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ЧИТАНКА КАО МОТИВАЦИОНО СРЕДСТВО У 

НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

Апстракт: Испитујемо садржај читанке за четврти разред основне 

школе као мотивационог средства у функцији учења српског језика. Циљ је 

да утврдимо мишљења учитеља о томе: 1) да ли садржаји у читанци мотиви-

шу ученике да истражују и самостално уче и 2) да ли садржаји у читанци 

упућују ученике на унутарпредметну и међупредметну корелацију. Истра-

живање је спроведено 2016. године на узорку од 153 учитеља. Резултати, по 

мишљењу учитеља, указују да садржаји у читанци у великој мери не под-

стичу ученике да истражују и самостално уче  и не упућују их на унутар-

предметну и међупредметну корелацију. Сложена и значењима богата 

структура књижевног текста омогућава прављење бројних паралела и пове-

зивање значењских слојева текста како са животним искуством ученика, та-

ко и са знањима из других предмета и наставом граматике. Наведено импли-

цира да је неопходно побољшати квалитет читанке у сегменту  методичке 

апаратуре који прати анализу и интерпретацију књижевних текстова. Квали-

тативна измена структуре уџбеника тицала би се побољшања мотивације 

ученика у методичкој апаратури читанке за учење (истраживање и самоста-

лан рад), и повезивања наставе књижевности и са наставом граматике и са 

програмским садржајима других наставних предмета.  

         Кључне речи: српски језик, читанка, мотивација, корелација, наста-

ва граматике. 

ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУП ПРОБЛЕМУ 

Уџбеник, као основно дидактички обликовано наставно средство, један 
је од најзначајнијих елемената васпитно-образовног рада који се  користи како 
у организованом институционализованом васпитно-образовном раду, тако и у 
самосталном раду ученика. Законом о уџбеницима прописана је његова улога, 
као и његов утицај на формирање вредносних ставова ученика (Закон о уџбе-
ницима, 2015). Сваки уџбеник је извор знања, али и „специфичан жанр култур-
ног производа који има формативну улогу у развоју јединке“ (Антић 2016: 31). 
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Проучаваоци овог наставног средства указују да његова кључна улога није 
пружање информација и обавештења, већ посредовање у комуникацији између 
ученика и наставних садржаја, као и између ученика и учитеља (Стојковић, 
1987). Влаховић истиче неколико кључних мотивационих фактора савременог 
уџбеника: (1) мотивациони потенцијали који се односе на тражење што опти-
малнијих конструкцијских решења, која треба да мотивишу ученика на процес 
самосталног учења, доказивања, самопотврђивања; (2) илустрација и дизајн; 
(3) адекватна организација и артикулација садржаја; (4) дидактичка решења 
која омогућавају перманентно и брзо обавештавање о резултатима рада (Вла-
ховић 2009: 1096–1099). Квалитетан уџбеник уводи ученика у процес усвајања 
знања, подстиче развој когнитивних и емотивних способности, мотивише на 
активни рад и учење и оспособљава ученика за самостално стицање знања и 
перманентно образовање (Мијановић, 1999; Pešić, 2005b; Плут, 2003). 
Његовим посредством формирају се интелектуална умећа, знања и способно-
сти ученика (Ивић, 1984, према: Аврамовић, Вујачић 2010).  

Будући да се у средишту нашег испитивања налази уџбеник читанке као 
мотивационо средство у функцији учења српског језика указаћемо на неке ње-
гове специфичности. Читанка најчешће „служи као основа обучавању у чита-
њу и осталим задацима језичке наставе“ (Педагошка енциклопедија 1989: 85). 
Њен садржај чине репрезентативни књижевни текстови или њихови одломци 
који су прописани наставним програмом за одређени разред и дидактичко-ме-
тодичка апаратура која је усмерена ка њиховој интерпретацији и тумачењу, а у 
циљу  реализације наставним планом и, програмом прописаних образовно-вас-
питних циљева и задатака. По Стојковић, структурни елементи читанке 
(основни текст и дидактичко-методичка апаратура) у складу су са структурним 
елементима осталих уџбеника, али у садржинском смислу одликују неке спе-
цифичности: (1) врста садржаја у читанкама (краћи књижевни текстови или 
одломци већих књижевних текстова); (2) начин представљања тих садржаја; 
(3) могућност да се посредством естетских, етичких и педагошких вредности 
књижевних текстова у читанци делује на личност ученика (Стојковић, 1984). 
Методолошка обликованост, дакле дидактичко-методичка апаратура,  чини чи-
танку различитом од других уџбеника, управо због употребе различитих мето-
да и поступака у организовању и методичком приступу у анализи и интерпре-
тацији књижевних текстова. Цветановић истиче да  је „основна и најважнија 
функција садржаја у дидактичко-методичкој апаратури да се ученици уводе у 
доживљавање и тумачење књижевног текста“,  чиме се остварују  циљеви и за-
даци „целокупне наставе српског језика која обухвата и наставу граматике, 
правописа, говорну културу ученика“ (Цветановић 2007: 76). 

Примарни задатак читанке, као основног методичког средства у настави 
књижевности, представља идејно, уметничко, језичко и читалачко изграђива-
ње ученика. Она има „улогу поузданог  саговорника ученику, који у комуника-
цији са књижевним текстом активира и подстиче његов емоционални, фанта-
зијски, интелектуални и стваралачки потенцијал“ (Пурић 2016: 87). Дакле, са 
дидактичког аспекта, реч је о уџбенику који, уз помоћ садржаја који су усагла-
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шени са основним законитостима процеса образовања, подстиче разноврсне 
активности ученика и реализује циљеве и задатке васпитно-образовног проце-
са који су предвиђени наставним планом и програмом. Прописани наставни 
циљеви и задаци из области књижевности, који се остварују анализом и интер-
претацијом књижевних текстова у читанци, прожимају се са онима из области 
културе изражавања и граматике, тако да се усвајањем наставних садржаја об-
једињују и интегришу сви задаци наставе српског језика, ради постизања зајед-
ничког прописаног циља:  

„да ученици овладају основним законитостима српског књижевног је-
зика на коме ће се усмено или писмено правилно изражавати, да упознају, 
доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филм-
ска и дуга уметничка остварења из српске и светске баштине“ (Правилник о 
Наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образо-
вања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образо-
вања и васпитања, 2010). 

Наставни садржаји читанке и књижевни текстови, одликују се сложеном 
значењском структуром  која омогућава да се током анализе и наставног тумаче-
ња обухвате скоро сви сегменти живота и направе бројне паралеле да другим на-
ставним предметима. „Текст је темељни програмски садржај који има водећу и 
интеграциону наставну улогу јер око себе окупља и групише одговарајуће садр-
жаје и из осталих предметних подручја“ (Правилник о Наставном плану за први, 
други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном 
програму за трећи разред основног образовања и васпитања, 2010: 15).  

У раду ћемо испитати да ли се књижевни текстови у читанци презентују 
на начин који мотивише ученике да истражују и самостално уче, повезују уну-
тарпредметна и међупредметна знања, односно да ли методичка апaратура чи-
танке као део њеног садржаја остварује мотивациону, усмеравајућу, самообра-
зовну и интегративну функцију у настави српског језика. 

МЕТОДОЛОШКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА 

У истраживању читанке као мотивационог средства у функцији учења 
српског језика пошли смо од следећих задатака: 

1) Утврдити мишљења учитеља о томе да ли садржаји
1
 у читанци мо-

тивишу ученике да истражују и самостално уче. 
2) Утврдити мишљења учитеља о томе да ли садржаји у читанци упу-

ћују ученике на унутарпредметну и међупредметну корелацију. 

                                                        

 
1 Појам садржаји се не односи на прописане књижевне текстове, већ на начин њиховог 

представљања, односно на дидактичко-методичку апаратуру читанке. 
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Истраживање представља сегмент обимнијег истраживања
2
 уџбеничке 

апаратуре за предмет Српски језик у млађим разредима основне школе, које је 

спроведено 2016. године на територији Републике Србије. Испитивање моти-

вационог деловања на ученике садржаја у читанци за четврти разред основне 

школе обухватило је узорак од 153 учитеља који раде у основним школама у 

општинама: Врање, Бујановац, Ниш, Лепосавић, Крушевац, Краљево, Чачак, 

Ариље, Ивањица, Чајетина, Ужице и Горњи Милановац. Анонимним анкетним 

упитником затвореног типа прикупљени су подаци и обрађени дескриптивном 

статистиком (статистички пакет IBM SRSS Statistic 20). 

Зависну варијаблу истраживања представљала су мишљења учитеља о 

мотивационом деловању на ученике садржаја у читанци за четврти разред 

основне школе са циљем њиховог усмеравања ка истраживању и самосталном 

учењу и упућивања на унутарпредметну и међупредметну корелацију програм-

ских садржаја. Независне варијабле истраживања су: 1) године радног иску-

ства учитеља у настави и 2) конкретан уџбеник – читанка који у наставном ра-

ду користе. Испитаници су према првој независној варијабли подељени у у три 

групе: I група – учитељи до 12 година радног искуства у настави; II група –  

учитељи од 12 до 25 година радног искуства у настави и III група – учитељи са 

преко 25 година радног искуства у настави. Најбројнији су били  учитељи који 

припадају II групи (од 12 до 25 година радног искуства у настави) – 70 

(45,8%); потом следе учитељи са преко 25 година радног искуства у настави 

(III група), њих 57 (37,3%), и најмањи је број учитеља у I групи који имају ма-

ње од од 12 година радног искуства у настави, њих 26  (17,0%). Друга незави-

сна варијабла, конкретан уџбеник који учитељи у наставном раду користе, раз-

врстана је према издавачким кућама које акредитовану читанку за четврти раз-

ред основне школе издају и штампају. Уџбеници су, према другој независној 

варијабли, подељени у пет група: I група – читанка издавачке куће „Кlett“;
3
                

II група – читанка издавачке куће „Едука“;
4
 III група – читанка издавачке куће 

„Нови Логос“;
 5

 IV – група читанка издавачке куће „Завод за уџбенике“;
6
 и V – 

група читанка издавачке куће „Нова школа“.
7
 Најзаступљенија у настави је чи-

танка издавачке куће „Кlett“, коју користи 81 испитаник (52,9%), а најмање су 

заступљене читанке издавачких кућа „Завод за уџбенике“ и „Нова школа“  –  

користе их у наставном раду по 11 учитеља или 7,2% (в. Табела 1). 

                                                        

2 Део резултата који су прикупљени овим истраживањем употребљен је и за потребе науч-

ног скупа Културно-потпорна средства у функцији наставе и учења (3. новембар 2017, у 
организацији Учитељског факултета у Ужицу/Универзитет у Крагујевцу). 

3 Жежељ-Ралић, Р. (2015). Маша и Раша, Речи чаробнице. Београд: Клет. 

4 Тодоров, Н., Цветковић, С. и М. Плавшић (2015). Трешња у цвету. Београд: Едука.   
5 Станковић-Шошо, Н. и С. Чабрић (2015). Бескрајне речи. Београд: Нови Логос. 
6 Опачић, З. и  Д. Пантовић  (2015). Прича без краја. Београд: Завод за уџбенике. 
7 Ћук, М. и В. Петровић-Перић  (2015). Свет маште и знања. Београд: Нова школа. 
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Табела 1. Конкретан уџбеник  –  читанка који испитаници у                                 
наставном раду користе 

Издавачка 

кућа 
„Кlett“ „Едука“ 

„Нови 

Логос“ 

„Завод за 

уџбенике“ 

„Нова 

школа“ 
Укупно 

Заступљеност 

у настави 

81 

    

52,9% 

35 

 

     2,9% 

15  

      

9,8% 

11 

        

 7,2% 

11 

     

 7,2% 

153 

     

100% 

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА И ДИСКУСИЈА 

Анализа резултата првог истраживачког задатка  који се односио на 

испитивање мишљења учитеља о томе да ли садржаји у читанци мотивишу 

ученике да истражују и самостално уче показује да највећи број учитеља, њих 

64 или 41,8% сматра  да садржаји у читанци подстичу у довољној мери ученике 

да истражују и самостално уче. Број учитеља који изражава мишљење да 

садржаји у читанци у великој мери подстичу ученике да истражују и 

самостално уче (њих 31 или 20,3%) мањи је од броја испитаника који су 

неодлучни када је реч о овом питању (45 или 29,4%). Да садржаји у читанци не 

подстичу или подстичу у малој мери ученике да истражују и самостално уче, 

сматра 13 испитаних или 8,5% (в. Табела 2). 

Табела 2. Мишљење учитеља  о мотивационом деловању садржаја у читанци 

на ученике у циљу њиховог подстицања да истражују и самостално уче 

Мотивационо деловање 

садржаја у читанци 
Фреквенција Проценат 

Не подстичу 1 0,7 

Подстичу у малој мери 12 7,8 

Неодлучан/а сам 45 29,4 

Подстичу у довољној мери 64 41,8 

Подстичу у великој мери 31 20,3 

Укупно 153 100 

 

Резултати првог истраживачког задатка показује да само 20,3% испита-

них учитеља сматра да садржаји у читанци у великој мери подстичу ученике 

да истражују и самостално уче. Наведено је показатељ да наша наставна 

пракса, када је реч о квалитету уџбеника, још увек не прати њихово теориј-

ско промишљање. Савремене концепције уџбеника афирмишу продуктивно 

стицање знања које се заснива на ученичкој рецепцији где ученик сам „деко-

дира“ уџбеник без претеране помоћи учитеља, улазећи у његову суштину, 

приступајући градиву на увек нов начин (Францишковић 2011: 17). Имајући 
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у виду специфичности уџбеника читанке у настави српског језика, Пурић и 

Стојановић истичу да се посредством дидактичко-методичке апаратуре у 

читанци ученик уводи „у доживљавање, разумевање и тумачење књижевног 

дела, што представља објективне услове за развој субјективних, стваралач-

ких потенцијала ученика“ (2013: 391). Наведено представља предуслов за 

реализацију и свих других програмских подручја, јер је разумевање основни 

услов за стицање знања. Аутори истичу и значај структуре уџбеника за ства-

ралачку наставу, њен утицај за подстицање учења заснованог на самосталном 

истраживању које има велику трансферну моћ јер подстиче радозналост, 

машту, унутрашњу мотивацију, спонтане активности и дозвољава ученицима 

простор за извођење и самостално креирање наставе (Bašić, 2006; Златић, 

Петровић-Бјекић, 1999; Koludrović, Reić-Ercegovac, 2010). Као примарни зах-

тев који се односи на развојну и образовну функцију уџбеника истиче се  

његова структура и организација садржаја која треба да обезбеди сталну 

активност ученика (Златић, Петровић-Бјекић, 1999). Иако резултати нашег 

истраживања указују да се мали проценат испитаних (8,5%) негативно изја-

снио када је реч о овом питању (да читанка не подстиче или подстиче у малој 

мери ученике да истражују и самостално уче), наведени резултат је показа-

тељ да је мотивационо деловање садржаја у читанци на ученике сегмент 

структуре уџбеника који је неопходно побољшати, у циљу постизања већег 

квалитета наставе и исхода учења.  

Анализа мишљења учитеља различитог радног искуства показује да 

најпозитивније мотивационо деловање на ученике садржаја у читанци вред-

нују учитељи који имају преко 25 година радног искуства у настави (њих 16 

или 28,1%  сматра да садржаји подстичу у великој мери ученике, и 25 учи-

теља или 43,9% да садржаји подстичу у довољној мери ученике). Знатно 

негативније мишљење о наведеном питању имају учитељи који имају нај-

мање радног искуства у настави (њих 5 или 19,2%  сматра да садржаји  под-

стичу у великој мери ученике, и 7 учитеља или 26,9% да ученике садржаји у 

читанци подстичу у довољној мери). Статистичку значајност проверили смо 

xи квадрат тестом и утврдили да је реч о разликама које нису статистички 

значајне јер се (χ
2
 = 12,022  уз df = 8 и p = 0,150) налазе испод граничних 

вредности (в. Табела 3). 
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Табела 3. Мишљење о мотивационом деловању на ученике садржаја у                   
читанци у зависности од радног искуства учитеља 

Године 
искуства у 

струци 

Подстичу у 
великој 

мери 

Подстичу у 
довољној 

мери 

Неодлучан
/а сам 

Подстичу 
у малој 
мери 

Не 
подстичу 

Укупно 

До 12 
5 

            
19,2% 

7 
         

26,9% 

11 
         

42,3% 

3 
            

11,5% 

0 
            

0% 

26 
        

100%           

Од 12  
до 25 

10 
            

14,3% 

32 
         

45,7% 

24 
         

34,3% 

4 
             

5,7% 

0 
           

0% 

70 
        

100% 

Преко 25 
16 

            
28,1% 

25 
         

43,9% 

10 
         

17,5% 

5 
            

8,8% 

1 
         

1,8% 

57 
        

100% 

Укупно 
31 

            
20,3% 

64 
        

41,8% 

45 
 

29,4% 

12 
            

7,8% 

1 
         

0,7% 

153 
 

100% 
 

χ
2
 = 12,022    df = 8    p = 0,150 

 

Иако је реч о разликама које нису статистичке значајне, разлике у 

мишљењима учитеља у односу на године њиховог радног искуства у настави, 

које су установљене и у истраживањима уџбеника граматике за четврти 

разред основне школе (Стакић, Чутовић, 2016), иницирају додатна 

истраживања како би се утврдило њихово порекло и узрок. Сматрамо да оне 

представљају и резултат сагледавања промењене улоге и значаја уџбеника у 

савременом образовном систему са којим су учитељи са радним искуством 

до 12 година  у настави имали прилике да се упознају у току школовања на 

учитељским факултетима. Реч је о сагледавању развојно-формативне улоге 

уџбеника као дидактичког средства које потпомаже сам процес изградње 

знања (Ивић и сар., 2008; Пешикан, Антић, 2007; Pešić, 2005a; Плут, 2003). 

Испитивање утицаја зависне варијабле, избора конкретне читанке коју 

учитељи у наставном раду користе, показује да учитељи имају најпозитније 

мишљење о читанци издавачке куће „Нова школа“ у односу на читанке 

других издавачких кућа: 36,4% испитаних мисли да садржаји у читанци 

„Нове школе“ мотивационо подстичу у великој мери ученике и 54,5% 

испитаних да садржаји у истој читанци подстичу у довољној мери ученике да 

истражују и самостално уче. Статистичку значајност разлике проверили смо 

xи квадрат тестом и утврдили да је реч о разликама које су статистички 

значајне (χ2 = 29,140 уз df = 16 и p = 0,023), на нивоу статистичке 

значајности p < 0,05 (в. Табела 4).  
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Табела 4. Мишљење о мотивационом деловању на ученике садржаја у 
читанци у зависности од конкретног уџбеника 

Издавачка 
кућа 

Подстичу 
у великој 

мери 

Подстичу 
у 

довољној 
мери 

Неодлучан 
/а сам 

Подстичу 
у малој 
мери 

Не 
подстичу 

Укупно 

Klett 
22 

        
27,2% 

36 
        

44,4% 

21 
           

25,9% 

1 
          

1,2% 

1 
          

1,2% 

81 
         

100% 

Едука 
2 

          
5,7% 

16 
        

47,7% 

10 
            

28,6% 

7 
        

20,0% 

0 
             

0% 

35 
         

100% 

Нови 
Логос 

2 
        

13,3% 

5 
        

33,3% 

8 
           

53,3% 

0 
             

0% 

0 
             

0% 

15 
         

100% 

Завод за 
уџбенике 

2 
        

18,2% 

3 
        

27,3% 

3 
            

27,3% 

3 
        

27,3% 

0 
             

0% 

11 
         

100% 

Нова 
школа 

3 
        

36,4% 

4 
        

54,5% 

3 
           

27,3% 

1 
          

9,1% 

0 
             

0% 

11 
         

100% 

Укупно 
31 

        
20,3% 

64 
        

41,8% 

45 
            

29,4% 

12 
          

7,8% 

1 
          

0,7% 

153 
         

100% 
 

χ
2
 = 29,140    df = 16    p = 0,023 

 

Статистичка значајност наведене разлике потврђује налазе истраживања 

квалитета читанки за млађе разреде основне школе, које су спровеле Мркаљ и 

Плут, да међу издавачима постоје велике разлике „у начину на који су искори-

стили материјал који пружају текстови“ (2007: 81). И Стакић и Чутовић указују на 

индивидуалне разлике у методичкој апаратури граматике истичући „да избор кон-

кретног уџбеника утиче на његову примену од стране учитеља у припреми за час 

и осмишљавању задатака за вежбање“ (2016: 100).  Будући да у методичкој апара-

тури уџбеника „нема деликатнијег посла од постављања питања“ (Плут 2003: 

140), сматрамо да је мотивационо деловање радних налога на ученике важан сег-

мент дидактичко-методичке апаратуре на који је потребно да  обрате више пажње 

будући аутори уџбеника и њихови издавачи.  

Други истраживачки задатак односио се испитивање мишљења учитеља о 

томе да ли садржаји у читанци упућују ученике на унутарпредметну и међупред-

метну корелацију. Анализа њихових одговора показује да свега 19 учитеља или 

12,4% сматра да садржаји у читанци упућују у великој мери ученике на унутар-

предметну и међупредметну корелацију. Највећи број испитаних сматра да садр-

жаји у читанци упућују у довољној мери на унутарпредметну и међупредметну 

корелацију (80 или 52,3%), затим следе испитаници који су неодлучни када је реч о 
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овом питању (њих 38 или 24,8%), па испитаници који мисле да ученике на уну-

тарпредметну и међупредметну корелацију садржаји у читанци упућују у малој 

мери (15 или 9,8%) и најмањи је број оних који имају сасвим негативно мишљење 

када је реч о овом питању (1 или 0,7%) (в. Табела 5). 

Табела 5. Мишљење учитеља  о упућивању садржаја у читанци на                           
унутарпредметну и међупредметну корелацију 

Упућивање садржаја у 

читанци  на корелацију 
Фреквенција Проценат 

Не упућују 1 0,7 

Упућују у малој мери 15 9,8 

Неодлучан/а сам 38 24,8 

Упућују у довољној мери 80 52,3 

Упућују у великој мери 19 12,4 

Укупно 153 100 

 

Наведени резултат да тек 12,4% испитаних учитеља сматра да садржаји у 

читанци упућују у великој мери ученике на унутарпредметну и међупредметну 

корелацију. Важан је показатељ да је упућивање на корелацију у начину презен-

товања књижевних текстова у методичкој апаратури читанке сегмент структуре 

уџбеника који је потребно значајно побољшати. Значењски потенцијал књижев-

них текстова који улазе у састав читанке је велики. Јовановић истиче да се књи-

жевни текст „обраћа целокупном човековом бићу: његовом интелекту, разуму и 

емоцији  – заправо најдубљим основама човековог постојања“ (2006: 100). И 

Петровачки указује да ученик учећи из читанке доприноси „културном облико-

вању“ личности, тако што спонтано, уз помоћ маште, надограђује приказани 

предметни слој књижевног дела (2008: 188). Књижевни текстови представљају и 

основу за успостављање бројних унутарпредметних веза, од којих нарочито 

истичемо повезивање наставе књижевности са наставом граматике. Мркаљ и 

Плут истичу да  књижевнотеоријски и граматички појмови представљају грађу 

коју читанке треба да организују, јер „текст носи драгоцен језички материјал за 

који се могу везати поуке из граматике и теорије књижевности“ (2007: 54). И у 

Правилнику о наставном програму за четврти разред основног образовања и 

васпитања истакнуто је да је функционално, знање из граматике ставити у 

функцију тумачења књижевног текста, чиме би се оно уздигло од препознавања 

и репродукције на нивое умења и практичне примене (Правилник о наставном 

програму за четврти разред основног образовања и васпитања, 2006).  

Методичка упутства за анализу књижевног текста која би усмерила 

ученике  да уоче експресивно деловање лексема, које су у морфологији 

сагледали кроз категорију морфолошких јединица, функционално би обједи-

нила знања из књижевности са знањима из граматике. Ситуирање језичких 

правила у контекст реченица из књижевног текста омогућава да ученици 
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језичка правила  не доживљавају као апстрактне категорије. Сегменти књи-

жевних текстова представљају и добре језичке предлошке за упознавање 

ученика са одређеним фонетским, морфолошким или синтаксичким катего-

ријама, јер се језичке појаве не могу проучавати изоловано, ван реалног 

језичког контекста у коме се јављају. У току процеса рецепције књижевни 

текст изазива естетске доживљаје и реакције, деца се емотивно вежу за суд-

бине главних јунака и/или идентификују са њима, што пружа могућности да 

се, на пример, анализа ликова и њихова психолошка карактеризација повеже 

са реченицом и знањима из синтаксе. На пример, елиптична, непотпуна или 

експресивна реченица често је показатељ унутрашњег немира или интензив-

них психолошких преживљавања. Методичка апаратура читанке, која би у 

питањима и упутствима за анализу књижевног текста  садржала усмерења и 

подстицаје да ученик повезује знања из граматике са знањима из књижевности и 

знањима из других наставних предмета знатно би допринела како квалитету 

језичког знања и језичке културе ученике, тако и квалитету њиховог општег 

образовања и стручног знања из других наставних предмета.
8
 Стога је неоп-

ходно да и савремена методичка апаратура за интерпретацију књижевног текста 

приступи знању ученика као целини и, уважавајући специфичну значењску 

структуру књижевног текста, умесним подстицајима и питањима,  тежи повези-

вању знања током интегративног приступа књижевном делу. 

Испитивање утицаја радног искуства учитеља у настави на њихово 

мишљење о упућивању ученика посредством садржаја у читанци на унутар-

предметну и међупредметну корелацију показује да је реч о разликама које 

нису статистички значајне (χ
2
 = 9,578 уз df = 8 и  p = 0,296) (в. Табела 6). Нега-

тивније мишљење о овом питању имају учитељи који имају до 12 година рад-

ног искуства у настави у односу на своје колеге са више радног стажа у 

настави. У категорији учитеља до 12 година радног искуства у настави само 

један или 3,8% сматра да садржаји у читанци упућују у великој мери ученике на 

унутарпредметну и међупредметну корелацију, да упућују у довољној мери 

сматра 14 учитеља или 53,8%. Такође, 19,2% испитаних учитеља у овој катего-

рији заступа мишљење да  садржаји у читанкама упућују у малој мери ученике 

на унутарпредметну и међупредметну корелацију. Код учитеља који имају 

преко 25 година у струци тај проценат износи 8,8, а најмањи је код  учитеља 

чије радно искуство у настави износи од 12 до 25 година и износи 7,1%. Најпо-

зитивније мишљење о упућивања ученика на унутарпредметну и међупред-

метну корелацију посредством у садржаја у читанци имају учитељи са највише 

радног стажа у настави (преко 25 година), њих 11 или 19,3% мисли да садр-

жаји у читанци упућују у великој мери, ученике на унутарпредметну корела-

                                                        

8 Бројна истраживања указују на позитивно деловање садржаја из књижевности на 

математичко образовање (Kolstad et al., 1996; Moyer, 2000; McDuffe, Young, 2003;  Smith, 

1995; Welchman-Tischler, 1992; Whitin, Gary, 1994). 
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цију, а 28 или 49,1% заступа мишљење да садржаји упућују у довољној мери 

ученике на унутарпредметну корелацију. 

Табела 6. Мишљење о упућивању садржаја у читанци на унутарпредметну и 

међупредметну  корелацију у зависности од радног искуства учитеља 

Године 

искуства у 

струци 

Упућују у 

великој 

мери 

Упућују у 

довољној 

мери 

Неодлучан

/а сам 

Упућују у 

малој мери 

Не 

упућују 
Укупно 

До 12 

1 

            

3,8% 

14 

         

53,8% 

6 

        

23,1% 

5 

            

19,2% 

0 

            

0% 

26 

        

100%           

Од 12 

до 25 

7 

            

10,0% 

38 

         

54,3% 

20 

         

28,6% 

5 

             

7,1% 

0 

           

0% 

70 

        

100% 

Преко 

25 

11 

            

19,3% 

28 

         

49,1% 

12 

         

21,1% 

5 

            

8,8% 

1 

         

1,8% 

57 

        

100% 

Укупно 

19 

            

12,4% 

80 

         

52,3% 

38 

         

24,8% 

15 

            

9,8% 

1 

         

0,7% 

153 

        

100% 

 

χ
2
 = 9,578   df = 8   p = 0,296 

 

Иако разлике у мишљењима испитаника о корелативном деловању садр-

жаја у читанци на ученике у односу на године њиховог радног искуства у на-

стави нису статистички значајне, оне показују да корелативно, као и мотиваци-

оно деловање садржаја у читанци, најкритичније сагледавају испитаници са 

радним искуством до 12 година у настави, а најпозитивније испитаници са 

преко 25 година радног искуства у настави.   

Анализа утицаја избора конкретне читанке коју учитељи у наставном раду 

користе на њихово мишљење о упућивању ученика посредством садржаја у уџ-

бенику на унутарпредметну и међупредметну корелацију,  показује да не постоје 

значајне разлике када је реч о утицају наведене зависне варијабле (χ2 = 12, 279, 

уз df = 16 и p = 0,725) (в. Табела 7). Иако није утврђена статистичка значајност, 

уочене разлике (рецимо: по 18,2% испитаника сматра да садржаји у  читанкама 

издавачких кућа „Завод за уџбенике“ и „Нова школа“ упућују у великој мери уче-

нике на унутарпредметну и међупредметну корелацију, док, код издавачке куће 

„Едука“ тај проценат је више него дупло мањи и износи 5,7%),  показују да су 

читанке за четврти разред различитих издавачких кућа у појединим структурал-

ним сегментима неуједначеног квалитета. Побољшање квалитета свих сегмената 

структуре уџбеника заједнички је примарни задатак аутора уџбеника и њихових 

издавача, нарочито у домену мотивације ученика за учење како би се побољшао 

функционални аспект и примељивост уџбеника у савременој настави. 
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Табела 7. Мишљење учитеља о упућивању садржаја у читанци на  
унутарпредметну и међупредметну корелацију у зависности од конкретног 

уџбеника 

Издавачка 

кућа 

Упућују у 

великој 

мери 

Упућују у 

довољној 

мери 

Неодлучан/а 

сам 

Упућују у 

малој мери 

Не 

упућују 
Укупно 

Klett 

12 

        

14,8% 

45 

        

55,6% 

17 

            

21,0% 

6 

          

7,4% 

1 

          

1,2% 

81 

         

100% 

Едука 

2 

          

5,7% 

17 

        

48,6% 

13 

           

37,1% 

3 

          

8,6% 

0 

             

0% 

35 

         

100% 

Нови 

Логос 

1 

          

6,7% 

10 

        

66,7% 

2 

           

13,3% 

2 

        

13,3% 

0 

             

0% 

15 

         

100% 

Завод за 

уџбенике 

2 

        

18,2% 

3 

        

27,3% 

4 

           

36,4% 

2 

       

18,2,% 

0 

             

0% 

11 

         

100% 

Нова 

школа 

2 

        

18,2% 

5 

        

45,5% 

2 

           

18,2% 

2 

        

18,2% 

0 

             

0% 

11 

         

100% 

Укупно 

19 

        

12,4% 

80 

        

52,3% 

38 

         

24,8% 

15 

          

9,8% 

1 

          

0,7% 

153 

         

100% 

 

χ
2
 = 12, 279   df  = 16   p = 0,725 

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА 

Важну улогу у остваривању циљева и задатака наставе српског језика 

има  мотивација, као и спремност ученика за самосталан рад и истраживање, те 

је задатак наставе да омогући што самосталнији рад ученика. Уџбеник треба да 

буде конципиран тако да омогућава индивидуалан рад ученика, да их подсти-

че, мотивише, упућује и омогућава примену стеченог знања, а садржаји у уџ-

беницима уређени на начин да подстичу ученике на размишљање, уочавање, 

рашчлањавање и закључивање. Форма и функција структуре уџбеника, „мора 

бити тако постављена да пре пре свега мотивише ученике за учење“ (Богавац 

2009: 53) и „да омогућава самостално учење ученика“ (Антић 2009: 29). Струк-

тура дидактичко-методичке апаратуре читанке, по Миловановићу, подразуме-

ва њену разноврсност, као и адекватност у односу према књижевноуметнич-

ком тексту, узрасту ученика и програмским задацима (Миловановић, 2014). На 
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разноврсности садржаја дидактичко-методичке апаратуре у читанкама  инси-

стира и  Цветановић, јер апаратура помаже ученицима да уз помоћ наставника 

или самостално „разумеју и тумаче књижевни текст, уче и развијају своје спо-

собности“ (Цветановић 2012: 15). Из приложеног закључујемо читанка као да 

добар уџбеник треба да представља „практичан резултат примењене методич-

ке теорије“ (Францишковић, 2011) и „културно-потпорни систем развоја“ 

(Плут, 2003) личности ученика.  

Резултати нашег истраживања читанке за четврти разред основне школе 

као мотивационог средства у настави српског језика показују да садржаји у чи-

танци, по мишљењу учитеља, у великој мери: 1) не подстичу ученике да истра-

жују и самостално уче и 2) не упућују ученике на унутарпредметну и међу-

предметну корелацију. Будући да је дидактичко-методичка литература један 

од важних показатеља квалитета сваке читанке (Јевтовић, 2011), сматрамо да 

је потребно побољшати њену мотивациону и усмеравајућу функцију како би 

се обезбедила стална активност и интересовање ученика. Наведено се може 

постићи: 1) повећањем броја продуктивних, истраживачких, стваралачких и 

проблемских задатака; 2) смањењем репродуктивних питања у анализи текста; 

3) увођењем у методичку апаратуру подстицајних одељака, који би у основи 

имали контекстуални приступ анализи и доводили у везу значењске слојеве 

књижевног текста са његовим ширим контекстом. Такви мотивациони садржа-

ји би допринели бржем учењу и усвајању наставних садржаја из других пред-

метних подручја, јер је настава која има елементе занимљивог и подстицајног 

ученику прихватљивија, наставни садржаји се уче са лакоћом, и учење је брже 

и квалитетније (Gjuran, 2008).  

Да би се сагледала улога и значај читанке као мотивационог средства за 

учење у настави српског језика, поред испитивања корелативног и мотивацио-

ног деловања садржаја у читанци на самостално учење и истраживање учени-

ке, ваљало би истражити и колико су питања намењена за анализу књижевних 

текстова ученицима актуелна и занимљива и да ли уважавају њихово читалач-

ко и проживљено животно искуство  (да ли се у питањима, упутствима и смер-

ницама за анализу праве паралеле са другим, ученицима познатим, књижевним 

делима и наводе практични примери из живота). „Уџбеници не треба да се 

ослањају на способности појединих наставника и појединих ученика, већ треба 

да буду узор и водич свим наставницима и свим ученицима, задовољавајући 

све потребне критеријуме“ (Шефер и сар. 2008: 348). Побољшање не само сег-

мента мотивације, већ и свих елемената структуре у дидактичко-методичкој 

апаратури читанке, нужан је услов побољшања квалитета наставе књижевно-

сти, јер анализа књижевних текстова не сме да буде препуштена само личној 

инвентивности и креативности учитеља.  
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A TEXTBOOK AS A MOTIVATIONAL MEANS IN THE SERBIAN 

LANGUAGE TEACHING 

Summary 

We examine the content of the textbook for the fourth grade of the primary school as 

a motivational means in the function of learning the Serbian language. The aim is to define 

the teachers' opinions about: 1) whether the content in the textbook motivates students to 

explore and independently learn; and 2) whether the contents in the textbook refer students to 

internal and interrelated correlation between subjects. The survey was conducted in 2016 on 

the sample of 153 teachers. The results, in the opinion of the teachers, suggest that the 

contents in the textbook do not greatly encourage students to research and learn 

independently and do not refer them to a large extent the to the internal and interrelated 

correlation between subjects. The complex and meaningfully rich structure of the literary text 

enables them to make numerous parallels and relations between the meaningful strata of the 

text both with the students’ life experience, as well as with their knowledge from other 

subjects and grammar. The above implies that it is necessary to improve the quality of the 

textbook in the segment of the methodical apparatus used in the analysis and interpretation of 

literary texts. A qualitative change in the structure of the textbook would concern 

improvements in the methodical apparatus of the learner's motivation for learning (research 

and independent work), and making correlation of literature teaching with both grammar 

teaching and the curriculum content of other subjects.  

Keywords: the Serbian language, a textbook, motivation, correlation, teaching 

grammar. 


