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ПРЕГЛЕД МЕТОДОЛОГИЈЕ ИСТРАЖИВАЊА ШКОЛСКОГ 

НЕУСПЕХА У ЗНАЧАЈНИМ СТУДИЈАМА 
 

Абстракт: У  раду се разматра преглед методолошких приступа у ис-
траживању школског неуспеха, као и домети ове врсте истраживања у педа-
гошкој методологији у нас. Истраживачки циљ овог рада усмерен је на два 
нивоа: теоријски, да се утврде путеви проучавања и истраживања, као и пре-
глед употребљених метода, техника и инструмената у истраживањима 
школског неуспеха; и сазнајни, да се у школи  пробуди интерес за сазнања о 
савременим методолошким проучавањима школског неуспеха као и његовом 
предупређивању. Разматрање овог проблема анализирано је кроз различите 
методолошке приступе у изучавању школског неуспеха у значајним студијама 
и радовима наших ауторa.  

Кључне речи: методолошки приступи, педагошко истраживање, ис-
траживање школског неуспеха, методе у педагогији, технике и инструменти 
у педагогији 
 
Теоријски приступ проблему 
 

Преглед радова и студија о истраживањима проблема школског 
неуспеха у нас показује да до 1960. године није било значајних истра-
живачких радова. Разлози су у недовољно афирмисаној методологији 
педагогије у том периоду, као и у чињеници да су се сва истраживања 
сводила на теоријска уопштавања и закључке. При томе је важно нагла-
сити да су прва истраживања школског неуспеха код нас рађена у доме-
ну психологије. Након 1960. године долази до снажних контактних веза 
са методологијом педагошких истраживања у свету, што је за резултат 
имало и ширење теренских и емпиријских истраживања. 

Економиста Пиха, Б.1 извршио је 1955. године испитивање о 
стамбеним условима и успеху, тј. неуспеху, у школи. Путем анкете ис-
питао је ученике по два одељења седмог и осмог разреда једне београд-
ске основне школе чији успех није био задовољавајући. Он је констато-
вао да су услови становања врло тешки и да се одражавају на успех уче-
ника у школи. Односно, због тешких стамбених услова и прилика, 
омладина није била у стању да искористи све могућности за образовање 
које пружа школа. Дакле, прва истраживања везана за школски неуспех 

                                                 
1 Пиха, Б. (1955): ''Стамбени услови и успех у школи'', Настава и васпитање, број 8-9, 
Београд, стр. 363-366. 
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вршена су у доменима других наука, али за опште потребе школства и 
задржала су се углавном на анализи неуспеха у школи у зависности од 
појединих ваншколских фактора и проучавања њихове интеракције. 

Анализирањем литературе уочавамо да су на самим почецима 
бављења истраживањима школског неуспеха аутори користили један 
инструмент. Ово повезујемо са још увек недовољно афирмисаном мето-
дологијом педагогије у нас. Конституисањем ове педагошке дисциплине 
јављају се и различити методолошки приступи изучавању проблема 
школског неуспеха, разлике у интерпретацији добијених резултата, као 
и у њиховој примени у пракси, што ћемо представити у даљем раду. 
 
Резултати истраживања 
 

У истраживању Радојковић А.2 о утицају неинтелектуалних свој-
става ученикове личности на успех у школи, узорак су чинили ученици 
са добрим и слабим успехом, али са натпросечним интелектуалним спо-
собностима. Задатак истраживања био је да се утврди да ли постоји зна-
чајна статистичка разлика између ученика у степену изражености поје-
диних својстава њихове личности као што су интроверзија и екстравер-
зија. Од мерних инструмената за мерење општих способности коришће-
ни су један вербални тест познат као тест проф. Стевановића и невер-
бални тест - Равенове матрице. Примењен је Ајзенков тест Инвентар 
личности, који мери интроверзију и екстраверзију и биполарне скале за 
процењивање особина код других, у овом случају  наставника и других 
тестираних ученика. На основу овог истраживања утврђено је да резул-
тати добијени на Ајзенковом тесту личности показују да не постоји ста-
тистички значајна разлика између једне и друге групе ученика у погледу 
интроверзије и екстраверзије, тј. те особине немају већег значаја за њи-
хов успех у школи. Истраживање је било ограничено и односило се ис-
кључиво на својства личности, на екстравертност и интровертност, а 
при томе су занемарени фактори који се односе на породицу, социоеко-
номски статус, интересовања. 

Истраживање Зормана Л.3 било је интересантно за педагошку и 
психолошку јавност у то време јер се односило на утицај породице на 
успех ученика. Зорман је један од првих аутора који је истражујући 
успех, тј. неуспех ученика, направио корелацију између породице и 
школског успеха. При томе је дошао до закључка да су успешнији уче-

                                                 
2 Радојковић, А. (1965): '''Утицај неинтелектуалних својстава ученикове личности на 
успех у школи'', Настава и васпитање, број 3-4, стр. 110-123. 
3 Зорман, Л. (1966): ''Утицај социјално-економског статуса ученикове породице на 
школски успех и наставак школовања'', Психологија, број 1, Београд. 
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ници чији су родитељи вишег образовног нивоа, него ученици чији су 
родитељи са нижом образованошћу и квалификацијама. Данас је наве-
дена међузависност мање изражена јер породично окружење није једи-
ни извор образовања за децу. 

У оквиру истраживања која се тичу фактора релевантних за по-
стизање успеха Троја Ф.4 потврдио је да на успех, односно неуспех, у 
већој мери утиче  културно-педагошки ниво породице, а у мањој мери 
материјални услови. На узорцима узетим из популације добијена је ви-
сока корелација између школског успеха, тј. неуспеха, ученика и надзо-
ра над радом ученика после школе. Иза овог фактора по значајности ко-
релације са успехом ученика налазе се: односи у породици, пол ученика, 
школска спрема родитеља, материјалне прилике и на крају, запосленост 
родитеља. На основу одабраних ваншколских фактора резултати су по-
казали да у корелативном односу стоје школске способности ученика и 
надзор над учеником у његовом слободном времену. И поред тога што 
је утврђено дејство наведених фактора, не може се закључити да су они 
једини и пресудни за постизање успеха, односно неуспеха.  

Основни инструмент за прикупљање података у истраживању 
била је анкета – ''Анкетни лист о неким факторима који прате успех у 
школи'' и тест НЗР који мери школску способност. Анкетни лист специ-
фичан је по томе што је у упутству дата дефиниција појединих фактора. 
У овом истраживању по први пут коришћена је метода обраде података 
којом су се послужили Ролер и Хармејн (Roller & Haramein) приликом 
обрађивања сличног проблема у Женеви. Метода се своди на коришће-
ње χ² у факторској анализи дистрибуције која је организована на основу 
z скора. Испитујући учешће неких фактора у постизању успеха ученика, 
као што су пол, запосленост родитеља, однос у породици, надзор над 
дететом, материјалне прилике и школска способност, утврђено је да је у 
односу на испитане варијабле запосленост родитеља на последњем ме-
сту. Овај рад квантитативне је природе и показује известан увид у дина-
мику неких квалитативних фактора код ученика који могу да допринесу 
успеху, тј. неуспеху, у школи.  

Истраживања Зормана и Троја веома су значајна, јер представља-
ју првобитне моделе у истраживању проблема школског неуспеха. 
Аутори су на основу независних и зависних варијабли и одабраних  узо-
рака урадили тумачења везана за проблематику школског неуспеха. У 
сваком од ових истраживања аутори су дефинисали варијабле у зави-
сности од постављених хипотеза, а утицај фактора на школски успех, тј. 
неуспех варира у истраживањима ових аутора. Ова  истраживања рађена 
                                                 
4 Трој, Ф. и сарадници (1967): ''Учешће неких фактора у слабом успеху ученика'', Збор-
ник, бр. 1, Институт за педагошка истраживања, Београд, стр. 227-256. 
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су у периоду консолидације, веома бурном развојном периоду педаго-
шке методологије када су се користиле проверене методе, технике и ин-
струменти. 

У поменутим истраживањима породица се појављује као шира 
категорија узрочности неуспеха у односу на многобројне варијабле ве-
зане за неуспех. Сасвим је јасно да је породица један од најзначајнијих 
фактора који утиче на успех, тј. неуспех, ученика. Отуда и тежња ка 
тражењу корелације између неких релативно мерљивих фактора, као 
што су образовни и економски положај породице са школским успехом, 
тј. неуспехом. Истраживања показују да индивидуални успех много за-
виси од ставова родитеља, постављања високих циљева и бодрења деце 
од стране родитеља да те циљеве остваре.  

У студији Крнете, Поткоњака и Ђорђевића5 о истраживању неу-
спеха ученика у средњим и основним школама Београда потврђено је да 
породица врши знатан утицај на успех ученика. Такође је показано да је 
утицај слабији код старијих ученика, јер нису потврђене претпоставке 
да су узроци неуспеха породични услови. Већина ученика који су пока-
зивали неуспех у току школовања живе у повољним породичним усло-
вима. Пошто је немогуће уједначити културни ниво породица, остаје 
могућност да се утиче на факторе ван породице.  

Студија Крнете, Поткоњака и Ђорђевића у то време представља-
ла је  велики допринос сагледавању појма неуспеха са методолошког 
аспекта, а  испитивање је усмеравано у два правца6:  

 
1. да се на основу увида у школску праксу утврде неке карактеристичне 
одлике стања у вези са неуспехом, како би се формулисали одговарајући 
проблеми који произлазе из таквог стања, и 
2. да се покуша експерименталним путем проверити дејство неких 
школских мера које у нашим условима изгледају применљиве на терену 
борбе против неуспеха, посебно код ученика који понављају разред у 
основним школама.  
 

Циљ истраживања односио се на оба сегмента посматрања овог 
проблема у циљу да се изврши анализа стања у одабраном броју школа, 
како би се стекао увид у друштвено-економску основу живота и рада 
школе и наставника, као и живота и рада ове категорије ученика. Циљ 
истраживања био је да се на одређеном стратификованом узорку школа 
утврди стање, околности и услови рада који доводе до неуспеха у 

                                                 
5 Крнета, Љ, Поткоњак, Н. и Ђорђевић, Ј. (1973): Неуспех ученика у основним и сред-
њима школама Београда, Београд, стр. 186. 
6 Ibid, стр. 6. 
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основним школама и да се постави концепција и спроведе експеримент 
усредсређен на одређене мере које би се могле предузети у школској 
пракси како би се ефикасније уклањали испољени неуспеси у настави 
два кључна предмета у основној школи: матерњег језика и математике. 
Истраживање се односило на узроке и разлоге слабог успеха, односно 
понављања као крајњег неуспеха, те су при томе аутори пошли од прет-
поставке да је реч о још недовољно утврђеном броју фактора који, по-
средно или непосредно, утичу на слаб успех ученика. 

У студији о сузбијању школског неуспеха Марковац Ј.7 поставља 
хипотезу да се неуспех једног дела ученика може знатно смањити на-
докнађивањем њихових развојних и образовних дефицита, те као главне 
методе рада користи методу истраживања акцијом, методу компарације 
експерименталних и неексперименталних школа, као и методу описи-
вања и  тестирања. Главни инструмент Марковчевог истраживања неу-
спеха био је дидактички материјал, тј. систем вежби које су обухватиле 
садржаје из језика и математике, као и из природе и друштва. Инстру-
менти овог истраживања били су упитник за упис деце у школу којим се 
утврђују подаци о психофизичком развитку детета, породичним прили-
кама и разни испитни материјали којима се испитује степен развијено-
сти ученика на почетку школовања, као што су: развијеност математич-
ког речника, познавање редних бројева, познавање бројки, бројање, ве-
лика и мала слова, читање речи, писање речи малим и великим словима, 
познавање имена села, града у којем ученик живи, познавање имена 
предмета из непосредне околине, познавање имена воћа и поврћа, живо-
тиња. Узорком је било обухваћено 128 ученика првог и другог разреда 
из пет основних градских као и сеоских школа. На основу резултата до-
бијених овим истраживањем аутор говори о компензацијском образов-
но-васпитном раду као облику сузбијања школског неуспеха и ''педаго-
шкој профилактици''8, тј. предусретању школског неуспеха, јер сматра 
се да је лакше спречити неуспех, него га сузбијати када се акумулира и 
стабилизује. 

У другом, сличном истраживању Марковац Ј.9 бавио се и анали-
зом неуспеха у настави математике као посебног наставног предмета за 
који су ученици везани кроз све године основног школовања. Упоређу-
јући школске оцене са тестовима знања које су ученици решавали, аутор 
наводи следеће  облике неуспеха: недовољно математичко знање, недо-

                                                 
7 Марковац, Ј. (1973): Сузбијање неуспеха у основној школи, Југословенски завод за 
проучавање школских и просветних питања, Београд, стр. 38-39.  
8 Ibid, стр. 57. 
9 Марковац, Ј. (1978): Неуспех у настави математике од 1. разреда основне школе-
узроци и сузбијање, Школска књига, Загреб, стр. 16-24. 
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вољна аутоматизованост рачунских операција, неусвојеност свих ознака 
у садржају математичких појмова, формалистичко математичко знање, 
недовољно развијање ученикових психичких способности.  

У обимном истраживању и по садржају и по узорку, Квашчев Р.10 
испитивао је начин на који би се успех, тј. неуспех ученика, могао про-
учити ако се узму у обзир и способности и сложај особина личности ко-
је значајно утичу на неуспех у школском учењу, а то су: мало развијена 
способност за учење, интроверзија, анксиозност, лоше интегрисана лич-
ност, склоност ка избегавању обавеза, одсуство контроле сопствених 
поступака, емоционална нестабилност и незрелост, неуротичност, пот-
чињавање, конформизам, одсуство мотивације за истраживањем и по-
стигнућем. Добијене су вишеструке корелације између тестова лично-
сти, способности и мотивације са школским успехом.  

Са аспекта овог истраживања интересантни су подаци који се 
односе на групу ученика која показује неуспех, а за које је типично сле-
деће: недовољно развијена способност за учење, лоше интегрисана лич-
ност, конформизам, одсуство мотивације над постигнућем и анксио-
зност. Испитивања овог проблема навела су Квашчева на размишљање 
да не постоји само један сложај особина личности и способност, него да 
постоји више различитих склопова особина личности и способности: 
код ученика који постижу одличан успех у школи другачији је склоп 
особина личности у односу на способности код ученика који постижу 
слабији успех у школи. На основу добијених резултата у циљу побољ-
шања успеха ученика ипак су остале сљедеће недоумице: да ли је уче-
ник због тога што је лош ђак емоционално нестабилан, или је због по-
временог или континуираног неуспеха постао нестабилан. 

Аутори су у истраживању користили следеће инструменте: Буја-
сова  серија (вербални тест за испитивање интелигенције), Кателов (Cat-
tell) тест личности 16 PF и HSPQ, Кателов (Cattell) тест анксиозности, 
Ејзеков (Eysenck) тест личности EPI, Калифорнијски психолошки тест 
личности CPI, Мек Клилендов (Mc Clelland) тест мотивације постигну-
ћа, Торансов (Torans) тест мотивације, тест вербалне радозналости, тест 
перцептуалне радозналости, скала процене радозналости ученика од 
стране наставника и упитник за наставнике који су процењивали особи-
не личности које утичу на неуспех у школском учењу. Резултати истра-
живања показали су да ниво развоја интелигенције испитаника битно 
утиче на њихов успех у школском учењу. 

Квашчев је препознатљив у својим истраживањима јер је увео 
значајну варијаблу – узраст ученика, те на тај начин показао да се ефе-
                                                 
10 Квашчев, Р. и Радовановић, В. (1977): ''Утицај способности, сложаја особина лично-
сти и мотивације на успех у школском учењу'', Психологија, број 1, Београд, стр. 67-69. 
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кат извесних особина личности на успех ученика битно мења зависно од 
узраста испитаника. 

Откривање зависности постигнућа од особина личности, с једне 
стране, и утицаја постигнућа на развој личности, с друге стране, отвара 
ново поглавље истраживања у овој области. Прво откриће иницирало је 
велики број истраживања особина личности као важних предиктора по-
стигнућа. Ово баца светлост на проблем организације и иновације у на-
стави. 

Истраживање Брковић А.11 усмерено је на испитивање утицаја 
трајнијег доживљавања успеха или неуспеха на промене личности уче-
ника. Циљ истраживања био је да се испита у којој мери трајно дожи-
вљавање успеха или неуспеха утиче на повећавање разлика у особинама 
личности успешних и неуспешних, а повезано са варијаблама школског 
успеха, као што су узраст, пол и породица. Коришћени су следећи ин-
струменти: Брукоувер (Brookover) тест за мерење самооцене способно-
сти за школу, Крандалова (Crandall) скала за мерење опажања узрочника 
који доводе до успеха или неуспеха, Купершмитов (Coopersmith) тест 
самооцене вредности личности, Равенове прогресивне матрице за испи-
тивање опште интелектуалне способности и  упитник за ученике. Испи-
таници су били ученици основних школа, и то: првог, четвртог, шестог 
и осмог разреда. Коефицијенти корелација између варијабли добијени 
су рачунањем линеарне корелације, а значајност разлике рачуната је 
анализом варијанте. Резултати су потврдили очекивања да трајније до-
живљавање успеха или неуспеха у школи трајније утиче на промене 
личности ученика. Код успешних и неуспешних ученика настају значај-
не разлике у мереним особинама. Нађени F-односи указују да су проме-
не личности значајно повезане са варијаблама: школски успех, трајање 
школовања и породичне прилике. Требало би остварити позитивне про-
мене у школској и породичној средини чији би ефекат био повољнији за 
развој ученика. 

На пољу проучавања школског неуспеха а применом различитих 
методолошких поступака и техника, издвајамо истраживање у којем се 
поставља паралела између ученика са различитим постигнућима у на-
стави. Тандарић Р.12 је упоређујући две групе ученика, оних који пости-
жу одличан успех и оних који понављају разред, испитивала интелекту-
алне способности и анкетирањем ученика дошла до следећих сазнања: 

                                                 
11 Брковић, А. (1978): ''Промене личности ученика под утицајем трајнијег доживљава-
ња успеха или неуспеха'', Зборник Института за педагошка истраживања, број 11, 
Београд, стр. 255-269. 
12 Тандарић, Р. (1978): ''Ученици који понављају разред, тко су они?'', Живот и школа, 
број 7-8, Осијек, стр. 65. 
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1. да око 30% ученика који понављају разред заостаје у интелектуалном 
развоју, 
2.  23% ученика који су понављали разред почело је похађати школу са 
6 година,  
3. највећи број ученика упућен да понови разред налази се у првом раз-
реду основне школе, затим следе пети и шести разред, 
4. најтежи предмети за поновце су математика, матерњи језик, страни 
језик, историја, географија итд. 
 

Истраживање је конципирано помоћу статистичких серија које су 
обрађиване процентуално, да би у публиковању резултата истраживања 
подаци добили већи степен очигледности.  

Анализирано истраживање Митова Ц.13 занимљиво је за јавност 
због у то време актуелног друштвеног феномена, великог броја ми-
грантских породица у којима су деца одрастала и школовала се одвојено 
од родитеља, најчешће са бабама и дедама. Истраживање је имало лон-
гитудинални, трансферзални и ex-post facto карактер, јер је појава испи-
тивана у више наврата неколико година. Ово је једно од ретких истра-
живања у нас где се проблем неуспеха пратио лонгитудинално. При то-
ме је дошао до сазнања да ученици чији су родитељи привремено од-
сутни процентуално мање завршавају школску годину са одличним 
успехом у односу на ученике који су у непрекидном временском кон-
такту са својим родитељима.  

У овом периоду јавља се потреба за истраживањима14 васпитне 
климе породице и то у којој је мери школска спрема родитеља у корела-
цији са преферирањем одређених васпитних стилова у васпитању деце. 
Панчић и Золтан спровели су истраживање тако што су експериментал-
ну групу родитеља представљали родитељи чија су деца лоши ученици, 
а контролну групу  представљали су родитељи чија су деца добри уче-
ници. Експериментална варијабла био је лош успех и лоше понашање 
ученика. Тестирање ученика вршено је уз помоћ три упитника, тј. три 
теста, допуњена личним подацима родитеља. Резултати су показали да 
је школска спрема родитеља у позитивној корелацији са преферирањем 
одређених васпитних стилова код родитеља лоших ученика. 

Да би ученик радио довољно да постигне успех, потребно је да 
има развијен мотив за постигнућем, да школски успех представља за 
њега вредан и привлачан циљ и да процењује и очекује да га његова ак-

                                                 
13 Митов, Ц. (1978): ''Временска присутност-одсутност родитеља и успех ученика'', 
Зборник Института за педагошка истраживања, број 11, Београд, стр. 293-300.  
14 Панчић, И. и Золтан, У. (1982): ''Васпитна клима породице добрих и лоших учени-
ка'', Зборник института за педагошка истраживања, број 15, Београд, стр. 303-309. 
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тивност може довести до постизања тог циља, односно до успеха у шко-
ли. Тако је мотив за постигнућем један од фактора успеха у школи. Ис-
траживање Лајовић Б.15 било је усмерено на испитивање корелације из-
међу мотива за постигнућем и интелигенције ученика. Технике приме-
њене у истраживању биле су упитник од 54 питања и тест интелектуал-
них способности Домоно-48 на узорку ученика од 14 и 15 година. Ре-
зултати су показали да развијеност мотива за постигнућем код ученика, 
у оквиру групе са нижим интелектуалним способностима, значајно до-
приноси њиховој већој ефикасности и остваривању бољег успеха, али не 
може да утиче тако да се знатно надокнаде недостаци интелектуалне 
способности.  

Почетком 80-тих година прошлог века истраживања проблема 
школског неуспеха вођена су емпиријском методом, а подаци обрађива-
ни аналитичко-дескриптивном методом. Овај период за методологију 
педагогије веома је значајан због залагања за сједињавањем стручног и 
истраживачког рада са непосредном праксом. Примена резултата ис-
траживања школског неуспеха постаје неопходност за рад практичара у 
школама. Једно такво истраживање16 односило се на узроке који би, по 
мишљењу ученика, могли бити сметња постизању бољег успеха. За ово 
истраживање сачињен је упитник са шест питања (одсуство довољног 
предзнања ученика, страх од предмета, тешко градиво предмета, учени-
ци не разумеју наставника, наставникова слабо објашњење градива и 
неправилно оцењивање), од којих је прво затвореног типа и усмерава на 
шест различитих могућих узрока, док је осталих пет остављало учени-
цима могућност исказивања најразличитијег мишљења. У испитивањи-
ма мишљења испитаника, упитником се најбрже сакупе информације о 
проблему. 
Слично наведеном истраживању Костић С.17 користио је упитник за 
прикупљање мишљења ученика о томе како доживљавају свој успех и 
неуспех. Прва група питања у упитнику односила се на самооцењивање 
ученика, друга група питања расветљавала је проблем доживљавања 
оцена и других стимулативних мера у настави и трећи део упитника са-
државао је седам започетих реченица које би ученици требало да заврше 
оним што им прво падне на ум, а што се односи на школу, наставнике и 
свакодневни живот ученика. 

                                                 
15 Лајовић, Б. (1980): ''Мотив за постигнућем као фактор успеха у школи'', Настава и 
васпитање, број 5, Београд, стр. 861-872. 
16 Павловић, П. (1981): ''Узроци који, по мишљењу ученика, ометају постизање бољег 
успеха, Настава и васпитање, број 3, Београд, стр. 493-503. 
17 Костић, С. (1985): ''Како ученици доживљавају свој успех и неуспех'', Педагошка 
стварност, број 8, Нови Сад, стр. 588-594. 
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Истраживање Станић И.18 које се односило на узроке неуспеха 
ученика, слично истраживањима Костића и Павловића, као инструмент 
прикупљања података користи упитник. За ово истраживање посебно 
конструисан анкетни упитник садржи, поред општих података о учени-
ку, још девет питања затвореног типа, а на крају је испитаницима оста-
вљена могућност да изнесу своје предлоге, жеље, сугестије.  

У низу бројних истраживања које је обавила Шарановић-
Божановић Н.19 Значајно је испитивање могућности усвајања граматич-
ких појмова код ученика петог разреда који показују неуспех, са аспекта 
могућности утицања на процес сазнавања. С обзиром на то да је неуспех 
ученика веома сложен проблем и захтева интердисциплинарни приступ, 
ауторка у овом истраживању користи веома различите теоријске и екс-
перименталне изворе. Циљ истраживања је ефикасно усвајање одређе-
них садржаја у настави граматике путем посебног експерименталног 
програма базираног на концепцији која се заснива на могућности фор-
мирања способности за учење, посебно код оних ученика који показују 
неуспех. У складу са циљем  истраживања реализован је општи задатак, 
који се састојао у утврђивању психолошко-дидактичких услова који 
омогућавају успешно усвајање знања граматичких садржаја у петом 
разреду основне школе, а затим су истраживани следећи чиниоци: 

 
1. утврђивање нивоа знања ученика у области наставе граматике,  
2. утврђивање нивоа способности за учење, 
3. утврђивање социо-економског статуса слабих ученика. 

У раду су постављене следеће хипотезе: управљање процесом 
усвајања знања у настави граматике постиже најбољи ефекат у усвајању 
тих садржаја код ученика који показују неуспех, а у вези са циљем и за-
дацима истраживања коришћен је метод дескриптивне анализе и експе-
римент са системом паралелних група. Релијабилност теста израчуната 
је Кудер-Ричардсоновом методом рационалне еквивалентности. За 
утврђивање школске спремности примењен је тест НЗР (стандардизова-
ни West-Yorkshir тест), који мери способност на узрастима од 10 до 16 
година. Тест НЗР20 испитује вербални фактор, критичност, расуђивање, 
аналогију и специјалну перцепцију. Педагошки тест НЗР21 често је у 
                                                 
18 Станић, И. (1988): ''Прилог проучавању школског неуспеха'', Настава и васпитање, 
број 1-2, Београд, стр. 63-76. 
19 Шарановић-Божановић, Н. (1984): Могућност утицања на когнитивни развој учени-
ка који показују неуспех, Просвета, Београд, стр. 52. 
20 Круљ, Р. (1988): Наставна технологија у функцији повећања ефикасности учења, 
Јединство, Приштина, стр. 25. 
21 Тест НЗР (нешто за размишљање) конструисан је у Институту за педагошка истра-
живања у Београду а саставио и стандардизовао га је Фридрих Трој са сарадницима 
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употреби на нашим просторима, а користили су га и Фурлан И. у истра-
живању са сличном проблематиком, затим Круљ Раденко, Цветковић 
Бошко, Пеашиновић Ранка.  

Поред овога конструисана је анкета да би се утврдили ставови и 
мишљења ученика о извесним релевантним факторима у учењу, као и о 
узорцима услед којих долази до неуспеха. Узорак су сачињавали учени-
ци петог разреда у двема основним школама, од којих је била формира-
на експериментална и контролна група ученика. Резултати овог истра-
живања показују да постојећа настава у школама најмање одговара ка-
тегорији ученика који показују неуспех. Истраживање такође показује 
да је дошло до неких показатеља који корелирају са успехом ученика. 
Наиме, највећи део слабих ученика потиче из породица са ниским обра-
зовним статусом родитеља, а познато је да образовни ниво родитеља 
значајно утиче на успех ученика.  

Иако је у истраживању реч о веома малом узорку ученика, при-
ликом обраде анкете добијени су следећи резултати: ученици своје про-
блеме у раду везују са непружањем помоћи старијих, затим што уче 
градиво напамет, не разумеју градиво, али централни проблем је слабо 
или недовољно контактирање са наставницима. Веома ефикасан пут ис-
траживања неуспеха ученика јесте управо у области управљања сазнај-
ном делатношћу ученика, зато би на неуспех требало гледати као на 
пропуст у формирању сазнајне делатности код ученика.  

У једном другом истраживању Шарановић-Божановић Н.22 на-
стоји утврдити могућности моделовања процеса усвајања знања са ста-
новишта теорије етапног формирања умних радњи, чији је творац Гаљ-
перин, а посебно са ученицима који су показивали неуспех. Истражива-
ње се односило на експериментални модел у настави српског језика, ко-
ји би требало да предупреди могућност утицаја на когнитивни развој 
ученика који показују неуспех, а затим су постављене хипотезе у вези са 
управљањем процесом усвајања знања заснованим на теорији етапног 
формирања умних радњи. Користећи метод дескриптивно-теоријске 
анализе и експеримент са системом паралелних група (прогресивне ма-
трице, подаци о школској спреми родитеља, упитник о цртама личности 
за ученике четвртог и седмог разреда, тест знања из српског језика за 
четврти и седми разред основне школе), ауторка је дошла до закључка 
да традиционална настава инсистира на преношењу великог броја чи-
њеница без неког одређеног система и да није тешко схватити положај 

                                                                                                                              
Милом Јовановић и Миливојем Јовановићем. Тест је баждарен на југословенском ре-
презентативном узорку. 
22 Шарановић-Божановић, Н. (1984): Узроци и модели превенције школског неуспеха, 
Институт за педагошка истраживања, Београд, стр.30. 
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ученика који показују неуспех у условима овакве наставе.23 Теорија 
етапног формирања умних радњи, искоришћена у овом експерименту, 
омогућила је откривање пута изучавања и формирања различитих видо-
ва психичке делатности. У поменутим етапама ученици сагледавају са-
држај радње, састав операција и њихов редослед. Истраживање је пока-
зало да се применом етапног формирања умних радњи постижу изван-
редни резултати у раду са ученицима, а посебно са слабим ученицима. 
Организовањем извршавања одређених радњи пружа се могућност 
управљања процесом усвајања знања, пружа се могућност контроле 
усвојености садржаја, као и могућност преношења начина радње из јед-
не ситуације у другу. На тај начин процес усвајања радњи одвија се 
етапно и на различитим нивоима уопштавања. Организујући истражи-
вање на овакав начин, испитаници се доводе у ситуацију да правилно 
издвајају суштинске карактеристике датог материјала, да осмишљавају 
разне типове радњи итд. 

Шарановић-Божановић Н. истиче да ''деца у нормалној, основној 
школи, која не успевају нису интелектуално неспособна, већ педагошки 
запуштена'',24 што значи да се велики значај придаје педагошким мерама 
које доприносе да до неуспеха не дође. Истраживање фактора неуспеха 
који се односе на школу веома је значајно јер се на њих може утицати. 
Иако постоје многобројна савремена схватања о настави и начинима ра-
да, у школама се и даље примењују застарели модели и схватања рада, а 
новине се тешко прихватају.  

Истраживања проблема школског неуспеха Шарановић-
Божановић Н. прва су у низу истраживања где је употребљена експери-
ментална метода и  формиране експериментална и контролна група. 
Класична статистичка техника која се примењује за анализу података из 
експерименталних података је анализа варијансе (ANOVA). Активна 
манипулација са варијаблама кроз ову врсту истраживања доприноси да 
се проблем сагледа са становишта каузалних веза. Експериментално 
проучавање у проблематици школског неуспеха представља помак у ме-
тодологији истраживања.  
Истражујући школски неуспех Брковић А.25 указује на ефикасност на-
ставе која је директно повезана са проблемом неуспеха. Ово је  први пут 
да се у истраживањима сагледава утицај наставе на неуспех ученика. 
Варијабле су биране у складу са новим тенденцијама у односу на прет-
                                                 
23 Ibid, стр. 153. 
24 Шарановић-Божановић, Н. (1976): Могућност предупређивања неуспеха у настави 
применом теорије етапног формирања умних радњи, Институ за педагошка истражи-
вања, Београд, стр. 15. 
25 Брковић, А. (1984): ''Школски успех и неуспех као фактори развоја личности учени-
ка'', Оцењивање, Просветни преглед, Београд, стр.19-26. 
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ходна истраживања: начин организовања процеса наставе, образовни 
садржаји, личност наставника, подршка породице учениковим школ-
ским активностима, индивидуалне карактеристике ученика, претходни 
резултати у школском учењу. 

Овако конципирано истраживање произвело је бројна истражи-
вања неуспеха која најчешће за предмет анализе узимају породичну и 
школску средину и карактеристике ученика, а усмерена су на то како 
ученици, наставници и родитељи процењују утицај одређених фактора 
на неуспех у школи и школском постигнућу. 

Занимљиво истраживање Шрама и Футоа26 показује да није за-
немарљив број лоших, тј. неуспешних ученика који исказују крајњу не-
критичност према сопственом учењу (С=0,52), што исказују и њихови 
родитељи. Показало се да су добри, врло добри и одлични ученици 
знатно критичнији према сопственом учењу и успеху. Истраживањем је 
утврђено да се ученици са недовољним успехом статистички значајно 
разликују (p=0.05) од успешних ученика у погледу заступљености неких 
црта способности, као што су немарност, повученост и лаж. Склоност 
ученика да ''беже'' са наставе и занемарују сопствене обавезе типичне су 
за неуспешне ученике, што су потврдили и наставници и родитељи. Ка-
да је реч о међусобном поверењу  ученика и родитеља, те његовог ути-
цаја на школски успех, тј. неуспех, добијени резултати показују да по-
стоји статистички значајна повезаност између школског успеха и иска-
зивања међусобног поверења родитеља према детету (hi квадрат 31,55, 
C=0,27, p=0,0001). 

Истражујући чиниоце који неповољно делују на успех ученика, 
Коцић Љ.27 узео је у обзир: непримереност програма могућностима уче-
ника, преоптерећеност ученика школским обавезама, недовољно зала-
гање ученика, недовољну мотивисаност наставника за бољи рад и веће 
залагање, застарелу организацију васпитно-образовног рада и недовољ-
ну материјално-техничку опремљеност школа. У циљу истраживања на-
ведених чиниоца који неповољно утичу на успех ученика аутор је при-
менио дескриптивну методу, а податке добио помоћу упитника и скала 
процена. Узорак су чинили ученици и наставници из 102 основне школе 
на територији Србије. 
Резултате у овом истраживању требало би тумачити у односу на катего-
ризацију варијабли, као и с обзиром на то какав је избор процењиваних 

                                                 
26 Шрам, З. и Футо, А. (1988): ''Школски неуспех као антецеденс друштвено неприхва-
тљивог понашања деце и омладине'', Педагошка стварност, бр. 7-8, Нови Сад, стр. 23-
24.  
27 Коцић, Љ. (1988): ''Чиниоци који неповољно делују на успех ученика'', Настава и 
васпитање, број 4, Београд, стр. 317-341. 
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чинилаца. У овом истраживању доказано је да се скалирањем и анкети-
рањем могу добити подаци који ометају постизање бољег успеха код 
ученика.  

Истраживања Коцића Љ.28 о утицају услова у којима се одвија 
васпитно-образовни рад на успех ученика основне школе изведен је на 
узорку ученика осмог разреда основне школе из 100 основних школа 
Србије. У истраживању су коришћене следеће методе: дескриптивна, 
компаративна и ex-post facto метода, а од техника и инструмената ко-
ришћени су: тестирање, анкетирање и поступци процењивања, тј. тесто-
ви знања за ученике, упитници и скале процене. Резултати истраживања 
су показали да постоје статистички значајне разлике у успеху ученика 
из градских, приградских и сеоских школа. Са повећањем урбаности 
средине, повећавају се и резултати који се постижу у школи. Исто је и 
са постигнутим резултатима на субтестовима на нивоима знања. На 
свим субтестовима у градској средини постигнути су најбољи резулта-
ти, а у сеоској средини најслабији и том приликом утврђене су значајне 
разлике у резултатима које постижу школе у различитим срединама. 
Коцић Љ. је први у истраживању неуспеха подвукао паралелу, за вари-
јабле именовао градску и сеоску децу и направио међусобну корелацију. 

Примењени облици, методе и средства често се истичу као чини-
оци који имају значајан утицај на резултате који се постижу у васпитно-
образовном раду. Коцић Љ.29 у низу многобројних истраживања о 
школском неуспеху настоји дођи до емпиријских података који би по-
тврдили или оповргнули тврдњу о утицају примењиваних облика, мето-
да и средстава на успех ученика у настави. Основне методе примењене 
у овом истраживању јесу: дескриптивна, компаративна и ex-post facto 
поступак. Успех ученика утврђиван је тестовима знања, те је то главни 
инструмент у истраживању поред анализе документације. Резултати су 
показали да резултати у раду и настави зависе од начина тог рада, ода-
браних облика, примењених метода, употребљених наставних средста-
ва. 

Истраживање о утицају средине на успех ученика, аутора  Коци-
ћа Љ.30 показало је такође сличне резултате, а извршено је на узорку 
ученика средњих школа, тј. једну групу су чиниле београдске школе, а 
другу групу школе из других места на територији наше републике. Ко-
ришћене су следеће технике и инструменти: тестови знања за ученике, 
                                                 
28 Коцић, Љ. (1989): ''Утицај услова у којима се одвија васпитно-образовни рад на 
успех ученика, Педагогија, број 4, Београд, 353-367. 
29 Коцић, Љ. (1989): ''Утицај примењиваних облика, метода и средства у настави на 
успех ученика, Ревија образовања, број 2-3, Београд, стр. 87-97. 
30 Коцић, Љ. (1993): ''Средина као чинилац успеха ученика'', Настава и васпитање, 
број 1-2, Београд, стр. 52-63. 
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упитници за ученике и наставнике и скале процене за ученике и настав-
нике. Анализирани су резултати теста у целини и резултати на поједи-
ним субтестовима. Ученици београдских школа постигли су боље ре-
зултате у свим предметима осим у српском језику, а разлике су биле по-
себно изражене у математици и природним наукама, док су разлике у 
техничким наукама и историји мање. Резултати на субтестовима пока-
зали су да београдске школе имају предност над осталим школама. У 
највећем броју упоређиваних ситуација, ученици београдских школа 
постигли су више резултате од ученика осталих школа. Осим фактора 
средине, који утиче на успех ученика, аутор је утврдио на основу висо-
ких статистичких вредности, да ученици постижу боље резултате у при-
родним наукама ако раде у условима боље материјално-кабинетске 
опремљености предмета. Кабинетска настава даје боље резултате од на-
ставе која се изводи у класичној учионици, а под тим се подразумева 
боља опремљеност наставним средствима и ефикаснији облици наставе.  

Анализирајући оцену општег успеха као синтетског показатеља 
образовних постигнућа ученика током основне школе, Хавелка Н.31 је 
истраживао какав општи успех ученици постижу током основне школе 
и у којој је мери тај успех повезан са интелектуалним способностима 
ученика и степеном образовања њихових родитеља. Основни циљ ана-
лизе био је да се утврди у којој су мери индивидуалне разлике у инте-
лектуалним способностима и групне разлике у односу на степен образо-
вања родитеља повезане са општим успехом ученика од првог до осмог 
разреда основне школе. Коришћене методе биле су анализа документа-
ције, тестирање и анкетирање, а од инструмената примењена је Вербал-
но-нумеричка серија за испитивање интелектуалних способности и по-
себно конструисан упитник за ученике. Анализа резултата показала је 
да се средње вредности резултата на тесту интелигенције значајно раз-
ликују по образовању оба родитеља. Добијене су позитивне и стати-
стички високо значајне корелације резултата на тесту интелигенције и 
образовања родитеља, што указује на то да интелигенција није извор 
разлика, него укључује извесне ефекте деловања социјалног окружења. 
Подаци показују да се у таквој ситуацији релативно чешће налазе уче-
ници чији родитељи имају нижи степен образовања. Истраживање је 
показало да ''хронични неуспех у школи неповољно утиче на укупан 
развој личности ученика.''32  

                                                 
31 Хавелка, Н. (1990): ''Социјалнопсихолошки аспекти успеха ученика у основној шко-
ли'', Настава и васпитање, број 1-2, Београд, стр. 37-56. 
32 Брковић, А. (1984): ''Школски успех и неуспех као фактори развоја личности учени-
ка'', Оцењивање, Просветни преглед, Београд, стр.19-26, стр. 19-26.  
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Различити приступи у истраживањима проблема неуспеха навели 
су ауторе да повезују различите варијабле како би добили непобитне 
резултате. Тако су постала актуелна истраживања у којима су аутори 
настојали да повежу пол ученика са општим успехом. Хавелка Н.33 је 
анализирајући корелације општег успеха у појединим разредима са по-
лом ученика утврдио да пол представља значајан корелат школске 
успешности. Испитивањем је обухваћено 100 одељења осмог разреда из 
28 основних и 10 регионалних центара Србије, тј. испитивано је 2800 
ученика, а анализе успеха, изражене оценама из појединих предмета по-
казале су да су образовна постигнућа девојчица уочљиво виша од обра-
зовних постигнућа дечака. Приликом критеријских тестова утврђиване 
су успешности на тестовима између девојчица и дечака, а крајни резул-
тати су такође били у корист девојчица. Посматрајући дистрибуцију 
њихових резултата уочено је да је у категоријама просечних постигнућа, 
заступљеност дечака и девојчица готово једнака. Разлика се јавља у екс-
тремно ниским категоријама, тако да је мало девојчица са изразито ни-
ским резултатима и мало дечака са изразито високим резултатима. На 
основу изложеног истраживање је показало да марљивост девојчица за 
учење доприноси да оне буду успешније од дечака.  

Слично истраживање спровео је и Коцић Љ.34 са циљем да сагле-
да  постоје ли разлике у усвојености садржаја код ученика различитог 
пола. Аутор је дошао до закључка да је та разлика на страни девојчица. 
Девојчице ни у једном предмету нису показале слабије резултате, а у 
појединим предметима и на појединим субтестовима, показале су знат-
но боље резултате. Осим тога, резултати које су постигле девојчице ма-
ње варирају, што говори да су девојчице у погледу знања хомогеније од 
дечака. У овом раду једну од варијабли представља и пол ученика петог 
и седмог разреда основне школе. Тражена корелација показала је да по-
стоје разлике у развијености логичког мишљења између девојчица и де-
чака.  

Разлику у развијености стваралачког мишљења између девојчица 
и дечака истраживао је и Шпијуновић К.35 а узорак су чинили ученици 
4. разреда основне школе који су учествовали на такмичењима из мате-
матике. Том приликом закључено је да не постоје статистички значајне 
разлике у развијености стваралачког мишљења између девојчица и де-
чака ни када се ради о стваралачком мишљењу у целини, ни када се ра-
                                                 
33 Хавелка, Н. (1990): Ефекти основног школовања, Институт за психологију, Београд, 
стр. 67. 
34 Коцић, Љ. (1992): ''Пол ученика и успех у настави'', Педагогија, број 3-4, Београд, 36. 
35 Шпијуновић, К. (1994): Такмичење из математике и развијање стваралачког ми-
шљења ученика,  Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Бео-
граду, стр. 132. 
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ди о његовим појединачним компонентама. На основу резултата овог 
истраживања дошло се до закључка да такмичење из математике под-
једнако делује на развој стваралачког мишљења и код девојчица и код 
дечака. 

Коцић, Хавелка, Шпијуновић, само су неки у низу аутора који су 
употребили варијаблу пол у истраживању школског неуспеха. Појам 
варијабле пола је дихотоман и истраживачки, зато је његова улога у 
формулисању одговора на истраживачка питања од пресудног значаја. 
У раду смо поменули да се неуспех ученика третира као грешке у наста-
ви. На основу тога је Круљ Р. спровео индуктивно-емпиријско истражи-
вање са циљем упознавања стања наставе математике ''са становишта 
њене успешности и проналажења путева даљег позитивног мењања тога 
стања, које није могуће мењати ако се у основним цртама не познаје''.36 
Истраживање је имало експериментални карактер са унапред утврђеним 
задацима: утврдити степен ефикасности примењеног посебног дидак-
тичко-методичког поступка у отклањању грешака, односно у повећању 
успеха, чија би последица могла бити увођење овог поступка у наставу 
и путем педагошког експеримента проверити учинак посебног дидак-
тичко-методичког поступка за отклањање грешака и повећање успеха. 

Аутор је у раду користио педагошку теоријску анализу, тј. тео-
ријско мишљење ради бољег увида у стање наставе математике и педа-
гошки експеримент као егзактну и објективну методу која пружа неоп-
ходне емпиријске премисе за закључивање о педагошкој успешности 
примењеног наставног поступка. Аутор каже да је математика ''изузетни 
дидактички полигон за развијање перцепција, представа, појмова и ми-
шљења као основних снага и способности у сазнању личности.''37 Тео-
ријски и практични аспект ''наставе математике је подручје које омогу-
ћава оптималну евиденцију грешака као једне од основа одређивања 
ефикасних дидактичко-методичких путева који обезбеђују отклањање 
типичних грешака у реалном наставном процесу.''38  

Посебан значај у истраживању имало је систематско посматрање 
које је омогућило да се проблем сагледа са свих страна. Посматрање је 
такође омогућило праћење понашања и рада учитеља у настави, стил 
рада, педагошки такт, примену наставних метода, поступака и техника. 
У експерименталном делу истраживања формиране су експериментална 
и контролна група са по два одељења, где је експериментална група ра-
дила по новом дидактичко-методичком нацрту, а у контролној групи 

                                                 
36 Круљ, Р. С. (1991): Грешке у настави и њихово отклањање, Сремпублик, Београд, 
стр. 41. 
37 Ibid, стр. 16.  
38 Ibid, стр. 17.  
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радило се без уношења промена. Пошто се истраживање састојало из 
два дела, дијагностички и експериментални, коришћени су следећи ин-
струменти: тест МКМ- математичко креативно мишљење, тест ЕНМ– 
елементарна настава математике и ДАТ- дијагностичко аналитички 
тест. Аутор је у истраживању примењивао разноврсне технике, поступ-
ке и статистичке обрасце: анализа варијансе, рачун вероватноће, коре-
лација. Резултати истраживања показали су слику о бројним типичним 
грешкама у настави које представљју извор неуспеха у школи. 

У методолошком погледу, Круљева студија представља новину и 
корак даље у односу на претходна истраживања. Она се одликује свео-
бухватношћу, дубином и применом нових пројективних техника у те-
стирању. Одликује се и дугим временским проучавањем и праћењем.  

Паралелно са новим тенденцијама у истраживањима школског 
неуспеха све више је актуелно коришћење тестова знања. Истражива-
ње39 које се односи на разлике у успеху ученика израженог школским 
оценама и оценама на тестовима знања за циљ има да провери претпо-
ставку да ће се појавити разлика школских оцена и оцена на тестовима 
знања. Од инструмената коришћен је тест знања, тј. серија задатака 
објективног типа на узорку 266 ученика. Резултати овог истраживања 
потврђују претпоставку о статистички значајној разлици између оцењи-
вања које врше наставници приликом уобичајених провера знања и 
оцењивања помоћу тестова знања.  

У истраживању Николић Р.40 о кретању успеха ученика основне 
школе у односу на континуитет успеха, постављена је хипотеза да код 
већине ученика долази до промене успеха током осмогодишњег школо-
вања, а један број ученика задржава исти успех. У истраживању је ко-
ришћена дескриптивна метода, рад на педагошкој документацији и ан-
кетирање. Од инструмената, ауторка је користила евиденциони лист 
(матичне евиденције сваког ученика) и упитник за ученике и родитеље о 
проблемима везаним за континуитет ученика. Узорак истраживања чи-
нили су ученици осмог разреда и њихови родитељи, а прикупљени по-
даци односили су се на њихов успех или неуспех од почетка школова-
ња. За утврђивање значајности разлика с обзиром на природу варијабли 
које су узете методом истраживања коришћен је hi-квадрат, а корелаци-
ја међу варијаблама утврђивана је помоћу C коефицијента контигенције. 
Општи утисак о истраживању је да се успех ученика мења у току шко-
ловања. 

                                                 
39 Спахиу, Б. (1991): ''Разлика у успеху ученика израженог школским оценама и оцена-
ма на тестовима знања'', Психологија, број 1-2, Београд, стр. 200-210. 
40 Николић, Р. (1998): Континуитет успеха ученика основне школе, Институт за педа-
гошке истраживања, Београд, стр. 91-226. 
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 Истраживање је дало следеће закључке: 
 

1. анализама просечног општег успеха ученика постигнутог по разреди-
ма на нивоу узорка, утврђено је да значајних промена нема, 
2. анализом просечног успеха из наставних предмета који се изучавају 
од 1. до 8. разреда основне школе, утврђено је да код једног броја пред-
мета, који се изучавају кроз све разреде има континуитета, тј. задржа-
вања успеха у оквиру исте категорије (ликовно, музичко, физичко вас-
питање), док се код матерњег језика и математике прелази из категорије 
врло доброг у категорију доброг успеха, 
3. општи успех ученика променљива је категорија код 72,69% ученика, 
4. истраживање је показало да по правилу не понављају ученици чији је 
успех у сталном паду, већ ученици са осцилацијама у успеху, 
5. одређен континуитет успеха, који је одржаван превођењем ученика у 
млађим разредима основне школе, прекидан је понављањем ученика у 
старијим разредима, и то за већи проценат ученика, 
6. изостајање са наставе показало се као значајна детерминанта конти-
нуитета успеха, 
7. утврђена је одређена повезаност социјално-статусних и личних обе-
лежја ученика и обележја њихове породице са континуитетом успеха, 
8. разлика у променама успеха и његовом континуитету, није детерми-
нисана полом ученика, иако је уочена тенденција да је опадање успеха 
чешће код дечака. 
 

У току истраживања сагледавани су подаци о стању неуспеха и 
понављања у одабраним школама, а интервјуима и анкетирањима испи-
тивана су мишљења учитеља о стању разредне наставе, прелаза са раз-
редне на предметну наставу, мишљења разредних старешина о неуспеху 
и понављању, мишљења предметних наставника о неуспеху и понавља-
њу, као и мишљење ученика који понављају разред. Резултати овог ис-
траживања резултирали су да постоји видан број одељења првог разреда 
основне школе која обухватају преко 30 ученика у одељењу, што изази-
ва одређене потешкоће у настави, да не постоје прецизирани критерију-
ми код учитеља када би требало упутити ученика на понављање разре-
да, да су учитељи у току радне недеље несразмерно ангажовани на по-
словима који се не односе на наставни рад, да се у београдским школа-
ма споро уводи коришћене ученичког досијеа, да би за потребе праксе 
требало свестраније разрадити проблематику прелаза ученика са раз-
редне на предметну наставу. 

Акценат овог истраживања је на проблему неуспеха ученика при 
преласку са разредне на предметну наставу и на низ пратећих елемената 
као што су ступњевитост у погледу припремљености ученика за наставу 
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у првом разреду основне школе, потешкоће у настави математике, ма-
терњег језика, познавања друштва, дидактичка функција допунске на-
ставе и др. У даљем току истраживања урађен је експеримент да би се 
утврдило у којој је мери, уз појачан рад са ученицима понављачима у 
редовној настави и облицима допунског рада, могуће помоћи ученици-
ма у савлађивању тешкоћа у наставним предметима.  

На основу закључака изведених на основу обављеног истражи-
вања констатује се да за разлику од резултата анализе фактора неуспеха 
основних школа, којом је утврђено значајно дејство социо-економских и 
породичних прилика на услове учења и успешности у настави, анализа 
фактора на нивоу првог разреда средњих школа указује на то да би раз-
логе неуспеха требало тражити пре свега у школи и у школским усло-
вима, као и у односу ученика према школским обавезама.  

Аутори Коцић и Николић покушали су да одговоре да ли средина 
утиче на успех, тј. неуспех ученика, и који су разлози за то. Поставивши 
паралелу средине и успеха у школи и учењу, резултати истраживања 
били су драгоцени за ширу педагошку јавност у савременој методологи-
ји истраживања. 

Истраживање фактора који утичу на школски успех проучавала 
је Крнета Љ.41 Студија представља хомогено штиво, које је јасно вођено 
и презентовано, концентрисано око ауторовог методолошког уверења. 
Фактори који делују на школски успех, тј. неуспех, класификовани су у 
три групе: 

 
1. фактори који произлазе из деловања шире и/или уже социјалне сре-
дине на појединца, 
2.  фактори који произлазе из личних карактеристика наставника као 
оцењивача и  
3. фактори који произлазе из особина ученика. 
 

Предмет поменутог истраживања односио се на сагледавање ди-
стрибуције општег школског успеха и успеха ученика у релевантним 
наставним предметима у основној и средњој школи, анализирање смера 
и интензитета међусобне повезаности социјално-искуствених обележја 
и психолошких карактеристика, мотивација постигнућа код ученика 
основних и средњих школа, као и утврђивање социо-психолошких фак-
тора који у мањој или већој мери детерминишу општи школски успех и 
успех ученика у релевантним наставним предметима (српски језик, ма-
тематика, историја и ликовна култура). 
                                                 
41 Крнета, Љ. (2000): Фактори школског успјеха, Бањалука компани, Бања Лука, стр. 
21. 
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Истраживање представља психолошко-педагошки осврт на узро-
ке успеха, тј. неуспеха, и усмерено је на проучавање следећих димензија 
личности: екстраверзија-интроверзија, стилови живота, агресивност, 
мотивација постигнућа, ставови ученика и перцепција. С обзиром на то 
да је реч о емпиријско-неексперименталном приступу (survey method), 
конструисани су следећи инструменти: упитник за ученике основне и 
средње школе, Ајзенков тест личности, скала вредносних оријентација 
(конструисао Хавелка са сарадницима 1988-89. године), тест мотивације 
са постигнућем, скала за процену агресивности и скала ставова према 
оцењивању. У обради података коришћени су израчунавање фреквенци-
ја и процената, аритметичка средина и стандардна девијација, корелаци-
ја и тестирање статистичке значајности разлике помоћу χ² теста. 

Анализа добијених резултата међусобне повезаности вредносних 
оријентација и успеха у школи показује да се сви животни стилови (са-
знајни стил, егоистична оријентација, алтруистичка оријентација, поро-
дично-сентиментални стил, прометејски активизам, религијско-
традиционални стил, хедонистичка оријентација, оријентација на попу-
ларност, оријентација на моћ), не могу реализовати у школским ситуа-
цијама, а самим тим нису детерминанте успеха. Добијени резултати по-
казују да су психолошки фактори јак извор разлика у општем успеху и 
успеху ученика у релевантним наставним предметима као и да различи-
та социјално-искуствена обележја стечена у различитим социјалним 
срединама могу битно утицати на успех који ученици постижу у школи. 

Истраживање Крнете је значајно због коришћења више различи-
тих техника, инструмената и извора информација, а самим тим употре-
бљене су различите врсте мера за варијабле. Закључци у истраживању 
нису универзални већ одражавају специфичност школске популације. 
Типично психолошко-педагошко истраживање представља прошири-
вање истраживачког подручја као и нови приступ практичним темама 
школског неуспеха. 

Истраживање школског неуспеха актуелан је проблем и заоку-
пља пажњу читавог друштва у циљу његовог сузбијања и отклањања и 
данас. У студији о истраживању узорака, последица и превладавању 
школског неуспеха,  Билић В.42 полази од мултидимензионалности 
школског неуспеха и настоји испитати повезаност школског постигнућа 
са неким особинама личности, са положајем ученика у разреду и социо-
економским статусом. Популацију су чинили ученици I и II разреда 
средњих школа у Републици Хрватској, а истраживањем се пошло од 
претпоставке да ће везе међу испитаним варијаблама бити случајне док 
                                                 
42 Билић В. (2001): Узроци, посљедице и превладавање школског неуспеха, Хрватско 
педагошко-књижевни збор, Загреб, стр. 147-157. 
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не пређу ниво статистичке значајности. Методе, поступци и инструмен-
ти коришћени у овом истраживању су: анкетни упитник за испитивање 
својства личности, социоекономског статуса ученика, социометријски 
тест, скала за процену ставова ученика о особинама наставника, скала за 
процену ставова ученика, родитеља и наставника о факторима школског 
неуспеха.  

Резултати истраживања показали су да учеников успех није фак-
тор који значајно утиче на његов положај у разреду, посебно не одређује 
афективне односе, незнатно утиче на функционалне, али их доминантно 
не одређује. Лоше материјалне прилике породице јесу отежавајући, али 
не и статистички значајан фактор за школску успешност, као што и до-
бра социоекономска породична ситуација може бити олакшавајућа, али 
не и одлучујућа за успешност. Наставникова компетентност на првом 
месту, наставниково умеће и осећај за разумевање ученикових пробле-
ма, као и објективност у вредновању знања ученика јесу педагошки ква-
литети који битно утичу на успех, тј. неуспех учеников.   
Истраживања Билићке и Крнете типична су психолошко-педагошка ис-
траживања проблема школског неуспеха што указује на мултидисци-
плинарност проблема. Употреба инструмената типичних за психолошка 
истраживања доприноси да се проблем сагледа вишедимензионално и 
да допринесе новим подацима о проблему школског неуспеха. Посма-
трано у глобалу, наведена истраживања недвосмислено показују да је 
почетни интерес за објашњавање школског неуспеха искључиво когни-
тивним факторима био једностран и недовољно прецизан за ефикасну 
прогнозу школског неуспеха.  

Џиновић В. школски неуспех третира као више или мање осве-
шћену стратегију, тј. избор ученика, а затим је испитивао којим кон-
структима се баве неуспешни ученици да би описали школску ситуацију 
у најширем смислу и зашто је неуспех преферирана могућност. Неуспех 
у школи може да се посматра као заједничка активност припадника 
школске заједнице и није искључива одговорност оних који су позицио-
нирани као неуспешни. Другим речима ''...лош успех није нешто што се 
дешава ученику, то је једна од коначних форми мукотрпног вршења 
друштвене праксе путем преговарања око значења.''43 Узорку од 15 из-
разито слабих ученика другог, трећег и четвртог разреда задат је тест 
способности Вербална серија, нарочито погодан јер ангажује вербалне 
способности које највише долазе до изражаја и у савладавању наставног 
градива. Резултати су потврдили хипотезу да ће испитаници показати 

                                                 
43 Џиновић, В. (2004): ''Бити неуспешан у школи је избор'', Знање и постигнуће, Збор-
ник радова, приређивачи: Слободанка Милановић-Наход и Надежда Шарановић-
Божановић, Институт за педагошка истраживања, Београд, стр. 178-188. 
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просечна или натпросечна постигнућа. Истраживање је даље показало 
да ученици праве две врсте антиципација у вези са школом, где се прва 
односи на социјалне односе, а друга на успех у образовању, каријери, 
животу. Аутор је на основу резултата дошао до закључка да школски 
неуспех представља јасну и психолошки корисну стратегију потраге за 
задовољавањем потреба у бројним другим активностима. 
 
Закључна разматрања 
 

Освртом на истраживања школског неуспеха констататујемо да 
су прва истраживања овог проблема (Пиха, 1955) била мултидисципли-
нарна. Упоређивањем првобитних истраживања школског неуспеха с 
почетка  50-тих година XX века која су се сводила на једну технику и 
инструмент, са  истраживањима школског неуспеха у периоду унапре-
ђења васпитно-образовне и методолошке праксе, увиђамо велики на-
предак у погледу методолошке оспособљености истраживача уз кори-
шћење модерних приступа, комбиновањем више различитих техника и 
инструмената, првих експерименталних радова и повољније могућности 
примењивања добијених резултата у васпитну праксу. Ако направимо 
осврт на првобитне моделе истраживања школског неуспеха, можемо 
констатовати да су често били једноставни и нису укључивали неке зна-
чајне чиниоце, или су приликом провере коришћене неадекватне методе 
истраживања. 

Број теоријских и емпиријских истраживања о школском неуспе-
ху у последњих неколико деценија толико се увећао да је истраживачи-
ма све теже да стекну адекватан увид у његову проблематику. Истражи-
вања школског неуспеха одавно су на врху листе најчешће истражива-
них тема, а томе је допринела чињеница да је школски неуспех један од 
најкомплекснијих проблема. Сама количина радова показатељ је његове 
актуелности, изузетне сложености, динамичности и дијалектичности, 
односно недостатности теоријско-методолошких приступа. На поменуте 
карактеристике школског неуспеха указују бројна истраживања у који-
ма је прикупљен велики број података о чиниоцима неуспеха.  

Прегледом литературе у овој области налазимо да се разлике у  
неуспешности везују са великим бројем узрочника. Најчешће су пред-
мет анализе прилике у породици, школи или карактеристике ученика. 
Велике разлике међу ауторима настају у оцени коме узрочнику треба 
дати примат. Можемо констатовати да иако раширен проблем, о школ-
ском неуспеху се пише и истражује и у оквиру других тема и са разли-
читих аспеката. Сложеност појаве школског неуспеха (почетни, прикри-
вени, стварни, потпуни, поновљени), често се са школског плана прено-
си на животни, због чега су неопходна истраживања поменутог типа ко-
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ја нам показују у којој мери фактори личности и породичне прилике 
утичу на школски неуспех. Намеће се потреба за узајамно дејство ових 
фактора, као и потреба за интердисциплинарним приступом у изучава-
њу овог проблема. 

Истраживања школског неуспеха се обављају на школској попу-
лацији, што је и логично, али би требало узети у обзир и ваншколске 
факторе који утичу на настајање школског неуспеха. Популацију ис-
траживања чине ученици који су већ сврстани у категорију неуспешних, 
али је неопходно истраживати га динамички, у току његовог формира-
ња. Студије о истраживањима школског неуспеха у раном периоду, тј. 
на почетку школовања, у нас су запостављене јер је најлакше истражи-
вати проблем онда када се увелико појавио. Међутим, логично се поста-
вља питање да ли је превентивним истраживањима могуће предупреди-
ти школски неуспех, тако да се он и не појави? Истражујући школски 
неуспех у раном школовању можемо га посматрати као ''болест која се 
да спречити попут вакцинације. Нико не придикује што постоје јавни 
фондови за борбу против опаких болести, пошто сви сматрају да ће се 
тај новац исплатити кроз побољшано здравствено стање становништва. 
Уз стална истраживања, континуирани развој, сталну дисеминацију 
ефикасних стратегија, као и политичку вољу да уради све што је неоп-
ходно како би се болест искоренила, неуспех деце у раном школовању 
једног дана можда ће и постати оно што су данас такве болести''44. Мо-
жда ће у будућности заиста постојати фондови који ће финансирати 
спречавање или пак елиминисање неуспеха, а све то зарад побољшаног 
образовног стања становништва. 

Битна одлика у истраживањима школског неуспеха јесте њихова 
већа или мања променљивост. Када се у истраживањима описује појава 
примењује се дескриптивна метода, а када се тражи узрочно-последична 
веза примењује се каузална метода. Варијабле које су при истраживању 
узрочно-последичних веза узроци називају се независним варијаблама, а 
оне које су последице називају се зависним варијаблама. И у истражи-
вањима, као и у животу, постоје стална међуделовања бројних варија-
бли, зато се читава мрежа повезаности у истраживањима не може ника-
да довести до краја и коначно размрсити. Аутори који су истраживали 
проблем школског неуспеха ослањали су се на различите варијабле које 
се налазе у окружењу. Управо дејство и проучавање варијабли предста-
вља темељ свих ових истраживања. Освртом на значајне студије у ис-

                                                 
44 Slavin, R. E. & Karweit, N. L. (1994): “Preventing early school failure-the challenge and 
the opportunity”, Preventing early school failure, RESEARCH, POLICY, AND PRACTICE, 
The Johns Hopkins University, July, Boston-London, p. 1-12. 
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траживањима проблема школског неуспеха увиђамо континуитет и ди-
јалектичност ових варијабли кроз време и животне реформе. 

На основу претходних разматрања закључујемо да садашње ста-
ње истраживања у овој области карактеришу:  

 
1. опис појаве и објашњавање постојећих веза и односа међу подацима, 
2. активно утицање на предмет проучавања, при чему се увек иде за 
проблемом, 
3. даљи покушаји прецизирања релација између предиктора и школског 
неуспеха, било мењањем постојећих или коришћењем нових модела, 
4. непрестано трагање за новим, до сада недовољно истраженим пре-
дикторима и 
5. тенденција ка превазилажењу уочених методолошких слабости доса-
дашњих истраживања усавршавањем постојећих или изналажењем но-
вих поступака процене свих релевантних варијабли.  
 

Прегледом значајних методологија истраживања у нас, уочавамо 
да је осавремењивање метода, техника и инструмената, као и њихово 
прилагођавање науци о васпитању, допринело да истраживања пробле-
ма школског неуспеха добију сложенију и савременију конотацију при 
чему се обезбеђује такав васпитно-образовни рад који повезује теорију и 
праксу. Истраживања у педагогији обележио је развој методологије пе-
дагогије у свету што се одражава и на истраживања проблема школског 
неуспеха. Почев од теоријских уопштавања,  малих (микро) истражива-
ња, трансверзалних и лонгитудиналних истраживања, преко евалуациј-
ских, акционих и експерименталних истраживања, дошло је до великог 
напретка у истраживању проблема школског неуспеха. 
 
Литература 
 

1. Билић В. (2001): Узроци, посљедице и превладавање школског неуспеха, 
Хрватско педагошко-књижевни збор, Загреб, стр. 14. 

2. Божановић, Н. (1978): ''Способности ученика који не успевају и процес 
усвајања знања'', Зборник Института за педагошка истраживања, 
број 11, Београд, стр. 357-362. 

3. Божановић, Н. (1984): ''Оцењивање и неуспех ученика'', Оцењивање, 
Просветни преглед, Београд, стр. 27-30. 

4. Брковић, А. (1978): ''Промене личности ученика под утицајем трајнијег 
доживљавања успеха или неуспеха'', Зборник Института за педаго-
шка истраживања, број 11, Београд, стр. 255-269. 

5. Брковић, А. (1984): ''Школски успех и неуспех као фактори развоја 
личности ученика'', Оцењивање, Просветни преглед, Београд, стр.19-
26. 



 
Преглед методологије истраживања школског неуспеха у значајним студијама 

 

 328 

6. Брковић, А. (1994): Утицај успеха и науспеха на личност ученика, Би-
блиотека психологија и настава, број 5, Ужице. 

7. Груден, З. (1988): “Школски неуспјех код адолесцената”, Одгој и обра-
зовање на прагу XXI стољећа, Други конграс педагога Хрватске, ПКЗ, 
Загреб. 

8. Дервишбеговић, М. (1973): ''Социјалне разлике међу ученицима као 
узрок неповољног успјеха у основној школи и задаци школе у њиховом 
отклањању'', Педагогија, број 4, Београд, стр. 552-554. 

9. Ђорђевић, Ј. (1989): ''Тешкоће у учењу и проблеми неуспеха у наста-
ви'', Настава и васпитање, број 4, Београд, стр.  

10. Зибар-Комарица, В. (1993): Неуспјех у школи, Школска књига, Загреб. 
11. Зорман, Л. (1966): ''Утицај социјално-економског статуса ученикове 

породице на школски успех и наставак школовања'', Психологија, број 
1, Београд. 

12. Slavin, N. L. Karweit, & B. A. Wasik (Eds.), Preventing early school failu-
re: Research on effective strategies, Allyn & Bacon, Boston. 

13. Квашчев, Р. (1969): Развијање способности критичког мишљења, За-
вод за издавање уџбеника, Београд. 

14. Квашчев, Р. и Радовановић, В. (1977): ''Утицај способности, сложаја 
особина личности и мотивације на успех у школском учењу'', Психоло-
гија, број 1, Београд, стр. 67-69. 

15. Корај, З. (2001): ''Чибменици успјешности ученика и школа у цјелини'', 
Поруке XII, Крижевачки педагошки дани, Хрватски педагошко-
књижевни збор, Заграб-Крижевци, стр. 114-119. 

16. Костић, С. (1985): ''Како ученици доживљавају свој успех и неуспех'', 
Педагошка стварност, број 8, Нови Сад, стр. 588-594. 

17. Коцић, Љ. (1981): Педагошки експеримент, карактеристике и могућ-
ности, Институт за педагошка истраживања, Просвета, Београд. 

18. Коцић, Љ. 81983): Експериментална педагогија, Институт за педаго-
шка истраживања, Просвета, Београд. 

19. Коцић, Љ. (1988): ''Чиниоци који неповољно делују на успех ученика'', 
Настава и васпитање, број 4, Београд, стр. 317-341. 

20. Коцић, Љ. (1989): ''Утицај услова у којима се одвија васпитно-
образовни рад на успех ученика, Педагогија, број 4, Београд, 353-367. 

21. Коцић, Љ. (1989): ''Утицај примењиваних облика, метода и средства у 
настави на успех ученика, Ревија образовања, број 2-3, Београд, стр. 
87-97. 

22. Коцић, Љ. (1992): ''Пол ученика и успех у настави'', Педагогија, број 3-
4, Београд. 

23. Коцић, Љ. (1993): ''Средина као чинилац успеха ученика'', Настава и 
васпитање, број 1-2, Београд. 

24. Крнета, Љ, Поткоњљак, Н. и Ђорђевић, Ј. (1973): Неуспех ученика у 
основним и средњима школама Београда, Београд. 

25. Крнета, Љ. (2000): Фактори школског успјеха, Бањалука компани, Ба-
ња Лука. 



 
Јелена Максимовић 

 

 329 

26. Круљ, Р. (1983): ''Педагошка дијагноза у елементарној настави матема-
тике'', Настава и васпитање, број 1-2, Београд, стр. 263-272. 

27. Круљ, Р. (1991): Грешке у настави и њихово отклањање, Сремпублик, 
Београд. 

28. Лајовић, Б. (1980): ''Мотив за постигнућем као фактор успеха у школи'', 
Настава и васпитање, број 5, Београд, стр. 861-872. 

29. Марковац, Ј. (1966): ''Савремено схваћање неуспеха ученика у наста-
ви'', Педагошки рад, број. 3-4, Загреб, стр. 129-139.  

30. Марковац, Ј. (1973): Сузбијање неуспеха у основној школи, Југословен-
ски завод за проучавање школских и просветних питања, Београд. 

31. Марковац, Ј. (1978): Неуспех у настави математике од 1. разреда 
основне школе-узроци и сузбијање, Школска књига, Загреб. 

32. Марковић, Ђ. (2004): Додатак коментару закона о основама система 
образовања и васпитања, I издање, члан 101, Београд. 

33. Мијатовић, А. (2001): ''Сврховита или виртуелна успјешност школе?'', 
Успјешна Школа, Поруке XII, Крижевачки педагошки дани, Хрватско 
педагошко-књижевни збор, Загреб-Крижевци, стр. 64. 

34. Митов, Ц. (1978): ''Временска присутност-одсутност родитеља и успех 
ученика'', Зборник Института за педагошка истраживања, број 11, 
Београд, стр. 293-300.  

35. Николић, Р. (1998): Континуитет успеха ученика основне школе, Ин-
ститут за педагошке истраживања, Београд. 

36. Павловић, П. (1981): ''Узроци који, по мишљењу ученика, ометају по-
стизање бољег успеха, Настава и васпитање, број 3, Београд, стр. 493-
503. 

37. Панчић, И. и Золтан, У. (1982): ''Васпитна клима породице добрих и 
лоших ученика'', Зборник института за педагошка истраживања, 
број 15, Београд, стр. 303-309. 

38. Пиха, Б. (1955): ''Стамбени услови и успех у школи'', Настава и вас-
питање, број 8-9, Београд, стр. 363-366. 

39. Савић, Ј. (1985): ''Детерминате школског успеха'', Наша школа, број 3-
4, Сарајево, стр. 143-152. 

40. Slavin, R. E., Karweit, N. L., & Wasik, B. A. (2004): Preventing early 
school failure: Research on effective strategie, The Johns Hopkins 
University, Allyn & Bacon, Boston-London. 

41. Спахиу, Б. (1991): ''Разлика у успеху ученика израженог школским 
оценама и оценама на тестовима знања'', Психологија, број 1-2, Бео-
град, стр. 200-210. 

42. Станић, И. (1973): ''Понављање разреда у основној школи'', Настава и 
васпитање, број 2, Београд, стр.146-1151. 

43. Станић, И. (1988): ''Прилог проучавању школског неуспеха'', Настава 
и васпитање, број 1-2, Београд, стр. 63-76. 

44. Станојловић, Б. (1982): ''Фактори постигнућа ученика у школском уче-
њу са посебним освртом на улогу породице'', Ревија образовања, Бео-
град. 



 
Преглед методологије истраживања школског неуспеха у значајним студијама 

 

 330 

45. Стевановић, О. и Станојловић, Б. (1980): ''Неки фактори неуспеха уче-
ника у школи'', Настава и васпитање, број 2, Београд, стр. 269-277. 

46. Тандарић, Р. (1978): ''Ученици који понављају разред, тко су они?'', 
Живот и школа, број 7-8, Осијек, стр. 65. 

47. Трој, Ф. (1967): ''Учешће неких фактора и слабом успеху ученика'', 
Зборник, бр. 1, Институт за педагошка истраживања, Београд, 227-256. 

48. Хавелка, Н. (1990): Ефекти основног школовања, Институт за психо-
логију, Београд. 

49. Хавелка, Н. (1990): ''Социјалнопсихолошки аспекти успеха ученика у 
основној школи'', Настава и васпитање, број 1-2, Београд, стр. 37-56. 

50. Џиновић, В. (2004): ''Бити неуспешан у школи је избор'', Знање и по-
стигнуће, Зборник радова, приређивачи: Слободанка Милановић-
Наход и Надежда Шарановић-Божановић, Институт за педагошка ис-
траживања, Београд, стр. 178-188. 

51. Шарановић-Божановић, Н. (1984): Узроци и модели превенције школ-
ског неуспеха, Институт за педагошка истраживања, Београд. 

52. Шарановић-Божановић, Н. (1976): Могућност предупређивања неуспе-
ха у настави применом теорије етапног формирања умних радњи, Ин-
ститу за педагошка истраживања, Београд. 

53. Шпијуновић, К. (1994): Такмичење из математике и развијање ствара-
лачког мишљења ученика, Институт за педагогију и андрагогију Фило-
зофског факултета у Београду, Београд. 

54. Шрам, З. и Футо, А. (1988): ''Школски неуспех као антецеденс дру-
штвено неприхватљивог понашања деце и омладине'', Педагошка 
стварност, бр. 7-8, Нови Сад. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Јелена Максимовић 

 

 331 

Jelena Maksimović 
 

METHODOLOGICAL  RESEARCH OF UNDERACHIEVEMENT AT 
SCHOOL 

 
Summary 

 
This paper shows different methodological approaches to the research of 

underachievement at school. The approaches tend to correspond the development 
phases of methodology within the science of pedagogy. The paper primarily stresses 
the analysis of methodological approaches applied in the research on underachieve-
ment at school which indicates the complexity of the underachievement phenome-
non pointing out, and, at the same time, the directions to be taken in order to allevi-
ate it. The complexity of the researched phenomena and the concept of research 
methodology of underachievement at school open up a number of questions and in-
dicate directions for further exploration with the idea of determining possible ways 
of investigation and research as well as a review of applied methods, techniques and 
instruments. The information on modern methodological research of underachieve-
ment at school should be presented in schools to attract their attention to the current 
research results. 

 
 
 


