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Да ли бор ка С. Пу рић1

Учи тељ ски фа кул тет у Ужи цу, Уни вер зи тет у Кра гу јев цу

РАЗ у МЕ ВА ЊЕ ТЕК СТА у НА СТА ВИ КЊИ ЖЕВ НО СТИ
 

      У раду се разматра проблем разумевања прочитаног и допринос методичке 
апаратуре у читанци разумевању прочитаног текста у настави књижевности у 

млађим разредима основне школе. Техником анализе садржаја методичке апаратуре у осам 
читанки за четврти разред основне школе, које су одобрене за употребу у настави у школској 
2014/2015. години и анкетирањем 350 учитеља из 33 основне школе из 11 управних округа у 
Републици Србији испитује се: (а) у којој мери садржај уџбеника српског језика за млађе разреде 
основне школе пружа могућност за разумевање књижевног текста; (б) у којој мери учитељи 
уважавају подстицаје за разумевање књижевне уметности дате у читанци, као извор за 
припремање наставе књижевности. Резултати истраживања показују да се велики број 
налога у читанкама односи на разумевање прочитаног, али да су налози који се односе на 
поједине категорије разумевања неравномерно заступљени у методичкој апаратури. С друге 
стране, више од половине анкетираних учитеља као извор за припремање наставе 
књижевности користи методичку апаратуру из читанке, како оне коју је одабрао за употребу 
у одређеном разреду тако и осталих читанки за тај разред. 

        методичка апаратура, читанка, настава књижевности, српски језик, основна 
школа.

увод

Уна пре ђи ва ње чи та лач ких ком пе тен ци ја ис ти че се као зна чај на по тре ба са-
вре ме ног чо ве ка, а, у скла ду с тим и као ва жан за да так шко ле. Ква ли тет уче нич ке 
ре цеп ци је књи жев не умет но сти усло вљен је ква ли те том на став не ко му ни ка ци је са 
тек стом, а, с дру ге стра не, усло вља ва ни во и ква ли тет раз во ја са знај не, афек тив не и 
вред но сне ди мен зи је лич но сти уче ни ка, ни во чи та лач ких ин те ре со ва ња, чи та лач ке 
кул ту ре и кул ту ре уоп ште. По је ди ни аспек ти чи та лач ких ком пе тен ци ја на шли су сво-
је ме сто у ме ђу на род ним и на ци о нал ним те сти ра њи ма ко ја се од но се на уна пре ђи ва-
ње ква ли те та обра зо ва ња уоп ште, а ко је се ба ве про бле ми ма чи та ња и де фи ни са ња 
функ ци о нал но ин те гри са них зна ња и ве шти на у обла сти чи та ња (PI SA, PIRLS, NA EP). 
У ци љу уна пре ђи ва ња чи та лач ких ком пе тен ци ја уче ни ка, област чи та ње и раз у ме ва-
ње про чи та ног укљу че на је у Обра зов не стан дар де (2011).
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Те о риј ска по ла зи шта ис тра жи ва ња

Раз у ме ва ње про чи та ног пред ста вља ва жан за да так на ста ве на по чет ку шко ло-
ва ња (Gut hrie et al., 2004), по ста је на ро чи то зна чај но у ста ри јим раз ре ди ма основ-
не шко ле (Swe et & Snow, 2003) и пред ста вља осно ву за по сти за ње успе ха у уче њу 
у сред њој шко ли (Kirsch et al., 2002). Про блем раз у ме ва ња про чи та ног као основ ни 
еле ме нат са зна ва ња књи жев ног де ла пред ста вља пред мет ин те ре со ва ња ис тра жи-
ва ча раз ли чи тих усме ре ња, па је у те о риј ским и ем пи риј ским про у ча ва њи ма раз ли-
чи то од ре ђи ван и раз ли чи то ту ма чен. Су ми ра ју ћи те о риј ска про ми шља ња (Baj šan ski, 
2004; Ja ni ći je vić, 2007; Pe jić i sar., 2009; Plut, 2003; Ri stić i Ra dić Du go njić, 1999; So lar 
2004; Tre bje ša nin, 2000; Vi got ski, 1996; Элко нин 1991), мо же се за кљу чи ти да је раз у ме-
ва ње про чи та ног књи жев ног тек ста сло жен ми са о ни про цес ко ји од ли ку је сле де ће: 

–  пред ста вља ак ти ван про цес уви ђа ња, осми шља ва ња, по ве зи ва ња, ко ји ре зул-
ти ра укљу чи ва њем но вог и не по зна тог у по сто је ћи си стем по зна тих са др жа ја;

–  за сни ва се на ин те гри са њу ин фор ма ци ја из тек ста ко ји се чи та са чи та о че вим 
прет ход ним зна њем, ис ку ством и ста во ви ма у је дин стве ну зна чењ ску це ли ну;

–  укљу чу је низ про це са ко ји се од ви ја ју на не ко ли ко раз ли чи тих ни воа, ко ји су 
у стал ној ин тер ак ци ји и ко ји те ку у оба сме ра – од нај ма њих зна чењ ских је ди-
ни ца до ни воа тек ста, од но сно од тек ста као сло же не, естет ски функ ци о нал не 
це ли не до тек сту ал них исе ча ка;

–  под ра зу ме ва ге не ри са ње раз ли чи тих вр ста за кљу ча ка, нео п ход них за ус по ста-
вља ње ло кал не и гло бал не ко хе рент но сти, ка ко то ком та ко и на кон чи та ња;

–  усло вље но је сми слом тек ста и оче ки ва њи ма чи та о ца од тек ста, при че му чи-
та лац мо же при ла го ђа ва ти сво је ак тив но сти у то ку чи та ња про це су раз у ме-
ва ња;

–  при раз у ме ва њу вир ту ел ног све та књи жев ног тек ста, као и при раз у ме ва њу 
сва ко днев ног ис ку ства чи та лац исто вре ме но пра ти ви ше ди мен зи ја ис ку стве-
не ре ал но сти: про стор, вре ме, узроч ност, ли ко ве, њи хо ве ци ље ве и пла но ве.

Раз у ме ва ње про чи та ног књи жев ног тек ста ни је по ступ но спо зна ва ње зна че ња 
у ли не ар ном ни зу, ни ти про сто до да ва ње по је ди них се ман те ма, већ се оства ру је на 
прин ци пу сло же не ин тер фе рен ци је раз ли чи тих сло је ва, на осно ву њи хо вог про жи-
ма ња и ме ђу соб ног де ло ва ња (Pu rić, 2015). 

По ла зе ћи од лин гви стич ких и пси хо ло шких раз ма тра ња про бле ма раз у ме ва ња, 
а ува жа ва ју ћи осо бе но сти на ста ве књи жев но сти, од ли ке са знај ног раз во ја уче ни ка 
мла ђег школ ског уз ра ста, као и спе ци фич но сти при ро де књи жев не умет но сти, опе-
ра ци о на ли зо ва ли смо по јам раз у ме ва ња про чи та ног. Раз у ме ва ње про чи та ног мо же 
се по сма тра ти на три ни воа: (1) раз у ме ва ње ре чи у тек сту; (2) раз у ме ва ње ин фор ма-
ци ја из тек ста; (3) раз у ме ва ње од но са у тек сту. Раз у ме ва ње ре чи у тек сту об у хва та: (а) 
раз у ме ва ње основ ног зна че ња; (б) раз у ме ва ње пре не се ног зна че ња; (в) раз у ме ва ње 
ми шље ња и ста во ва ау то ра. Раз у ме ва ње ин фор ма ци ја из тек ста укљу чу је три основ на 
ни воа ана ли зе, ко ји се за сни ва ју на до би ја њу од го во ра на пи та ња: (а) ко/шта (ли ко ви, 
до га ђа ји); (б) где, ка да, ка ко (хро но топ, на чин); (в) за што (узроч ност на ло кал ном ни-
воу, ко ја се од но си на по дат ке, не и на од но се). Раз у ме ва ње од но са у тек сту об у хва та  
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ка те го ри је ко је се кре ћу у ре ла ци ја ма: (а) узрок–по сле ди ца; (б) циљ, на ме ра – сред-
ство; (в) глав но–спо ред но; (г) екс пли цит но–им пли цит но. На ве де на опе ра ци о на ли-
за ци ја пој ма раз у ме ва ња про чи та ног пред ста вља јед ну од мо гу ћих, а има за циљ да 
до при не се: (а) оства ри ва њу за да та ка на ста ве књи жев но сти; (б) вред но ва њу оства ре-
но сти по ста вље ног ци ља и за да та ка на ста ве; (в) по бољ ша њу ква ли те та на став не ко-
му ни ка ци је с књи жев ним тек стом; (г) уна пре ђи ва њу ква ли те та ра да учи те ља.

У но ви је вре ме па жња ис тра жи ва ча се све ви ше усме ра ва ка иден ти фи ко ва њу 
ефи ка сних на став них стра те ги ја чи та ња ко је по ве ћа ва ју уче нич ко раз у ме ва ње про-
чи та ног (Block & Pres sley, 2002; Du ke & Pe ar son, 2002). Про грам ски ци ље ви и за да ци 
на ста ве књи жев но сти ко ји се од но се на раз у ме ва ње про чи та ног оства ру ју се и по-
сред ством чи тан ке, као спе ци фич ног уџ бе ни ка ко ји „сво јим функ ци ја ма ути че не са-
мо на усва ја ње зна ња и раз ви ја ње спо соб но сти из од ре ђе не на став не обла сти, већ и 
на раз ви ја ње лич но сти уче ни ка, ко му ни ка ци ју, са мо стал ност, кре а тив ност, кул тур ни 
иден ти тет и раз ви ја ње на ви ка“ (Cve ta no vić, 2007: 80). Са др жај чи тан ке усло вљен је 
вас пит но-обра зов ним ци ље ви ма са вре ме не шко ле, зах те ви ма на став ног про гра ма, 
спе ци фич но шћу књи жев них са др жа ја, раз вој ним ка рак те ри сти ка ма уче ни ка ко ји ма 
је на ме ње на (ре цеп тив ним и ког ни тив ним мо гућ но сти ма), кон цеп ци јом ау то ра. 

По ред књи жев но у мет нич ког тек ста ко ји пред ста вља осно ву, зна ча јан са др-
жин ски еле ме нат чи тан ке је ме то дич ка апа ра ту ра, ко ја об у хва та: (1) пи та ња, за дат-
ке, усме ре ња, под сти ца је, де фи ни са не као на ло ге или зах те ве; (2) об ја шње ња ре чи и 
књи жев них пој мо ва и (3) оста ле са др жа је ко ји су у функ ци ји про у ча ва ња књи жев ног 
де ла, а по сред ством ко је се „уче ник уво ди у тај не до жи вља ва ња, раз у ме ва ња и ту ма-
че ња де ла, чи ме се оства ру ју објек тив ни усло ви за раз вој су бјек тив них ства ра лач ких 
по тен ци ја ла уче ни ка“ (Pu rić i Sto ja no vić, 2013: 389). Ме то дич ка апа ра ту ра ин те гри ше 
раз ли чи те вр сте са др жа ја ко ји под сти чу, усме ра ва ју и упу ћу ју уче ни ке у ли те рар но-
естет ску ко му ни ка ци ју, чи ме се оства ру ју за да ци на ста ве књи жев но сти, ка ко они ко-
ји се од но се на до жи вља ва ње, раз у ме ва ње и ту ма че ње књи жев но у мет нич ких де ла 
та ко и вас пит но-обра зов не ин тен ци је ши рег оп се га, ко је пре ва зи ла зе пред мет не, 
раз ред не, па и ин сти ту ци о нал не окви ре, као што су раз ви ја ње осе ћа ја за ау тен тич-
не естет ске вред но сти, упо зна ва ње, раз ви ја ње и чу ва ње на ци о нал ног и кул тур ног 
иден ти те та, не го ва ње кул тур не ба шти не, вас пи та ва ње у ду ху нај ви ших мо рал них 
вред но сти (ху ма ни зма, па три о ти зма, ал тру и зма и слич но) (Pra vil nik o na stav nom pro
gra mu za če tvr ti raz red osnov nog obra zo va nja i vas pi ta nja, 2006). У том сми слу, функ ци ја 
ме то дич ке апа ра ту ре је ве о ма сло же на и не мо же се све сти на ис пу ња ва ње про грам-
ских зах те ва на би ло ком ни воу. Ако се од ре ђу ју пре ма кри те ри ју му основ них смер-
ни ца ко је пру жа ју за оства ри ва ње раз ли чи тих вас пит но-обра зов них за да та ка, као и 
пре ма то ме ка ко ути чу на раз ви ја ње оп ште кул ту ре уче ни ка, основ не функ ци је ме то-
дич ке апа ра ту ре су: ре цеп тив на, са знај на, тран сми сив на, де ло тво р на, ин те гра тив на, 
ства ра лач ка, је зич ка, раз вој на и вас пит на (Cve ta no vić, 2007).  

По што си сте ма тич но и по ступ но уво ђе ње уче ни ка у свет књи жев не ре чи за-
по чи ње са чи тан ком, ко ја по сред ством ме то дич ке апа ра ту ре под сти че и усме ра ва 
про у ча ва ње књи жев ног де ла у на ста ви, же ле ли смо да утвр ди мо у ко јој ме ри овај 
са др жин ски еле ме нат чи тан ке до при но си раз у ме ва њу књи жев ног де ла у на ста ви у 
мла ђим раз ре ди ма основ не шко ле.
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Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња

У ци љу ис пи ти ва ња до при но са чи тан ки за мла ђе раз ре де основ не шко ле раз-
у ме ва њу књи жев ног де ла, фор му ли са ни су сле де ћи ис тра жи вач ки за да ци: (а) у ко јој 
ме ри су пи та ња, за да ци, усме ре ња, под сти ца ји ко ји се од но се на раз у ме ва ње књи-
жев ног де ла за сту пље ни у чи тан ка ма за че твр ти раз ред основ не шко ле; (б) у ко јој 
ме ри учи те љи ко ри сте ме то дич ку апа ра ту ру у чи тан ци као из вор за при пре ма ње на-
ста ве књи жев но сти. 

Ис тра жи ва ње је за сно ва но на при ме ни де скрип тив не ме то де, а оба вље но је 
тех ни ком ана ли зе са др жа ја и ан ке ти ра њем. Ана ли зом са др жа ја ме то дич ке апа ра-
ту ре у чи тан ка ма иден ти фи ко ва не су ка те го ри је раз у ме ва ња књи жев ног тек ста: (1) 
раз у ме ва ње ре чи у тек сту: (а) раз у ме ва ње основ ног зна че ња, (б) раз у ме ва ње пре-
не се ног зна че ња, (в) раз у ме ва ње ми шље ња и ста во ва ау то ра; (2) раз у ме ва ње ин-
фор ма ци ја из тек ста: (а) ко/шта, (б) где, ка да, ка ко, (в) за што; (3) раз у ме ва ње од но са 
у тек сту: (а) узрок–по сле ди ца, (б) циљ, на ме ра – сред ство, (в) глав но–спо ред но, (г) 
екс пли цит но–им пли цит но. Као ин стру мен ти ис тра жи ва ња ко ри шће ни су про то кол 
ана ли зе са др жа ја и ан кет ни упит ник за тво ре ног ти па, ко јим је ис пи ти ва на за сту пље-
ност по је ди них из во ра за при пре ма ње на ста ве књи жев но сти. Ис тра жи ва ње је би ло 
ано ним но, ка ко би се из бе гло да ва ње по жељ них од го во ра.

Узо рак ис тра жи ва ња чи ни ли су узо рак учи те ља и узо рак уџ бе ни ка. Узо рак учи-
те ља ода бран је из по пу ла ци је за по сле них школ ске 2011/2012. го ди не у основ ним 
шко ла ма у Ре пу бли ци Ср би ји и чи ни ло га је 350 учи те ља из 33 основ не шко ле из је-
да на ест управ них окру га. Узо рак уџ бе ни ка чи ни ло је осам чи тан ки ко је су одо бре не 
за упо тре бу у че твр том раз ре ду основ не шко ле за школ ску 2014/2015. го ди ну. 

До би је ни по да ци из про то ко ла ана ли зе и ан кет ног упит ни ка об ра ђе ни су у ста-
ти стич ком па ке ту IBM SPSS Sta ti stics 20, а ис ка за ни су ста ти стич ким ме ра ма пре бро ја-
ва ња, ре ла тив ног од но са и про се ка. 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња и ди ску си ја

Чи тан ке за че твр ти раз ред у функ ци ји раз у ме ва ња  
књи жев ног тек ста у на ста ви књи жев но сти

Ре зул та ти ана ли зе за сту пље но сти пи та ња, за да та ка, усме ре ња, под сти ца ја ко ји 
се од но се на раз у ме ва ње књи жев ног тек ста у чи тан ка ма за че твр ти раз ред основ не 
шко ле по ка зу ју да ова ка те го ри ја чи ни не што ви ше од по ло ви не укуп ног бро ја на-
ло га (51,01%), то јест 66,35% на ло га ко ји се од но се на до жи вља ва ње, раз у ме ва ње и 
ту ма че ње књи жев ног тек ста. 

По сма тра ју ћи за сту пље ност пи та ња, за да та ка, усме ре ња, под сти ца ја ко ји се од-
но се на по је ди не ни вое раз у ме ва ња, уо ча ва се да је нај за сту пље ни ји ни во раз у ме ва-
ње ин фор ма ци ја из тек ста (2.279 или 85,36%), док су ка те го ри је раз у ме ва ње од но са у 
тек сту (204 или 7,64%) и раз у ме ва ње ре чи (187 или 7,0%) за сту пље не у знат но ма њем 
оби му и са ма лом раз ли ком у бро ју пи та ња (та бе ла 1). Ре зул та ти ана ли зе ква ли те та 
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уџ бе ни ка за мла ђи основ но школ ски уз раст ко је на во де Мр каљ и Плут та ко ђе по ка зу-
ју да је јед на од нај за сту пље ни јих ка те го ри ја раз у ме ва ња про на ла же ње ин фор ма ци-
ја у тек сту (Mr kalj i Plut, 2007).  

Та бе ла 1. За сту пље ност пи та ња, за да та ка, усме ре ња, под сти ца ја пре ма ка те го ри ја ма  
раз у ме ва ња тек ста у чи тан ка ма за че твр ти раз ред

Ни вои раз у ме ва ња Ка те го ри је разумевања f %

Раз у ме ва ње ре чи 
О снов но зна че ње 77 2,88
Пре не се но зна че ње 71 2,66
Ми шље ња и ста во ви ау то ра 39 1,46

Укуп но: 187 7,00

Раз у ме ва ње ин фор ма ци ја 
Ко, шта; афир ма ци ја – не га ци ја 1141 42,73
Где, ка да, ка ко 712 26,67
За што 426 15,96

Укуп но: 2279 85,36

Раз у ме ва ње од но са 

У зрок – по сле ди ца 54 2,02
Циљ, на ме ра, сред ство 62 2,32
Глав но – спо ред но; 
Екс пли цит но – им пли цит но

88 3,3

Укуп но: 204 7,64
Укуп но: 2670 100

Раз ли ка у за сту пље но сти по је ди них ка те го ри ја ве ћа је не го у зби р ном пре гле ду 
по ни во и ма раз у ме ва ња. На раз у ме ва ње ре чи, ми шље ња и ста во ва ау то ра од но си 
се 39 или 1,46%, а на раз у ме ва ње ин фор ма ци ја – ко, шта; афи р ма ци ја, не га ци ја од-
но си се 1.141 или 42,73% на ло га. Раз у ме ва ње – где, ка да, ка ко за сту пље но је са 712 
или 26,67%, а раз у ме ва ње – за што са 426 или 15,96% пи та ња, за да та ка, усме ре ња, 
под сти ца ја. Раз ли ка у за сту пље но сти ка те го ри ја основ ног и пре не се ног зна че ња је 
не знат на – основ но 77 или 2,88%, а пре не се но 71 или 2,66% пи та ња. За сту пље ност 
ка те го ри ја у окви ру раз у ме ва ња од но са при лич но је ујед на че на, али уо ча ва се не у-
јед на че ност у од но су на оста ле ка те го ри је. Ова кви ре зул та ти ука зу ју на то да су на ло-
зи ко ји се од но се на раз у ме ва ње књи жев ног тек ста не рав но мер но за сту пље ни пре-
ма ка те го ри ја ма раз у ме ва ња у чи тан ка ма за че твр ти раз ред основ не шко ле. 

Из ме то дич ке апа ра ту ре у чи тан ка ма за че твр ти раз ред из дво ји ли смо при ме ре 
на ло га ко ји се од но се на по је ди не ка те го ри је раз у ме ва ња књи жев ног тек ста.

(а) Раз у ме ва ње ре чи – основ но зна че ње:
Шта зна чи да се мо мак и де вој ка „над жње ва ју“? (Opa čić Ni ko lić i Pan to vić, 2007: 94)
Шта зна чи реч на у ка и ка ко је она на ста ла? (To do rov i sar., 2007: 61)
 По гле дај у Реч ни ку шта зна чи „адам ско ко ле но“ и об ја сни за што за Ко виљ ку ка жу 
да је „адам ско ко ле но“ (Aran đe lo vić, 2007: 61)

(б) Раз у ме ва ње ре чи – пре не се но зна че ње:
Шта зна чи би ти „до бр ог ср ца“? (Ćuk i Pe tro vić Pe rić, 2008: 46)
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 Не ке ре чи упо тре бље не су у пре не се ном зна че њу. На при мер, ка же се да је па ук 
„ср це у та на не ни ти прео/ у мре жу га ство рио све га“.
Ка ко раз у меш ове сти хо ве? (Opa čić Ni ko lić i Pan to vić, 2007: 19)

(в) Раз у ме ва ње ре чи, ми шље ња и ста во ва ау то ра:
 Шта ми слиш: за што пи сац по ре ди дру гар ство са вој нич ком хра бро шћу? (To do-
rov i sar., 2007: 5)
 При по ве дач ка же: „Та да му не бих при чао ни о змиј ском ца ру, ни о пра шу ми, ни о 
зве зда ма. Спу стио бих се до ње га. Го во рио бих му о бри џу, о гол фу, о по ли ти ци и о 
ма ши на ма“. Шта зна чи „при ча ти о зве зда ма“, а шта „спу сти ти се до ње га“ (са
го вор ни ка) па му го во ри ти о бри џу, гол фу...? (Tr na vac, 2008: 93)

Ка те го ри ја раз у ме ва ње ре чи за сту пље на је у нај ма њој ме ри у укуп ном бро ју 
на ло га у чи тан ка ма ко ји се од но се на до жи вља ва ње, раз у ме ва ње и ту ма че ње књи-
жев ног тек ста. С об зи ром на то да је раз у ме ва ње ре чи пред у слов раз у ме ва ња про чи-
та ног уоп ште, ау то ри уџ бе ни ка, а и учи те љи у не по сред ној прак си тре ба ло би ви ше 
па жње да по све те бо га ће њу уче нич ке лек си ке, што пред ста вља и је дан од про грам-
ских зах те ва на ста ве књи жев но сти. 

На ло зи ко ји се од но се на раз у ме ва ње ин фор ма ци ја из тек ста нај за сту пље ни ји 
су у од но су на оста ле ка те го ри је раз у ме ва ња књи жев ног тек ста у ана ли зи ра ним чи-
тан ка ма. Али, по што раз у ме ва ње ин фор ма ци ја из тек ста од го ва ра пре по зна ва њу и 
при се ћа њу као ни жим ни во и ма ква ли те та зна ња, зна чај ове ка те го ри је раз у ме ва ња у 
кон тек сту оства ри ва ња за да та ка на ста ве књи жев но сти ни је ве ли ки. Ова вр ста на ло-
га при ла го ђе на је и нај сла би јим уче ни ци ма, па би мо тив по стиг ну ћа мо гао би ти је дан 
од раз ло га оправ да но сти до ми на ци је пи та ња, за да та ка, усме ре ња, под сти ца ја ко ја се 
од но се на раз у ме ва ње ин фор ма ци ја из тек ста. 

Из ме то дич ке апа ра ту ре у чи тан ка ма за че твр ти раз ред из дво ји ли смо при ме ре 
на ло га за сва ку од ка те го ри ја раз у ме ва ња ин фор ма ци ја из тек ста. 

(а) Раз у ме ва ње – ко, шта:
Ко је ухва тио Ста рог Ву ја ди на и ње го ве си но ве? (Aran đe lo vić, 2007: 51)
Ко је Пе пе љу ги по ма гао у оба вља њу по сло ва? (Ćuk i Pe tro vić Pe rić, 2008: 31)
 Шта је Све тло о ка за мо ли ла ма лог ста кла ра у при чи „Ста кла ре ва љу бав“? (Že-
želj Ra lić, 2006: 45)
Шта нео бич но ра ди тре ћи ка пе тан? (To do rov i sar., 2007: 18)

(б) Раз у ме ва ње – где, ка да, ка ко:
Где жи ви пла ви зец? (Ćuk i Pe tro vić Pe rić, 2008: 69)
Ка да се Сте фан пр ви пут су о чио са не у спе хом? (Že želj Ra lić, 2006: 78)
Ка ко је по че ло при ја тељ ство из ме ђу сви ца и во де ни ча ра? (Že želj Ra lić, 2006: 11)

(в) Раз у ме ва ње – за што:
За што су два дру га „ку ћа у раз ре ду“? (To do rov i sar., 2007: 5)
За што ли си ца ни је по ве ро ва ла да је лав бо ле стан? (Aran đe lo vić, 2007: 27)
За што је љу ди ма би ло ва жно да пе ва ју док ра де? (Ma rin ko vić i Mar ko vić, 2007: 34)

Раз у ме ва ње од но са у тек сту у зна чењ ском сми слу пред ста вља нај сло же ни ју и 
за уче ни ка нај зах тев ни ју ка те го ри ју на ло га ко ји се од но се на раз у ме ва ње књи жев ног 
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тек ста. При ме ри на ло га за раз у ме ва ње узро ка и по сле ди це, ци ља, на ме ре и сред ства, 
глав ног и спо ред ног, екс пли цит ног и им пли цит ног на ве де ни су у пре гле ду ко ји сле ди.

(а) Раз у ме ва ње: узрок –по сле ди ца:
 На ве ди узрок не сло ге из ме ђу ме две да, сви ње и ли си це. За о кру жи од го вор за ко ји 
ми слиш да је та чан.
 А) Ли си ца је тра жи ла да до би је ви ше жи та од свих.
 Б) Ма га рац ни је пра вед но по де лио жи то.
 В) Сви ња је тра жи ла да се њој да сла ма. (Ma rin ko vić i Mar ko vić, 2007: 36) 
За што је Тр но ва Ру жи ца па ла у сто го ди шњи сан? (Po po vić, 2007: 109)
За што је отац мла дог Ву ка вра тио из ма на сти ра у се ло? (Tr na vac, 2008: 33)

(б) Раз у ме ва ње: циљ, на ме ра, сред ство:
 За што Ци га нин на зи ва куп ца „мој при ја не, ку ме, мој го лу бе“? (To do rov i sar., 2007: 78)
Об ја сни за што су се над жње ва ли мо мак и де вој ка. (Ma rin ko vić i Mar ko vić, 2007: 33)
Ка ко је лав по ку шао да пре ва ри ли си цу? (Aran đe lo vić, 2007: 27)

(в) Раз у ме ва ње: екс пли цит но –им пли цит но:
Шта по ка зу је рас ко шна оде ћа хај ду ка? (To do rov i sar., 2007: 42)
 Ако злат но јаг ње пред ста вља бож ју по моћ ко јом Раст ко по бе ђу је ву ка, шта он
да мо же пред ста вља ти вук? (Opa čić Ni ko lić i Pan to vić, 2007: 82)
 Ко ја Фол ко ва осе ћа ња за па жаш у ре че ни ци: „За др жа ва ју ћи дах, док му је ср це сна
жно лу па ло, Фол ко се ла га но по ди же.“? (Ma rin ko vić i Mar ko vić, 2007: 17)

Иа ко је зна чај ка те го ри је раз у ме ва ња од но са у тек сту за раз у ме ва ње про чи-
та ног ве ли ки, про цен ту ал на за сту пље ност на ло га ко ји се од но се на ову ка те го ри ју 
раз у ме ва ња је ма ла. С об зи ром на то да је књи жев ност зна ча јан из вор са зна ња, раз-
ма тра ње про бле ма ко ји при па да ју овој ка те го ри ји мо же има ти по зи ти ван тран сфер 
за са зна ва ње уоп ште. Оту да пре по ру ка и ау то ри ма уџ бе ни ка и учи те љи ма да ви ше 
па жње по све те раз ма тра њу од но са у књи жев ном тек сту.

Пи та ња, за да ци, усме ре ња, под сти ца ји ко ји се од но се на раз у ме ва ње књи жев-
ног тек ста су ра зно вр сни и чи не ви ше од по ло ви не (51,01%) од укуп ног бро ја на ло га у 
чи тан ка ма за че твр ти раз ред основ не шко ле. Ако се има у ви ду зна чај ка те го ри је раз-
у ме ва ња за про у ча ва ње књи жев ног де ла, до би је ни по да ци су оче ки ва ни. Ме ђу тим, 
нај ве ћи број на ло га од но си се на раз у ме ва ње ин фор ма ци ја из тек ста (85,36%), што је 
основ ни ни во раз у ме ва ња. Раз у ме ва ње од но са у тек сту, као ва жан аспект раз у ме ва-
ња за уче ни ке мла ђег школ ског уз ра ста (Mr kalj i Plut, 2007), и раз у ме ва ње ре чи као 
основ ни пред у слов раз у ме ва ња (Plut, 2003) ни су до вољ но за сту пље ни у ана ли зи ра-
ним чи тан ка ма. Да кле, иа ко се ве ли ки број пи та ња, за да та ка, усме ре ња, под сти ца ја 
од но си на раз у ме ва ње про чи та ног, по је ди не ка те го ри је раз у ме ва ња не рав но мер но 
су за сту пље не. 

Пе да го шке им пли ка ци је овог ис тра жи ва ња од но се се на по ве ћа ва ње бро ја на-
ло га у окви ру ме то дич ке апа ра ту ре у чи тан ка ма за че твр ти раз ред из ка те го ри је раз-
у ме ва ња ре чи и раз у ме ва ња од но са у тек сту, што се мо же об ја сни ти чи ње ни цом да 
„за уз раст де се то го ди шња ка ова два аспек та раз у ме ва ња тек ста и је су нај ва жни ја“ 
(Mr kalj i Plut, 2007: 85). По што од ме то дич ке апа ра ту ре за ви си укуп на ко му ни ка ци ја 
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уче ни ка с уџ бе нич ким ма те ри ја лом (Тrnаvаc, 1999), по ве ћа ва ње бро ја на ло га у ме то-
дич кој апа ра ту ри у чи тан ка ма ко ји се од но се на раз у ме ва ње ре чи и од но са у тек сту 
пред ста вља ло би зна ча јан по зи ти ван ис ко рак и у том прав цу.

Ме то дич ка апа ра ту ра у чи тан ци у функ ци ји при пре ма ња  
учи те ља за на ста ву књи жев но сти

У ци љу ис пи ти ва ња ко ли ко учи те љи ува жа ва ју под сти ца је за раз у ме ва ње књи-
жев не умет но сти да те у чи тан ци, ис тра жи ва но је ко је из во ре за при пре ма ње на ста ве 
књи жев но сти учи те љи нај ви ше ко ри сте. По ну ђе ни су сле де ћи из во ри: чи тан ка ода-
бра на за упо тре бу у на ста ви за од ре ђе ни раз ред; оста ле чи тан ке за од ре ђе ни раз ред; 
оста ла ме то дич ка ли те ра ту ра; књи жев но на уч на ли те ра ту ра. Од учи те ља је тра же но 
да бро је ви ма од 1 до 4 озна че по за сту пље но сти на ве де не из во ре за при пре ма ње 
на ста ве књи жев но сти, по чев од оног ко ји нај че шће ко ри сте. На осно ву из ра чу на тих 
сред њих вред но сти од ре ђен је ранг за сва ки од на зна че них из во ра, а ре зул та ти су 
при ка за ни та бе лар но. 

Та бе ла 2. Ранг по је ди них из во ра за при пре ма ње на ста ве књи жев но сти

Из во ри 1. 2. 3. 4. Скор 
Сред ња 

вред но ст
Ран г

О да бра на чи тан ка
117

33,4%
108

30,9%
76

21,7%
49

14% 993 2,84 I

Остале чи тан ке
82

23,4%
94

26,9%
89

25,4%
85

24,3% 873 2,49 II

Остала ме то дич ка ли те ра ту ра
65

18,6%
59

16,8%
112

32%
114

32,6% 775 2,21 IV

Књижевнонаучна ли те ра ту ра
86

24,6%
89

25,4%
73

20,9%
102

29,1% 859 2,45 III

Читанка ода бра на за упо тре бу у на ста ви за од ре ђе ни раз ред пред ста вља нај-
че шће ко ри шће ни из вор за при пре ма ње учи те ља за на ста ву књи жев но сти (ранг I, 
сред ња вред ност 2,84). Учи те љи у ве ли кој ме ри ко ри сте оста ле чи тан ке за од ре ђе ни 
раз ред (ранг II), док оста лу ме то дич ку ли те ра ту ру ко ри сте у нај ма њој ме ри (ранг IV, 
сред ња вред ност 2,21). Књи жев но на уч на ли те ра ту ра за у зи ма тре ће ме сто по за сту-
пље но сти за при пре ма ње учи те ља за на ста ву књи жев но сти (ранг III). 

Ако се има у ви ду да ви ше од по ло ви не ан ке ти ра них учи те ља (199 или 56,8%) као 
из вор за при пре ма ње на ста ве књи жев но сти ко ри сти ме то дич ку апа ра ту ру из чи тан-
ке, ка ко оне ко ју је ода брао за упо тре бу у од ре ђе ном раз ре ду, та ко и оста лих чи тан ки 
за тај раз ред, прет ход но из не ти по да так да по је ди не ка те го ри је раз у ме ва ња ни су до-
вољ но за сту пље не у чи тан ка ма за че твр ти раз ред до дат но за бри ња ва. С дру ге стра не, 
књи жев но на уч на ли те ра ту ра, иа ко вр ло ши ро ко од ре ђе на, за у зи ма тек тре ће ме сто 
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по за сту пље но сти и око јед не че твр ти не учи те ља (86 или 24,6%) ста вља је на пр во ме-
сто по зна ча ју за при пре ма ње на ста ве књи жев но сти. Као илу стра ци ја и пот кре пље ње 
до би је них ре зул та та мо гу по слу жи ти на ла зи ис пи ти ва ња до при но са по је ди них функ-
ци ја ме то дич ке апа ра ту ре до жи вља ва њу, раз у ме ва њу и ту ма че њу књи жев ног де ла у 
на ста ви. Пре ма ми шље њу учи те ља, при мар на функ ци ја ме то дич ке апа ра ту ре у чи-
тан ци је сте ту ма че ње тек ста на ча су и при пре ма ње учи те ља за час (Pu rić i Sto ja no vić, 
2013), иа ко би и при пре ма ње учи те ља за час и ту ма че ње књи жев ног тек ста на ча су 
тре ба ло да бу де знат но ши ре од под сти ца ја ко ји су да ти у ме то дич кој апа ра ту ри.  

За кљу чак

Књи жев на умет ност увек и из но ва отва ра но ви про стор за дру га чи ји „об лик ак-
тив не пар ти ци па ци је чи та о ца са књи жев ним тек стом“ (Plut, 2003: 127), јер књи жев но 
де ло увек ка зу је не што ви ше од оно га што је ње гов не до ступ ни до слов ни сми сао, ко ји 
је из гу бљен већ при са мом ства ра њу (Eko, 2001). Ова ко ком плек сан про блем раз у ме ва-
ња про чи та ног у на ста ви књи жев но сти у мла ђим раз ре ди ма основ не шко ле до дат но 
усло жња ва ју до жи вљај но-са знај не осо бе но сти уче ни ка, ни во и ква ли тет усво је но сти 
на став них са др жа ја ко ји су пред у слов за чи та ње и про у ча ва ње књи жев них тек сто ва, 
као и број ни за да ци ко ји се по ста вља ју пред учи те ља као уни вер зал ног струч ња ка. 

Раз у ме ва ње про чи та ног као ак ти ван про цес уви ђа ња и осми шља ва ња, ко ји ре-
зул ти ра по ве зи ва њем са др жа ја из тек ста ко ји се чи та са чи та о че вим прет ход ним зна-
њем и ис ку ством у сми сле ну це ли ну, оства ру је се у ин тер ак ци ји из ме ђу књи жев ног 
де ла, уче ни ка и учи те ља, по сред ством чи тан ке као јед ног од еле ме на та на ста ве књи-
жев но сти. Ре зул та ти ана ли зе са др жа ја ме то дич ке апа ра ту ре по ка зу ју да за сту пље-
ност пи та ња, за да та ка, усме ре ња, под сти ца ја ко ји ма се под сти че раз у ме ва ње књи-
жев не умет но сти иде у при лог оства ри ва њу јед ног од за да та ка на ста ве књи жев но сти 
ко ји се од но се на по ступ но, си сте ма тич но и до след но оспо со бља ва ње уче ни ка за 
ло гич ко схва та ње и кри тич ко про це њи ва ње про чи та ног тек ста. С дру ге стра не, на ло-
зи ко ји се од но се на по је ди не ка те го ри је раз у ме ва ња не рав но мер но су за сту пље ни, 
при че му се ве ли ки број на ло га од но си на раз у ме ва ње ин фор ма ци ја из тек ста, док 
раз у ме ва ње од но са у тек сту и раз у ме ва ње ре чи ни су до вољ но за сту пље ни у ана-
ли зи ра ним чи тан ка ма. У том сми слу, ме то дич ка апа ра ту ра у чи тан ка ма мо гла би се 
уна пре ди ти по све ћи ва њем па жње сло же ни јим ком по нен та ма раз у ме ва ња, чи ме би 
се до при не ло оства ри ва њу ње не ре цеп тив не, са знај не, ства ра лач ке, раз вој не и вас-
пит не функ ци је. 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња до при но са ме то дич ке апа ра ту ре при пре ма њу учи те ља 
за на ста ву књи жев но сти по ка зу ју да они умно го ме ува жа ва ју под сти ца је за раз у ме ва-
ње књи жев не умет но сти да те у чи тан ци, од но сно да ви ше од по ло ви не ан ке ти ра них 
учи те ља као из вор за при пре ма ње на ста ве књи жев но сти ко ри сти пре све га чи тан ку. 
У ци љу уна пре ђи ва ња чи та лач ких ком пе тен ци ја уче ни ка, при пре ма ње учи те ља за 
про у ча ва ње књи жев ног де ла у на ста ви тре ба ло би да бу де све о бу хват ни је од под сти-
ца ја ко је пру жа ме то дич ка апа ра ту ра у чи тан ци, ко ја је пре све га на ме ње на уче ни ку. 
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COM PRE HEN DING TEXT IN LI TE RA TU RE CLASS

    The paper discusses the problem of understanding a text and the contribution of 
methodological apparatus in the reader book to comprehension of a text being read in 

junior classes of elementary school. By using the technique of content analysis from methodological 
apparatuses in eight reader books for the fourth grade of elementary school, approved for usage in 
2014/2015 academic year, and surveying 350 teachers in 33 elementary schools and 11 administrative 
districts in the Republic of Serbia we examined: (a) to what extent the Serbian language text book 
contents enable junior students to understand a literary text; (b) to what extent teachers accept the 
suggestions offered in the textbook for preparing literature teaching. The results show that a large 
number of suggestions relate to reading comprehension, but some of categories of understanding are 
unevenly distributed in the methodological apparatus. On the other hand, the majority of teachers use 
the methodological apparatus given in a textbook for preparing classes, not only the textbook he or she 
selected for teaching but also other textbooks for the same grade.

  methodological apparatus, reading textbook, literature teaching, the Serbian language, 
elementary school, pupil.

ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА В ПРЕПОДАВАНИИ  
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

    В статье обсуждается проблема понимания прочитанного текста и роль мето
дической аппаратуры учебника в преподавании художественной литературы в 

младших классах восьмилетней школы. На основе анализа методической аппаратуры 8 учебников 
для четвертого класса восьмилетней школы, одобренных  для использования в школе в учебном 
2014/2015 году и анкетирования 350 учителей из 33 основных школ в 11 районах Республики Сербии 
проверяется: (а) в какой степени методическое содержание учебников сербского языка для 
младших классов восьмилетней школы обеспечивает понимание художественного текста; (б) в 
какой мере учителя принимают во внимание методические задания, направленные на понимание  
художественного текста и приведенные в учебниках в качестве источника для подготовки 
лекций. Результаты исследования показывают, что большое количество методических заданий 
в учебниках касается понимания прочитанного текста, но задания, относящиеся к определенным 
аспектам понимания представлены в методической аппаратуре учебников неравномерно. С 
другой стороны, более половины анкетированных учителей в качестве источника для своей 
подготовки лекций используют методическую аппаратуру, не только выбранного учителем 
учебника для использования в конкретном классе, но и методическую аппаратуру  других 
учебников для данного класса.

   методическая аппаратура, учебник, преподавание художественной 
литературы, сербский язык, восьмилетняя школа, ученик.
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