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POVZETEK 

V diplomskem delu se ukvarjamo z analizo dejavnikov, ki vplivajo na odnos študentov do 

uvodnega programiranja. Stereotipno, uvodno programiranje velja kot težavno. Ugotoviti 

želimo, kaj povzroča največ težav pri razumevanju konceptov uvodnega programiranja, 

pisanju pravilne programske kode in načrtovanju algoritmov. 

V prvem delu smo predstavili programski jezik Python kot prvi jezik za učenje programiranja. 

Primerjali smo ga s programskim jezikom Pascal in izpostavili prednosti jezika Python, ki se 

nam zdijo pomembne pri uvodnem programiranju. Na podlagi pregledane strokovne literature 

smo povzeli nekaj opredelitev in raziskav, ki se nanašajo na težavnost uvodnega 

programiranja. Programerji začetniki imajo pogosto težave z razumevanjem programerskih 

konceptov, ki so povsem drugačni od tistih, ki so jih navajeni. Izkušnje kažejo, da so nekateri 

koncepti lažje razumljivi, drugi težje.  

Večina študentov na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer računalništvo z vezavami, se pri 

predmetu Uvod v programiranje prvič sreča s programiranjem. Uspešnost študentov na prvih 

izpitnih rokih je slabša v primerjavi z uspešnostjo študentov pri drugih predmetih in med 

študenti prevladuje mnenje, da je programiranje težavno. Zato smo izvedli empirično 

raziskavo, katera nam je pomagala identificirati ključne težave, ki nastopajo pri začetnikih 

programerjih glede na njihovo mnenje. Izkazalo se je, da jim največ problemov povzroča 

razumevanje matematičnega ozadja nalog, poznavanje sintaktičnih posebnosti programskega 

jezika Python, povezovanje podproblemov v delujočo rešitev, uporaba ustreznih podatkovnih 

struktur in konceptov, algoritmičen zapis rešitve in sočasno kombiniranje programskih 

konstruktov. V diplomskem delu smo podali tudi primer analize naloge, ki so jo študentje 

slabše reševali na enem od izpitov pri predmetu Uvod v programiranje. Nalogo smo povezali 

s koncepti, ki jih preverja, ter na podlagi analize rešitev študentov poiskali vzroke in rešitve za 

lajšanje težav. 

 

Ključne besede: programski jezik Python, učenje in poučevanje uvodnega programiranja, 

algoritmično razmišljanje, problemsko učenje, težavni koncepti pri uvodnem programiranju.  
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ABSTRACT 

In this diploma thesis we try to find the answer to why students experience difficulties in 

introductory programming. We ask ourselves what causes most problems while trying to 

understand concepts in introductory programming, generating code and designing algorithms.  

 

In the first section we introduce programming language Python as the first programming 

language being taught to students. We compare it with programming language Pascal and 

stress the advantages of Python that seem important in introductory programming. On the 

basis of reviewed scientific writings, we summarize some definitions and researches, which 

apply to introductory programming. While programming, beginners usually experience 

difficulties with understanding concepts that are completely different than those they are used 

to. Experience shows, that some concepts are easier to understand than others. 

 

Most of the students at the Faculty of Education, University of Ljubljana, studying under the 

Two-Subject Teacher program - orientation computing, are not familiar with programming 

until they participate in a Introduction to Programming course. Student’s success rate on this 

course is very low and there is a belief among students that programming is difficult. Thus we 

conducted empirical research to help us identify critical problems, occurring while beginners 

learn to program. It turns out that the majority of problems arise from poor understanding of 

the mathematical background, Python programming language syntactic specifics, connecting 

subprograms into a working solution, usage of appropriate data structures and concepts, 

writing the solution algorithmically and parallel combining different programming constructs. 

In this diploma thesis we also introduce an example of analyzing a particular task, given to 

students in one of the exams, which students solved poorly. We connected the task with 

concepts being examined and, on the basis of analyzing the student’s solutions, found the 

causes and solutions for eliminating such problems. 

 

Keywords: Python programming language, teaching and learning introductory programming, 

algorithmically thinking, problem-based learning, difficult concepts in introductory 

programming. 
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1. UVOD 

Računalniška pismenost postaja nujni del veščin, ki jih mora danes v poslovnem svetu, pa tudi 

za zasebne in študijske namene, obvladati prav vsak. Dokument Evropske komisije 

DIGCOMP (Digital Competence) podaja evropski okvir za razvijanje in razumevanje 

digitalne kompetence: »Digitalna kompetenca je ena od osmih kompetenc vseživljenjskega 

učenja in je bistvena za vključenost posameznika v našo vedno bolj digitalizirano skupnost.« 

Sestavljena je iz naslednjih področij: informacija, komunikacija, ustvarjanje vsebin, varnost in 

reševanje problemov (Ferrari, 2013). 

Ustvarjanje vsebin vključuje med drugim obvladovanje programiranja, za katerega je 

potrebno razviti računalniško razmišljanje. Z razvijanjem računalniškega razmišljanja 

spodbujamo reševanje problemov, razumevanje moči ter omejitve človeške in strojne 

inteligence. Učenci, ki morejo razmišljati na tak način, so zmožni konceptualizacije, 

razumevanja in uporabe računalniške tehnologije ter so bolje pripravljeni na današnji svet in 

na prihodnost (Zaviršek & Nančovska Šerbec, 2014). 

 

Ker je z razvojem programerskih spretnosti potrebno začeti dovolj zgodaj, je žalostno, da se 

večina študentov prvega letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer računalništvo z 

vezavami, pri predmetu Uvod v programiranje prvič sreča s programiranjem. Študentje na 

splošno doživljajo uvodno programiranje kot težavno. Raziskave po svetu kažejo, da je 

prehodnost predmetov iz uvodnega programiranja med 30 % in 60 %. Med nekaterimi učitelji, 

ki poučujejo uvodno programiranje, vse prevečkrat velja mnenje, da zato, ker »so nekateri pač 

bolj nadarjeni za programiranje in drugi manj«. Nas taka interpretacija ne zadovolji, zato 

želimo v okviru diplomskega dela identificirati ključne težave pri razumevanju programerskih 

konceptov in poiskati njihove vzroke.  

 

Glavni cilj diplomskega dela je raziskati in ugotoviti, kaj konkretno povzroča največ težav pri 

razumevanju konceptov iz uvodnega programiranja, pisanju pravilne programske kode in 

načrtovanju algoritmov pri študentih prvega letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer 

računalništvo z vezavami. Rezultati raziskave bodo koristili študentom pri študiju ter 

učiteljem pri obravnavi učne snovi in sestavljanju učnih gradiv za uvodno programiranje. 
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1.1.  Pregled vsebine 

V prvem delu diplomskega dela bomo predstavili programski jezik Python kot prvi jezik za 

učenje programiranja. Primerjali ga bomo s programskim jezikom Pascal in izpostavili 

prednosti jezika Python, ki se nam zdijo pomembne pri uvodnem programiranju. Ker se je s 

študijskim letom 2012/13 na Pedagoški fakulteti programski jezik Pascal zamenjal s 

programskih jezikom Python, nas bo zanimalo, koliko študentov uspešno opravi predmet 

Uvod v programiranje na prvem izpitnem roku. 

 

V drugem delu podajamo pregled strokovne literature, ki analizira problem začetniškega 

programiranja. Povzeli bomo nekaj opredelitev in raziskav, ki temeljijo na težavah pri učenju 

programiranja in težavnih konceptih pri uvodnem programiranju. Izpostavili bomo tudi 

algoritmično razmišljanje, ki je eno ključnih področij računalniške pismenosti. Učenje 

programiranja je tudi bogat vir izkušenj problemskega učenja, saj vsi problemi vključujejo 

preizkušanje različnih poti in načinov reševanja. 

 

Nato sledi opis empirične raziskave, s katero bomo skušali oceniti težave, ki nastopajo pri 

začetnikih programerjih na Pedagoški fakulteti. Raziskava bo potekala v dveh delih:  

 anketiranje študentov, ki so bili vpisani v 1. letnik študijskega leta 2013/14, pri 

testiranju z računalniki; 

 groba analiza slabše rešene naloge na izpitu. 

Sledi namen in opis raziskav ter postopek zbiranja podatkov. 

 

V zadnjem delu interpretiramo rezultate izvedene raziskave. Diplomsko delo se zaključi s 

podpoglavjem »Nadaljnje delo«, saj želimo v okviru magistrskega dela bolj podrobno 

identificirati naloge, ki študentom povzročajo največ težav. 
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2. IZBIRA PROGRAMSKEGA JEZIKA 

Izbira programskega jezika na uvodnem tečaju programiranja je tema, s katero se učitelji 

programiranja že dolgo ukvarjajo. Pri tem si pomagajo z različnimi kriteriji: enostavnost 

sintakse, nedvoumnost, prenosljivost kode med različnimi operacijskimi sistemi, preference 

programerske industrije (uporabnost) (Parker, Ottaway, & Chao, 2006). 

 

Na Pedagoški fakulteti se je vrsto let kot prvi jezik za učenje programiranja uporabljal 

programski jezik Pascal, ki je bil zasnovan leta 1970, in sicer predvsem za izobraževalne 

namene, saj je enostaven za uporabo. Gre za preprost, prožen, prenosljiv, učinkovito 

implementiran in razširjen programski jezik. Vsak pascalski program ima točno določeno 

strukturo. Glava se začne z rezervirano besedo »program«, nato sledi blok, v katerem so 

najprej deklarirane spremenljivke in definirani podprogrami, v drugem bloku pa je del s 

stavki. Pascal omogoča strukturiranje podatkovnih objektov in strukturirano krmiljenje 

izvajanja, kar naredi programe berljive (Kononenko, Programski jeziki, 1992). 

 

S študijskim letom 2012/13 je na Pedagoški fakulteti programski jezik Pascal zamenjal 

programski jezik Python. V nadaljevanju bomo utemeljili, zakaj se nam zdi Python primeren 

za prvi jezik učenja programiranja, in poiskali glavne lastnosti, po katerih se razlikuje od 

Pascala.  

 

2.1.  Python kot prvi jezik za učenje programiranja 

Programski jezik Python je enostaven za učenje in uporabo. Zaradi pregledne programske 

kode in preproste sintakse je primeren kot prvi jezik za učenje programiranja. Poleg tega je 

dovolj zmogljiv programski jezik, v katerega lahko vključimo številne knjižnice, tako da je 

primeren ne samo za učenje, temveč tudi za kasnejše zmogljivejše, kompleksnejše programe. 

Python je visokonivojski, splošnonamenski, objektno orientiran programski jezik, ki združuje 

ukazni in funkcijski pristop. Možnost interpretiranja programov zmanjša začetniške skrbi 

okoli razvojnega okolja. Posebno moč mu dajejo obsežne knjižnice za posebne naloge, ki 

pokrivajo vse, od asinhronih procesov do datoteke ZIP. Gre za multiparadigmatski 

programski jezik, ki programerjem dopušča objektno orientirano in strukturirano 

programiranje. Uporablja se lahko tudi kot skriptni jezik za spletne aplikacije (Štupar, 2009). 
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V primerjavi s Pascalom so programi, napisani v Pythonu, veliko krajši, a obenem zelo 

pregledni, kar omogoča lahko berljivost programa. Posebna značilnost Pythona je uporaba 

zamikov za predstavitev blokov kode. Za razliko od programskega jezika Pascal, Python ne 

pozna besed »begin« in »end« oz. nekih drugih znakov, ki določajo začetek in konec 

programskega bloka. Pri vsaki zanki in funkciji so potrebni le prehodi v nove vrstice in 

zamiki v njihovem jedru, saj na podlagi le-teh program ve, kaj je v funkciji in kaj izven nje. 

Vsaka vrstica, ki je za štiri presledke bolj desno od zanke, jo vsebovana v zanki. Druga večja 

razlika, ki se nam jo zdi pomembno izpostaviti, je deklaracija spremenljivk. V Pythonu 

spremenljivk ni potrebno posebej deklarirati oz. seznaniti, da rezerviramo prostor v 

pomnilniku. Deklaracija se zgodi avtomatično, ko spremenljivki priredimo vrednost. To 

zmanjša količino kode in odpravlja pogoste napake, ki se pojavljajo pri deklaracijah 

spremenljivk, vendar se morajo študenti kljub temu zavedati, da obstajajo podatkovni tipi. V 

Pythonu je sprememba podatkovnega tipa spremenljivke enostavna, in sicer z uporabo 

vgrajenih funkcij. 

 

2.2.  Uspešnost študentov Pedagoške fakultete pri uvodnem 

programiranju 

Večina študentov prvega letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer računalništvo z 

vezavami, se pri predmetu Uvod v programiranje prvič sreča s programiranjem. To vemo na 

podlagi anket in testiranj, ki se izvajajo na začetku vsakega šolskega leta, v okviru katerih se 

ugotavlja delež študentov, ki imajo predhodne izkušnje s programiranjem. Nizek nivo 

predznanja programiranja je posledica učnih načrtov osnovnih in srednjih šol, saj večina šol 

ne vključuje poučevanja programiranja. Kljub dejstvu, da študenti aktivno sodelujejo pri 

obveznostih predmeta, je prehodnost predmeta izjemno majhna. Med študenti prevladuje 

mnenje, da je programiranje težavno, kar potrjujejo nizke povprečne ocene in slaba 

prehodnost na prvem izpitnem roku. Predvidevamo, da študentje doživljajo uvodno 

programiranje kot težavno zaradi neizkušenosti. Pred vstopom na fakulteto večina študentov 

nima predznanja programiranja in med njimi prevladuje strah pred neznanim in neuspehom. 

Ker nas je zanimalo, koliko študentov uspešno opravi predmet Uvod v programiranje, smo 

naredili analizo uspešnosti na prvem izpitnem roku za pretekli dve leti, v katerih smo začeli 

poučevati uvodno programiranje s programskim jezikom Python. V študijskem letu 2012/13 

se je prvega izpitnega roka udeležilo 34 študentov, v študijskem letu 2013/14 pa 39 študentov. 



 

5 

 

 

Graf 1: Uspešnost študentov na prvem izpitnem roku iz programiranja za študijsko leto 2012/13 

 

 

Graf 2: Uspešnost študentov na prvem izpitnem roku iz programiranja za študijsko leto 2013/14 

 

Kot lahko razberemo iz grafov 1 in 2, je v študijskem letu 2012/13 izpit iz predmeta Uvod v 

programiranje na prvem izpitnem roku uspešno opravilo 47 % študentov, v študijskem letu 

2013/14 pa le 44 % študentov. Sprašujemo se, zakaj prihaja do tako slabih rezultatov. Med 

nekaterimi učitelji, ki poučujejo uvodno programiranje, večkrat slišimo mnenje, da zato, ker 

»so nekateri pač bolj nadarjeni za programiranje in drugi manj«. Nas taka interpretacija ne 

zadovolji, zato želimo v okviru diplomskega dela čim bolj natančno identificirati ključne 

težave pri razumevanju programerskih konceptov in poiskati njihove vzroke. 

 

Tudi v svetovni raziskavi, ki sta jo leta 2006 izvedla Saeed Dehnadi in Richard Bornat, 

zasledimo nizek delež uspešnosti pri uvodnem programiranju. Avtorja v raziskavi izhajata iz 

47% 

53% 

Študijsko leto 2012/13 

Opravljen  

Neopravljen 

44% 

56% 

Študijsko leto 2013/14 

Opravljen  
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dejstva, da se delež uspešno opravljenega predmeta iz uvodnega programiranja na univerzah v 

Veliki Britaniji giblje med 30 % in 60 % (Dehnadi & Bornat, 2006). 

 

3. TEORETIČNE OSNOVE 

V tekočem poglavju podajamo pregled strokovne literature, ki analizira problem začetniškega 

programiranja. 

 

3.1.  Težave pri učenju programiranja 

Programerji začetniki imajo pogosto težave z razumevanjem zapletenih konceptov, ki so 

povsem drugačni od teh, ki so jih navajeni. Učenje programiranja zahteva algoritmično 

razmišljanje in spretnosti za reševanje problemov, učenje česar je dolgotrajen proces, ki bi se 

moral začeti veliko prej kot pa na fakulteti. Na podlagi pregledane literature s področja 

uvodnega programiranja smo povzeli nekaj opredelitev in raziskav, ki se nanašajo na 

težavnost uvodnega programiranja. 

 

Du Boulay (1989) opredeljuje pet področij, kjer se najpogosteje pojavljajo težave pri učenju 

programiranja:  

 splošna orientacija, 

 notacijski stroj, 

 notacija, 

 strukture in  

 pragmatika.  

Splošna orientacija je znanje o uporabi programov, torej, za kaj se določen program lahko 

uporablja in katere programerske sposobnosti so potrebne v določenih situacijah. Notacijski 

stroj je model računalnika, ki se ukvarja z izvajanjem programov, notacija pa s sintakso in 

semantiko določenega programskega jezika. Strukture predstavljajo vzorce in načrte za 

učinkovito doseganje ciljev, področje pragmatike pa se ukvarja s specifikacijo, 

implementacijo, testiranjem in razhroščevanjem programov. Programerji začetniki imajo 

težave, ker se morajo soočiti z vsemi področji naenkrat. Študenti so navajeni reševati majhne, 

zaprte probleme, ki imajo le eno pravo rešitev. Pri programiranju pa so problemi navadno 

odprti in imajo širok spekter rešitev (Du Boulay, 1989, str. 283-299). 
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Rogalski in Samurcay (1990) opredelita učenje programiranja kot vrsto kognitivnih in 

mentalnih reprezentacij povezanih z:  

 oblikovanjem,  

 razumevanjem,  

 urejanjem,  

 razhroščevanjem in  

 dokumentiranjem programa.  

 

Poleg računalniške pismenosti sta za učenje programiranja potrebna izgradnja konceptualnega 

znanja in strukturiranje osnovnih operacij v sheme in načrte. To zahteva razvijanje strategij za 

pridobivanje koristi iz programskega okolja (Rogalski & Samurcay, 1990, str. 157-174). 

 

Znanje programiranja vključuje naslednje korake:  

 dobro razumevanje problema,  

 stalna identifikacija programskih konstruktov,  

 oblikovanje algoritma s psevdo-kodo,  

 strategije reševanja,  

 algoritmično razmišljanje,  

 strategije načrtovanja,  

 pretvorba iz psevdo-kode v programski jezik ter  

 testiranje in popravljanje kode do pravilnega delovanja programa.  

Pomanjkljivost tradicionalnega pristopa poučevanja uvodnega programiranja je poudarek na 

sintaksi programskega jezika in šele kasneje poudarek na semantiki. Opažanja Winslowa 

kažejo na to, da študenti, ki razumejo sintakso in semantiko le posameznih ukazov, ne znajo 

pisati programske kode (Winslow, 1996). 

 

Davies (1993) razlikuje med programerskim znanjem (deklarativno znanje, npr. delovanje 

zanke for) in programerskimi strategijami (uporaba znanja, npr. ustrezna uporaba zanke for v 

programu). Uvodna predavanja programiranja so tradicionalno vezana na določen programski 

jezik in se osredotočajo predvsem na programersko znanje. Študentom tako primanjkuje 

programerskih strategij in imajo težave pri združevanju programskih konstruktov v izvedljive 

rešitve problema (Davies, 1993, str. 237-267). 
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Vzroki za težave, ki se pojavljajo pri učenju programiranja (Gomes & Mendes, 2007): 

 programiranje zahteva visoko stopnjo abstrakcije, 

 programiranje zahteva uporabo znanj in tehnik za problemsko reševanje, 

 programiranje zahteva intenzivno in praktično učenje, ki je precej drugačno od učenja, 

kakršnega so ga študenti navajeni pri drugih predmetih, 

 poučevanje programiranja se težko individualizira, če je skupina, ki jo poučujemo, 

številčna, 

 programiranje zahteva dinamično učenje z uporabo statičnih učnih metod, 

 metode dela učiteljev pogosto ne vključujejo učnih stilov študentov, 

 večina programskih jezikov ima kompleksno sintakso brez pedagoških karakteristik, 

saj so namenjeni za profesionalno uporabo. 

 

Kölling in Rosenberg (2003) opažata, da imajo programerji začetniki le površinsko znanje 

programiranja. Programe berejo po vrsticah in jih ne gledajo kot celoten problem. Poleg tega 

pa premalo časa porabijo za načrtovanje in testiranje kode. Napake v programih popravljajo le 

z lokalnimi rešitvami namesto, da bi poiskali druge rešitve problema (Kölling, Quig, 

Patterson & Rosenberg, 2003, str. 249-268). 

 

3.2.  Težavni koncepti 

Programsko kodo lahko razdelimo na nekaj osnovnih konceptov, kot so:  

 osnovni podatkovni tipi (konstante, spremenljivke), 

 krmilni stavki (zanke, pogojni stavki), 

 strukturirani podatkovni tipi (polja, zapisi, nizi), 

 procedure in funkcije (deklaracija, klici), 

 rekurzija, 

 delo z datotekami, 

 kazalci in reference, 

 abstraktni podatkovni tipi (seznam, vrsta, sklad), 

 odpravljanje napak, 

 uporaba podatkovnih knjižnic.  
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Pregledali smo literaturo, ki se ukvarja z identifikacijo in iskanjem vzrokov za težke koncepte. 

Izkušnje kažejo, da so nekateri koncepti lažje razumljivi, drugi težje. Velika večina študentov 

ima pri reševanju programerskih problemov težave pri razumevanju in uporabi določenih 

konceptov.  

 

Težave so pojavljajo že pri inicializaciji in prirejanju vrednosti spremenljivk, pri uporabi zank 

in pogojnih stavkov. Programerji začetniki imajo napačne predstave pri razumevanju 

rekurzivnih programov oz. podprogramov. Pri pisanju programske kode jim povzročajo 

težave ukazi s podobno sintakso, a različnimi pomeni v različnih kontekstih. Začetniki nimajo 

težav z razumevanjem osnovnih konceptov, temveč z osnovno zasnovo programa oz. uporabo 

sintakse pri reševanju problemov (Soloway & Spohrer, 1989). 

 

Lahtineniva, Ala-Mutka in Järvinen (2005) so izvedli raziskavo med 559 študenti in 34 

profesorji različnih univerz, v kateri so poskušali najti najtežje koncepte pri uvodnem 

programiranju. Rezultati raziskave so pokazali, da so naslednji koncepti in veščine najtežji: 

 rekurzija,  

 kazalci in reference, 

 abstraktni podatkovni tipi,  

 odpravljanje napak in  

 uporaba podatkovnih knjižnic.  

 

Rekurzija, kazalci, reference in abstraktni podatkovni tipi so abstraktni koncepti, ki so za 

programerje začetnike kognitivno kompleksni za razumevanje in povsem drugačni od 

konceptov, s katerimi so se študentje soočali do tedaj. Iskanje napak v programu od študenta 

zahteva razumevanje programa v celoti, kar je pri programerjih začetnikih največji problem, 

saj večinoma problem razdelijo na podprobleme, ki jih ne znajo povezati v delujoč program. 

Problem se kaže tudi pri podatkovnih knjižnicah, saj uporaba le-teh od študenta zahteva 

samostojno iskanje informacij. Sklep avtorjev raziskave je, da je največji problem 

programerjev začetnikov uporaba osnovnih programskih konceptov in ne samo razumevanje 

problema (Lahtinen, Ala-Mutka, & Jarvinen, 2005, str. 14-18). 

 

Podobne rezultate je pokazala raziskava, ki sta jo Milne in Rowe (2002) izvedla preko 

spletnih vprašalnikov. Anketiranje je potekalo med 40 študenti z univerze v Veliki Britaniji in 
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skupino 26 učiteljev računalništva z različnih univerz. Rezultati raziskave so pokazali, da so 

najtežji koncepti: 

 kazalci, 

 rekurzija, 

 podatkovne strukture, 

 prenos po vrednosti / referenci. 

Razumevanje kazalcev je za programerje začetnike še posebej težko, saj si ne znajo 

predstavljati, kaj se pravzaprav dogaja v spominu programa. Posledica tega je, da si ne morejo 

zgraditi mentalnega modela izvedbe programa. Poleg kazalcev imajo programerji začetniki 

težave tudi z vizualizacijo rekurzivnega programa, saj ima nelinearno strukturo (Milne & 

Rowe, 2002, str. 55-66). 

 

3.3.  Algoritmično razmišljanje 

Učenje programiranja je privajanje na algoritmičen način razmišljanja. Algoritmično 

razmišljanje pa je eno ključnih področij računalniške pismenosti, ki bi ga lahko opredelili kot 

nabor različnih sposobnosti, ki so povezane z ustvarjanjem in razumevanjem algoritmov: 

 sposobnost analize danega problema, 

 sposobnost natančne specifikacije problema, 

 sposobnost iskanja osnovnih korakov za rešitev problema, 

 sposobnost izgradnje pravilnega algoritma za dani problem z osnovnimi koraki, 

 sposobnost razmišljanja o vseh možnih izvedbah algoritma in robnih pogojih ter 

 sposobnost izboljšanja učinkovitosti algoritma. 

Programerji začetniki algoritmičnega razmišljanja niso navajeni, morajo se ga naučiti oziroma 

ga pridobiti. Problem se pojavi, ker mu učitelji na začetku ne posvetijo dovolj časa. 

Programerji začetniki se morajo tako ukvarjati z dvema kognitivnima konfliktoma naenkrat: z 

osnovami programskega jezika in s konstruiranjem algoritma za rešitev problema (Futschek, 

2006). 
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3.4.  Problemsko učenje in programiranje 

Problemi, ki vključujejo preizkušanje različnih poti in načinov reševanja, vodijo v 

problemsko učenje. Po besedah Linnove in Dalbeyja (1989) je programiranje bogat vir 

izkušenj problemskega učenja. Reševanje problemov deluje pri programiranju kot pogonska 

sila za učenje, saj se z vsakim novim primerom, ki ga samostojno rešimo, naučimo nekaj 

novega. Realne situacije, predstavljene v programerskih nalogah, med študenti spodbujajo 

različne ideje za rešitev problema. Predpogoja sta seveda razumevanje problema in realizacija 

idej v programskem okolju. Problemsko učenje študente spodbuja tudi k povezovanju novih 

pojmov s predhodno pridobljenim znanjem (Linn & Dalbey, 1989, str. 57-81). 

 

Pri reševanju problemov postopoma spreminjamo definicijo problema, ki pravi, kaj je 

potrebno napraviti, v zaporedje operacij, ki opisujejo, kako se reši dani problem. Kdorkoli 

pozna opis, kako rešiti dani problem, lahko ta problem tudi reši, če je le sposoben izvrševati 

vse operacije v opisu. Takemu opisu postopka za rešitev problema pravimo algoritem 

(Kononenko, 1999). 

 

Osnovni principi pri reševanju problemov so naslednji (Kononenko, 1999): 

 razumevanje problema,  

 abstrakcija problema, 

 izbira notacije, 

 podobnost med problemi, 

 razbitje problema na podprobleme. 

 

Najprej je potrebno problem razumeti. Ko enkrat vemo, kako je problem potrebno rešiti, smo 

že čez pol poti. Razjasnitev zahtev, nedvoumna definicija problema, opis dejstev, pravil in 

ciljev so predpogoji in hkrati dobra osnova za uspešno rešitev problema. Opis problema je 

potrebno abstrahirati tako, da se obdržijo samo pomembni podatki. Za opis nadzora izvajanja 

programa je za programerje začetnike priporočljivo risanje diagrama poteka, pri 

programiranju pa izbiranje smiselnih imen, ki bodo olajšala razumevanje formalizacije. 

Pogosto si lahko pri reševanju problemov pomagamo z rešitvami podobnih problemov. S 

transformacijo lahko problem poenostavimo oz. posplošimo in z rešitvijo tega problema lahko 

dobimo idejo za rešitev bolj zapletenega problema. Ker težko razmišljamo o več stvareh 
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naenkrat, je pri reševanju kompleksnih problemov pomembna razgradnja problema na manjše 

zaokrožene podprobleme (Kononenko, 1999).  

 

Ločimo dve strategiji programiranja (Brodić, 1995):  

 programiranje od zgoraj navzdol, 

 programiranje od spodaj navzgor. 

 

Pri programiranju od zgoraj navzdol celoten problem razbijemo na samostojne naloge, pri 

čemer vsaka reši samo del celotne naloge. Te nato rešujemo vsako posebej. Začnemo torej z 

enim samim stavkom, ki ga nato razčlenjujemo na manjše probleme. Če je potrebno, lahko te 

probleme spet drobimo v še manjše, vse dokler ne dobimo enostavno rešljivih nalog. Tako 

najprej napišemo podprograme in jih šele na koncu povežemo v glavni program, ki reši 

celotno nalogo. Tako načrtovani programi se zato vedno začno brati na koncu, kjer se nahaja 

glavni program. Pri programiranju od spodaj navzgor pa problem začnemo reševati pri 

najmanjših problemih. S povezovanjem tako rešenih detajlov postopno gradimo 

kompleksnejše naloge in na koncu dobimo celoten program. Pri strukturiranem programiranju 

v glavnem uporabljamo programiranje od zgoraj navzdol, saj tako postopno gradimo program, 

ki je že na začetku razdeljen na podprograme. Lahko pa tudi kombiniramo oba pristopa. 

Najprej nalogo razčlenimo na podprobleme, ki pa jih rešimo tudi od spodaj navzgor (Brodić, 

1995). 

 

V nadaljevanju sledi empirična raziskava, kjer nas na podlagi osnovnih principov pri 

reševanju problemov zanima tudi, kateri principi delajo težave študentom Pedagoške 

fakultete. V empirični raziskavi ugotavljamo, če se težave pojavljajo že pri razumevanju 

problema, pri abstrakciji problema ali izbiri notacije. Zanima nas, če študentje znajo problem 

povezati z rešitvami podobnih problemov in razbiti problem na podprobleme. 
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4. EMPIRIČNA RAZISKAVA 

V diplomskem delu smo izvedli empirično raziskavo, s katero smo skušali oceniti težave, ki 

nastopajo pri začetnikih programerjih.  

V prvem delu raziskave so bili vključeni študenti Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, ki 

so bili v študijskem letu 2013/14 vpisani v prvi letnik študijskega programa Dvopredmetni 

učitelj: računalništvo z vezavami. Anketirali smo študente, ki so uspešno opravili pisni izpit, 

in sicer pri testiranju z računalnikom. Namen testiranja z računalnikom je oceniti 

pripravljenost študentov, ki so usvojili osnovna programerska znanja (imajo pozitivno oceno 

pisnega dela), kako uspešno rešujejo programerske probleme v omejenem času. Zaradi 

časovne omejitve študenti mogoče bolj izrazito »občutijo« probleme in frustracije, ki so 

značilni za programerje začetnike. 

V drugem delu raziskave smo grobo analizirali slabše rešeno nalogo na enem izmed izpitov iz 

preteklih dveh let, in sicer z namenom ugotavljanja težavnih konceptov. 

 

4.1.  Namen raziskave 

Glavni cilj raziskave je ugotoviti, kaj konkretno povzroča največ težav pri: 

 razumevanju konceptov iz uvodnega programiranja,  

 pisanju pravilne programske kode in  

 načrtovanju algoritmov pri študentih prvega letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani, 

smer računalništvo z vezavami, in raziskati, kaj so možni vzroki.  

 

Na podlagi prebrane literature s področja analize težavnosti pri programiranju, smo sestavili 

vprašalnik, ki nam je pomagal raziskati razloge za zgoraj omenjene težave. Zanimalo nas je, 

kako na pridobivanje znanja vplivajo predznanje, obiskovanje predavanj oz. vaj, samostojni 

študij in uporaba različnih gradiv pri učenju programiranja. Poleg tega nas je zanimalo 

mnenje študentov o tem, kaj se jim zdi zahtevno in v kateri fazi načrtovanja oz. pisanja 

programske kode imajo največ težav. V nadaljevanju nameravamo težavne koncepte 

identificirati z analizo rešitev izpitov pri predmetu Uvod v programiranje iz preteklih dveh let. 

Pri nalogah, ki so jih študenti najslabše reševali, bomo skušali odkriti vzroke. Analizirali 

bomo tudi strategije razmišljanja študentov in primerjali kode z »elegantnimi« rešitvami. 
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4.2.  Raziskovalna metoda 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno metodo raziskovanja. Z deskriptivno 

metodo ugotavljamo razmere in dosežke v izobraževanju, s kavzalno metodo pa bomo 

poskusili ugotoviti vzroke in posledice teh razmer. 

 

4.3.  Vzorec 

Iz osnovne množice študentov, ki v šolskem letu 2013/14 obiskujejo 1. letnik Pedagoške 

fakultete, smer računalništvo z vezavami, smo v vzorec zajeli vse študente, ki so opravili pisni 

izpit pri predmetu Uvod v programiranje in so se udeležili testiranja z računalnikom. 

Testiranje poteka v računalniški učilnici, kjer vsak študent samostojno rešuje naključno 

dodeljeno nalogo. Študentje morajo v 45 minutah napisati program, ki pravilno reši dodeljen 

problem. V primeru nerazumevanja naloge je študentom v prvih petih minutah omogočena 

menjava naloge. Uspešno opravljeno testiranje je obvezni del predmeta. Anketiranje smo 

izvedli z 21 študenti.  

 

V diplomskem delu bomo naredili tudi analizo rešitev izpitov pri predmetu Uvod iz 

programiranja iz preteklih dveh let. Poiskali bomo nalogo, ki so jo študentje slabše reševali, in 

analizirali koncepte, katerih razumevanje in uporabo preverjajo te naloge. V skladu s 

strokovno literaturo bomo skušali opisati vzroke za slabše reševanje le-te. 

 

4.4.  Raziskovalna vprašanja in postopek zbiranja podatkov 

Za namen raziskave smo sestavili dva vprašalnika:  

 splošni vprašalnik o študentovem predznanju iz programiranja in študijskih navadah, 

 vprašalnik o težavnosti naloge, ki ga bo študent izpolnil po testiranju.  

 

Podatke smo zbirali tekom študijskega leta 2013/14 med rednim opravljanjem testiranj z 

računalniki. Anketiranje ni bilo anonimno, saj smo s pomočjo dosežkov študentov lažje 

primerjali in interpretirali rezultate raziskave.  
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Splošni vprašalnik 

Splošni vprašalnik vsebuje osem vprašanj: dve vprašanji zaprtega tipa, tri kombinirana 

vprašanja in tri vprašanja odprtega tipa.  

 

Zanimalo nas je: 

1. Predznanje iz programiranja, glede na podane odgovore: 

a. nikoli 

b. poznal sem osnove programiranja 

c. programirati sem se učil v srednji šoli 

d. programirati sem se učil na drugi fakulteti 

e. sem programer 

f. drugo: ____________________________ 

2. Predznanje iz programskega jezika Python, glede na podane odgovore: 

a. nisem imel predznanja 

b. šibko 

c. dobro 

d. odlično 

e. drugo: _____________________________ 

3. Udeležba na vajah pri predmetu Uvod v programiranje, glede na podane odgovore: 

a. skoraj nikoli 

b. manj kot polovico terminov 

c. nekajkrat sem manjkal 

d. redno sem hodil 

4. Udeležba na predavanjih pri predmetu Uvod v programiranje, glede na podane 

odgovore: 

a. skoraj nikoli 

b. manj kot polovico terminov 

c. nekajkrat sem manjkal 

d. redno sem hodil 

5. Število nalog, ki jih je študent samostojno rešil v okviru učenja doma. 

6. Število ur, ki jih je študent porabil za študij programiranja doma. 

7. Literatura, s katero si je študent pomagal pri učenju, glede na podane odgovore: 

a. zapiski iz predavanj 
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b. zapiski iz vaj 

c. viri iz priporočene literature 

d. spletni viri 

e. video-tečaji 

f. drugo: _____________________________ 

8. Osebno mnenje študenta, kaj se mu zdi najtežje pri programiranju. 

 

Vprašalnik o težavnosti naloge 

Vprašalnik o nalogi vsebuje šest vprašanj: dve vprašanji zaprtega tipa, eno vprašanje odprtega 

tipa in tri filtrska vprašanja. Pri tem sta dve vprašanji sestavljeni iz 12 trditev, o katerih se 

mora anketiranec odločati na podlagi 4-stopenjske lestvice Likertovega tipa (1-sploh se ne 

strinjam; 4-popolnoma se strinjam). 

 

Zanimalo nas je: 

1. Ime naloge, ki jo je študent reševal na testiranju. 

2. Ocena težavnosti naloge (lahka, srednje lahka, srednje težka, težka). 

3. Opredelitev zahtevnosti naloge na podlagi 4-stopenjske lestvice Likertovega tipa 

(1-sploh se ne strinjam; 4-popolnoma se strinjam), glede na podane kriterije: 

a. nisem znal začeti naloge 

b. nisem razumel, kaj naloga želi od mene 

c. nisem razumel konceptov, ki so bili v nalogi (matematičnih, logičnih) 

d. vedel sem, kako bi nekaj rešil, vendar tega nisem znal zapisati v Pythonu 

e. vedel sem, kako naj nekaj zapišem, vendar tega nisem znal smiselno 

uporabiti v nalogi 

f. nisem znal razdeliti naloge na obvladljive podprobleme 

g. podprobleme sem razumel, a jih nisem znal povezati v delujočo rešitev 

h. nisem vedel, katere podatkovne strukture bi bile najbolj ustrezne za rešitev 

problema 

i. nisem vedel, kateri programerski koncepti bi bili najbolj ustrezni za rešitev 

problema 

j. vedel sem, kaj naloga zahteva od mene, vendar rešitve nisem znal 

algoritmično zapisati 
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k. nisem znal učinkovito kombinirati programskih konstruktov (npr. zanka in 

zip, enumerate in rezina, …) 

l. nisem znal prehajati med podatkovnimi tipi (npr. celo številoniz) 

4. Ali je pred testiranjem že kdaj reševal podobno nalogo, kot jo je sedaj. V primeru 

pritrdilnega odgovora naj napiše specifikacijo naloge. 

5. Osebno mnenje študenta, če meni, da bi se njegova rešitev lahko zapisala krajše. V 

primeru pritrdilnega odgovora naj zapiše razloge, zakaj je ni zapisal krajše, in 

navede, katere programske strukture bi lahko uporabil za elegantnejšo rešitev. 

6. Ali je študent zamenjal nalogo. V primeru pritrdilnega odgovora študent ponovno 

opredeli zahtevnost naloge glede na kriterije, ki smo jih navedli že pri tretjem 

vprašanju. 

 

Analiza rešitev izpitov 

V diplomskem delu bomo analizirali rešitve izpitov pri predmetu Uvod iz programiranja iz 

preteklih dveh let. V prvi fazi bomo pri nalogi, ki so jo študenti slabše reševali, analizirali 

vzroke.  

 

4.5.  Rezultati in interpretacija 

Splošni vprašalnik so študentje izpolnili pred začetkom testiranja, vprašalnik o težavnosti 

naloge pa po končanem testiranju. Odgovore na vprašanja zaprtega tipa smo interpretirali z 

deležem študentom, ki se z določeno trditvijo strinjajo. Odgovore na vprašanja odprtega tipa 

pa smo povzeli glede na najbolj pogoste odgovore. 
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Splošni vprašalnik 

 

Graf 3: Predznanje iz programiranja 

 

Pri prvem vprašanju nas je zanimalo študentovo predznanje iz programiranja. Izkazalo se je, 

da večina študentov (68 %) ob vpisu na Pedagoško fakulteto nima predznanja programiranja. 

Izjeme se kažejo le pri študentih, ki so zamenjali fakulteto in so se programiranja učili na 

drugi fakulteti. Le 5 % študentov se je naučilo osnov programiranja v srednji šoli. 

 

 

Graf 4: Predznanje iz Pythona 

 

Pri drugem vprašanju nas je zanimalo študentovo predznanje iz programskega jezika Python. 

Rezultati so nas presenetili, saj se je izkazalo, da večina študentov, ki ima predznanje iz 

programiranja, pozna programski jezik Python. 

 

68% 

11% 

5% 
16% 

Pred predmetom Uvod v programiranje sem programiral: 

a.       nikoli 

b.      poznal sem osnove programiranja 

c.       programirati sem se učil v srednji šoli 

d.      programirati sem se učil na drugi fakulteti 

74% 

21% 

5% 

Moje predznanje iz Pythona, ko sem prišel na fakulteto je bilo: 

a.       nisem imel predznanja 

b.      šibko 

c.       dobro 
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Graf 5: Obiskovanje predavanj in vaj pri predmetu Uvod v programiranje 

 

Pri naslednjih dveh vprašanjih nas je zanimala udeležba študentov na vajah in predavanjih. 70 

% študentov redno obiskuje vaje iz predmeta Uvod v programiranje. Slabši rezultati so se 

izkazali pri obiskovanju predavanj, saj jih obiskuje približno tretjina študentov. Domnevamo, 

da je eden glavnih razlogov za slabšo obiskanost predavanj termin, ki so ga predavanja 

zasedla na urniku, to je ponedeljek ob 8. uri zjutraj.  

 

Pri petem in šestem vprašanju nas je zanimalo, koliko nalog so študentje rešili v okviru učenja 

programiranja doma in koliko časa na teden posvetijo učenju programiranja. Odgovori 

študentov so bili precej usklajeni. Polovica študentov je napisala, da so pri samostojnem 

študiju tekom semestra rešili vsaj 100 nalog, dobra tretjina študentov pa je napisala, da so 

doma ponovno rešili vse naloge z vaj. Ostali odgovori se gibljejo med 10 in 50 nalogami. Čas 

učenja programiranja na teden pa se po večini odgovorov giblje med eno in dvema urama.  

 

V raziskavi, kjer so Lahtinenova, Ala-Mutka in Järvinen (2005) iskali najboljši vir literature 

za učenje programiranja, so se za najbolj učinkovit učni material izkazali primeri programov. 

Na področju učinkovitega učenja pa so se v sam vrh pogostih odgovorov uvrstile 

laboratorijske vaje in samostojno reševanje nalog. Enako se je izkazalo tudi pri naši raziskavi. 

Študenti, ki so poleg sodelovanja na vajah tudi doma samostojno reševali naloge, niso imeli 

težav na testiranju. Študentje, ki so se doma učili programiranja, a niso samostojno reševali 

nalog, so se v večini morali ponovno udeležiti testiranja.  

 

0% 

5% 

16% 

79% 

26% 

26% 

32% 

16% 

a.       skoraj nikoli 

b.      manj kot polovico terminov 

c.       nekajkrat sem manjkal 

d.      redno sem hodil 

Prisotnost 

 Kako pogosto sem bil na predavanjih iz Uvoda v programiranje? 

Kako pogosto sem bil na vajah iz Uvoda v programiranje? 
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Graf 6: Učna gradiva, ki jih študenti uporabljajo med pripravami na testiranje 

 

Pri sedmem vprašanju nas je zanimala literatura, ki so jo študentje uporabljali pri učenju 

programiranja. Študentje, ki so se redno udeleževali vaj in predavanj, so se večinoma učili iz 

svojih zapiskov ter podane literature na vajah in predavanjih. Kar 33 % študentov pa si je 

poleg podane literature pomagalo tudi s spletnimi viri.  

 

Pri zadnjem vprašanju splošnega vprašalnika nas je zanimalo, kaj se študentom zdi najtežje 

pri programiranju. Najpogostejši odgovor je bil, da se jim zdi najtežje ideje in zamisli 

pretvoriti v kodo oz. dobiti idejo, ki bi jo znali implementirati v programskem jeziku Python. 

Pogosti odgovori so bili tudi: razumeti problem in začeti, odpravljanje napak, razdeliti 

problem na podprobleme, pravilen zapis programa oz. uporaba funkcij in ukazov za pravilno 

delovanje programa. 

 

Vprašalnik o težavnosti naloge 

V vprašalniku o težavnosti naloge nas je zanimalo, katero nalogo je študent reševal in kako 

zahtevna se mu je zdela. Na podlagi tega smo dobili podatke o težavnosti določene naloge. 

24% 

31% 12% 

33% 

Pri študiju programiranja sem si pomagal z:  

a.       zapiski iz predavanj 

b.      zapiski iz vaj 

c.       viri iz priporočene literature 

d.      spletni viri 
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Graf 7: Ocene težavnosti nalog 

 

Kar 48 % študentom se je naloga zdela srednje težka, 32 % študentom se je naloga zdela 

srednje lahka, 12 % študentom se je naloga zdela lahka in 8 % študentom se je naloga zdela 

težka. Študentje, ki so bili mnenja, da je naloga težka, v večini testiranja niso opravili 

uspešno.  

 

Pri tretjem vprašanju nas je zanimalo, kaj konkretno se jim je zdelo zahtevno glede na podane 

predloge. Upoštevali smo tudi odgovore študentov, ki so nalogo zamenjali. 

12% 

32% 
48% 

8% 

Težavnost naloge: 

LAHKA 

SREDNJE LAHKA 

SREDNJE TEŽKA 

TEŽKA 
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Graf 8: Kaj je bilo težko pri programiranju 

68% 

52% 

40% 

24% 

20% 

48% 

64% 

24% 

28% 

44% 

72% 

68% 

16% 

32% 

16% 

44% 

40% 

20% 

24% 

48% 

32% 

24% 

16% 

20% 

12% 

12% 

16% 

28% 

32% 

28% 

12% 

28% 

32% 

16% 

8% 

8% 

4% 

4% 

28% 

4% 

8% 

4% 

0% 

0% 

8% 

16% 

4% 

4% 

l.         nisem znal prehajati med podatkovnimi tipi 

(npr. celo število -> niz) 

k.       nisem znal učinkovito kombinirati programskih 

konstruktov (npr. zanka in zip, enumerate in rezina…) 

j.        vedel sem kaj naloga zahteva od mene, vendar 

rešitve nisem znal algoritmično zapisati 

i.         nisem vedel kateri programerski koncepti bi 

bili najbolj ustrezni za rešitev problema 

h.      nisem vedel katere podatkovne strukture bi bile 

najbolj ustrezne za rešitev problema 

g.       podprobleme sem razumel, a jih nisem znal 

povezati v delujočo rešitev 

f.        nisem znal razdeliti naloge na obvladljive 

podprobleme 

e.      vedel sem kako naj nekaj zapišem, vendar tega 

nisem znal smiselno uporabiti v nalogi 

d.      vedel sem kako bi nekaj rešil, vendar tega nisem 

znal zapisati v Pythonu 

c.       nisem razumel konceptov, ki so bili v nalogi 

(matematičnih, logičnih) 

b.      nisem razumel kaj naloga želi od mene 

a.       nisem znal začeti naloge 

Kaj konkretno se ti je zdelo zahtevno? 

popolnoma se strinjam večinoma se strinjam delno se strinjam sploh se ne strinjam 
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Izkazalo se je, da študentje v večini niso imeli težav pri razumevanju naloge, ki so jo dobili na 

testiranju. Približno polovica študentov je imela težave pri razumevanju matematičnih in 

logičnih konceptov, kar nas je presenetilo, saj so naloge dobro definirane, ponazorjene s 

primeri ter od študentov zahtevajo poznavanje enostavnih, največkrat osnovnošolskih 

matematičnih konceptov. Problem, ki se pojavi tukaj, se ne nanaša na programerske 

sposobnosti, ampak je v slabem matematičnem predznanju ali v abstraktnem predznanju, ki 

ga študenti ne znajo uporabiti za rešitev problema. Poleg tega smo ugotovili, da jim težave 

povzroča tudi sintaksa programskega jezika Python. To je lahko posledica slabega obiska na 

predavanjih in premalo samostojno rešenih nalog. 48 % študentov se delno strinja, da so znali 

nekaj zapisati, vendar tega niso znali smiselno uporabiti v nalogi. Enak delež študentov je 

razumel podprobleme, vendar jih niso znali povezati v delujočo rešitev. 64 % študentov je 

nalogo znalo razdeliti na obvladljive podprobleme, 52 % študentov je znalo kombinirati 

programske konstrukte in 68 % študentov ni imelo problemov pri prehajanju med 

podatkovnimi tipi. Kot največji problem se je izkazala ustrezna izbira ustreznih 

programerskih konceptov, saj le 24 % študentov tu ni imelo težav. Prav tako je bil problem pri 

algoritmičnem zapisu rešitve, saj se je 28 % študentov popolnoma in 16 % večinoma oziroma 

deloma strinjalo, da so vedeli, kaj naloga zahteva od njih, vendar tega niso znali algoritmično 

zapisati.  

 

Če povzamemo rezultate, bi lahko rekli, da študentje nimajo težav začeti nalogo in jo 

razumejo, nimajo težav pri razdelitvi naloge na obvladljive podprobleme in pri prehajanju 

med podatkovnimi tipi. Probleme pa jim povzročajo: 

 matematični koncepti,  

 sintaksa programskega jezika Python,  

 povezava podproblemov v delujočo rešitev,  

 uporaba ustreznih podatkovnih struktur in programerskih konceptov,  

 algoritmičen zapis rešitve ter 

 kombiniranje programskih konstruktov. 

 

Pri četrtem vprašanju pa nas je zanimalo, ali so študenti že reševali kakšno podobno nalogo, 

kot so jo dobili na testiranju, kajti pri reševanju problemov si lahko pogosto pomagamo z 

rešitvami podobnih nalog. Približno polovica študentov (52 %) je na to vprašanje odgovorila 
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pritrdilno. Večinoma gre za študente, ki so redno obiskovali vaje in predavanja pri predmetu 

Uvod v programiranje.  

 

Pri petem vprašanju nas je zanimalo, ali študentje menijo, da bi se dalo rešitev, ki so jo 

zapisali, napisati krajše. 28 % študentov meni, da je njihova rešitev najbolj elegantna in se je 

ne bi dalo zapisati krajše, 24 % študentov na to vprašanje sploh ni odgovorilo, 48 % študentov 

pa meni, da bi se jo dalo. Najpogostejši odgovori, zakaj niso naloge zapisali krajše, so bili:  

 spomnil sem se le te rešitve, 

 večji pregled nad kodo, 

 krajši zapis ukazov, 

 neznanje programskega jezika Python in 

 uporaba programskih konceptov, ki jih najbolje poznam. 

Dobro je, da se študentje zavedajo, da za vsako nalogo obstaja veliko različnih rešitev, s 

katerimi lahko rešimo problem, in da prav zagotovo obstaja tudi elegantnejša rešitev, do 

katere bodo znali priti z nekaj več izkušnjami in znanja programiranja. 

 

Pri zadnjem vprašanju smo študente, ki so zamenjali nalogo za testiranje, ponovno vprašali o 

težavnosti naloge. Rezultate smo interpretirali kar pri tretjem vprašanju, saj gre za enako 

razpredelnico. 

 

Analiza rešitev izpitov 

Celotno analizo rešitev bomo izvedli v okviru magistrskega dela. V tekočem poglavju bomo 

podali le primer analize naloge, ki so jo študenti najslabše reševali na 1. pisnem izpitu dne 31. 

01. 2013.  

 

Naloga
1
: 

 

Študijsko leto 2012/13, 1. Izpitni rok (31. 01. 2013), 5. naloga 

Ker se imena kraljev v posameznih kraljevinah pogosto ponavljajo, se njihovim imenom doda 

še številka, da se natančno ve, za katerega kralja gre. V angleški zgodovini je bilo kar nekaj  

                                                 

1
 Izvirnik naloge je objavljen v delovnem gradivu »Naloge za ponavljanje« v spletni učilnici predmeta Uvod v 

programiranje, Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, za študijsko leto 2011/12. 
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kraljev z imenom Henry (Henry I, Henry II, . . . , Henry VIII). Uporabnik vpiše podatke o 

vladarjih. V prvi vrstici je število vladarjev, tej pa sledijo vsa njihova imena. Izpiši jih v istem 

vrstnem redu. Imenom, ki se ponovijo večkrat, pa dodaj še zaporedno številko. Predpostaviš 

lahko naslednje: 

 vsa imena bodo zapisana z malimi črkami, le začetnica bo velika; 

 vse imena bodo enobesedna; 

 imen ne bo več kot 20. 

Primer vhoda: Izpis: 

10  

Edward Edward 1 

Mary Mary 

Henry Henry 1 

Richard Richard 

Henry Henry 2 

Henry Henry 3 

Charles Charles 1 

William William 

Charles Charles 2 

Edward Edward 2 

 
 

 

Primer začetniške rešitve: 

imena=["Edward", "Mary", "Henry", "Richard", "Henry", "Henry", 

"Charles", "William", "Charles", "Edward"] 

imena_brez_ponavljanj = [] 

for ime in imena: 

    if ime not in imena_brez_ponavljanj: 

        imena_brez_ponavljanj.append(ime) 

 

stevci_imen=[] 

for ime in imena_brez_ponavljanj: 

    stevci_imen.append(imena.count(ime)) 

 

zac_imena=[] 

for ime in imena: 

    zac_imena.append(ime) 

    if stevci_imen[imena_brez_ponavljanj.index(ime)]>1: 

        print(ime, zac_imena.count(ime)) 

    else: 

        print(ime) 
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Koncepti (minimalni standard): 

 ustvarjanje seznama in dodajanje elementov na konec seznama; 

 seznami: sprehod preko seznama s for zanko; 

 metoda index: iskanje pozicije določenega elementa v seznamu; 

 metoda count: štetje ponovitve elementa. 

 

Ideja: 

Zgradimo dva dodatna seznama: seznam imen brez ponavljanja (imena_brez_ponavljanj) in 

seznam števil ponovitev vsakega imena (stevci_imen). Končni izpis realiziramo tako, da se 

sprehajamo skozi osnovni seznam, gradimo začasni seznam (zac_imena) in če v seznamu 

stevci_imen nastopa ime več kot enkrat, izpišemo ime in trenutno število ponovitev tega 

imena, sicer izpišemo le ime. 

 

Primer kratke, elegantne rešitve: 

imena=["Edward", "Mary", "Henry", "Richard", "Henry", "Henry", 

"Charles", "William", "Charles", "Edward"] 

for i, ime in enumerate(imena): 

    if imena.count(ime) == 1: 

        print(ime) 

    else: 

        print(ime, imena[:i].count(ime) + 1) 

 

Koncepti: 

 rezine: rezine od indeksa do konca, rezine od začetka do indeksa (napredno); 

 seznami: sprehod preko seznama s for zanko; 

 funkcija enumerate: za rešitev je potrebno imeti/poznati pozicijo trenutnega elementa 

v seznamu; 

 metoda count: za rešitev je potrebno prešteti ponovitve elementa do trenutne pozicije 

in prišteti 1, ker metoda count ne šteje trenutne pozicije. 
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Ideja: 

Z metodo count najprej preverimo, ali se ime v seznamu pojavi le enkrat. Če se, potem samo 

izpišemo. Sicer preštejemo, kolikokrat se je ime pojavilo do te pojavitve (ne vključno), 

prištejemo 1 in izpišemo. 

 

Razlike med rešitvama: 

Razlika med začetniško in kratko, elegantno rešitvijo je v poznavanju programskih 

konstruktov in sočasnem povezovanje le-teh (rezine, funkcije, metode nad seznami). Za obe 

rešitvi je potrebno obvladovanje seznamov, sprehajanje skozi seznam, ustvarjanje novih 

seznamov ter identificiranje pozicij posameznih elementov. 

 

Možni vzroki za slabše reševanje opisane naloge in predlogi za lajšanje težav: 

Naloga je najbolj enostavno rešljiva z uporabo rezin. Rezina je del seznama, opišemo jo z 

indeksom prvega elementa in indeksom elementa, ki ga ne želimo več vključiti v rezino (npr. 

imena[:i], naslovi podseznam, ki vključuje vse elemente od začetka do i-tega elementa, brez 

njega). 

Pri tej nalogi naslavljamo elemente seznama od začetka do i-tega elementa. Študent mora 

vedeti, da lahko dobi vrednost indeksa elementa, ki jo potrebuje za definiranje rezin, preko 

funkcije enumerate. 

 

Pri programerjih začetnikih v skladu s strokovno literaturo in ugotovitvami iz prejšnjega 

poglavja domnevamo, da je težavno kombiniranje koncepta rezin s for zanko, funkcijo 

enumerate in funkcijo count. Matematično gledano gre pri obeh rešitvah za sprehode skozi 

sezname s sprotnimi štetji in prav kombiniranje več opravil običajno povzroča težave pri 

reševanju nalog. Tudi pri anketi, ki smo jo izvedli pri testiranju z računalnikom, se je 

izkazalo, da kombiniranje programskih konceptov povzroča težave približno polovici 

študentov. Glede na slabe rezultate pri reševanju omenjene naloge bi pričakovali večji 

odstotek, vendar predvidevamo, da študentom dela probleme že uporaba posameznih 

zapletenih konceptov. To nam pokaže tudi visok odstotek študentov, ki ne znajo problema 

algoritmično zapisati. 
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Študentom, ki kažejo slabše razumevanje te naloge, predlagamo reševanje enostavnih 

primerov, ki vključujejo uporabo rezin. Cilj je, da študent najprej razume posamezne 

koncepte, ki jih potem postopoma nadgrajuje s kombiniranjem različnih konceptov. Npr. 

rezinam dodamo sprehode skozi sezname, funkcijo enumerate ipd. 

 

4.6.  Nadaljnje delo 

V okviru magistrskega dela bomo identificirali naloge, ki povzročajo največ težav, in jih 

povezali s koncepti, ki jih naloge preverjajo. Predlagali bomo tudi možne scenarije za lajšanje 

in odpravljanje težav.  
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5. ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu smo predstavili programski jezik Python v primerjavi s programskim 

jezikom Pascal, ki je bil zasnovan za izobraževalne namene. Zaradi pregledne programske 

kode in preproste sintakse se nam zdi tudi Python primeren kot prvi jezik za učenje 

programiranja. Poleg tega je dovolj zmogljiv programski jezik, v katerega lahko vključimo 

številne knjižnice, tako da je primeren ne samo za učenje, temveč tudi za kasnejše napredno 

programiranje. Ker se je s študijskim letom 2012/13 na Pedagoški fakulteti programski jezik 

Pascal zamenjal s programskih jezikom Python, smo naredili analizo, koliko študentov 

uspešno opravi predmet Uvod v programiranje. Izkazalo se je, da ga le približno polovica 

študentov uspešno opravi že na prvem izpitnem roku. V diplomskem delu smo izpostavili tudi 

algoritmično razmišljanje, ki je eno ključnih področij računalniške pismenosti in bi ga lahko 

opredelili kot nabor različnih sposobnosti, ki so povezane z ustvarjanjem in razumevanjem 

algoritmov. Učenje programiranja je tudi bogat vir izkušenj problemskega učenja, saj študenti 

preizkušajo različne poti in iščejo načine za reševanje problemov. 

 

Na podlagi pregledane strokovne literature smo povzeli nekaj opredelitev in raziskav, ki se 

nanašajo na težavnost uvodnega programiranja. Na podlagi empirične raziskave smo 

ugotovili, kako študentje 1. letnikov Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer računalništvo z 

vezavami, doživljajo uvodno programiranje. Ugotovili smo, da velika večina študentov pred 

vstopom na fakulteto nima predznanja programiranja. Kot najbolj uspešen vir učenja 

programiranja se je izkazalo redno sodelovanje na vajah pri predmetu Uvod v programiranje 

ter samostojno reševanje nalog.  

 

Pri nalogah, ki so jih študenti reševali na testiranju z računalnikom, so se za najtežje koncepte 

in veščine izkazali: razumevanje matematičnega ozadja nalog, obvladovanje sintaktičnih 

posebnosti programskega jezika, povezovanje podproblemov v delujočo rešitev, uporaba 

podatkovnih struktur, uporaba programerskih konceptov, algoritmičen zapis problema in 

kombiniranje programskih konstruktov. Prav tako smo pri analizi rešitev najslabše rešene 

naloge izpita ugotovili, da jim težavo povzroča sočasno kombiniranje več konceptov znotraj 

enega problema. 
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Priloga 1: Splošni vprašalnik  

VPRAŠALNIK O TEŽAVNOSTI PRI PROGRAMIRANJU - Splošna vprašanja 

Ime in priimek: __________________________ 

Vpisna številka: __________________________ 

 

1. Pred predmetom Uvod v programiranje sem programiral: 

a. nikoli 

b. poznal sem osnove programiranja 

c. programirati sem se učil v srednji šoli 

d. programirati sem se učil na drugi fakulteti 

e. sem programer 

f. drugo:_____________________________________________________________ 

 

2. Moje predznanje iz Pythona, ko sem prišel na fakulteto, je bilo: 

a. nisem imel predznanja 

b. šibko 

c. dobro 

d. odlično 

e. drugo:_____________________________________________________________ 

 

3. Kako pogosto sem bil na vajah iz Uvoda v programiranje? 

a. skoraj nikoli 

b. manj kot polovico terminov 

c. nekajkrat sem manjkal 

d. redno sem hodil 

 

4. Kako pogosto sem bil na predavanjih iz Uvoda v programiranje? 

a. skoraj nikoli 

b. manj kot polovico terminov 

c. nekajkrat sem manjkal 

d. redno sem hodil 

 

5. Koliko nalog sem samostojno rešil v okviru učenja doma? ______________________ 

 

6. Koliko ur sem povprečno porabil na teden za študij programiranja doma? ________ 

 

7. Pri študiju programiranja sem si pomagal z: (možnih več odgovorov) 

a. zapiski iz predavanj 

b. zapiski iz vaj 

c. viri iz priporočene literature 

d. spletnimi viri 

e. video-tečaji 

f. drugo:_____________________________________________________________ 

 

8. Kaj se mi zdi najtežje pri programiranju? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

Priloga 2: Vprašalnik o nalogi 

VPRAŠALNIK O TEŽAVNOSTI PRI PROGRAMIRANJU - Vprašanja o nalogi 

Ime in priimek: __________________________ 

Vpisna številka: __________________________ 

 

1. Vpiši ime naloge, ki si jo reševal:  ___________________________________________ 

 

2. Oceni težavnost naloge: (Ustrezno obkroži) 

 

LAHKA                 SREDNJE LAHKA                 SREDNJE TEŽKA                TEŽKA 

 

3. Kaj konkretno se ti je zdelo zahtevno? (Ustrezno označi) 

 

 sploh se 

ne 

strinjam 

 

delno se 

strinjam 

večinoma 

se 

strinjam 

 

popolnoma 

se strinjam 

a. nisem znal začeti naloge      

b. nisem razumel, kaj naloga želi od mene     

c. nisem razumel konceptov, ki so bili v 

nalogi (matematičnih, logičnih) 

    

d. vedel sem, kako bi nekaj rešil, vendar tega 

nisem znal zapisati v Pythonu 

    

e. vedel sem, kako naj nekaj zapišem, vendar 

tega nisem znal smiselno uporabiti v nalogi 

    

f. nisem znal razdeliti naloge na obvladljive 

podprobleme 

    

g. podprobleme sem razumel, a jih nisem znal 

povezati v delujočo rešitev 

    

h. nisem vedel, katere podatkovne strukture bi 

bile najbolj ustrezne za rešitev problema 

    

i. nisem vedel, kateri programerski koncepti 

bi bili najbolj ustrezni za rešitev problema 

    

j. vedel sem, kaj naloga zahteva od mene, 

vendar rešitve nisem znal algoritmično 

zapisati 

    

k. nisem znal učinkovito kombinirati 

programskih konstruktov (npr. zanka in 

zip, enumerate in rezina, …) 

    

l. nisem znal prehajati med podatkovnimi tipi 

(npr. celo število -> niz) 

    

 

4. Ali si že reševal kakšno podobno nalogo? (Obkroži)         DA         NE 



 

 

 

Če si odgovoril »DA«, na kratko opiši specifikacijo te naloge: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5. Ali se ti zdi, da bi se dalo tvojo rešitev napisati krajše? (Obkroži)         DA         NE 

a. Če si odgovoril »DA«, kakšni so bili razlogi, da je nisi? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

b. Katere programske strukture (metode, funkcije, …) bi lahko uporabil, da bi bila 

rešitev elegantnejša? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

6. Ali si zamenjal nalogo? (Obkroži)         DA         NE 

Če si obkrožil »DA«, vpiši ime naloge, ki si jo zamenjal: _____________________________ 

Izpolni spodnjo razpredelnico še za nalogo, ki si jo zamenjal. 

 sploh se 

ne 

strinjam 

 

delno se 

strinjam 

večinoma 

se 

strinjam 

 

popolnoma 

se strinjam 

a. nisem znal začeti naloge      

b. nisem razumel, kaj naloga želi od mene     

c. nisem razumel konceptov, ki so bili v 

nalogi (matematičnih, logičnih) 

    

d. vedel sem, kako bi nekaj rešil, vendar tega 

nisem znal zapisati v Pythonu 

    

e. vedel sem, kako naj nekaj zapišem, vendar 

tega nisem znal smiselno uporabiti v nalogi 

    

f. nisem znal razdeliti naloge na obvladljive 

podprobleme 

    

g. podprobleme sem razumel, a jih nisem znal 

povezati v delujočo rešitev 

    

h. nisem vedel, katere podatkovne strukture bi 

bile najbolj ustrezne za rešitev problema 

    

i. nisem vedel, kateri programerski koncepti 

bi bili najbolj ustrezni za rešitev problema 

    

j. vedel sem, kaj naloga zahteva od mene, 

vendar rešitve nisem znal algoritmično 

zapisati 

    

k. nisem znal učinkovito kombinirati 

programskih konstruktov (npr. zanka in 

zip, enumerate in rezina, …) 

    

l. nisem znal prehajati med podatkovnimi tipi 

(npr. celo število -> niz) 

    

 


