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Апстракт
Имајући у виду да усвајање знања и вештина захтева организовано и ка циљу ус-
мерено понашање, ово истраживање фокусирано је на утврђивање односа егзе-
кутивних функција и постигнућа у областима српског језика и математике код 
деце млађег школског узраста.
Узорком је обухваћено осамдесеторо деце типичног развоја, ученика I-IV раз-
реда основне школе, узраста 7-10 година (AS=8,5; SD=1,13). Егзекутивне 
функције процењене су Упитником за процену егзекутивних функција у природ-
ном окружењу (BRIEF – верзија за наставнике), чији су резултати изражени 
Глобалним егзекутивним скором (ГЕС), при чему нижи скорови указују на боље 
функционисање. Постигнућа из области математике и српског језика процењена 
су применом Упитника за наставнике, заснованог на Општим стандардима 
постигнућа ‒ образовним стандардима за крај првог циклуса образовања. 
Анализом резултата утврђене су значајне корелације ГЕС и постигнућа у об-
ластима српског језика (r=-0,463; p≤0,000) и математике (r=-0,496; p≤0,000). 
Применом анализе варијансе утврђено је постојање статистички значајног 
односа између резултата ГЕС и успешности у процењеним наставним области-
ма (српски језик: F(2)=8,561, p≤0,000; математика: F(2)=6,998, p=0,002). Пост хок 
анализа је потврдила да се постигнућа групе испитаника са најлошијим ГЕС у 
областима српског језика и математике значајно разликују од постигнућа оних 
чије су егзекутивне функције боље оцењене. 
Сумирајући резултате истраживања, можемо да закључимо да егзекутивне 
функције представљају значајан чинилац постигнућа у областима српског језика 
и математике, што указује на потребу за креирањем наставних и ваннаставних 
активности којима би се стимулисао њихов развој и прилагођавањем наставних 
метода и окружења деци која испољавају тешкоће у овом домену функционисања.
Кључне речи: егзекутивне функције, српски језик, математика, млађи школски 
узраст
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УВОД

Егзекутивне функције, одговорне за 
организовање сврсисходног и ка циљу 
усмереног понашања, представљају зна-
чајан чинилац успешности у различитим 
сферама функционисања, посебно у новим 
или сложеним ситуацијама, као и у ситу-
ацијама које захтевају интеграцију иску-
ства и знања (Blair, 2015; Welsh, Friedman, 
& Spieker, 2006). Код деце са тешкоћама у 
овој области могу се запазити проблеми 
планирања, организације, праћења и ева-
луације активности (Gligorović, 2019), што 
може да доведе до отежаног овладавања 
академским знањима и вештинама. 

Према резултатима низа студија, егзе-
кутивне функције представљају значајан 
чинилац академског постигнућа, посебно 
у областима усвајања читања и матема-
тичких вештина (Best, Miller, & Naglieri, 
2011; Bull & Lee, 2014; Shau & Schwartz, 
2013; Schmitt, Purpura, & Elicker, 2018). 
Утврђено је да је капацитет радне ме-
морије значајно повезан са тешкоћама у 
читању, флуентношћу читања и разуме-
вањем прочитаног (Christopher et al., 2012; 
Kintsch & Rawson, 2005; Reiter, Tucha & 
Lange, 2005; Seigneuric & Ehrlich, 2005), као 
и успешношћу у различитим областима 
математике (Buha i Gligorović, 2015; Cragg 
& Gilmore, 2014; Passolunghi & Siegel, 2001). 
Инхибиторна контрола значајно корели-
ра с вештином читања, посебно разуме-
вањем прочитаног (Booth & Boyle, 2009), и 
тешкоћама у области математике (Cragg & 
Gilmore, 2014; Gilmore et al., 2013; Gligorović 
i Buha, 2015а; Oberle & Schonert-Reichl, 
2013). Когнитивна флексибилност се по-
казала као важан чинилац разумевања 
прочитаног (Kieffer, Vukovic, & Berry, 2013) 
и могућности алтерирања стратегија ре-
шавања математичких задатака (Bull & 

Lee, 2014; Clark, Pritchard, & Woodward, 
2010; Cragg & Gilmore, 2014). 

Имајући у виду да усвајање знања и 
вештина захтева организовано и ка циљу 
усмерено понашање, циљ овог истражи-
вања је да се утврди однос егзекутивних 
функција и постигнућа у областима српс-
ког језика и математике код деце млађег 
школског узраста.

МЕТОД РАДА

Узорком је обухваћено осамдесеторо 
деце типичног развоја, ученика I-IV раз-
реда основне школе, оба пола, узраста 7-10 
година (AS=8,5; SD=1,13). Узорак је уједна-
чен према узрасту и полу. 

Егзекутивне функције процењене су 
стандардизованим Упитником за проце-
ну егзекутивних функција у природном 
окружењу (Behavior Rating Inventory of 
Executive Function ‒ BRIEF; Gioia, Isquith, Guy, 
& Kenworthy, 2000) намењеним процени 
понашања на узрасту 5-18 година (форма 
за наставнике). Упитник садржи 86 ајтема 
груписаних у осам субскала (Инхибиција, 
Пребацивање, Емоционална контрола, 
Иницијација, Радна меморија, Планирање 
и организација, Организација материјала 
и Контрола (праћење или мониторинг) 
чији се резултати могу вредновати поје-
диначно, комбиновањем у Индекс регула-
ције понашања и Индекс метакогниције 
и њиховом сумацијом у Глобални егзеку-
тивни скор (ГЕС), при чему нижи скорови 
указују на боље функционисање. За пот-
ребе овог истраживања коришћени су си-
рови скорови ГЕС. 

Постигнућа из области математике 
и српског језика процењена су приме-
ном упитника за наставнике, базираног 
на Општим стандардима постигнућа 
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‒ образовним стандардима за крај првог 
циклуса образовања. Наставничка про-
цена у области српског језика садржи: 
вештину читања, разумевање прочита-
ног, познавање/примену правописа, по-
знавање/примену граматике, лексику и 
садржај писаног изражавања. У домену 
математике оцењују се природни броје-
ви, сабирање и одузимање, множење и 
дељење, геометрија и мерење и мере. 
Свака од области српског језика и мате-
матике може да буде оцењена са макси-
мално 10 поена. Сумирањем резултата у 
процењеним областима (интеркорела-
ција области је 0,763-0,952 за српски језик 
и 0,603-0,951 за математику) добијени су 
општи скорови наставничке процене по-
стигнућа ученика. 

У статистичкој обради података ко-
ришћени су Пирсонов коефицијент ко-
релације, анализа варијансе и пост хок 
анализа. 

РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА СА 
ДИСКУСИЈОМ

Увидом у распон и дистрибуцију ГЕС 
уочава се изразита нехомогеност резул-
тата наставничке процене егзекутивних 
функција, а средња вредност инклинира 
вишим скоровима који указују на лошије 
функционисање (Табела 1). 

Табела 1 ‒ Основни статистички 
показатељи резултата процене 

егзекутивних функција и постигнућа у 
областима српског језика и математике

Min Max АS SD
ГЕС 11 199 115,89 34,362
Српски језик 9 60 39,44 15,114
Математика 7 50 28,36 13,509

Иако постоји уочљива разлика између 
минималних и максималних постигнућа, 
средње вредности суме скорова у облас-
тима српског језика и математике групи-
шу се ка средњем и вишем нивоу овлада-
ности знањима и вештинама (Табела 1). 

Применом Пирсоновог коефицијента 
корелације утврђен је статистички зна-
чајан однос ГЕС и постигнућа у областима 
српског језика (r=-0,463; p≤0,000) и мате-
матике (r=-0,496; p≤0,000). 

Ради детаљније анализе односа ско-
ра егзекутивних функција и постигнућа 
у области српског језика и математике, 
узорак је према перцентилним ранговима 
ГЕС подељен у три групе, при чему прву 
групу чини 27,5% најбоље оцењених испи-
таника (до 25. перцентила), другу групу 
48,8% испитаника са просечним скоро-
вима, а трећу групу 23,8% испитаника 
чије егзекутивне функције су најлошије 
оцењене (изнад 75. перцентила) (детаљ-
није на Графикону 1).

Применом анализе варијансе утврђен 
је статистички значајан однос између 
резултата ГЕС и успешности у обла-
сти српског језика (F(2)=8,561, p≤0,000) 
(Графикон 2). 

Графикон 1 ‒ Дистрибуција узорка према 
перцентилним ранговима ГЕС
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Графикон 2 ‒ Глобални егзекутивни скор и 
успешност у области српског језика

Испитаници чије егзекутивне функ-
ције су боље оцењене су успешнији у об-
ласти српског језика, а пост хок анализа је 
потврдила да се постигнућа групе испита-
ника са најлошијим ГЕС статистички зна-
чајно разликују од постигнућа оних чије 
су егзекутивне функције у рангу просеч-
них (p=0,020) и натпросечних (p≤0,000). 

Утврђено је да су егзекутивне функ-
ције значајан чинилац успешности у свим 
процењеним областима српског језика 
(Табела 2).

Табела 2 ‒ Глобални егзекутивни скор 
и успешност у процењеним областима 

српског језика

ГЕС F(2) p

Српски 
језик

Вештина читања 8,009 0,001
Разумевање 
прочитаног 9,284 0,000

Познавање/примена 
правописа 7,390 0,001

Познавање/примена 
граматике 6,859 0,002

Лексика 7,040 0,002
Садржај писаног 
изражавања 7,830 0,001

Имајући у виду да овладавање садр-
жајима из области српског језика зави-
си од координације низа способности 
и вештина (Gligorović i Buha, 2015б), 

значајна повезаност егзекутивних функ-
ција и успешности у овој области није 
изненађујућа. 

Применом анализе варијансе утврђено 
је постојање статистички значајног одно-
са између ГЕС и успешности у области ма-
тематике (F(2)=6,998, p=0,002) (Графикон 
3). 

Графикон 3 ‒ Глобални егзекутивни скор и 
успешност у области математике

Пост хок анализом потврђено је да се 
постигнућа групе испитаника са најло-
шијим ГЕС у областима математике раз-
ликују од постигнућа оних чије су егзеку-
тивне функције функције у рангу просеч-
них (p=0,014) и натпросечних (p=0,003). 

Овај налаз је у складу са резултатима 
претходних истраживања, према којима 
егзекутивне функције представљају зна-
чајан чинилац усвајања математичких 
вештина и академског постигнућа у об-
ласти математике (McKinnon & Blair, 2019; 
Nesbitt, Fuhs, & Farran, 2019).

Утврђено је да су егзекутивне функ-
ције значајно повезане с успешношћу у 
свим процењеним областима математике 
(Табела 3).
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Табела 3 ‒ Глобални егзекутивни скор 
и успешност у процењеним областима 

математике 

ГЕС F(2) p

Математика

Природни 
бројеви 8,864 0,000

Сабирање и 
одузимање 12,182 0,000

Множење и 
дељење 3,644 0,031

Геометрија 5,925 0,004
Мерење и 
мере 3,534 0,034

Добијени резултати су у складу с на-
лазима ранијих студија усмерених на по-
везаност егзекутивних функција и ака-
демских вештина, посебно на узрасту 
7-15 година (Agostino, Johnson, & Pascual-
Leone, 2010; Clements, Sarama, & Germeroth, 
2015; Cragg & Gilmore, 2014; Röthlisberger, 
Neuenschwander, Cimeli, & Roebers, 2013)

ЗАКЉУЧАК

Постигнућа испитаника чије су егзе-
кутивне функције најлошије оцењене у 
областима српског језика и математике 
се статистички значајно разликују од по-
стигнућа оних чије су егзекутивне функ-
ције у рангу просечних и натпросечних. 

Сумирајући резултате истраживања, 
можемо да закључимо да егзекутивне 
функције представљају значајан чинилац 
постигнућа у областима српског језика 
и математике, што указује на потребу за 
креирањем наставних и ваннаставних ак-
тивности којима би се стимулисао њихов 
развој и прилагођавањем наставних ме-
тода и окружења деци која испољавају 
тешкоће у овом домену функционисања.
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EXECUTIVE FUNCTIONS AND 
ACHIEVEMENTS IN THE AREAS 
OF SERBIAN LANGUAGE AND 
MATHEMATICS IN YOUNGER  

SCHOOL-AGED CHILDREN
Milica GLIGOROVIĆ, Nataša BUHA

University of Belgrade – Faculty of Special 
Education and Rehabilitation

Abstract 

Bearing in mind that the acquisition of 
knowledge and skills requires organized and 
goal-directed behavior, this research focuses 
on determining the relationship between 
executive functions and achievement in the 
areas of Serbian language and mathematics 
in younger school-aged children.
The sample consisted of eighty elementary 
school children of typical development, 
attending grades I-IV, aged between 7-10 
years (M=8.5; SD=1.13). Executive functions 
were assessed using the Behavior Rating 
Inventory of Executive Functions (BRIEF ‒ 
Teacher form), whose results are expressed 
by the Global Executive Composite score 
(GEC), wherein lower scores indicate better 
performance. Achievements in mathematics 
and Serbian language were assessed using the 
Teacher Questionnaire, based on the General 
Standards of Achievement ‒ Educational 
Standards for the end of the first cycle of 
education.
The analysis of the results revealed significant 
correlations between GEC and achievements 
in the areas of Serbian language (r=-0.463; 

p≤0.000) and mathematics (r=-0.496; 
p≤0.000). The analysis of variance revealed 
the existence of a statistically significant 
relationship between GEC results and 
performance in the assessed educational 
areas (Serbian language: F(2)=8.561, 
p≤0.000; mathematics F(2)=6.998, p=0.002). 
Post hoc analysis confirmed that participants 
with poorest GEC scores had significantly 
different achievements in the areas of 
Serbian language and mathematics from 
those students whose executive functions 
were better evaluated.
Summarizing the results of the research, 
we can conclude that executive functions 
represent a significant factor of achievement 
in the fields of Serbian language and 
mathematics. These findings indicate the 
need to create teaching and extracurricular 
activities that would stimulate development 
of executive functions, and the need to 
adapt teaching methods and environment to 
children who are experiencing difficulties in 
this domain of functioning.

Key words: executive functions, Serbian 
language, mathematics, younger school-aged 
children
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