и 5, са аритметичком средином од 2.01 (SD = 1.35). Аритметичке 
средине, стандардне девијације, као и информације o минимуму и максимуму су 
приказане у оквиру Табеле 5 за Елаборацију. 

Табела 5. Дескриптивна статистика – индикатори елаборације

Минимум Максимум Аритметичка 
средина

Стандардна 
девијација

Елаборација 1 0 4 1.00 .99

Елаборација 2 0 6 1.13 1.15

Елаборација 3 0 5 2.01 1.35

Да би се проверило да ли постоје статистички значајне разлике између 
експерименталне и контролне групе на елаборацији у оквиру сва три задатка, 
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уз контролу коваријата успеха на крају првог полугодишта, примењена је мул-
тиваријатна анализа коваријансе. На мултиваријатном нивоу се региструју ста-
тистички значајне разлике у случају групишуће варијабле (F(3, 103) = 15.145, p 
= .000), док је коваријат статистички незначајан (F(3, 103) = 1.874, p = .139). На 
униваријатном нивоу се региструју разлике између експерименталне и контрол-
не групе и у случају првог (F(1, 105) = 20.466, p = .000), другог (F(1, 105) = 13.739, 
p = .000) и трећег задатка (F(1, 105) = 34.658, p = .000). У оквиру првог задатка 
експериментална група остварује просечан скор на елаборацији 1.40 (SD = 1.07), 
док је просечан скор контролне групе свега 0.58 (SD = .72). У другом задатку је 
аритметичка средина на елаборацији 1.53 (SD = 1.26) за експерименталну и 0.72 
(SD = .86) за контролну групу. У трећем задатку, просечни скор на елаборацији 
je 2.67 (SD = 1.25) за експерименталну, a 1.32 за контролну групу (SD = 1.09). 
У оквиру сва три задатка експериментална група постиже статистички значајно 
веће скорове на елаборацији од контролне групе.

Табела 6. Тестирање разлика између експерименталне 
и контролне групе у елаборацији на сва три задатка

AS SD F(df), p

Елаборација 1
Експериментална 1.40 1.07 F(1, 105) = 20.466, p = .000

Контролна 0.58 .72

Елаборација 2
Експериментална 1.53 1.26 F(1, 105) = 13.739, p = .000

Контролна .72 .86

Елаборација 3
Експериментална 2.67 1.25 F(1, 105) = 34.658, p = .000

Контролна 1.32 1.09

Хипотеза Х3: „Очекује се да експериментална група има већи скор на ела-
борацији од контролне групе, и након контроле, успеха од задатака“ је потврђе-
на. На сва три задатка се уочавају статистички значајне разлике на елаборацији 
на сва три задатка, где експериментална група у сва три задатка има већи скор на 
елаборацији од контролне групе.

Апстрактност наслова. Aпстрактност наслова је у оквиру три задатка био 
оцењиван као „наслов је очигледан“ и „наслов није очигледан“. Будући да је реч о 
категоричкој бинарној варијабли, у Табели 4. су приказане фреквенције одговора. 
На основу дескриптивне статистике и увида у резултате уочавамо да је у случају 
првог задатка њих 36.1% понудило наслов који није очигледан. У случају другог 
задатка тај проценат је био нешто већи и износио је 45.4%, док је у случају трећег 
задатка био највећи са 50%.
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Табела бр. 7. Апстрактност наслова у три задатка – фреквенције

Наслов је очигледан Наслов није очигледан

Апстрактност наслова 1 69 (63.9%) 39 (36.1%)

Апстрактност наслова 2 59 (54.6%) 49 (45.4%)

Апстрактност наслова 3 54 (50%) 54 (50%)

Да би се проверило да ли постоје разлике у фреквенцији апстрактности 
наслова у зависности од експерименталне и контролне групе, примењена су три 
χ2 теста, за три различита задатка. У случају првог задатка не региструје се ста-
тистички значајна разлика у апстрактности наслова у зависности од групе (χ2 (1) 
= .003, p = .956). У случају другог задатка региструје се статистички значајна 
разлика на апстрактности наслова (χ2 (1) = 5.465, p = .019). У експериментал-
ној групи „наслов није очигледан“ је у 56.4 случајева, док је одговор „наслов 
је очигледан“ дат у 43.6% случајева. За разлику од експерименталне групе, у 
контролној групи „наслов није очигледан“ дат је у само 34% случајева, док је од-
говор „наслов је очигледан“ дат у 66% случајева. Статистички значајна разлика 
у апстрактности наслова се разликује и у задатку број 3 у зависности од групе 
којој испитаници припадају (χ2 (1) = 13.375, p = .000). У експерименталној групи 
67.3% испитаника даје  одговор „наслов није очигледан“, док само 32.7% испи-
таника даје одговор „ наслов је оригледан“. Са друге стране, у контролној групи 
свега 32.1% њих даје  одговор „наслов није очигледан“ , док чак 67.9% њих даје 
одговор  „ наслов је очигледан“.

Табела 8. Тестирање разлика између експерименталне  
и контролне групе на апстрактности наслова

Наслов је
очигледан

Наслов није 
очигледан χ2(df), p

Задатак 1
Експериментална 35 (63.6%) 20 (36.4%) χ2 (1) = .003, p = .956

Контролна 34 (64.2%) 19 (35.8%)

Задатак 2
Експериментална 24 (43.6%) 31 (56.4%) χ2 (1) = 5.465, p = .019

Контролна 35 (66%) 18 (34%)

Задатак 3
Експериментална 18 (32.7%) 37 (67.3%) χ2 (1) = 13.375, p = .000

Контролна 36 (67.9%) 17 (32.1%)
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Хипотеза Х4: „Очекује се да експериментална група има већу фреквент-
ност апстрактних наслова, од контролне групе, независно од задатка“ је дели-
мично потврђена. Уочавају се статистички значајне разлике између експеримен-
талне и контролне групе на апстрактности наслова на другом и трећем задатку, 
где експериментална група има већу учесталост апстрактних наслова од контр-
олне групе. Не постоје статистички значајне разлике између експерименталне и 
контролне групе на апстрактности наслова на првом задатку.

На основу резултата истраживања може да се изведе закључак да је општа 
хипотеза: „Очекује се статистички значајна разлика на различитим индикатори-
ма креативности – флуентност, оригиналност, елаборација и апстрактност насло-
ва између експерименталне и контролне групе“ је делимично потврђена.

На основу квалитативне анализе коју је спровео аутор рада, закључено 
је да је експериментална група показала статистички значајан скор у односу на 
контролну групу углавном у другом и трећем задатку на индикаторима ориги-
налност, флуентности и апстрактности наслова, док су на елаборацији на сва три 
задатка регистроване статистички значајне разлике. У току спровођења истражи-
вања, истраживач је уочио да је први задатак за испитанике представио највећи 
изазов. Претпоставља се да је узрок томе ограниченост задатка искључиво на 
један облик, чиме се испитаницима оставља мало слободе приликом израде цр-
тежа. Ипак, други, а нарочито трећи задатак су пружали испитаницима знатно 
више могућности, па је због тога и разумљиво зашто су испитаници у експери-
менталној групи у  другом и трећем задатку постигли статистички значајнији 
скор у односу на контролну групу. На основу свих приказаних резултата истра-
живања може да се закључи да је експериментална група, која је решавала тест 
креативности уз присуство аудитивног стимулуса, доминантно постизала стати-
стички значајније резултате у односу на контролну групу,  те се може закључити 
да слушање музике на часу Музичке културе подстиче креативно мишљење код 
ученика у вишим разредима у основној школи.

Закључак

Циљ истраживања је био да се испита утицај слушања музике на креатив-
но мишљење, односно на оригиналност, флуентност, елаборацију и апстрактност 
наслова код ученика у вишим разредима у основној школи. Торенсов фигурални 
тест креативност обухватао је три задатка, за чије су решавање ученици имали 
десет минута, за сваки задатак. Експериментална група је била изложена пре и 
током теста стимулативном програму, док је контролна група решавала тест без 
утицаја аудитивног стимулуса. Резултати истраживања указују на то да је екс-
периментална група показала статистички значајан скор у односу на контролну 
групу најчешће у  другом и трећем задатку на пољу оригиналности, флуентно-
сти и апстрактности наслова, док су на пољу елаборације уочене статистички 
значајне разлике у сва три задатка. Сумирајући резултате истраживања може да 
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се изведе закључак да је општа хипотеза Х0: „Очекује се статистички значајна 
разлика на различитим индикаторима креативности – оригиналност, флуентност, 
елаборација и апстрактност наслова између експерименталне и контролне гру-
пе“ делимично потврђена. Резултати у раду указују на чињеницу да је експе-
риментална група доминантно постигла већи, статистички значајан скор у од-
носу на контролну групу на свим индикаторима креативности – оригиналност, 
флуентност, елаборација и апстрактност наслова, те се на основу ових података 
може закључити да слушање музике на часу предмета Музичка култура подстиче 
креативно мишљење код ученика у вишим разредима у основној школи.

Наставна област слушања музике је поред других предметних области у  
настави Музичке културе изузетно значајна активност, не само у области му-
зичког образовања, него и у развијању целовите личности једног детета. Актив-
ности које се спроводе у оквиру предмета Музичка култура треба да утичу на 
развијање учениковог емоционалног, интелектуалног и волунтативног аспекта 
личности. Кроз активност слушања музике ученици се упознају не само са пред-
виђеним градивом, него и широком опсегом нових осећања, стичу увиде у нове 
перспективе, шире се видици, побољшавају се и унапређују когнитивни процеси 
личнoсти попут креативности (као што се може видети из приложених резултата 
истраживања). Корак који води до подстицања и развијања креативног мишљења 
јесте активно усмерена пажња ка музичком примеру који се репродукује. Усме-
равањем пажње давањем задатака пред слушање музичког примера остварује се 
могућности превазилажења изазова постизања пуне концентрације. Слушањем 
се развија емоционална реактивност ученика, односно способност „уживљавања 
и реаговања на одређена емоционална стања, које је композитор изразио делом“ 
(Јеремић и Станковић, 2019: 65), али и способност фантазијског реаговања на 
аудитивне стимулусе. Да би се обезбедила перцепција и аперцепција музике код 
ученика, важно је да се наставник више усмери и посвети испуњавању ученичких 
потреба, уместо да се концентрише на испуњавање захтева која су стављена пред 
њега самог (Рајовић, Будић и Радуловић, 2020). На тај начин предметно подручје 
слушања музике може да утиче на развој и подстицање креативног мишљења.

Поред резултата истраживања који указују на постојање везе између слу-
шања музике и креативног мишљења, потврђено је да је креативност „снажно 
повезана са димензијом личности која се назива отвореност за нова искуства, 
а огледа се у интелектуалној радозналости, естетској осетљивост, живој фанта-
зији, дубини осећања, либералним вредностима и флексибилним понашањем“ 
(McCrae, 1987, према Мандић и Ристић: 2014, 88). Наиме, настава Музичке кул-
туре у којој се ученици мотивишу на стицање нових искустава, у којој се  негује 
и подржава разноликост мишљења ученика, отворен однос пун поверења и где 
се разред не посматра као једна унифицирана целина већ је присутан јединствен 
индивидуални приступ наставника према сваком ученику омогућава касније не 
само успешну реализацију планираних активности у оквиру предметног подру-
чја слушања музике, него се може и претпоставити да ће те активности имати 
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позитиван утицај на развијање ученикове пажње, да ће подстаћи радозналост, 
естетску осетљивост, да ће оспособити ученике да самостално и самоуверено 
изразе своје мишљење, а нарочито да ће утицати на развијање ученикове маште 
и омогућити да ученици покажу широк дијапазон осећања. Међутим, да би смо 
говорили о успешном подстицању креативног мишљења, важно је да узмемо у 
обзир и да породица и средина играју значајну улогу. Како је на Министарској 
конференцији европских земаља у Бону 1977. године утврђено да је породица 
„камен темељац друштва“ (Каменов, 2008: 171) не смемо занемарити важност 
породице као институције на развој креативног мишљења. Многобројни истра-
живачи (Miller i Gerard, 1979; Rashidi, 2010; Rodrigues Sequeira de Figueiredo i 
Dias, 2012; Taneri, 2012; Diarra, Gu, Guo & Xue, 2017; Roostin, 2018, Hoang, 2019) 
су поткрепили тачност ове идеје резултатима истраживања.

Сматрамо да смо овим истраживањем позитивно допринели афирмацији 
не само предмету Музичка култура, већ и самом друштву. Настава музичке кул-
туре не би требало да буде једино место, где ученици долазе у контакт са квали-
тетном и изражајно богатом музиком, већ ученик, почевши од најранијих дана 
свог детињства, треба да буде окружен квалитетним музичким садржајима. Сма-
трамо да слушање музике, односно наставно подручје предмета Музичка кул-
тура представља важан фактор у процесу подстицања и развијања креативног 
мишљења код ученика, али оно није једино на које би требало да се ослонимо, 
већ је важно да се на пољу креативног мишљења ради и када је дете ван шко-
ле. Синергијом школе, породице и спољашње средине омогућује се подстицање 
креативности као иманентне особине што доводи до трајне манифестације креа-
тивног мишљења у свет опипљивог код детета, а касније и код одраслог човека. 
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LISTENING TO MUSIC IN THE CONTEXT OF DEVELOPING 
AND ENCOURAGING CREATIVE THINKING IN UPPER 
ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS

Summary: The subject Music Culture, and especially the subject area Listening to Music, with 
its carefully designed procedures, methods, and activities, enables the enrichment of the spiritual 
aspect of the student’s personality, as well as its harmonious development. Music is a source of 
positive emotions, pleasure and aesthetic experience, and is one of the favorite student activities. 
The paper discusses the problem of whether listening to music encourages and develops creative 
thinking in students. The sample included students in the fifth, sixth, and seventh grades of primary 
school (N = 108). Creative thinking was measured by a modified Torrance test of creative thinking. 
During the testing, the experimental group was exposed to the influence of auditory examples 
provided by the curriculum, while the control group performed the test without the presence of an 
auditory stimulus. The results of the research showed statistically significant differences between 
the control and experimental groups, which confirms that listening to music encourages and 
develops creative thinking in students.
Keywords: auditory activity, music education, creativity, pupil 
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ПРИЛОГ 1    ТЕСТ

Драги ученици, пред вама се налази пет задатака намењених ученицима од петог 
до осмог разреда основне школе. Пре него што пређете на задатке, молим вас да 
одговорите на неколико питања. 
Датум:___________________
Школа:_______________________________  Разред:____________
Пол (заокружи):     А) дечак         Б) девојчица

1. Пред тобом је геометријски облик круг. Твој задатак је да на што маштовитији 
начин нацрташ слику користећи само круг. Када завршиш, молим Те осмисли 
и напиши испод назив цртежа. 

2. Пред тобом се налази неколико геометријских облика. Твој задатак је да осмислиш 
цртеш тако што ћеш користити само геометријске облике који су испод приказани. 
Када завршиш, молим Те осмисли и напиши испод назив цртежа. 

3. Пред тобом се налази делимично нацртан цртеж. Твој задатак је да 
произвољно употпуниш цртеж приказан на папиру. Можеш користити 
различите облике, линије итд. Када завршиш, молим Те осмисли и напиши 
испод назив цртежа.


