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Povzetek
V magistrskem delu obravnavamo ugotavljanje računalniškega znanja, ki ga učenci pridobijo
z aktivnostmi Računalništvo brez računalnika. Najprej opredelimo, kaj sploh je računalniško
znanje in kaj so računalniški koncepti, ter se posvetimo sodobnim pristopom k poučevanju
računalništva, kjer je v ospredju reševanje problemov, uresničujemo pa jih lahko z
aktivnostmi Računalništvo brez računalniki in z nalogami s tekmovanja Bober. V empiričnem
delu nas zanima, ali je ugotavljanje znanja, pridobljenega z aktivnostmi za učenje
računalništva brez računalnika, z nalogami tipa Bober, primerno. Kriterijsko veljavnost
preverimo z vzporednim ugotavljanjem znanja preko pisnega preizkusa in intervjuja,
vsebinsko veljavnost pa preverjamo s primerjalno analizo ekspertnih mnenj. Da bi učiteljem
neobveznega izbirnega predmeta računalništvo približali omenjen način ugotavljanja znanja,
aktivnostim Računalništvo brez računalnika pripišemo naloge s tekmovanja Bober.

Ključne besede: računalniško znanje, Računalništvo brez računalnika, naloge Bober,
ugotavljanje znanja, veljavnost

Abstract
The master thesis discusses assessment of computer science knowledge, which students
achieved with »Computer Science Unplugged« activities. First off we define what exactly
computer science knowledge is and what the computer science concepts are. Then we get over
to the modern approaches of teaching computer science, where the emphasis is problem
solving. These approaches can be realized with »CS Unplugged« activities and Bebras tasks.
The aim of the empirical part is to research whether assessment of knowledge, achieved with
»CS Unplugged« activities, with Bebras tasks and similar are suitable. We check criterion
validity through test and interviews with students and content validity with analyzing
computer science experts' opinion. We also prepared practical suggestions for assessing
knowledge achieved with »CS Unplugged« activities with help of Bebras tasks.

Keywords: computer science knowledge, Computer Science Unplugged, Bebras tasks,
assessment, validity
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1. Uvod
Od izobraževanja v šoli pričakujemo, da bo obogatilo življenja učencev in razvijalo njihove
veščine, ki jim bodo v življenju dobro služile. Pričakujemo, da bodo učenci po zaključku
izobraževanja opremljeni z znanjem in načinom razmišljanja, ki bo uporabno v svetu, ki še ne
obstaja, da se bodo lahko spoprijeli s tehnologijo, ki še ni izumljena, da bodo kos tehničnim in
etičnim izzivom, ki se jih še niti ne zavedamo. Zato je izrednega pomena izobraževanje z
dolgoročno veljavnostjo, čeprav se nam zdijo pomembne predvsem kratkoročne uporabne
spretnosti (Peyton Jones et al., 2013).
Disciplino določa korpus znanja – teoretični okvir, ki vključuje ideje in koncepte, uporabne v
širšem kontekstu. Za disciplino je značilna množica tehnik in metod, uporabnih pri reševanju
problemov in razvijanju znanja, način razmišljanja in dela, ki sta drugačna od ostalih
disciplin, kljub razvoju in napredku je značilna tudi dolga življenjska doba in neodvisnost od
specifičnih tehnologij (prav tam).
Taka disciplina je tudi računalništvo.
V zadnjih letih smo na področju izobraževanja računalništva priča spremembam, ki vodijo v
smer dolgoročno uporabnega znanja – od učenja spretnosti, k učenju konceptov. Ta korak je
bil potreben, saj zaradi hitrega napredka tehnologije niti učitelji niso več mogli slediti svojim
učencem, poleg tega pa se svet čedalje bolj usmerja v ustvarjanje lastnih inovacij, razvijanje
idej, reševanje problemov – in šola bi učencem naredila veliko uslugo, če bi jih na to vsaj
deloma pripravila. V tej »revoluciji« poučevanja računalništva je treba omeniti delovno
skupino Computing at School in poročilo Shutdown or restart, ki sta bila v Angliji pomembna
pri preoblikovanju pouka računalništva in pri zavedanju pomembnosti računalniških vsebin za
vse učence. Učenci se tako pri računalništvu spoznavajo npr. z algoritmi, programi, podatki in
komunikacijskimi storitvami, pri vsem tem pa je pomembno reševanje problemov.
Obrat v viziji izobraževanja računalništva zahteva nove, drugačne načine poučevanja, še
vedno pa je pridobljeno znanje treba preveriti in oceniti. Prav ugotavljanje računalniškega
znanja je bistvo tega magistrskega dela. Z magistrskim delom smo namreč želeli učiteljem
neobveznega izbirnega predmeta računalništvo predstaviti način za ugotavljanje znanja, ki ga
učenci pridobijo pri predmetu. Za ugotavljanje znanja smo uporabili naloge s tekmovanja
Bober oz. naloge, podobne tem.
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2. Računalništvo in računalniško znanje
Računalništvo je disciplina (kot npr. matematika ali fizika), ki raziskuje temeljna načela in
ideje, ne pa tehnologije in veščin, čeprav zadnje pripomorejo k osvetlitvi načel in idej.
Računalništvo se osredotoča na delovanje računalnikov in računalniških sistemov, kako so ti
ustvarjeni in programirani. Računalništvo vključuje študijo algoritmov in podatkovnih
struktur, razumevanje računalniških sistemov in omrežij, interakcijo človek – računalnik
(dostopnost računalnikov ljudem), zajema pa tudi vprašanje, kako delujejo računalniki (vrata,
binarna aritmetika, digitalna strojna oprema) (Peyton Jones, 2009).
Glavna računalniška področja, na podlagi katerih lahko ločimo tudi študijske programe
računalništva, so: računalniški inženiring, računalniška znanost, informacijski sistemi,
informacijska tehnologija ter razvoj programske opreme (Shackelford, et al., 2006).
Association for Computing Machinery (ACM) in IEEE Computer Society sta leta 2013
objavila smernice za dodiplomski študijski program računalništva, ki zajemajo tudi
definiranje oz. posodobitev t. i. korpusa znanja (ang. body of knowledge) računalništva. Ta
določa disciplino in vključuje širše sprejete ideje, koncepte in teoretski okvir, ki se mu ideje in
koncepti prilegajo. Korpus znanja računalništva je organiziran kot množica 18 področij znanja
računalništva, aktualnih tem, ki ustrezajo tudi glavnim področjem študija računalništva.
Področja so med seboj povezana in koncepti iz enega področja dopolnjujejo oz. nadgrajujejo
koncepte drugega področja. Področja znanja, ki tudi pripomorejo k oblikovanju učnih načrtov
na različnih ravneh, so (Peyton Jones, Mitchell, & Humphreys, 2013; The Joint Task Force on
Computing Curricula, 2013):
-

algoritmi in kompleksnost,
arhitektura in organizacija,
izračunavanje,
diskretne strukture,
grafika in vizualizacija,
interakcija človek-računalnik,
zavarovanje informacij in varnost,
upravljanje z informacijami,
inteligentni sistemi,
omrežja in komunikacije,
operacijski sistemi,
razvoj na osnovi platforme,
vzporedno in porazdeljeno računanje,
programski jeziki,
osnove razvoja programske opreme,
razvoj programske opreme,
osnove sistemov,
družbeni vidiki in strokovne prakse.

Računalništvo je torej akademska disciplina s svojim korpusom znanja, ki učence opremi, da
postanejo bolj neodvisni, da postanejo evalvatorji, pa tudi ustvarjalci novih tehnologij
(Curzon, Dorling, Ng, Selby, & Woolard, 2014).
Poučevanje računalništva se po svetu razvija v to smer, da učenci ne pridobijo le znanja,
temveč tudi edinstven način razmišljanja in reševanja problemov, kar pripomore k temu, da
bolj in bolje razumejo tudi digitalni svet. To imenujemo računalniško razmišljanje (ang.
computational thinking) (Curzon et al., 2014).
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Wingova, ki je zaslužna za popularizacijo ideje računalniškega razmišljanja, je têrmin
definirala kot: »miselni procesi, ki so vključeni pri formuliranju problemov in njihovih
rešitev, pri čemer so rešitve v taki obliki, da jih lahko učinkovito izvaja informacijskoprocesni agent.« Ta agent je lahko človek, računalnik, ali kombinacija obojega (Cuny, Snyder
& Wing, 2010, v Curzon et al., 2014; Wing, 2006, v Curzon et al., 2014). Računalniško
razmišljanje je vrsta analitičnega razmišljanja, povezujemo pa ga z logičnim, sistemskim,
algoritmičnim in vzporednim razmišljanjem. Računalniško razmišljanje je deloma
matematično razmišljanje v smislu pristopa k reševanju problemov, je deloma inženirsko
razmišljanje v smislu pristopa k ustvarjanju in evalvaciji kompleksnih sistemov, ki v realnosti
delujejo, in je deloma znanstveno razmišljanje v smislu pristopa k razumevanju
izračunljivosti, inteligence, uma in človekovega vedenja (Wing, 2008; Wing 2010).
Temeljni koncepti, ki jih vključuje računalniško razmišljanje, so algoritmično razmišljanje,
evalvacija, dekompozicija, abstrakcija in posplošitev (Selby & Woollard, 2013, v Curzon et
al., 2014). Bistvo algoritmičnega razmišljanja je strategija reševanja problemov, kjer korake, s
katerimi bomo prišli do rešitve, jasno opredelimo. Lepota te strategije je, da koraki, ki so
pravzaprav navodila, ob natančnem upoštevanju vodijo do rešitve danega problema, pa tudi
do rešitev podobnih problemov. Evalvacija je proces, v okviru katerega se prepričamo, da je
dobljena algoritmična rešitev dobra in z njo dosežemo zastavljen cilj. Evalviramo lastnosti
algoritma – vprašamo se, ali je algoritem pravilen, dovolj hiter, ekonomičen z vidika virov,
enostaven za uporabo ipd. Dekompozicija je način gledanja na kompleksen problem,
algoritem, proces ali sistem kot na razčlenjene dele. Posamezne dele lažje razumemo, rešimo,
razvijamo in evalviramo. Z abstrakcijo o problemu ali sistemu lažje razmišljamo, kar
naredimo tako, da odstranimo nepotrebno kompleksnost, in sicer s skrivanjem nekaterih
podrobnosti. Ključ do uspeha je izbrati pravo podrobnost, s katero si bomo problem
poenostavili, vendar ob tem ne bomo izgubili ničesar, kar bi bilo za pot do rešitve pomembno.
S takim pristopom si olajšamo ustvarjanje kompleksnejših algoritmov in sistemov.
Posplošitev pa je način reševanja problemov s pomočjo že rešenih problemov. Algoritem, ki
reši določen problem, prilagodimo do take oblike, da je primeren za reševanje cele množice
podobnih problemov. To splošno rešitev nato uporabimo takrat, ko se srečamo s podobnimi
problemi (Curzon et al., 2014).
Kombinacija teh petih tehnik predstavlja način za reševanje problemov, ti koncepti pa so tudi
del uveljavljenega sistema za oblikovanje projektov v poslovnem, akademskem in
znanstvenem svetu (prav tam).
Naše življenje je v 21. stoletju močno prežeto s tehnologijo, večina si življenja brez
računalnika sploh ne predstavlja več. Z računalniškim razmišljanjem bolje razumemo
tehnologijo in jo uporabljamo inovativno, ustvarjalno, obenem pa kritično, zato sodobni učni
načrti za računalništvo namenjajo poudarek razvoju razmišljanja in pridobivanju znanj, ki
pomagajo pri reševanju problemov in iskanju rešitev.
2.1. Računalniški koncepti
Učni načrt za računalništvo se mora opirati na računalniške koncepte, ki so pomembni za
splošno izobrazbo; in ker se računalništvo neprestano razvija, mora šola učence opremiti z
znanjem računalništva, ki bo uporabno in pomembno tudi v prihodnosti. Pri tem so ključne
temeljne ideje računalništva (ang. fundamental ideas) (Zendler & Spannagel, 2008).
Jerome Seymour Bruner je načelo poučevanja formuliral kot učne ure, ki temeljijo na
strukturi znanosti, ki jo določajo temeljne ideje. Njegovo vodilo je bilo, da nas učenje
pripravlja na uspešnejše življenje v prihodnosti. Da bi se mogli soočati s spremembami, s
3

katerimi se bomo srečali kasneje v zasebnem življenju, na gospodarskem področju in na
splošno v družbi, je potreben prenos pridobljenega znanja v nove situacije. Prenos znanja je
lahko specifičen, če je nova situacija že poznana in je treba rešitev situacije le malenkostno
spremeniti, da jo lahko uporabimo. Po navadi gre za kratkotrajno uporabo ročnih spretnosti z
bolj ali manj določenim področjem. Prenos znanja pa je nespecifičen, če gre za dolgoročne,
vseživljenjske učinke. V tem primeru se poleg ročnih spretnosti učimo temeljnih pojmov,
načel in načinov razmišljanja (temeljne ideje), razvijamo stališče do učenja, do raziskovanja,
naših dosežkov, domnev, ugotovitev. V primerjavi s specifičnim prenosom znanja, gre tu za
meta-raven (Schwill, 1994).
Zendler in Spannagel (2008) sta namesto têrmina temeljne ideje uporabila têrmin osrednji
koncepti (ang. central concepts).
»Koncept je enota znanja, določena z unikatno kombinacijo značilnosti« (ISO 1087-1, 2000).
Koncepti se razlikujejo od têrminov, ki le označujejo koncepte in od dejstev, ki se sklicujejo
na koncepte, medtem ko so ideje idealizirane predstave, katerih ciljev ne moremo izkusiti.
Ideje človeka vodijo k raziskovanju in učenju uma, da razširi znanje k ciljem, ki pa jih
verjetno ne bo dosegel (Bunge, 1967, v Zendler & Spannagel, 2008; Schwill, 2004, v Zendler
& Spannagel, 2008). Avtorja sta têrmin temeljne ideje zamenjala z osrednjimi koncepti, da bi
tako poudarila osredotočenost na koncepte pri oblikovanju pouka in učnega načrta, pa tudi
zato, da bi se izognila prizvoku besede »fundamentalist«, ki ga ima lahko Brunerjev têrmin v
angleškem jeziku (Zendler & Spannagel, 2008).
Kriteriji, po katerih določamo, ali je dani koncept osrednji koncept ali ne, izhajajo iz kriterijev
za temeljne ideje računalništva, ki jih je določil Schwill (prav tam).
- Horizontalni kriterij: Koncept lahko opazimo in je uporaben na več različnih načinov
na različnih področjih računalništva.
- Vertikalni kriterij: Koncept lahko prikažemo in poučujemo na vseh stopnjah
učenčevega razvoja (od vrtca do študentov). Ta kriterij napeljuje na t. i. spiralni
kurikulum, pri katerem temo v različnih časovnih obdobjih večkrat »obiščemo«,
vsakič na bolj poglobljeni ravni.
- Časovni kriterij: Koncept lahko spremljamo tekom zgodovinskega razvoja in bo
aktualen tudi na dolgi rok, v prihodnosti. Kriterij je aktualen še posebej pri
računalništvu.
- Kriterij razuma: Koncept je povezan z vsakodnevnim življenjem, o njem govorimo,
razmišljamo. Ta vidik je izredno pomemben za razumevanje (abstraktnih) konceptov,
kjer učenci koncept povežejo z vsakodnevno izkušnjo.
Zendler in Spannagel (2008) sta po vrsti subjektivno določenih katalogov računalniških
konceptov naredila empirično raziskavo, kjer je 37 ekspertov (profesorjev računalništva)
določalo prej omenjene kriterije računalniškim konceptom, ki se vsaj desetkrat pojavijo v
sistemu ACM Computing Classificaton System. Na podlagi rezultatov sta sklepala o osrednjih
vsebinskih konceptih za izobraževanje računalništva, ki so: problem, podatek, računalnik, test,
algoritem, proces, sistem, informacija, jezik, komunikacija, programska oprema, program,
izračun, struktura in model. Pri tem je prvih 5 konceptov še posebej pomembnih v
izobraževanju, najpomembnejši računalniški koncept pa je algoritem.
Na drugi strani pa imamo pristop, ki v ospredje postavlja proces kot vsebino. Pristop sta
oblikovala Parker in Rubin, poudarja pa znanstvene metode. Gre za učne procese, kot so npr.
reševanje problemov, utemeljevanje, odločanje (Zendler, Spannagel & Klaudt, 2011).
Zendler, Spannagel in Klaudt (2008) so se lotili tudi empirične raziskave, kjer so se
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osredotočili na procese, pomembne pri oblikovanju učne ure in učnega načrta. Na podoben
način kot pri prvi raziskavi so oblikovali seznam 16 osrednjih procesnih konceptov, ki so:
reševanje in zastavljanje problemov, analiziranje, posploševanje, iskanje povezav,
klasificiranje, raziskovanje, urejanje, komuniciranje, predstavljanje, kategoriziranje, iskanje
vzročno-posledičnih povezav, primerjanje, sodelovanje, ustvarjanje in izumljanje, prenašanje,
izpraševanje.
Kombiniranje vsebinskih in procesnih konceptov izpolnjuje zahteve konstruktivističnega
pristopa k poučevanju, saj s kombinacijo dosežemo pri učencu aktivno gradnjo znanja in
razvijanje miselnih veščin. Eksperti na področju računalništva so sodelovali v raziskavi, v
kateri so določili kombinacije vsebinskih in procesnih konceptov – bloke, ki so ustrezni in
pomembni pri poučevanju računalništva. Najpomembnejša aktivnost pri poučevanju
računalništva je glede na rezultate analiziranje problemov. Vsebinski koncepti problema,
model, algoritem, struktura, informacija in podatek se dobro povezujejo z bolj abstraktnimi
procesnimi koncepti: kategoriziranje, klasificiranje, posploševanje, iskanje vzročnoposledičnih odnosov. Vsebinski koncepti programska oprema, program, jezik, izračun, sistem,
proces in test pa se povezujejo s konkretnimi aktivnostmi: preiskovanje, reševanje in
zastavljanje problemov, ustvarjanje, izumljanje. Rezultati te raziskave potrjujejo pomembnost
računalniških tem, kot so reševanje problemov, algoritmično razmišljanje, pogled na nivoju
sistema, povezovanje teorije in prakse (Zendler et al., 2011).
2.2. Računalništvo v osnovnošolskih učnih načrtih
V podpoglavju bomo naredili pregled računalniških tem, ki jih obravnavajo učni načrti za
računalništvo treh izbranih držav: Slovenije, Združenega kraljestva in Indije. Poudariti
moramo, da obravnavan slovenski učni načrt zajema računalništvo, kakršnega spoznavajo
učenci v drugem triletju osnovnošolskega izobraževanja, učna načrta Združenega kraljestva in
Indije pa zajemata celotno osnovnošolsko izobraževanje.
2.2.1. Slovenija
V šolskem letu 2014/2015 se je na nekaterih slovenskih osnovnih šolah v drugem triletju (4.,
5. in 6. razred) pričelo izvajanje novega neobveznega izbirnega predmeta računalništvo. Do te
uvedbe so slovenski osnovnošolci računalništvo poznali le kot izbirni predmet v tretjem
triletju osnovnošolskega izobraževanja, ki se še vedno izvaja v enaki obliki kot doslej. Izbirni
predmet v tretjem triletju je sestavljen iz treh delov: urejanje besedil, multimedija in
računalniška omrežja. S temi vsebinami učence predvsem računalniško opismenjujemo,
vendar pa je računalništvo vse prej kot le računalniška pismenost – urejanje besedila,
oblikovanje prosojnic ipd. v določenem programskem okolju.
Učni načrt za neobvezni izbirni predmet računalništvo je pripravljen tako, da se učenci v
okviru predmeta srečajo z različnimi področji računalništva. Poudarek je na seznanjanju s
temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi – neodvisno od programske opreme (Krajnc et
al., 2013).
»Učenci se pri računalništvu seznanjajo s tehnikami in metodami reševanja problemov in
razvijajo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov in njihov vpliv
na družbo« (Krajnc et al., 2013, str. 4). Bistvo spoznavanja računalniških konceptov in
razvijanja algoritmičnega načina razmišljanja je usvajanje trajnih znanj, spretnosti in veščin,
ki jim tudi hiter razvoj tehnologije ne more zmanjšati vrednosti. Pomembno je tudi dejstvo, da
so pridobljena znanja, spretnosti in veščine uporabne in koristne tako pri drugih predmetih,
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kot tudi pri dejavnostih, s katerimi se učenci srečujejo in se bodo srečevali izven šole,
pripomorejo pa tudi k razvoju digitalnih kompetenc (Krajnc et al., 2013).
Neobvezni predmet računalništvo obsega v vsakem razredu (4. 5. in 6. razred) po 35 ur,
skupaj 105 ur. Operativne cilje so snovalci učnega načrta razporedili v pet sklopov (prav tam):
-

algoritmi,
programi,
podatki,
reševanje problemov,
komunikacija in storitve.

Cilji, ki jih najdemo v učnem načrtu za neobvezni predmet računalništvo, zajemajo
spoznavanje in razumevanje pojmov in konceptov, razvijanje algoritmičnega razmišljanja,
spoznavanje in izvajanje postopkov in algoritmov ter oblikovanje stališč (prav tam).
Pomembno je, da učitelj pri predmetu računalništvo ustvarja okolje, v katerem bo omogočena
»računalniška« radovednost, okolje, ki bo učence motiviralo za učenje, za razvijanje lastnega
načina učenja, pa tudi za samostojno raziskovanje. Ključno je aktivno konstruiranje znanja,
kar omogoča dejavnost učencev, pri tem pa je dragoceno osmišljanje naučenega s primeri iz
vsakdanjega življenja (prav tam).
2.2.2. Združeno kraljestvo
V Združenem kraljestvu so v letu 2013 predstavili nov učni načrt za predmet računalništvo, s
katerim so nadomestili predmet IKT (informacijsko-komunikacijska tehnologija). V okviru
novega predmeta učenci pridobijo temeljne veščine, znanja in razumevanje računalništva,
učijo se na primer, kako delujejo računalniki in računalniški sistemi, pišejo programe,
razvijajo ideje ob uporabi tehnologije (Berry, 2013). Pripravili so dva učna načrta – prvi
obsega stopnjo 1 (5‒7 let) in stopnjo 2 (7‒11 let), drugi pa obsega stopnji 3 (11‒14 let) in 4
(14‒16 let) (Computer at School Working Group, 2012).
Učni načrt glede na vsebino sestavljajo trije sklopi, vsi podprti z informacijskokomunikacijsko tehnologijo. Temeljna vsebina predmeta in samostojna disciplina je
računalništvo, kjer se učenci učijo konceptov informacije in izračunavanja, izvedo, kako
delujejo digitalni sistemi, in kako te vsebine uporabiti pri programiranju. Na podlagi
pridobljenega znanja in razumevanja zmorejo učenci učinkovito uporabljati informacijsko
tehnologijo za ustvarjanje programov, sistemov ipd. Informacijska tehnologija predstavlja
naslednji sklop in samostojno disciplino, kjer učenci ustvarjajo programe, sisteme in še
marsikaj drugega. V okviru predmeta pa učenci postanejo tudi digitalno pismeni. Digitalna
pismenost je tretji sklop učnega načrta v Združenem kraljestvu. V okviru tega sklopa
pridobijo osnovne veščine za upravljanje s tehnologijo (uporaba tipkovnice, miške, e-pošte,
spletnih brskalnikov), se izražajo, razvijajo svoje ideje preko informacijsko-komunikacijske
tehnologije, na ravni, ki jim bo omogočala aktivno udeležbo v vedno bolj digitalnem svetu
(Berry, 2013).
Teme, ki jih v Združenem kraljestvu obravnavajo pri predmetu računalništvo, so (Computer at
School Working Group, 2012):
-

algoritmi,
programi,
podatki,
računalniki,
6

- komunikacija in internet.
Z učnim načrtom za računalništvo želijo zagotoviti, da bi učenci razumeli in uporabljali
osnovna načela in koncepte računalništva, vključno z abstrakcijo, logiko, algoritmi,
predstavitvijo podatkov; da bi mogli analizirati probleme s pomočjo računskih izrazov in
imeli praktične izkušnje iz reševanja problemov s pomočjo programiranja. Želijo doseči, da bi
učenci kritično uporabljali informacijsko tehnologijo za analitično reševanje problemov ter
bili odgovorni, usposobljeni, samozavestni in ustvarjalni uporabniki informacijskokomunikacijske tehnologije (prav tam).
2.2.3. Indija
Šole v Indiji že več kot 10 let ponujajo učencem predmet računalništvo. Zaradi pomanjkanja
navodil in predpisov za poučevanje računalništva ter učbenikov je bilo na tem področju veliko
nejasnosti v načinu poučevanja in vsebinah ter razlik med posameznimi šolami – nekatere so
pouk računalništva uvajale v 1. razredu, druge v 3. razredu ali kasneje. Leta 2005 so pripravili
učni načrt za predmet računalništvo za 9.–12. razred, pri katerem je poudarek na spretnostih in
veščinah, ki so usmerjene na uporabo določene programske opreme – odvisno od
povpraševanja na trgu, veščin in konceptov razmišljanja ter vsesplošno uporabnih konceptov
pa učenci ne spoznajo. Uradnega učnega načrta za nižje razrede do leta 2007 niso sprejeli in
šole so se same odločale, kako bodo predmet izvajale (Iyer et al., 2013).
Potrebe po učnem načrtu in podrobnejših določilih o poteku pouka računalništva za vse
razrede so leta 2007 pripeljale do prve izdaje učnega načrta CMC (Computer Masti
Curriculum) za 1.–8. razred, trenutno pa je aktualna tretja, dopolnjena izdaja iz leta 2013.
Učni načrt CMC poudarja učenje temeljnih računalniških konceptov, veščine računalniške
pismenosti, pri čemer je ključno, da se ob vsaki predstavitvi teme vsebina poglablja. Zelo
pomembna je prepletenost računalniških tem z drugimi predmeti in z vsakdanjim življenjem.
Učni načrt CMC vpeljuje metode, ki izboljšujejo miselne sposobnosti, npr. razmišljanje po
korakih, logično sklepanje. Učni cilji so razporejeni v tri skupine: koncepti, spretnosti uporabe
in družbeni vidiki (prav tam).
Indijski učni načrt poudarja pet ključnih značilnosti.
- Veščine procesnega razmišljanja
Gre za metode in kognitivne procese, ki jih uporabljajo znanstveniki, inženirji, računalnikarji,
ekonomisti in drugi, da osmislijo kompleksne situacije, rešujejo probleme, vodijo raziskave,
komunicirajo o idejah (npr. algoritmično razmišljanje, sistematično iskanje podatkov,
viharjenje možganov, analizo in sintezo informacij (Iyer et al., 2013).
- Računalniška pismenost povezana s temeljnimi koncepti in veščinami razmišljanja
V učnem načrtu je računalniška pismenost in tako uporaba tehnologije obravnavana v
povezavi z učenjem temeljnih računalniških konceptov in veščinami procesnega razmišljanja.
Ni zgolj poznavanje in zmožnost učinkovite uporabe računalnikov in z njimi povezane
tehnologije, ampak razumevanje tega, kaj je potrebno za učinkovito uporabo informacijske
tehnologije oz. kaj se dogaja v ozadju (prav tam).
- Povezovanje tem
Učni načrt podaja uporabne načine povezovanja konceptov med predmeti in znotraj predmeta,
s čimer poučevanje in učenje spominjata na holistični pristop. Več povezav med idejami

7

povzroči kompleksnost mentalnih modelov, količina naučenega pa se poveže v trdno
strukturo znanja. S takim načinom se zapolnjuje vrzel med formalnim, abstraktnim znanjem
in neformalnim znanjem iz vsakdanjega življenja (prav tam).
- Spiralni kurikulum
Učenci se z določeno temo srečajo večkrat, pri čemer se ob vsakem srečanju tema poglobi.
Najprej je množica idej predstavljena intuitivno, ko učenci obvladajo konceptualno stopnjo, se
z idejami srečajo bolj formalno. Naslednji korak je povezava z drugimi znanji, da učenci
zgradijo povezano kompleksno množico idej, sledi pa obravnava na abstraktni stopnji. Taka
struktura kurikuluma omogoča krepitev razumevanja teme, ideje se gradijo od enostavnih h
kompleksnejšim, učenci dosegajo višje kognitivne stopnje brez velikih obremenitev,
zagotovljena pa je tudi prilagoditev učenja posamezniku (prav tam).
- Razširljivost
Učni načrt priporoča uporabo zastonjske in odprtokodne programske opreme, s čimer se
povečuje ozaveščanje in izvajanje na stroškovno učinkovit način – tudi v državah v razvoju,
pospešuje se kultura svobode, gradi zaupanje v uporabnika, ki sodeluje pri ustvarjanju
tehnologije (prav tam).
Indijski učni načrt za računalništvo je razdeljen na 5 tem.
- Rokovanje z računalnikom
Vsebine znotraj teme omogočajo razumevanje računalniškega besedišča, rokovanje z
računalniki, upravljanje datotek ipd. (Iyer et al., 2013).
- Računalniški programi
Tema obsega kompetentno uporabo programov za urejanje besedil, predstavitev, preglednic,
multimedije in interneta – vse to z namenom omogočiti učencem učinkovito uporabo
tehnologije (prav tam).
- Veščine procesnega razmišljanja
Vsebina teme gradi kognitivne zmožnosti algoritmičnega razmišljanja, spodbuja
argumentiranje, reševanje problemov, pridobivanje podatkov, analiziranje in sintetiziranje
informacij ipd. To omogoča učencem načrtovanje in izvajanje kompleksnih projektov,
uporabo najprimernejšega orodja in pisanje učinkovitih in optimalnih programov, pridobljeno
znanje pa učence pripravi na soočanje s situacijami v vsakdanjem življenju (prav tam).
- Programiranje
Vsebine te teme razvijajo algoritmično razmišljanje in učencu omogočajo, da postane
ustvarjalec tehnologije. Tema je zgrajena iz dveh faz: v prvi fazi poteka učenje programiranja
z grafičnim uporabniškim vmesnikom (npr. Scratch), v drugi fazi je sintaksa osnovana na
tekstu, programiranje pa poteka preko različnih programskih jezikov (npr. Basic) (prav tam).
- Družbene vidiki: varnost in etika
Znotraj teme se učenci srečujejo z ergonomskimi, socialnimi in etičnimi vprašanji,
povezanimi z uporabo računalnika. Preko vaj učenci spoznajo, kako se izogniti poškodbam,
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povezanih z uporabo računalnika, smernice varne rabe interneta, pravice intelektualne
lastnine, pa tudi vrednote, kot je na primer občutljivost do sočloveka (prav tam).
Ugotovimo lahko, da so se v Indiji oblikovanja učnega načrta za računalništvo lotili zelo
sistematično in natančno ter so tudi teme, ki naj se obravnavajo pri pouku, natančno
opredelili.
2.2.4. Področja računalništva treh učnih načrtov
Na podlagi razvrščanja učnih ciljev iz treh novejših učnih načrtov za računalništvo v
Sloveniji, Združenem kraljestvu in v Indiji smo oblikovali področja računalništva, ki jih v
omenjenih državah obravnavajo kot računalništvo. Nabor področij računalništva omogoča
primerjalno analizo treh učnih načrtov. Poudarjamo, da smo za analizo uporabili slovenski
učni načrt za neobvezni izbirni predmet računalništvo, ki ga učenci obravnavajo v drugem
triletju osnovnošolskega izobraževanja, učni načrt za računalništvo v Združenem kraljestvu,
ki ga obravnavajo učenci v vseh razredih osnovnošolskega izobraževanja, in indijski učni
načrt za računalništvo, ki prav tako zajema vse razrede osnovnošolskega izobraževanja.
Pregledali smo, kateri cilji iz učnih načrtov se vsebinsko ujemajo, kateri cilji so si vsebinsko
blizu in tako dobili 10 tem, v katere lahko razvrstimo učne cilje iz vseh treh učnih načrtov
(Tabela 1).
- Spoznavanje računalnikov
V okviru te teme učenci spoznajo, kako ustrezno ravnamo s tehnologijo, iz katerih delov je
sestavljen računalnik, kakšna je zgodovina razvoja računalnikov. Učenci spoznajo temeljne
veščine uporabe računalnika (zagon, zaustavitev, rokovanje z miško in tipkovnico ipd.)
- Algoritmi
Tema algoritmi zajema osnovne vsebine, kot so, kaj je algoritem, na kakšne načine ga
predstavimo, kako algoritem razgradimo na posamezne dele, kako ga testiramo, učenci pa
spoznajo tudi nekaj ključnih algoritmov za iskanje in urejanje.
- Programiranje
Zajema branje in pisanje enostavnih programov, povezavo algoritmov s programi, uporabo
različnih podatkovnih struktur, logičnih operatorjev, zank, pa tudi kompleksnejših tipov
podatkov, dogodkovno programiranje ipd.
- Podatki in informacije
V okviru te teme učenci spoznajo razliko med podatkom in informacijo, srečajo se z
dvojiškim številskim sestavom, različnimi tipi podatkov, načini, s katerimi podatke
predstavimo, urejanjem podatkov, bazo podatkov ipd.
- Računalniška omrežja
Učenci se srečajo z delovanjem računalniških omrežij, storitvami računalniških omrežij,
uporabnostjo storitev, ki jih ponuja internet, učinkovito uporabo iskalnikov in brskalnikov.
- Varnost
Področje zajema varno, spoštljivo in odgovorno uporabo tehnologije, varovanje osebnih
podatkov, varnost na spletu, prepoznavanje sumljivega obnašanja na spletu ipd.
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- Reševanje problemov
Učenci spoznajo faze reševanja problemov, srečajo se z različnimi strategijami reševanja
problemov, ob koncu pa vrednotijo uporabljene postopke in dobljene rešitve.
- Uporabniški programi
Poglavje obsega predvsem razvoj računalniške pismenosti: uporabo urejevalnika besedil,
programa za oblikovanje predstavitev, preglednic, urejevalnika slik, uporabo spletnih orodij.
- Zdrave navade
Pomemben del računalništva, ki ga velikokrat zanemarjamo je vpliv na naše telo – primerna
drža, primerna postavitev računalnika. Znotraj te teme učenci spoznajo pomembnost pravilne
drže za računalnikom in različne vaje, s katerimi preprečujemo poškodbe, ki jih lahko dobimo
od neprimernega (večurnega) sedenja pri računalniku.
- Socialni vidiki
Področje zajema strpnost do drugih, deljenje dobrin s sošolci, učence spodbuja k razvoju
lastnosti za sodelovalno delo ipd.
Tabela 1: Učni cilji iz učnih načrtov za računalništvo v Sloveniji, Združenem kraljestvu in Indiji, razporejeni po
temah

KS1 – stopnja 1, KS2 – stopnja 2, KS3 – stopnja 3, KS4 – stopnja 4
G1 – 1. razred, G2 – 2. razred, …
* – cilji, označeni z zvezdico, so izbirni operativni cilji
Neobvezni izbirni predmet
Računalništvo
Računalništvo
računalništvo
(Združeno kraljestvo)
(Indija)
(Slovenija)
SPOZNAVANJE RAČUNALNIKA
Učenci
Ravnanje s tehnologijo
opišejo korake za skrbno
rabo računalnika (G2),
sledijo smernicam za
vzdrževanje čistoče
računalnika (npr. ne jemo in
pijemo v bližini računalnika)
(G1),
razlikujejo med prednostmi
in slabostmi mehke in trde
kopije (G5),
Deli računalnika
razumejo, kako so navodila v naštejejo različne dele
računalniškem sistemu
računalnika (npr. CPE,
shranjena in izvršena (KS3), monitor, miška, tipkovnica)
(G1),
razumejo programske in
prepoznajo funkcije delov
sistemske komponente, ki
računalnika (npr. funkcija
gradijo računalniški sistem,
CPE je nadzor vseh drugih
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kako komunicirajo druga z
drugo in z ostalimi sistemi
(KS3).

delov računalnika) (G1),

navedejo naloge vhodnih in
izhodnih enot (G2),
razložijo funkcije delov
računalnika (CPE, BIOS,
RAM) (G7),
izvedejo osnovno sistemsko
administracijo računalnika in
odpravljanje težav (G8),
Zgodovina
sledijo razvoju računalnika
do sedanje oblike (G7),
Uporaba
prepoznajo, da ima
računalnik različne namene
uporabe (G1),
naštejejo namene uporabe
računalnika (G1),
uporabljajo zagon, prijavo,
odjavo, zaustavitev
računalnika (G2),
razložijo zagon in
zaustavitev računalnika (G2),
izvedejo akcije z
računalniško miško (povleci,
spusti) (G2),
operirajo z navigacijskimi
tipkami na tipkovnici (stran
gor/dol, vračalka) (G2),
ponovno uporabijo sliko s
funkcijami izreži/kopiraj in
prilepi (G2),
prepoznajo in upravljajo z
elementi na namizju in oknu
(G1),
upravljajo s tipkovnico
(puščice, tipka enter) in
miško (enojni, dvojni klik)
(G1),
razložijo proces vhod-procesizhod (G2),
Datoteke in mape
uporabijo koncept
organizacije za
kategorizacijo elementov
(G2),
uredijo datoteke in mape
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(G4),
prepoznajo končnice datotek
(G4),
preimenujejo, izbrišejo,
shranijo datoteko (G2),
izdelajo mapo (G2),
opišejo, kaj je datoteka (G1),
odprejo, uredijo in shranijo
datoteko (G1),
razvrstijo, uredijo in shranijo
različne tipe vsebine (G4).
ALGORITMI
Učenci
razumejo pojem algoritem,

razumejo, kaj so algoritmi
(KS1),

znajo vsakdanji problem
opisati kot zaporedje
korakov,
znajo z algoritmom
predstaviti preprosto
opravilo,
algoritem predstavijo
simbolno (z diagramom
poteka) ali s pomočjo navodil
v preprostem jeziku,

sledijo algoritmu, ki ga
pripravi nekdo drug,
znajo v algoritem vključiti
vejitev (če) in ponavljanje
(zanke),
*znajo algoritem razgraditi
na gradnike (podprograme),
znajo povezati več
algoritmov v celoto, ki reši
neki problem,
*razumejo vlogo testiranja
algoritma in vedo, da je
testiranje orodje za iskanje
napak in ne za potrjevanje
pravilnosti,
*primerjajo več algoritmov
za rešitev problema in znajo
poiskati najustreznejšega
glede na dana merila,
*znajo uporabiti nekatere
ključne algoritme za
sortiranje in iskanje,

za izvedbo naloge uporabijo
razmišljanje po korakih (npr.
načrtovanje počitnic) (G3),

uporabijo koncept diagrama
poteka za prikaz nekega
procesa (G6),
narišejo diagram poteka in
napišejo psevdokodo za
prikaz programa (G6),

razgradijo nalogo v
podnaloge (G3).

uporabijo logično sklepanje
za primerjanje uporabnosti
več algoritmov za enak
problem (KS3),
razumejo nekaj ključnih
algoritmov, ki odražajo
računalniško razmišljanje

12

*poznajo osnovne algoritme
za iskanje podatkov.

(urejanje, iskanje) (KS3).
PROGRAMIRANJE

Učenci
znajo slediti izvajanju tujega
programa,

uporabijo logično sklepanje
za napoved obnašanja
enostavnega programa
(KS1),

razložijo namen
računalniškega programa
(R3),
opišejo sestavne elemente
računalniškega programa
(G3),
pišejo programe v Scratch-u,
pri čemer uporabljajo ukaze
za gibanje, krmiljenje in
izgled (G4),
napišejo enostaven program
v Scratch-u, pri čemer
uporabijo ukaze za gibanje,
krmiljenje in izgled (G3),
izvršijo program v Scratch-u
in interpretirajo rezultate
(G3),

napišejo enostaven program
in odstranijo napake (KS1),
ustvarijo in razvijejo
modularen program, ki
uporablja procedure in
funkcije (KS3),
uporabijo programerske
koncepte (zaporednost,
kontrolne strukture) (G4),
uporabijo vsaj dva
programska jezika, od katerih
je vsaj eden tekstualen, za
reševanje vrste računalniških
problemov (KS3),
znajo algoritem zapisati s
razumejo, kako algoritme
uporabijo algoritmično
programom,
izvajamo kot programe na
razmišljanje pri pisanju
digitalnih napravah (KS1),
programov (G7),
pojasnijo razliko med
delajo s spremenljivkami in
konstantami in
različnimi oblikami vhodnih
spremenljivkami v programu, in izhodnih podatkov (KS2),
znajo v program vključiti
konstante in spremenljivke,
razumejo različne
podatkovne tipe in jih znajo
uporabiti v programu,
znajo spremenljivkam
spremeniti vrednost s
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prireditvenim stavkom,
znajo v programu prebrati
vhodne podatke in jih
vključiti v program,
znajo izpisovati vrednosti
spremenljivk med izvajanjem
programa in izpisati končni
rezultat,
v program vključijo logične
razumejo enostavno Boolovo
operatorje,
logiko (AND, OR, NOT) in
uporabo v vezjih in
programiranju (KS3),
znajo uporabiti pogojni
stavek in izvesti vejitev,
razumejo pojem zanke in ga
znajo uporabiti za rešitev
problema,
*razumejo kompleksnejše
uporabijo nize, pogojne
tipe podatkov (nizi,
stavke in ponovitve v
seznami/tabele) in jih znajo
programih (KS2),
uporabiti v programu,
ustrezno uporabijo
podatkovne strukture
(sezname, tabele, nize)
(KS3).
prepoznajo in znajo odpraviti
napake v svojem programu,
*znajo popraviti napako v
tujem programu,
*znajo spremeniti program,
da dosežejo nov način
delovanja programa,
*znajo rezultate naloge
zapisati v datoteko,
se seznanijo z dogodkovnim
programiranjem,
so zmožni grafične
predstavitve scene (velikost
objektov, ozadje,
pozicioniranje),
so zmožni sinhronizacije
dialogov/zvokov,
so zmožni razumeti in
realizirati interakcije med liki
in objekti,
so zmožni ustvarjanja
animacij.

pišejo programe v BASIC-u,
ki vključujejo pogojne
stavke, zanke, sezname, nize
(G7),

napišejo napreden program v
Scratch-u (npr. svojo igro)
(G5),
napišejo program, ki
vključuje niti (koordinacija
med več figurami) (G4),

napišejo napreden program v
BASIC-u (G8).
oblikujejo, napišejo in
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odpravijo napake v
programu, ki izvrši določene
cilje in vključuje kontrolni ali
simulacijski fizični sistem
(KS2).
PODATKI IN INFORMACIJE
Učenci
razlikujejo podatek in
informacijo,
razumejo dvojiški sistem
zapisovanja različnih
podatkov,

razumejo kodiranje
podatkov,
razumejo, da obstajajo
podatki v različnih pojavnih
oblikah (besedilo, zvok,
slike, video),

razumejo, kako lahko števila
predstavimo z dvojiškim
številskim sistemom in
izvedejo enostavne operacije
z dvojiškimi števili
(seštevanje, pretvarjanje med
dvojiškim in desetiškim
številskim sistemom) (KS3),

razložijo koncept dvojiškega
številskega sistema (G8),

razumejo, kako so podatki
različnih tipov (tekst, zvok in
slika) lahko predstavljeni in
obdelani v binarni obliki
(KS3).

*poznajo načine predstavitev
določenih podatkov in
odnose med njimi (dvojiška
drevesa in grafi),
znajo prikazati podatke na
ustrezen način,

interpretirajo informacije iz
tabel in grafov (G7),
predstavijo informacije v
različnih oblikah
(preglednica, miselni vzorec)
(G6),
uporabijo orodja za
organiziranje in predstavitev
informacij (miselni vzorec)
(G6),

* vedo za stiskanje podatkov
in vedo, da je stiskanje lahko
brez izgub ali z izgubami,
opišejo potrebo po urejanju
podatkov.
razložijo koncepte baza
podatkov, primarni ključ,
poizvedba (G8),
izdelajo in uporabijo bazo
podatkov (G8).
REŠEVANJE PROBLEMOV
Učenci
*znajo uporabiti različne
strategije za reševanje
problema,

rešijo problem z razgradnjo
na manjše dele (KS2).

za reševanje problema (ki
vključuje omejitve) uporabijo
logično sklepanje (G4),
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uporabijo veščine
razmišljanja: viharjenje
možganov, sinteza, analiza,
odločanje (G6),
za dano nalogo opredelijo in
analizirajo cilj, določijo vire
za zbiranje potrebnih
informacij, pridobijo in
uredijo informacije (G5).

znajo našteti faze procesa
reševanja problema,

* znajo postavljati vprašanja
in ugotoviti, kateri podatki so
znani,
* znajo za podano nalogo
izluščiti bistvo problema,
znajo najti ustrezno orodje, s
katerim rešijo problem,
znajo problem razdeliti na
več manjših problemov,
znajo načrtovati in realizirati
rešitev,
*za podano rešitev znajo
oceniti posledice in vpliv na
»okolje«,
*znajo uporabiti znano
strategijo v novih
okoliščinah,
*znajo ustvariti nov
algoritem za bolj kompleksne
probleme,
znajo učinkovito sodelovati v
skupini in rešiti problem z
uporabo informacijskokomunikacijske tehnologije,
znajo ceniti neuspešne
poskuse reševanja problema
kot del poti do rešitve,
*znajo kritično ovrednotiti
rešitev in ugotoviti ali rešitev
uspešno reši dani problem,
*znajo kritično ovrednotiti
strategijo reševanja
problema,
*zavedajo se omejitev
informacijskokomunikacijske tehnologije
pri reševanju problema.
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
Učenci
poznajo temeljne ideje o

razumejo računalniška

razlikujejo med koncepti
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delovanju računalniških
omrežij,

poznajo glavne storitve
računalniških omrežij (epošta, splet idr.),

znajo uporabiti ustrezna
orodja in metode za iskanje
po spletu,

omrežja, ki vključujejo
internet (KS2),

razumejo, kako računalniška
omrežja zagotavljajo vrsto
storitev (npr. svetovni splet)
(KS2),
razumejo možnosti, ki jih
računalniška omrežja
ponujajo za komunikacijo in
kolaborativno delo (KS2),
prepoznajo informacijsko
tehnologijo za skupno rabo
izven šole (KS1),

učinkovito uporabljajo
tehnologije za iskanje, cenijo
izbranost in razvrstitev
rezultatov in so pozorni pri
vrednotenju digitalne vsebine
(KS2).

znajo uporabiti različne
iskalne strategije v
iskalnikih,

LAN, WLAN in WAN (G8),
razložijo koncepte
preklapljanje paketov,
požarni zid, varovanje (G8),
prepoznajo uporabnost
računalniških omrežji (npr.
interneta) (G5),

razložijo, kako je informacija
ustvarjena in deljena na
spletu (G5),
navedejo, da imajo spletne
strani unikatne naslove (G5),
uporabijo hiperpovezave za
premik po spletnih straneh v
brskalniku (G5),

uporabijo iskalnik za iskanje
informacije na spletu,
uporabijo ključne besede
(G5),
razložijo ukrepe za
odgovorno uporabo
internetnih virov (G6),
navedejo ukrepe, ki jih je
treba ponotranjiti za
odgovorno rabo internetnih
virov (G7).

poznajo omejitve pri rabi na
spletu najdenih informacij
(zavedajo se pojma
intelektualna lastnina).

VARNOST
Učenec
upoštevajo smernice za varno
uporabo računalnika (npr.
geslo) (G2),
razložijo pomembnost vpisa
in gesel (G5),
se zavedajo pomembnosti
varovanja osebnih podatkov,

uporabljajo tehnologijo varno
in spoštljivo, varujejo osebne
podatke (KS1),
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uporabljajo tehnologijo
varno, spoštljivo in
odgovorno (KS2),
razumejo načine za varno,
spoštljivo, odgovorno
uporabo tehnologije, kar
vključuje zaščito spletne
identitete in zasebnosti
(KS3),
poznajo glavna varnostna
priporočila v omrežjih in
omrežni bonton (netetika).

navedejo varnostne korake
spletne komunikacije (G6),
navedejo varnostne korake,
ki jim je potrebno slediti pri
spletni komunikaciji (G8),
uporabijo varnostne ukrepe
pri dostopanju do družabnih
omrežij (G8),
sledijo navodilom staršev
in/ali učiteljev med
brskanjem in iskanjem po
spletu (G5),
obvestijo starše ali učitelje o
e-pošti neznancev (G5),
zavarujejo se pred vsiljeno
pošto (G5).
razumejo, kako spremembe v
tehnologiji vplivajo na
varnost, pri čemer vključijo
nove možnosti za zaščito
spletne zasebnosti in
identitete in kako prepoznati
in poročati o pomislekih
(KS4),
prepoznajo neprimerno
vsebino, stik, vedenje in
vedo, kako prijaviti
pomisleke (KS3),
opredelijo različne načine za
poročanje pomislekov v
zvezi z vsebino in stiki
(KS2),
prepoznajo sprejemljivo in
nesprejemljivo obnašanje
(KS2),
opredelijo, kam se obrniti za
pomoč in podporo ob
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pomislekih glede vsebine in
stikov na spletu in drugih
spletnih tehnologijah (KS1).
ZDRAVE NAVADE
Učenci
upoštevajo pravilno držo pri
uporabi računalnika (G5),
izvajajo vaje, da bi se
izognili poškodbam, ki
nastanejo zaradi
ponavljajočih se gibov (G4),
izvajajo primerne vaje med
uporabo računalnika (G3),
skrbijo za oči, zapestje, vrat
(G3),
prepoznajo in upoštevajo
pravilno držo med uporabo
računalnika (G2),
izvajajo vaje za ramena,
roke, vrat in oči (G2),
prepoznajo in upoštevajo
pravilno držo med uporabo
računalnika (G1).
SOCIALNI VIDIKI
Učenci
so strpni (G4),
spoštujejo zasebnost drugih
(G2),
pošteno delijo skupne
predmete (npr. se
izmenjavajo pri uporabi
tipkovnice) (G1),
delajo v skupinah za uspešno
dokončanje aktivnosti (G4),
delajo v skupinah za uspešno
dokončanje aktivnosti (G3).
UPORABNIŠKI PROGRAMI
Učenci
raziščejo značilnosti prostega
in odprtega programja (G7),
opredelijo ustrezno prosto in
odprto programje za določen
namen (G7),
razvrstijo računalniške
aplikacije (samostojne,
spletne) (G6),
opredelijo aplikacije za
določene namene (npr.
Slikar) (G1),
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uporabijo enostavne
aplikacije (npr. Slikar) (G1)
odprejo, zaprejo, prenehajo z
uporabo aplikacije (G1),
uporabijo tehnologijo z
namenom ustvarjanja,
organiziranja, shranjevanja,
upravljanja in pridobivanja
digitalne vsebine (KS1),
izberejo, uporabijo in
kombinirajo različno
programje (tudi internetne
storitve) za oblikovanje in
ustvarjanje vrste programov,
sistemov in vsebine, ki
pripelje do želenih ciljev in
vključuje zbiranje, analizo,
vrednotenje, in predstavitev
podatkov in informacij
(KS2),
razvijejo zmožnost
ustvarjalnosti in znanje na
področju računalništva,
digitalnih medijev in
informacijske tehnologije
(KS4),
lotijo se ustvarjalnih
projektov, ki vključujejo
izbiranje, uporabo in
kombiniranje različnih
aplikacij, na različnih
napravah, vključno z
zbiranjem in analiziranjem
podatkov in zadovoljevanjem
potreb uporabnikov, za
doseganje zahtevnih ciljev
(KS3),
izdelajo, ponovno uporabijo,
popravijo, digitalno vsebino,
spremenijo namen digitalne
vsebine, za določeno
publiko, s poudarkom na
zanesljivosti, izgledu in
uporabnosti (KS3),
prepoznajo informacijsko
tehnologijo za skupno rabo
izven šole (KS1),

uporabijo kombinacijo
pisarniških programov
oblikovanje nekega izdelka
(G8),

Spletna orodja
komunicirajo z uporabo
interneta (G7),
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komunicirajo preko e-pošte
(G5),
razložijo uporabo družabnih
omrežij (G8),
uporabijo Google orodja za
ustvarjanje in objavo vsebine
ne spletu (G8),
izmenjajo informacije v
skupini z uporabo spleta
(G7),
navedejo, kaj je Splet 2.0 in
podajo primere (G8),
uporabijo lastnosti spleta 2.0
(G8),
uporabijo oblikovne
smernice za izdelovanje
blogov in spletnih strani
(G8),
Urejevalnik slik
uporabijo koncept piksla pri
urejanju slike (G7),
uredijo sliko z urejevalnikom
slik (G7),
Predstavitev
vključijo multimedijske
datoteke v predstavitev, da
nastane digitalna zgodba
(G7),
ustvarijo predstavitev, pri
čemer upoštevajo vsebinski
in estetski pristop (G6),
načrtujejo predstavitev (G6),
Preglednica

znajo strukturirane podatke
zapisati v tabele z vrsticami
in stolpci.

razložijo uporabnost
preglednic (G6),
organizirajo informacije z
uporabo tabel in seznamov
(G5),
oblikujejo in uredijo podatke
v preglednici (G6),
uporabijo formule in urejanje
za obdelavo podatkov v
preglednici (G7),
obdelajo podatke v
preglednici, da pridejo do
nekega odgovora (G7),
izvedejo izračune in izdelajo
grafe z uporabo preglednic
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(G6),
Urejevalnik besedil
oblikujejo dokument za
izdelavo glasila, vabila,
posterja (G7),
oblikujejo natipkan tekst z
uporabo miške (npr. font,
stil, barvo) (G3),
uredijo besedilo z uporabo
osnovnih lastnosti
urejevalnika besedila (vstavi,
izbriši) (G2).
Teme, ki jih najdemo v preseku vseh treh učnih načrtov – neobveznega izbirnega predmeta
računalništvo v Sloveniji, učnega načrta za računalništvo v Združenem kraljestvu in v Indiji,
so:
-

algoritmi,
programiranje,
reševanje problemov,
podatki in informacije,
računalniška omrežja,
varnost.

Opazimo lahko, da je vseh deset področij pokritih v indijskem učnem načrtu, ki pa ga znotraj
posameznih področij na nekaterih mestih z učnimi cilji dopolnjujeta ostala dva učna načrta. Z
osnovnimi veščinami rokovanja z računalnikom se srečajo učenci, ki delajo po indijskem
učnem načrtu, izjema je podpodročje deli računalnika, s katerim se srečajo tudi učenci, ki
delajo po učnem načrtu za računalništvo v Združenem kraljestvu. Učenci v Združenem
kraljestvu se srečajo z osnovami in splošnimi znanji področja uporabniški programi – v
smislu kombiniranja različnih računalniških programov oz. orodij in ustvarjanja digitalnih
vsebin s pomočjo teh, medtem ko učenci, ki delajo po indijskem programu, spoznavajo
konkretne programe in se učijo veščin, kako s programi delati. Na tem mestu velja omeniti, da
je v nekaterih sodobnih učnih načrtih razvoj digitalnih kompetenc ločen od računalniških
vsebin, kot lahko opažamo pri slovenskem učnem načrtu za neobvezni izbirni predmet
računalništvo v drugem triletju osnovnošolskega izobraževanja in pri učnem načrtu za
računalništvo v Združenem kraljestvu. V Sloveniji je razvoj digitalnih kompetenc zaenkrat
umeščen v učni načrt za izbirni predmet računalništvo v tretjem triletju osnovnošolskega
izobraževanja. Posebnost indijskega učnega načrta je zagotovo področje zdrave navade, na
pomembnost katerega učitelji večkrat pozabljajo, indijski učni načrt pa med operativne cilje
vključuje tudi vzgojne cilje, ki so ključni za uspešno delo v skupini.
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3. Računalništvo brez računalnika in naloge tipa Bober
V zadnjih letih se v svetu precej pozornosti posveča izobraževanju računalništva, ki je na
pobudo različnih iniciativ (npr. Computer Science Teacher Association in Computing At
School) ubralo novo smer – k dolgoročno uporabnemu znanju računalništva. Trenutni trendi v
izobraževanju računalništva se usmerjajo h konstruktivističnemu in kontekstualiziranemu
pristopu. Učenci znanje računalništva pridobivajo med aktivnim reševanjem pristnih,
življenjskih problemov, pri tem pa je pomembno upoštevati predznanje, spodbujati miselne
veščine znotraj izobraževalnega procesa, pomembno vlogo pa igra tudi kolaborativno učno
okolje (Dagiene, Jevsikova, Schulte, Sentance & Thota, 2013; Zendler, Spannagel & Klaudt,
2011).
V tekočem poglavju bomo opisali, na kakšen način se v okviru osnovnošolskega
izobraževanja računalništva konkretno lotevamo reševanja problemov – z aktivnostmi
Računalništvo brez računalnika in z nalogami s tekmovanja Bober oz. tem podobnimi
nalogami. Obe iniciativi poznamo tudi v Sloveniji. Aktivnosti Računalništvo brez računalnika
so poznane preko poletnih šol za osnovnošolce, ki jih je organizirala Fakulteta za
računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, so pa tudi del neobveznega izbirnega
predmeta računalništvo, naloge pa slovenski osnovnošolci in srednješolci že vrsto let rešujejo
na mednarodnem tekmovanju v informacijski in računalniški pismenosti Bober, ki ga
organizira ACM Slovenija v sodelovanju z Univerzami v Ljubljani, Mariboru in Kopru.
3.1. Reševanje problemov
Reševanje problemov je ena od osrednjih aktivnosti računalništva. Učenci se ob reševanju
problemov pogosto znajdejo v stiski, saj imajo težave z analiziranjem problemov in
oblikovanjem rešitev, zato je pomembno, da učitelji računalništva namenijo pozornost tudi
takim težavam in se seznanijo s pedagoškimi pristopi in orodji, s katerimi lahko učencu nudijo
oporo in mu približajo reševanje problemov (Hazzan, Lapidot & Ragonis, 2014).
Prva asociacija v zvezi z reševanjem problemov in računalništvom je zagotovo programiranje,
vendar se ob »revoluciji« poučevanja računalništva razvijajo projekti, katerih namen je
reševanje računalniških problemov, pa pri tem računalnik sploh ne igra pomembne vloge, kot
bo predstavljeno v naslednjih poglavjih.
Reševanje problemov je eden od temeljnih kognitivnih procesov, ki se nanaša na iskanje
rešitev za dani problem, oz. pot za dosego podanega cilja (Wang & Chiew, 2010). George
Polya je predlagal štiri faze, po katerih poteka reševanje problemov – ne nujno po danem
vrstnem redu (Polya, 1954, v Wang & Chiew, 2010):
1.
2.
3.
4.

razumevanje problemov: identifikacija znanih in neznanih podatkov,
oblikovanje načrta: izbira korakov, ki bodo pripeljali do rešitve,
izvedba načrta: izvajanje prej določenih korakov,
pogled nazaj: evalvacija učinkovitosti pristopa k problemu.

Mayer in Wittrock menita, da učenec potrebuje pet vrst znanja za uspešno reševanje
problemov (Mayer & Wittrock, 2006, v Chapman, 2015):
-

dejstva (znanje o lastnostih preučevanih objektov),
koncepte (znanje o kategorijah, načelih, modelih),
strategije (znanje splošnih metod),
procedure (znanje specifičnih postopkov),
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- meta-kognitivno znanje (zavedanje in nadzorovanje lastnih kognitivnih procesov),
- spoznanja o lastnih sposobnostih reševanja problemov.
Do rešitve problemov vodi več možnih strategij. Ker učenci lahko tudi sami razvijejo
strategije za reševanje problemov, ki pa niso vedno učinkovite, je izrednega pomena formalna
izobrazba o učinkovitih strategijah in podučenost učiteljev o tem, kako naučiti učence
uporabljati različna orodja za reševanje problemov (Hazzan et al., 2014).
Znana je cela vrsta strategij, tu omenjamo le štiri:
- Strategija poskusov in napak
Strategija zajema nenačrtno preizkušanje možnih rešitev eno za drugo in izločanje
neuporabnih, dokler ne pridemo do rešitve, ki reši probleme. Gre za poskušanje in učenje na
napakah, značilno za živali, majhne otroke in odrasle v časovni ali čustveni stiski, pa tudi ob
nepreglednem problemu in ob reševanju problema brez predznanja. Strategija je uporabna pri
majhnem številu možnih rešitev in ne zagotavlja uspeha (Franzoi, 2014; Marentič Požarnik,
2000).
- Strategija vpogleda
Gre za nenadno ugotovitev, kako lahko rešimo problem oz. odkritje povezave med vzroki in
posledicami. Rešitev je v tem primeru posledica daljšega zavestnega in podzavestnega
razmišljanja o problemu (Franzoi, 2014; Marentič Požarnik, 2000).
- Hevristike
Strategija vključuje sledenje pravilu palca – iskanje bližnjic, poenostavitev, da bi tako
zmanjšali število možnih rešitev. Gre za izkustveno, intuitivno, ne najbolj sistematično
strategijo. Z uporabo te strategije po navadi prihranimo čas, niso pa popolnoma zanesljive
(Franzoi, 2014; Marentič Požarnik, 2000).
- Algoritem
Algoritem je strategija reševanja problemov, pri kateri sledimo določenim pravilom, ki nas
vedno pripeljejo do pravilne rešitve. Slabost algoritmov je, da so lahko nekoliko togi in lahko
tudi potratni s časom (Franzoi, 2014).
Reševanje problemov je najboljši način za razvijanje veščin razmišljanja. Je zmožnost
posameznika, da uporabi kognitivne procese pri soočanju in reševanju resničnih,
multidisciplinarnih situacij, kjer pot do rešitve ni takoj očitna. Veliko vlogo pri razvijanju
sposobnosti učencev za reševanje problemov v realnem svetu imajo vzgojitelji in učitelji, ki
morajo pri učencih spodbujati zanimanje in zavzetost za to (Dagiene & Futschek, 2008). V
nadaljevanju predstavljamo dva primera vpeljave reševanja problemov v pouk – aktivnosti
Računalništvo brez računalnika in naloge tipa Bober ter povezave teh dveh primerov.
3.2. Aktivnosti Računalništvo brez računalnika
Computer Science Unplugged je zbirka aktivnosti, ki so bile zasnovane kot sredstvo za
ozaveščanje o računalništvu, privlačne dejavnosti pa čedalje bolj uporabljajo učitelji po vsem
svetu pri učnih urah. Aktivnosti so v različnih jezikih brezplačno na voljo na spletnem portalu
csunlugged.org (Bell & Newton, 2013).
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Aktivnosti sta leta 2012 v slovenščino prevedla in jih priredila Janez in Irena Demšar. Zbirka
je poimenovana Računalništvo brez računalnika, aktivnosti z vsemi dodatnimi gradivi pa so
objavljene na spletnem portalu vidra.si.
Učenci se v okviru aktivnosti s temo seznanijo preko podanega izziva, uganke, kar deluje zelo
motivacijsko in jih privede do razmišljanja o vprašanjih, s katerimi se soočajo računalničarji.
Aktivnosti so posebne zato, ker omogočajo učenje računalništva brez računalnikov, ni potrebe
po znanju programiranja, aktivnosti spodbujajo gibanje, podpirajo skupinsko reševanje
problemov in zavzetost ter vključenost vseh učencev (Bell & Newton, 2013).
Aktivnosti prežema sociokonstruktivističen pristop. Ta pristop k učenju temelji na Piagetovi
teoriji konstruktivizma, kjer učenec znanje sam konstruira v svoji glavi, v primeru aktivnosti
pa je pomembna tudi zagotovitev socialnega okolja, v katerem učenec znanje gradi preko
izkušenj. Ključna je ideja zidarskega odra (ang. scaffolding), kjer je pomembno, da učenec
dobi oporo, vodenje, ki omogoča gradnjo novega znanja na podlagi predhodnega znanja in že
usvojenih veščin. V aktivnostih se to vodenje kaže predvsem v kratkih navodilih aktivnosti in
zgodbe, ki postavlja jasne omejitve učencu (prav tam).
3.3. Naloge tipa Bober
S terminom naloge tipa Bober smo poimenovali naloge, enake ali podobne tistim, ki se
pojavljajo na računalniškem tekmovanju Bober. Menimo, da bi bilo naloge tipa Bober
smiselno uporabiti pri pouku računalništva v osnovnih šolah – predvsem v okviru
ugotavljanja znanja, kar smo želeli podpreti tudi z ugotovitvami empiričnega dela magistrske
naloge.
3.3.1. Tekmovanje Bober
Tekmovanje Bober je mednarodno tekmovanje v računalniškem razmišljanju in pismenosti za
osnovnošolce in srednješolce. Izvira iz Litve, kjer je leta 2004 potekalo prvo tovrstno
tekmovanje. V letu 2014 je na tekmovanju sodelovalo že 34 držav in več kot 925000
udeležencev, od tega 16803 slovenskih tekmovalcev (skoraj 13000 osnovnošolcev in skoraj
4000 srednješolcev). Princip tekmovanja je podoben matematičnemu tekmovanju Kenguru
(ACM Tekmovanja – Bober; Bebras; Dagienė, 2011).
Tekmovanje poteka v šoli, na računalnikih in zajema 18–24 problemov, ki jih morajo
tekmovalci rešiti v 45–55 minutah (prav tam). Slovenski tekmovalci so razporejeni v štiri
starostne kategorije, čemur so prilagojene tudi naloge: Bobrček (drugo triletje OŠ), Mladi
bober (tretje triletje OŠ), Bober (1. in 2. letnik SŠ) in Stari bober (3. in 4. letnik SŠ) (ACM
Tekmovanja – Bober).
Glavni cilji tekmovanja so:
-

učence motivirati, da bi jih zanimalo računalništvo;
pokazati raznolikost računalniških tem in konceptov;
pokazati, da je reševanje računalniških problemov zanimivo in predstavlja izziv;
prikazati učne izzive;
spodbujati pozitiven odnos do računalništva (Dagienė, 2011).
3.3.2. Naloge na tekmovanju

Ko poučujemo računalništvo preko reševanja problemov, je za motivacijo pri učenju zelo
pomembno izbirati zanimive naloge (probleme). Dobro je, če probleme predstavimo z
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različnih vidikov znanosti in življenja in z resničnimi, realnimi podatki. Zaželene značilnosti
nalog so privlačnost, iznajdba, trik, presenečenje. Naloge morajo učence motivirati, da se
zanimajo za računalništvo. To lahko dosežemo samo z zanimivimi nalogami, ki vzbudijo
vznemirjenje v pozitivnem smislu in kjer je za reševanje naloge potrebno razmišljanje. Večina
nalog s tekmovanja Bober podaja učencem popolnoma nove situacije, zato je edina pot do
rešitve učenčevo razmišljanje. Problemi morajo biti izbrani previdno, ob upoštevanju
različnih vidikov vsakega problema – kakšno izobraževalno moč ima in z ozirom na
privlačnost učencem (ali spodbuja motivacijo za učenje) (Dagiene & Futschek, 2008).
Člani organizacijskega odbora tekmovanja Bober so leta 2007 določili 6 tem, ki jih obsegajo
naloge na tekmovanju Bober:
- razumevanje podatkov: npr. koncept informacije, predstavitev, kodiranje, šifriranje,
- algoritmično razmišljanje: npr. formalizacija, opis v skladu z določenimi pravili,
- računalniški sistemi in njihova uporaba: npr. povezovanje računalniških komponent,
splošna načela iskalnikov, e-pošte, preglednic,
- strukture in vzorci: npr. kombinatorika, diskretne strukture,
- uganke: npr. logične uganke, logične igre, miselni vzorci,
- IKT in družba: npr. socialna, etična, kulturna, pravna vprašanja v zvezi z informacijo
in informacijsko tehnologijo (prav tam).
Nabor nalog na tekmovanju mora zajemati čim več tem iz računalništva, vključevati algoritme
in metode programiranja. Zelo pomembno je, da učenci pridobijo veščine, ki jih uporabljajo
pri reševanju nalog (prav tam).
Vsako pomlad so organizirane delavnice, na katerih predstavniki sodelujočih držav razvijajo
nove naloge za prihajajoče tekmovanje. Razvijalci nalog izberejo nabor nalog, o nalogah
razpravljajo in jih uskladijo glede na sodelujoče države, ki imajo različne učne načrte in
tradicije glede poučevanja računalništva in nasploh glede poučevanja (Dagiene, 2011).
3.3.3. Dobra tekmovalna naloga Bober
Na podlagi izkušenj z mednarodnega tekmovanja Bober so organizatorji pripravili merila za
dobre naloge Bober. Dobra naloga za tekmovanje Bober je povezana z informatiko,
računalništvom ali računalniško pismenostjo, kot je zapisano že med cilji tekmovanja.
Dovoljevati mora izkušnjo učenja – med reševanjem se mora učenec nekaj zanimivega
naučiti. Učenec mora nalogo rešiti v treh minutah. Vsaka naloga mora imeti eno od treh
določenih težavnostnih stopenj in mora ustrezati določeni starosti tekmovalcev. Naloge na
tekmovanju morajo biti neodvisne od učnih načrtov sodelujočih držav, saj so razlike v
poučevanju med državami precejšnje. Naloge morajo biti neodvisne tudi od specifičnih ITsistemov – neodvisne od operacijskega sistema, programskega jezika. Dobre naloge Bober
morajo imeti razumljive problemske stavke – preprosto besedišče, razumljivo predstavitev
problemov (slike, primere, predstavljene s primerno zgodbo), problemski stavek ne sme biti
zavajajoč. Ker se naloge na tekmovanju rešujejo na računalniku, morajo biti prikazane na eni
sami strani zaslona. Naloge morajo biti rešljive z računalnikom, brez druge strojne opreme,
dodatne programske opreme ali papirja in svinčnika. Dobre naloge Bober ne vsebujejo
spolnih, rasističnih ali religioznih stereotipov. Priporočljivo je, da so naloge zabavne,
vsekakor pa ne smejo biti dolgočasne. Kaj je zabavno, je odvisno od posameznika, je pa zelo
pomembno, da ob snovanju nalog tipa Bober mislimo na odziv reševalca naloge. Bolj
privlačne so naloge s slikami, pri čemer je pomembno, da imajo slike vlogo pri razumevanju
ali reševanju. Priporočljivo je, da naloge vsebujejo interaktivne elemente (več možnih
odgovorov ni najbolj primerna oblika, boljša možnost je vpis številke ali besede, izbrati eno iz
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seznama možnosti, rezultat je lahko pridobljen tudi s pomočjo upravljanja simulacije). Ti so
zabavni za uporabo, predvsem pa močno pripomorejo k razumevanju problemov, ki ga v
nalogi rešujemo. Dobro je, da ima tekmovalec takojšnjo povratno informacijo o pravilnosti
njegovega reševanja naloge. Dobra naloga Bober naj ne bi bila zavajajoča – take naloge so
pogoste pretežke, da bi jih rešili s premišljevanjem, lahko pa pridemo do rešitve z znanjem
določenih podrobnosti (Dagiene & Futschek, 2008).
3.3.4. Analiza nalog iz empiričnega dela
V nadaljevanju je na podlagi zgornjih kriterijev narejena analiza osmih nalog, ki so bile
uporabljene v empiričnem delu magistrske naloge. Gre za izbrane naloge tipa Bober, ki so
bralcu na voljo v prilogi k magistrski nalogi, s katerimi smo ugotavljali računalniško znanje
učencev. Upoštevali smo samo kriterije, ki so relevantni za uporabo v okviru preverjanja
znanja v razredu.
- Naloga je povezana z informatiko, računalništvom ali računalniško pismenostjo.
- Naloga se glede na temo pokriva s slovenskim učnim načrtom za neobvezni izbirni
predmet računalništvo.
- Naloga ustreza eni od težavnostnih stopenj:
A. preprosta, rešili naj bi jo vsi učenci določene starostne skupine
B. srednje težka, za rešitev je treba malo razmisliti
C. težka, rešijo jo lahko najboljši učenci
- Naloga je neodvisna od operacijskega sistema, programskega jezika itd.
- Naloga ima razumljive problemske stavke.
- Naloga je etično korektna.
- Naloga je zabavna.
- Naloga vsebuje slike.
Tabela 2: Analiza izbranih nalog glede na temo in kurikularne cilje

Naloga

Tema

Raznašalka pic

Razumevanje podatkov
- Shranjevanje števil z biti
- Enoznačnost dvojiškega
zapisa
Uganke
Razumevanje podatkov
- Shranjevanje števil z biti
Razumevanje podatkov
- Kodiranje besedil
Strukture in vzorci
- Sprehod po drevesu
Razumevanje podatkov
- Kodiranje (prefiksne
kode)
Razumevanje podatkov
- Popravljanje napak
Razumevanje podatkov
- Predstavitev podatkov
Strukture in vzorci

Računalnik vider
Seznam stanovalcev

Zapis znakov

Preverjanje sodosti
Drevo iz oklepajev

Kurikularni cilji
Učenci:
- razumejo dvojiški sistem
zapisovanja različnih podatkov.

- razumejo dvojiški sistem
zapisovanja različnih podatkov.
- razumejo kodiranje podatkov.

- razumejo kodiranje podatkov.
- razumejo kodiranje podatkov.
- poznajo načine predstavitev
določenih podatkov in odnose
med njimi (dvojiška drevesa in
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Vreče moke

Telefonska mreža

- Drevo
Uganke
Algoritmično razmišljanje
- Urejanje z zlivanjem

Algoritmično razmišljanje
- Algoritmi na grafih
Vzorci in strukture
- Minimalno vpeto drevo

grafi).
- znajo vsakdanji problem opisati
kot zaporedje korakov,
- znajo z algoritmom predstaviti
preprosto opravilo,
- znajo uporabiti nekatere ključne
algoritme za sortiranje in iskanje.
- znajo uporabiti nekatere ključne
algoritme za sortiranje in iskanje,
- poznajo osnovne algoritme za
iskanje podatkov.

Za vseh osem nalog je značilna neodvisnost od opreme, naloge vsebujejo razumljive
problemske stavke, so etično korektne, zabavne, šest nalog vsebuje slike. Ocenjujemo, da sta
dve od izbranih nalog lahki, štiri srednje težke, dve nalogi pa ocenjujemo kot težki.
3.4. Povezava aktivnosti s portala Vidra z nalogami s tekmovanja Bober
Aktivnosti Računalništvo brez računalnika pokrivajo različne teme iz računalništva. Na
podlagi namenov posameznih aktivnosti, ki so dostopni v objavljenih potekih učne ure na
spletnem portalu vidra.si in csunplugged.org, smo aktivnostim pripisali konkretne
računalniške teme in z njimi povezane osrednje vsebinske koncepte, kot sta jih definirala
Zendler in Spagannel (2008). Pri določanju osrednjih vsebinskih konceptov smo se opirali
tudi na sistem The ACM Computing Classification System (Association for Computing
Machinery, 1998).
Da bi nakazali smernice preverjanja znanja računalništva pri neobveznem izbirnem predmetu
računalništvo, smo aktivnostim Računalništvo brez računalnika, dostopnim na spletnem
portalu vidra.si, pripisali naloge s tekmovanja Bober v šolskem letu 2013/2014 in 2014/2015,
ki se vsebinsko dotikajo namenov aktivnosti. Naloge s tekmovanja Bober v šolskem letu
2013/2014 in 2014/2015 so zbrane v dveh knjižicah, objavljenih na spletni strani tekmovanja
(Cerar & Demšar, 2014; Programski svet tekmovanja, 2015). Knjižici vsebujeta naloge z
rešitvami in računalniškim ozadjem, povezanim s posamezno nalogo. Na spletni strani
tekmovanja so zbrane tudi naloge z rešitvami s starejših tekmovanj Bober (ACM Tekmovanja
– Bober, b).
Naloge, razporejene po aktivnostih, so prikazane v spodnji tabeli (Tabela 3). Naloge imajo v
oklepaju letnico, ki pove, v katerem letu so jo slovenski učenci reševali na tekmovanju,
zvezdica (*) poleg letnice pa označuje, da so nalogo reševali srednješolci.
Tabela 3: Aktivnosti Računalništvo brez računalnika v navezavi z nalogami s tekmovanja Bober 2013/2014 in
2014/2015

Št. Aktivnost
1
2

Računalniške teme

Do koliko
Shranjevanje števil z
šteje stonoga? biti
Zapis in
Kodiranje besedil
prenos besedil

Osrednji
vsebinski
koncept
Podatek

Naloge s tekmovanja
Bober
Slika z morja (2014)
Dvojiška polovica (2014*)

Proces
Podatek
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3

4

Krajši zapis
besedil

Stiskanje slik

5

Stiskanje
besedil

6

Pokvarjeni bit

7

Potapljanje
ladjic

8

9
10

11
12

Dvajsetkrat
lahko ugibaš

Risanje po
navodilih
Urejanje

Vzporedno
urejanje
Pomagajmo
cestarjem

Učinkovitost
kodiranja
Huffmanovo kodiranje
Drevesa

Algoritem
Podatek
Proces
Struktura

Bitne slike (koncept
»točke«)
Kodiranje slik
Kodiranje z dolžinami
čet (RLE-kodiranje)
Lempel-Ziv-Welch
algoritem za stiskanje
podatkov
Sistemi za zaznavanje
in popravljanje napak

Podatek

Iskalni algoritmi
(binarno iskanje,
razpršene tabele)
Ocenjevanje časovne
zahtevnosti
algoritmov
Bisekcija
Drevesa

Algoritem

Dvojiški številski
sestav (teorija
informacij)
Programski jeziki

Podatek

Jezik

Nalepke (2014)

Algoritem

Algoritem

Algoritmi za urejanje
Rekurzivni algoritem
Vzporedni algoritmi

Algoritem
Algoritem
Algoritem

Pretakanje vode (2013)
Natakar (2013)
Labirint (2013)
Popotna darila (2013)
Jabolka (2013)
Barvobot (2013)
Vreče moke (2013)
Povej svoje ime (2014*)

Optimizacijski
problem: iskanje
optimalnega omrežja

Problem
Algoritem

Velika gostija (2013)
Okrasna drevesa (2013)
Črviva vrtavka (2013)
Povej svoje ime (2014*)

Proces
Proces
Algoritem

Podatek

Napaka po telefonu (2014)
Pot skozi labirint (2014*)
Sumljive naprave (2014)

Algoritem

Algoritem
Struktura

Poskušanje čevljev (2013)
Velika gostija (2013)
Okrasna drevesa (2013)
Črviva vrtavka (2013)
Povej svoje ime (2014*)

Gradnja mostov (2013)
Dimni signali (2013)
Največje drevo (2013)
Dvigalo (2013)
Mafija (2014)
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Predstavitev podatkov
z grafom
13

Otok
zakladov

14

Usmerjanje in
smrtni objem

15
16

17
18

Ubogi
geograf
Piranski
sladoledarji

Gazi med
igluji
Skritopis

Struktura

Končni avtomati

Model
Izračun
Regularni izrazi
Jezik
Usmerjanje sporočil in Programska
smrtni objemi
oprema
Preiskovanje
Problem

Problem barvanja
grafov
Problem dominantne
množice vozlišč (NPpoln problem)
Enosmerne funkcije
Steinerjeva drevesa

Problem

Logična funkcija
(Ekskluzivni ali)
Šifriranje

Izračun
Podatek

Kriptografija

Podatek
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Nogometni
žreb

Enosmerne funkcije
Logična vrata (IN,
ALI)

Model
Izračun

Vezja
Šifriranje

Sistem
Podatek

Javni ključi
Umetna inteligenca

Podatek
Izračun

Strojno učenje
Drevo pozicij

Izračun
Struktura

22
23

Inteligentni
papir
Računalnik iz
bombonov

Lešniki (2014)
Bobrovi prijatelji (2014)
Skrivalnice (2014*)
Barvanje plošč (2013)

Model
Problem

Deljena
skrivnost

Javna gesla

Hitri vlaki (2014*)

Problem

19

21

Vzdržljivo omrežje (2014*)
Neznani prijatelj (2014)
Telefončki (2014)
Pakiranje krogel (2013)
Nadzorna kamera (2014)

Trikotne šifre (2013)
Teniški lopar (2013)
Skrivanje besed (2013)
Skrivno sporočilo (2014)
Trikotne šifre (2013)
Teniški lopar (2013)
Skrivanje besed (2013)
Skrivno sporočilo (2014)
Nezemeljska pisava (2014)
Plonkec za številko PIN
(2014)
Zalivanje (2014)
Usmerjanje kroglic (2013)
Logično vezje (2014*)
Logično vezje (2014*)
Trikotne šifre (2013)
Teniški lopar (2013)
Skrivanje besed (2013)
Skrivno sporočilo (2014)
Plonkec za številko PIN
(2014)
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Iz zgornje tabele (Tabela 3) lahko preberemo, da se osrednji vsebinski koncepti v aktivnostih
Računalništvo brez računalnika pojavijo: algoritem 10 x, podatek 10 x, problem 5 x, izračun 5
x, proces 4 x, struktura 4 x, model 3 x, jezik 2 x, programska oprema 1 x, sistem 1 x, koncepti
program, računalnik, test, informacija in komunikacija pa se v aktivnostih ne pojavijo.
V empiričnem delu smo z osmimi nalogami tipa Bober preverjali znanje, ki so ga učenci
pridobili ob izvajanju aktivnosti za učenje računalništva brez računalnika. V spodnji tabeli
(Tabela 4) so tako predstavljene naloge, pripadajoče aktivnosti Računalništvo brez
računalnika, konkretne računalniške teme, ki jih po našem mnenju naloge preverjajo, sklopi iz
učnega načrta za neobvezni izbirni predmet računalništva in osrednji vsebinski koncepti, kot
sta jih zasnovala Zendler in Spagannel (2008).
Tabela 4: Izbrane naloge tipa Bober s pripadajočimi aktivnostmi Računalništvo brez računalnika

Naloga tipa
Bober
Raznašalka
pic
Računalnik
vider
Seznam
stanovalcev
Zapis znakov
Preverjanje
sodosti
Drevo iz
oklepajev
Vreče moke
Telefonska
mreža

Aktivnost

Računalniška tema

Do koliko šteje
stonoga?
Zapis in prenos
besedil
Krajši zapis
besedila
Krajši zapis
besedila
Pokvarjeni bit

Shranjevanje števil z
biti
Kodiranje besedil
Sprehod po drevesu
Prefiksne kode

Dvajsetkrat
lahko ugibaš
Urejanje

Sistemi za zaznavanje
in popravljanje napak
Zapis podatkov v
obliki drevesa
Urejanje z zlivanjem

Pomagajmo
cestarjem

Iskanje minimalnega
vpetega drevesa

Sklop iz učnega
načrta
Podatek
Reševanje problemov
Podatek
Reševanje problemov
Podatek
Reševanje problemov
Podatek
Reševanje problemov
Podatek
Reševanje problemov
Podatek
Reševanje problemov
Algoritmi
Reševanje problemov
Algoritmi
Reševanje problemov

Osrednji
vsebinski
koncept
Podatek
Podatek
Struktura
Podatek
Podatek
Struktura
Algoritem
Algoritem
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4. Ugotavljanje znanja iz računalništva s pisnimi preizkusi
Učni proces je sestavljen iz več etap, od katerih je zelo pomembna etapa preverjanje in
ocenjevanje znanja. Preverjanje je z različnimi nameni in cilji povezano z vsemi etapami
(Vogrinc, Kalin, Krek, Medved & Valenčič Zuljan, 2011).
Pravilnik, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2013), definira
preverjanje znanja tako: »S preverjanjem znanja se zbirajo informacije o tem, kako učenec
dosega cilje oziroma standarde znanja iz učnih načrtov, in ni namenjeno ocenjevanju znanja.«
Ocenjevanje znanja pa je »ugotavljanje in vrednotenje, v kolikšni meri učenec dosega v
učnem načrtu določene cilje oziroma standarde znanja«. Preverjanje znanja poteka pred, med
in ob koncu obravnavanja učne snovi, ocenjevanje pa sledi po obravnavi učne snovi in po
opravljenem preverjanju znanja (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter
napredovanju učencev v osnovni šoli, 3. člen). »Ocenjujejo se učenčevi ustni odgovori ter
pisni, likovni, tehnični, praktični in drugi izdelki, projektno delo, nastopi učencev in druge
dejavnosti« (Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v
osnovni šoli, 10. člen).
4.1. Ugotavljanje znanja znotraj načrtovanja pouka
Znotraj načrtovanja pouka lahko opredelimo šest korakov, ki so ključni za uspešno
ugotavljanje znanja učencev.
1) Natančna opredelitev ciljev
Prvi korak je pravzaprav potreben zaradi celotnega procesa učenja in poučevanja. Cilje lahko
glede na vrste opredeljujemo z različnimi taksonomijami (npr. Marzanova, Bloomova,
Gagnejeva). Te nam povedo, kako strukturirati cilje, da bosta preverjanje in ocenjevanje čim
bolj jasna in pregledna. Ne glede na izbrano taksonomijo pa se je pomembno vprašati: »Kaj je
tisto, kar lahko otroka naučimo? Kakšne vrste ciljev zasledimo v učnih načrtih?« Glede na to
cilje razvrstimo v štiri kategorije: spoznavni postopki, spoznanja, spretnosti in veščine ter
stališča, motivacija, iniciativnost, samostojnost, načrtnost (Milekšič, 2002).
2) Opredelitev spoznavnih postopkov in dejavnosti
Za opredelitev dejavnosti, ki jih mora učenec izvesti, da bi dosegel določen učni cilj, je nujna
natančna določitev ciljev z uporabo ene od taksonomij. Ta nam namreč napove dejavnost, ki
mora voditi do izbranega cilja (npr. učenec pozna (dejavnost: pomnjenje in zapomnitev),
razume (dejavnost: opazovanje, napovedovanje, primerjanje, razvrščanje) in uporablja
(dejavnost: umeščanje na druga področja). Na podlagi opredelitve učenčeve dejavnosti
moremo določiti tudi učiteljeve postopke, ki bodo učencu omogočali dosego cilje ter kriterije
sprotnega spremljanja (Milekšič, 2002).
3) Opredelitev kriterijev za ugotavljanje predznanja
Ugotavljanje predznanja ni toliko povezano z ocenjevanjem, ampak je smisel tega predvsem
ugotoviti, na kakšnih temeljih začenjamo s poukom – kje in na kakšen način začeti.
Predznanje lahko ugotavljamo na »klasičen« način, posebej zanimiv pa je konstruktivističen
pristop, kjer predznanje ugotavljamo z vprašanji za »odkrivanje laičnih predstav« s
problemskim pristopom oz. z odprtimi ali produktivnimi vprašanji (Milekšič, 2002).
4) Opredelitev kriterijev za sprotno preverjanje
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Kriteriji za sprotno preverjanje znanja izhajajo iz učenčevih dejavnosti, ki so določene na
podlagi ciljev. Namen sprotnega spremljanja je, da se napake in pomanjkljivosti, ki se
pojavljajo v procesu učenja in poučevanja, odpravljajo, učenci pa zaradi tega usvajajo
zastavljene učne cilje. Pomembno se je zavedati, da v procesu učenja vrednotenje znanja ni
smiselno. V procesu učenja namreč učenec izvaja dejavnosti, ki niso enake zastavljenim
ciljem in predstavljajo le pot, ki vodi do cilja. Zato se kriteriji za sprotno preverjanje ne
nanašajo na končne cilje, ampak na procesna znanja, ki so vezana na dejavnosti. Za učitelja je
preverjanje posebej pomembno z vidika samonadzora učinkovitosti metod in oblik dela, ki jih
je uporabil. Če namreč napake in pomanjkljivosti ostajajo, ali celo napredujejo, je na strani
učitelja, da razmisli o uporabljenem načinu poučevanja (Milekšič, 2002).
5) Opredelitev kriterijev za končno preverjanje
Ob koncu obravnave sklopa učne snovi je treba preveriti, kako je z doseganjem zastavljenih
ciljev učencev. Ugotoviti je treba, ali so vsi učenci dosegli vsaj minimalne standarde znanja,
ki so pogoj za nadaljnje delo. Naloge, ki so del končnega preverjanja, morajo ugotavljati
doseganje zastavljenih ciljev. Vprašanje, ki si ga moramo v tem delu zastaviti je: ali naloge
merijo tisto, kar želimo z njimi izmeriti? Zadostiti moramo torej veljavnosti instrumenta.
Naloge in kriteriji za vsebinska oz. procesna znanja se seveda razlikujejo. Če vsi učenci
dosegajo minimalne standarde znanja, lahko začnemo s postopkom ocenjevanja. Če več
učencev ne dosega minimalnih standardov znanja, je potrebna ponovitev procesa učenja,
nedoseganje minimalnih standardov znanja pri posameznih učencih rešujemo s katero od
možnosti za kompenzacijo primanjkljajev. V primeru, da večina učencev ne dosega
minimalnih standardov, pa se mora učitelj vprašati o zastavljenih ciljih in o svojem načinu
poučevanja (Milekšič, 2002).
6) Kriteriji ocenjevanja
Ocenjevanje znanja poteka po načelih, ki so sicer značilni za končno preverjanje znanja. V
tem delu je posebno pozornost treba nameniti veljavnosti uporabljenih nalog in kriterijem, po
katerih bo potekalo ocenjevanje. Kriterij oblikujemo kot lestvico številčnih ocen, pri čemer
zadostna ocena predstavlja minimalni standard iz učnega načrta. V tem delu se izkaže
korektnost prej opisanih korakov (Milekšič, 2002).
4.2. Ugotavljanje znanja računalništva
Prenova učnega načrta za računalništvo iz učenja računalniške pismenosti v učenje
računalniških konceptov in računalniškega razmišljanja zahteva tudi spremembe na področju
preverjanja in ocenjevanja znanja.
4.2.1. Ugotavljanje znanja pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo
V novem učnem načrtu za neobvezni izbirni predmet računalništvo lahko preberemo, da
preverjanje znanja poteka v vseh fazah učnega procesa. Priporočila iz učnega načrta so
razdeljena na tri dele: preverjanje predznanja, sprotno preverjanje in končno preverjanje
(Krajnc et al., 2013).
Ugotovitve iz preverjanja predznanja učitelju povedo, ali je treba znanje učencev
nadgrajevati, dopolnjevati ali popolnoma na novo usvojiti. Pri računalništvu mora učitelj biti
še posebej pozoren na učenčevo pojmovanje računalniških pojmov, konceptov in procesov.
Preverjanje je priporočljivo z vprašanji: kaj meniš/misliš? Sprotno preverjanje je predvsem
povratna informacija učencu o učinkovitosti učenja in učitelju o učinkovitosti poučevanja. S
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končnim preverjanjem ugotavljamo doseganje ciljev in standardov znanja. To lahko učitelj
izvede z opazovanjem in poslušanjem učencev brez vključitve v pogovor učencev, lahko se
pogovarja z učenci in jih načrtno opazuje in posluša. Ena od možnosti končnega preverjanja je
pregled izdelkov, ki so jih učenci naredili tekom obdobja učenja – to so lahko izdelki,
programi, aktivnosti, skice, modeli idr. V učnem načrtu je posebej poudarjena povratna
informacija, ki mora biti kakovostna in mora vsebovati sodelovanje z vrstniki in pomoč
vrstnikom. Kot pri ostalih predmetih, tudi pri računalništvu doseganje učnih ciljev ocenjujemo
ustno in pisno, pomembno vlogo pa ima tudi ocenjevanje izdelka oz. projekta (prav tam).
4.2.2. Ugotavljanje znanja računalništva v Združenem kraljestvu
Nov koncept predmeta računalništvo, ki so ga v Združenem kraljestvu predstavili v letu 2013,
je za sabo potegnil tudi spremembe na področju preverjanja in ocenjevanja znanja. Stari
sistem so ukinili in šolam dopustili, da same izberejo način preverjanja, evidentiranja in
poročanja o doseganju ciljev iz učnega načrta. Pri tem so opredelili: »Ob koncu vsake stopnje,
morajo učenci znati, uporabljati in razumeti vsebine, veščine in procese, ki so določene v
ustreznem učnem programu« (Berry, 2013). Da bi podprli učitelje in jim olajšali delo v
razredu, je delovna skupina Computing at School predlagala konkretne načine za preverjanje
učenčevega napredka.
Eden od načinov, ki ga predlagajo za ugotavljanje znanja, je samoocenjevanje. Učence pri
tem lahko spodbudimo s pisanjem spletnega dnevnika ali izdelovanjem video dnevnika na
podlagi njihovega dela, kar vključuje tudi komentarje z refleksijo tega, kar so počeli. Eden od
načinov je preverjanje in ocenjevanje v paru – tu gre za pregled, popravljanje napak,
podajanje kritičnih in konstruktivnih povratnih informacij s strani sošolca v paru.
Ugotavljanje znanja je možno z uporabo odprtih vprašanj. Ta vprašanja so tipa »Zakaj?« in
»Kako?«, z njimi pa tudi razvijamo učenčevo razumevanje konceptov. Pokazatelj znanja je
lahko diskusija z vrstniki, kjer učenci uporabljajo odprta vprašanja z osredotočenostjo na to,
kaj so se naučili. Ta oblika postane še bolj zanimiva, če diskusija poteka preko spleta in
vključuje učence drugih šol ali držav. Uporabna tehnika, ki podpira samostojno učenje
računalništva, je seznam, na katerem označimo, kaj učenci že znajo, kaj se želijo naučiti in kaj
so se naučili. Metoda, ki pomaga pri sledenju učenčevega napredka, je določanje ciljev, ki
morajo biti specifični, merljivi, dosegljivi, realni/relevantni in časovno opredeljeni (Berry,
2013).
Zelo učinkovit pripomoček pri ugotavljanju znanja računalništva je pisanje razrednega
spletnega dnevnika. Le-ta predvsem s komentiranjem objav spodbuja samoocenjevanje in
ocenjevanje v paru, učenci pridobivajo povratne informacije, s spremljanjem objav v
določenem časovnem obdobju lahko sledimo napredku učenca, primerjamo objave in izdelke,
poleg tega pa spletni dnevnik omogoča tudi staršem spremljanje otrokovega dela (prav tam).
Zanimiv pristop je uporaba intervjuja ob koncu projekta – pri tem učenec razloži, kakšno
razmišljanje je uporabljal pri reševanju problemov, kaj in kako se je naučil. Kar se tiče
programiranja, lahko znanje programskega jezika, pa tudi logičnega sklepanja in drugih
veščin, ki pripomorejo k reševanju problema, preverjamo preko sledenja kodi in odpravljanja
napak (QuickStart Computing).
Delovna skupina Computing at School je oblikovala tudi smernice za načrtovanje in
spremljanje napredka učencev pri računalništvu (ang. Computing Progression Pathways).
Smernice so oblikovali v tabelo, ki po stolpcih pokriva šest glavnih področij računalništva
(algoritmi, programiranje in razvijanje, podatki in predstavitev podatkov, strojna oprema in
procesiranje, komunikacije in omrežja, informacijska tehnologija). Napredovanje skozi
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posamezno področje opazujemo po obarvanih vrsticah. Vsako področje računalništva ima na
vsaki stopnji naštetih nekaj veščin, ciljev, ki jih mora učenec obvladovati, da je stopnja
dosežena. Tabela poleg stopnje obvladovanja posameznih računalniških tem ponuja tudi
pregled nad obvladovanjem konceptov računalniškega razmišljanja, ki so zapisane s kraticami
v oklepaju poleg kompetenc (algoritmično razmišljanje, evalvacija, dekompozicija,
abstrakcija in posplošitev). S tabelo je tako prikazano napredovanje znotraj posameznega
sklopa oz. računalniškega področja (po stolpcu) in obvladovanje različnih računalniških
področij (po vrsticah). Ustvarjalci priporočajo, da se učitelji na stopnjah izobraževanja 1 in 2
osredotočijo na prvih pet stopenj napredka (roza do vijolična barva), učitelji stopenj
izobraževanja 3 in 4 na stopnje napredka od vijolične do črne barve, stopnjo napredka bele
barve pa naj pokriva stopnja izobraževanja 4. Za boljšo motivacijo avtorji predlagajo sistem z
barvnimi značkami, ki predstavljajo obvladovanje določene stopnje (Curzon, et al., 2014;
Dorling & Walker, 2014a; Dorling & Walker, 2014b).
4.3. Merske karakteristike preizkusa znanja
Instrument, s katerim želimo nekaj meriti, mora imeti ustrezne merske značilnosti. Poznane so
predvsem naslednje: veljavnost, zanesljivost, objektivnost, občutljivost, ekonomičnost. Od teh
sta še posebej pomembni zanesljivost in veljavnost. Instrument, za katerega po določenih
merilih ne moremo reči, da je zanesljiv oz. veljaven, nam da nezanesljive in neveljavne
podatke – kar pa seveda vodi v dvomljive rezultate in ugotovitve ter brez pomensko raziskavo
(Cencič, 2009).
V naši raziskavi nas še posebej zanima veljavnost preizkusa.
Merski instrument je veljaven, če meri tisto, kar želimo z njim meriti, če s pomočjo
pripravljenega instrumenta izvemo tiste podatke, ki smo jih želeli izvedeti. Želimo resnične
podatke, ki jih potrebujemo in služijo ciljem, ki smo si jih ob začetku raziskave zadali
(Cencič, 2009).
Poznamo več vrst veljavnosti: od vsebinske, kriterijske, do konstruktne in drugih.
4.3.1. Vsebinska veljavnost
Kot že ime pove, pri tej vrsti veljavnosti preverjamo, ali vsebina instrumenta (preizkusa), s
katerim merimo, zagotavlja, da bo test meril tisto, kar želimo meriti. Vsebinsko veljavnost
preverjamo tako, da vsebino logično analiziramo in premislimo, ali bo meril tisto, kar imamo
namen z njim meriti. V analizo in premislek je smiselno vključiti strokovnjake in praktike, ki
niso sestavljali nalog. Pri validaciji je potrebna velika skrbnost. Testi, ki jih vključimo v
raziskavo, pa morajo biti veljavni tudi z vidika potreb raziskave (Sagadin, 1993). Ameriško
psihološko združenje je podalo mnenje, da je stopnja vsebinske veljavnosti »odvisna od tega,
koliko raziskava vzorči razred situacij ali problema, o katerem naj bi sklepali« – koliko
izbrane merjene spremenljivke izražajo celoten obseg pojma (Ferligoj, Leskošek &
Kogovšek, 1995, str. 71).
Bohrnstedt ugotavlja, da vsebinske veljavnosti ne moremo ugotavljati samostojno, ampak je
del procesa ugotavljanja konstruktne veljavnosti (Ferligoj et al., 1995). Vsebinska validacija
testa je racionalna, ne empirična, kar pomeni, da je analiza testa logično vsebinska (Sagadin,
1993).
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4.3.2. Kriterijska veljavnost
Koeficient korelacije med izmerjeno in teoretično spremenljivko prikaže oceno veljavnosti.
Teoretične spremenljivke neposredno ne moremo meriti, zato si poiščemo drugo, t. i.
kriterijsko spremenljivko, ki s teoretično spremenljivko močno pozitivno korelira (Ferligoj et
al., 1995). »Kriterijsko ugotavljanje veljavnosti se torej nanaša na korelacijo določene
merjene spremenljivke s kriterijsko spremenljivko« (Bohrnstedt, 1983, v Ferligoj et al., 1995,
str. 75).
Kriterijsko veljavnost izrazimo s koeficientom veljavnosti, ki je koeficient korelacije med
merjeno spremenljivko in kriterijsko spremenljivko (Bohrnstedt, 1983, v Ferligoj et al., 1995).
Kriterijsko veljavnost preizkušamo empirično, pri čemer pa kriterijsko spremenljivko
določimo teoretično (Carmines in Zeller, 1979, v Ferligoj et al., 1995).
Poznani sta dve vrsti kriterijske veljavnosti – napovedna in sočasna (Ferligoj et al., 1995).
4.3.3. Konstruktna veljavnost
S konstruktno veljavnostjo ugotavljamo, »koliko je raziskovalni postopek logično izpeljan iz
teorije; ključna predpostavka validacije izbranega konstrukta je torej teorija oziroma
umeščenost konstrukta (pojma) v teoretski okvir« (Splichal, 1990, v Ferligoj et al., 1995, str.
79). Veljavnost nekega konstrukta je odvisna od stopnje povezanosti med izmerjeno
spremenljivko in drugimi izmerjenimi spremenljivkami, ki ustrezajo teoretičnim značilnostim
merjenega konstrukta (Carmines & Zeller, 1979, v Ferligoj et al., 1995). Pri konstruktni
veljavnosti se torej sprašujemo, v kolikšni meri lahko dobljene rezultate testov interpretiramo
kot odraz konstruktov, ki so lahko hipotetični koncepti, zamisli (Sagadin, 1993). Pojem
konstruktna veljavnost je skupno ime za vrsto veljavnosti, ki so definirale isto stvar:
»zdravorazumska«, logična, intrinsična, faktorska, razsežnostna in pojmovna veljavnost
(Bohrnstedt, 1977, v Ferligoj et al., 1995).
Izmerjene spremenljivke imajo popolno veljavnost konstrukta tedaj, ko merijo natanko en
konstrukt, ki z drugimi konstrukti korelira v skladu s teorijo. V primeru, da dve ali več
spremenljivk, ki merijo različne konstrukte, med sabo korelirajo, je vzrok za to korelacija med
konstrukti (Lehmam, 1991, v Ferligoj et al., 1995).
Veljavnost konstrukta ni dokazljiva, odvisna je od presojanja in našega zaupanja. Več je
dokazov v korist veljavnosti, bolj zaupamo konstruktu in izmerjeni spremenljivki (Jaeger,
1990, v Ferligoj et al., 1995).
Postopki validacije konstruktne veljavnosti so precej kompleksni in posledično tudi redko
izvedeni, saj sta za vsak korak v procesu preverjanja potrebni dve merjenji z različnima
metodama merjenja in drugačno vrsto kontrasta med spremenljivkami, ki jih primerjamo
(Brewer & Hunter, 1989, v Ferligoj et al., 1995). Postopkov za preverjanje konstruktne
veljavnosti je več – uporabimo lahko nekatere multivariantne pristope (analiza glavnih
komponent, faktorska analiza, kanonična korelacijska analiza), uporablja se tudi proces
večrazsežnostnega ‒ večmetodnega pristopa (Ferligoj et al., 1995).

36

5. Raziskava o nalogah tipa Bober
V Sloveniji se v zadnjih letih veliko dela na tem, da bi pouk računalništva postal to, kar
têrmin pomeni – torej, pouk računalniških konceptov, računalniškega razmišljanja in
reševanja problemov.
K temu veliko prispevajo aktivnosti za učenje računalništva brez računalnika, ki sta jih iz
originala CS Unplugged, avtorjev Tima Bella, Mika Fellowsa in Iana Wittna, prevedla,
priredila in objavila na portalu Vidra Janez in Irena Demšar. Izvajanje aktivnosti podpre več
ciljev novega neobveznega izbirnega predmeta računalništvo, ki se je na nekaterih osnovnih
šolah začel izvajati v šolskem letu 2014/2015. Cilj predmeta je slediti svetovnim trendom in
poučevanje uporabe računalnikov zamenjati s poučevanjem računalniških konceptov in
računalniškega razmišljanja. Le na ta način bodo učenci v odrasli dobi izkoriščali možnosti, ki
jih ponuja tehnologija sebi in drugim v korist, saj bo njihovo znanje kljub hitremu razvoju
vedno aktualno, imeli pa bodo tudi lastnosti, ki so v današnjem času izjemno cenjene:
ustvarjalnost, kritičnost in inovativnost.
Ob tem se porajajo vprašanja, kako ugotavljati znanje, pridobljeno na tak način.
Problem, ki se tiče še posebej aktivnosti Računalništvo brez računalnika, vidimo v tem, da ne
vemo, ali je učenec pridobil razumevanje določenega koncepta, ki ga bo lahko uporabil tudi v
kakšni drugi, podobni situaciji, ali je aktivnost šla mimo njega kot neka zabavna, družabna
igra. Vsekakor je veliko lažje vrednotiti veščine uporabe določene programske opreme, kot pa
znanje in razumevanje tega, kar se skriva in poteka v ozadju. Aktivnosti potekajo znotraj
manjših skupin učencev, zato je učitelju težko določiti, kolikšen je posameznikov prispevek k
rezultatu in predvsem, koliko znanja je učenec tekom aktivnosti res pridobil.
Namen raziskave je zato ugotoviti, ali so naloge tipa Bober primeren način ugotavljanja
znanja, pridobljenega z aktivnostmi za učenje računalništva brez računalnika.
5.1. Cilji raziskave
Z raziskavo smo želeli ugotoviti primernost ugotavljanja znanja s pomočjo nalog, ki so
podobne nalogam s tekmovanja Bober. Naloge s tekmovanja Bober so naloge, ki jih učenci in
dijaki rešujejo na mednarodnem tekmovanju v informacijski in računalniški pismenosti
Bober. Za naloge je med drugim značilno, da predstavljajo problem, zajemajo teme iz
informatike, računalništva in računalniške pismenosti, so neodvisne od programske opreme,
etično korektne, zanimive in zabavne. S terminom naloge tipa Bober pa smo poimenovali
naloge, enake ali podobne tistim, ki se pojavljajo na tekmovanju Bober.
Z raziskavo želimo vplivati na razvoj didaktike računalništva, natančneje na preverjanje in
ocenjevanje računalniškega znanja. Raziskava je lahko učiteljem novega neobveznega
izbirnega predmeta računalništvo v pomoč pri načrtovanju ugotavljanja znanja učencev.
5.2. Raziskovalna vprašanja
- Kolikšna je kriterijska veljavnost nalog tipa Bober?
- Kolikšna je vsebinska veljavnost nalog tipa Bober?
- Katere naloge s tekmovanja Bober se navezujejo na koncepte aktivnosti
Računalništvo brez računalnika?
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5.3. Raziskovalna metoda
Raziskava temelji na deskriptivni in kavzalno neeksperimentalni metodi pedagoškega
raziskovanja. Uporabili smo kombinacijo kvantitativnega in kvalitativnega pristopa
raziskovanja.
Tabela 5: Shema raziskave

Raziskovalno
vprašanje
1. Kolikšna je
kriterijska
veljavnost nalog
tipa Bober?
2. Kolikšna je
vsebinska
veljavnost nalog
tipa Bober?
3. Katere naloge s
tekmovanja Bober
se navezujejo na
koncepte aktivnosti
Računalništvo brez
računalnika?

Metoda

Instrument

Vzorec

Vzporedno
ugotavljanje znanja z
dvema različnima
instrumentoma
ugotavljanja znanja
Primerjalna analiza
ekspertnih mnenj

- pisni preizkus z
nalogami tipa Bober
- vprašanja za intervju

Izbrani učenci
na poletni šoli
Računalništvo
brez računalnika

- anketni vprašalnik o
nalogah tipa Bober za
eksperte

Eksperti s
področja
računalništva

- tabela za analizo teksta
z aktivnostmi,
pripadajočimi
računalniškimi temami
ter osrednjimi
vsebinskimi koncepti

Naloge s
tekmovanja
Bober v letih
2013 in 2014

Analiza
dokumentov: pregled
in klasifikacija nalog
s tekmovanja Bober
2013 in 2014

5.4. Vzorec
1. raziskovalno vprašanje
Prvi del raziskave je bil opravljen na neslučajnostnem, priložnostnem vzorcu. Vanj so bili
vključeni udeleženci poletne šole Računalništvo brez računalnika, ki jo je v juliju 2014
organizirala Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani za učence od 4. do
6. razreda osnovne šole. Sodelovalo je 20 deklic in dečkov iz več slovenskih osnovnih šol, ki
so v šolskem letu 2013/2014 obiskovali 4.–6. razred osnovne šole.
V spodnji tabeli (Tabela 6) je predstavljena struktura anketiranih udeležencev poletne šole
glede na spol. Tabela 7 prikazuje strukturo anketiranih udeležencev poletne šole glede na
njihovo starost, določeno na podlagi razreda, ki so ga obiskovali v šolskem letu 2013/2014.
Tabela 6: Struktura anketirancev glede na spol

Število Odstotek
ženski
8
40,0
moški
12
60,0
Skupaj
20
100,0

Tabela 7: Struktura anketirancev glede na starost

Število Odstotek
9 let
7
35,0
10 let
6
30,0
11 let
7
35,0
Skupaj
20
100,0

Vzporedno z ugotavljanjem znanja smo izvajali intervjuje z izbranimi reševalci preizkusa
znanja. V tem delu so sodelovali štirje učenci – dve deklici in dva dečka. Intervjuvanci so bili
udeleženci poletne šole Računalništvo brez računalnika, ki so v šolskem letu 2013/2014
obiskovali 4.–6. razred osnovne šole, dva intervjuvanca sta bila stara 9 let, dva pa 11 let.
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2. raziskovalno vprašanje
Drugi del raziskave je bil opravljen na neslučajnostnem, namenskem vzorcu, ki ga
predstavljajo strokovnjaki s področja računalništva. V tem delu empirične raziskave je
sodelovalo šest strokovnjakov s področja računalništva, ki so aktivni tudi na področju
didaktike računalništva.
3. raziskovalno vprašanje
Vzorec tretjega dela raziskave, ki se nanaša na analizo teksta, predstavljajo 104 naloge s
šolskega in državnega tekmovanja Bober v šolskem letu 2013/2014 (Cerar & Demšar, 2014)
ter naloge s šolskega in državnega tekmovanja Bober v šolskem letu 2013/2014 (Programski
svet tekmovanja, 2015).
5.5. Merski instrumentarij
Za zbiranje podatkov smo uporabili:
- preizkus znanja, ki smo ga pripravili iz osmih nalog s tekmovanja Bober oz. podobnih
tistim s tekmovanja (1. raziskovalno vprašanje),
- delno strukturiran intervju, ki smo ga z nekaterimi učenci izvedli po reševanju
preizkusa znanja (1. raziskovalno vprašanje),
- vprašalnik o nalogah tipa Bober za eksperte s področja računalništva (2. raziskovalno
vprašanje),
- tabelo z aktivnostmi, pripadajočimi računalniškimi temami ter osrednjimi vsebinskimi
koncepti (3. raziskovalno vprašanje).
1. raziskovalno vprašanje
Preizkus znanja, ki se nahaja v prilogi, je sestavljen iz štirih delov (za štiri dni poletne šole),
vsak del preverja znanje računalniških konceptov iz aktivnosti, obravnavanih pred reševanjem
preizkusa. V okviru preizkusa znanja so učenci izpolnili tudi osnovne podatke – spol in
razred. Naloge, uporabljene v empirični raziskavi, so enake ali podobne tem, ki se pojavljajo
na tekmovanju Bober (glej poglavje 3.3). Izbrali smo jih izmed nalog s preteklih tekmovanj
Bober glede na vsebinsko in oblikovno primerljivost aktivnostim Računalništvo brez
računalnika (Tabela 4). Vse naloge so objavljene na spletni strani tekmovanja (ACM
Tekmovanja – Bober, b). Naloge smo minimalno prilagodili – v nalogah se ne pojavljajo
bobri, temveč vidre. Nalogo Računalnik vider smo oblikovali sami. Preizkus znanja zajema
osem nalog (sedem nalog s tekmovanja Bober in ena avtorska), od katerih so tri naloge
izbirnega tipa (zaprti tip nalog), ostale pa so naloge s kratkimi odgovori (odprti tip nalog).
Posebnost nalog je, da vsebujejo domišljijsko zgodbo, ki v ozadju skriva računalniški
problem. Sedem nalog dopolnjuje slikovno gradivo.
Na 1. raziskovalno vprašanje smo odgovarjali tudi preko metode spraševanja. Uporabili smo
polstrukturirani intervju. Vprašanja smo predhodno pripravili, med intervjujem pa smo jih
prilagajali glede na odgovore intervjuvanih učencev.
2. raziskovalno vprašanje
Vprašalnik za eksperte je bil oblikovan na spletnem portalu, kjer so ga anketiranci tudi
reševali. Vprašalnik je bil anonimen. Nanašal se je na osem nalog iz preizkusa znanja – za
vsako od nalog so anketiranci dobili štiri enaka vprašanja – eno odprtega tipa, ki se je
nanašalo na računalniški koncept, ki ga po njihovem mnenju vsebuje naloga, preostali dve
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vprašanji pa sta bili izbirnega tipa z več možnimi odgovori in sta se nanašali na osrednje
vsebinske koncepte, ki jih naloga vsebuje ter tipe znanja, ki jih z nalogo preverjamo.
3. raziskovalno vprašanje
Za potrebe analiziranja teksta smo pripravili tabelo (Tabela 3), ki vsebuje vse aktivnosti za
učenje računalništva brez računalnika, dostopne na spletnem portalu vidra.si. Aktivnostim
smo pripisali računalniške teme in osrednje vsebinske koncepte, ter prostor namenili
pripadajočim nalogam s tekmovanja Bober.
5.6. Opis postopka zbiranja podatkov
1. raziskovalno vprašanje
Postopek zbiranja podatkov prvega dela empirične raziskave je potekal na enotedenski poletni
šoli Računalništvo brez računalnika, ki jo je v juliju 2014 organizirala Fakulteta za
računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Na poletni šoli so udeleženci od torka do
petka, ob prihodu, 20 minut reševali določene naloge (1‒3 naloge), ki so se vsebinsko
nanašale na teme aktivnosti za učenje računalništva brez računalnika, ki so bile obravnavane
prejšnji dan.
Delno strukturiran intervju smo izvedli v popoldanskem delu s štirimi stalnimi učenci, ki so
preizkus znanja zjutraj uspešno ali neuspešno reševali, izbrali pa smo jih na podlagi
opazovanj študentov, ki so bili pri aktivnostih navzoči. Vprašanja so se nanašala na naloge, ki
so jih reševali zjutraj. Pogovori so bili snemani.
Vsebinsko veljavnost testa smo preverili z ekspertnim vprašalnikom veljavnosti, ki ga je
rešilo šest ekspertov s področja računalništva. Ti so podali svoje mnenje o tem, katere
računalniške koncepte zajemajo naloge, ki so jih reševali učenci za potrebe empirične
raziskave. Kriterijsko veljavnost testa smo preverjali preko delno strukturiranega intervjuja.
Zanesljivost smo preverili z metodo analize notranje konsistentnosti. Zanesljivost preizkusa
znanja je slaba, saj je vrednost Cronbachovega koeficienta alfa vseh osmih nalog 0,563.
Objektivnost smo zagotovili z natančnimi navodili.
2. raziskovalno vprašanje
Drugi del empirične raziskave je bil izveden v maju 2015. Izbranim strokovnjakom s področja
računalništva smo posredovali povezavo do spletnega vprašalnika, ki je vseboval vprašanja, ki
so se nanašala na naloge iz prvega dela empirične raziskave.
3. raziskovalno vprašanje
Tretji del empirične raziskave smo izvedli v začetku leta 2015. Naloge s šolskega in
državnega tekmovanja Bober v šolskem letu 2013/2014 in 2014/2015 smo pripisali
aktivnostim za učenje računalništva brez računalnika glede na vsebinsko podobnost, pri čemer
smo upoštevali pripadajoče računalniške teme in osrednje vsebinske koncepte.
5.7. Postopki obdelave podatkov
1. raziskovalno vprašanje
Obdelava in interpretacija pridobljenih podatkov iz preizkusa znanja je temeljila na
kvantitativni analizi. Zbrane podatke smo statistično obdelali s statističnim računalniškim
programom SPSS, različica 20. Zaradi pogostih nizkih frekvenc smo neodvisnost
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spremenljivk ugotavljali s Kullbackovim 2Î preizkusom. Rezultati v tabelah so narejeni s
programom SPSS 20, rezultati, prikazani z grafi, pa s programom Microsoft Excel.
Podatke, pridobljene iz delno strukturiranega intervjuja, smo obdelali s kvalitativno analizo,
transkripcija intervjujev je potekala v dobesedni obliki.
2. raziskovalno vprašanje
Vprašalnike za eksperte smo obdelali s programoma SPSS, različica 20 in programom
Microsoft Excel.
3. raziskovalno vprašanje
V pripravljeno tabelo (Tabela 3) smo k ustreznim aktivnostim Računalništvo brez računalnika
vpisovali naloge s tekmovanj Bober v šolskem letu 2013/2014 in 2014/2015 – pri čemer smo
za usmeritve uporabljali že vpisane računalniške teme in osrednje vsebinske koncepte.
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6. Rezultati in interpretacija podatkov
6.1. Analiza pisnih preizkusov
V naslednjem podpoglavju bomo analizirali rezultate pisnega preizkusa. Analizirali bomo
uspešnost reševanja posameznih nalog, rezultate pa bomo analizirali tudi glede na spol in
starost. Zaradi majhnega in priložnostnega vzorca to ni predmet raziskovanja te magistrske
naloge.
V spodnji tabeli (Tabela 8) in na grafu (Graf 1) je prikazano, kolikšen delež anketirancev je
posamezno nalogo rešil pravilno. Izstopata naloga Seznam stanovalcev, ki jo je pravilno rešilo
kar 95 % anketirancev in na drugi strani naloga Vreče moke, ki jo je pravilno rešilo le 25 %
anketiranih učencev. Velika večina učencev je pravilno rešila naloge Računalnik vider (90
%), Preverjanje sodosti (85 %) in Telefonska mreža (85 %).
Tabela 8: Prikaz uspešnosti reševanja nalog

Pravilno
Število
Raznašalka pic
13
Računalnik vider
18
Seznam stanovalcev 19
Zapis znakov
13
Preverjanje sodosti 17
Drevo iz oklepajev 11
Vreče moke
5
Telefonska mreža
17

Odstotek
65,0
90,0
95,0
65,0
85,0
55,0
25,0
85,0

Napačno
Število Odstotek
7
35,0
2
10,0
1
5,0
7
35,0
3
15,0
9
45,0
15
75,0
3
15,0

Skupaj
Število
20
20
20
20
20
20
20
20

Odstotek
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Graf 1: Prikaz uspešnosti reševanja nalog

Naloga Računalnik vider je proceduralna naloga – učenci so se z binarnim zapisom dobro
seznanili na njim razumljiv način in jim je pretvarjanje desetiških števil v dvojiška na ravni
postopka enostavno, zato tudi precejšnja uspešnost reševanja naloge. Nalogo Seznam
stanovalcev so učenci zelo uspešno reševali, lahko bi rekli, da se jim je zdela že kar trivialna.
Na poletni šoli so se učenci srečali s precej bolj kompleksnimi drevesi in zahtevnimi načini
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kodiranja (npr. Huffmanovo drevo), zato jim drevo v nalogi Seznam stanovalcev in sprehod
po drevesu ni povzročalo težav. Ko smo o isti nalogi govorili z učenko 9. razreda, ki se je
udeležila poletne šole programiranja Android aplikacij, se naloge sploh ni znala lotiti, ni
razumela, kaj naloga zahteva, kako naj iz take strukture dobi podatke. Uspešnost reševanja
nalog Preverjanje sodosti in Telefonska mreža je po našem mnenju posledica podobnosti z
nalogami, ki so jih učenci izvajali med aktivnostmi na poletni šoli.
Nalogo Vreče moke so učenci neuspešno reševali, ker so morali algoritem za urejanje z
zlivanjem, ki je potreben za rešitev naloge, odkriti sami. Na poletni šoli urejanja z zlivanjem
nismo obravnavali, so se pa učenci srečali z nekaterimi drugimi algoritmi urejanja.
6.1.1. Uspešnost reševanja nalog glede na spol
1. naloga: Raznašalka pic
Nalogo Raznašalka pic so vse deklice rešile pravilno. Več kot polovica dečkov je nalogo
rešila napačno (58,3 %).
Tabela 9: Uspešnost reševanja naloge Raznašalka pic glede na spol

Raznašalka pic
napačno pravilno
Število
0
8
ženski
Odstotek
0,0 % 100,0 %
Spol
Število
7
5
moški
Odstotek 58,3 % 41,7 %
Število
7
13
Skupaj
Odstotek 35,0 % 65,0 %

Skupaj
8
100,0 %
12
100,0 %
20
100,0 %

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 9,597, g = 1, α = 0,002) je statistično pomembna.
Med anketiranimi dečki in deklicami se pojavljajo statistično pomembne razlike v uspešnosti
reševanja naloge Raznašalka pic.
2. naloga: Računalnik vider
Nalogo Računalnik vider so pravilno rešile vse deklice, pravilno jo je rešila tudi večina
dečkov (83,3 %).
Tabela 10: Uspešnost reševanja naloge Računalnik vider glede na spol

Računalnik vider
napačno pravilno
Število
0
8
ženski
Odstotek
0,0 % 100,0 %
Spol
Število
2
10
moški
Odstotek 16,7 % 83,3 %
Število
2
18
Skupaj
Odstotek 10,0 % 90,0 %

Skupaj
8
100,0 %
12
100,0 %
20
100,0 %

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 2,190, g = 1, α = 0,139) ni statistično pomembna.
Med anketiranimi dečki in deklicami ni statistično pomembnih razlik v uspešnosti reševanja
naloge Računalnik vider.
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3. naloga: Seznam stanovalcev
Nalogo Seznam stanovalcev so pravilno rešili vsi dečki in večina deklic (87,5 %).
Tabela 11: Uspešnost reševanja naloge Seznam stanovalcev glede na spol

Seznam stanovalcev
napačno pravilno
Število
1
7
ženski
Odstotek
12,5 %
87,5 %
Spol
Število
0
12
moški
Odstotek
0,0 % 100,0 %
Število
1
19
Skupaj
Odstotek
5,0 %
95,0 %

Skupaj
8
100,0 %
12
100,0 %
20
100,0 %

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 1,912, g = 1, α = 0,167) ni statistično pomembna.
Med anketiranimi dečki in deklicami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v
uspešnosti reševanja naloge Seznam stanovalcev.
4. naloga: Zapis znakov
Nalogo je pravilno rešilo tri četrtine deklic (75 %) in več kot polovica dečkov (58,3 %).
Tabela 12: Uspešnost reševanja naloge Zapis znakov glede na spol

Zapis znakov
napačno pravilno
Število
2
6
ženski
Odstotek 25,0 % 75,0 %
Spol
Število
5
7
moški
Odstotek 41,7 % 58,3 %
Število
7
13
Skupaj
Odstotek 35,0 % 65,0 %

Skupaj
8
100,0 %
12
100,0 %
20
100,0 %

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 0,600, g = 1, α = 0,439) ni statistično
pomembna. Med anketiranimi dečki in deklicami se ne pojavljajo statistično pomembne
razlike v uspešnosti reševanja naloge Zapis znakov.
5. naloga: Preverjanje sodosti
Nalogo so rešile vse deklice. Nalogo je rešilo tudi tri četrtine dečkov (75 %).
Tabela 13: Uspešnost reševanja naloge Preverjanje sodosti glede na spol

Preverjanje sodosti
napačno pravilno
Število
0
8
ženski
Odstotek
0,0 % 100,0 %
Spol
Število
3
9
moški
Odstotek 25,0 % 75,0 %
Število
3
17
Skupaj
Odstotek 15,0 % 85,0 %

Skupaj
8
100,0 %
12
100,0 %
20
100,0 %
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Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 3,412, g = 1, α = 0,065) ni statistično pomembna.
Med anketiranimi dečki in deklicami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v
uspešnosti reševanja naloge Preverjanje sodosti.
6. naloga: Drevo iz oklepajev
Nalogo Drevo iz oklepajev je rešila več kot polovica deklic (62,5 %) in polovica dečkov.
Tabela 14: Uspešnost reševanja naloge Drevo iz oklepajev glede na spol

Drevo iz oklepajev
napačno pravilno
Število
3
5
ženski
Odstotek 37,5 % 62,5 %
Spol
Število
6
6
moški
Odstotek 50,0 % 50,0 %
Število
9
11
Skupaj
Odstotek 45,0 % 55,0 %

Skupaj
8
100,0 %
12
100,0 %
20
100,0 %

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 0,305, g = 1, α = 0,581) ni statistično pomembna.
Med anketiranimi dečki in deklicami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v
uspešnosti reševanja naloge Drevo iz oklepajev.
7. naloga: Vreče moke
Nalogo Vreče moke je pravilno rešilo 37,5 % deklic in slaba petina dečkov (16,7 %).
Tabela 15: Uspešnost reševanja naloge Vreče moke glede na spol

Vreče moke
napačno pravilno
Število
5
3
ženski
Odstotek 62,5 % 37,5 %
Spol
Število
10
2
moški
Odstotek 83,3 % 16,7 %
Število
15
5
Skupaj
Odstotek 75,0 % 25,0 %

Skupaj
8
100,0 %
12
100,0 %
20
100,0 %

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 1,095, g = 1, α = 0,295) ni statistično pomembna.
Med anketiranimi dečki in deklicami se ne pojavljajo statistično pomembne razlike v
uspešnosti reševanja naloge Vreče moke.
8. naloga: Telefonska mreža
Nalogo Telefonska mreža je rešila večina deklic (87,5 %) in večina dečkov (83,3 %).
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Tabela 16: Uspešnost reševanja naloge Telefonska mreža glede na spol

Telefonska mreža
napačno pravilno
Število
1
7
ženski
Odstotek 12,5 % 87,5 %
Spol
Število
2
10
moški
Odstotek 16,7 % 83,3 %
Število
3
17
Skupaj
Odstotek 15,0 % 85,0 %

Skupaj
8
100,0 %
12
100,0 %
20
100,0 %

Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa (2Î = 0,067, g = 1, α = 0,796) ni statistično
pomembna. Med anketiranimi dečki in deklicami se ne pojavljajo statistično pomembne
razlike v uspešnosti reševanja naloge Telefonska mreža.
Spodnji graf (Graf 2) prikazuje razlike v uspešnosti reševanja dečkov in deklic. Največja
razlika v uspešnosti reševanja med spoloma se kaže pri 1. nalogi (Raznašalka pic), kar je
pokazal tudi Kullbackov 2Î preizkus. Pri ostalih nalogah Kullbackov 2Î preizkus ni pokazal
statistično pomembnih razlik v uspešnosti reševanja med deklicami in dečki.
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Graf 2: Prikaz uspešnosti reševanja nalog glede na spol anketiranih učencev

6.1.2. Uspešnost reševanja nalog glede na starost anketirancev
1. naloga: Raznašalka pic
Nalogo raznašalka pic je neuspešno rešila več kot polovica učencev, starih 9 let, ki so
zaključili 4. razred osnovne šole (57,1 %). Velika večina učencev, starih 10 let oz. tistih, ki so
zaključili 5. razred, je nalogo rešila pravilno (83,3 %). Učenci, stari 11 let, ki so zaključili 6.
razred, so nalogo Raznašalka pic v večini rešili pravilno (71,4 %).
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Tabela 17: Uspešnost reševanja naloge Raznašalka pic glede na starost

Število
Odstotek
Število
Starost 10
Odstotek
Število
11
Odstotek
Število
Skupaj
Odstotek
9

Raznašalka pic
napačno pravilno
4
3
57,1 % 42,9 %
1
5
16,7 % 83,3 %
2
5
28,6 % 71,4 %
7
13
35,0 % 65,0 %

Skupaj
7
100,0 %
6
100,0 %
7
100,0 %
20
100,0 %

2. naloga: Računalnik vider
Nalogo Računalnik vider so pravilno rešili vsi učenci, stari 10 in 11 let. Nalogo je pravilno
rešila tudi večina devetletnikov oz. učencev, ki so zaključili 4. razred (71,4 %).
Tabela 18: Uspešnost reševanja naloge Računalnik vider glede na starost

Število
Odstotek
Število
Starost 10
Odstotek
Število
11
Odstotek
Število
Skupaj
Odstotek
9

Računalnik vider
napačno pravilno
2
5
28,6 % 71,4 %
0
6
0,0 % 100,0 %
0
7
0,0 % 100,0 %
2
18
10,0 % 90,0 %

Skupaj
7
100,0 %
6
100,0 %
7
100,0 %
20
100,0 %

3. naloga: Seznam stanovalcev
Nalogo Seznam stanovalcev so uspešno rešili vsi učenci, stari 9 in 11 let. Pravilno jo je rešila
tudi večina desetletnikov, ki so zaključili 5. razred (83,3 %).
Tabela 19: Uspešnost reševanja naloge Seznam stanovalcev glede na starost

Število
Odstotek
Število
Starost 10
Odstotek
Število
11
Odstotek
Število
Skupaj
Odstotek
9

Seznam stanovalcev
napačno pravilno
0
7
0,0 % 100,0 %
1
5
16,7 %
83,3 %
0
7
0,0 % 100,0 %
1
19
5,0 %
95,0 %

Skupaj
7
100,0 %
6
100,0 %
7
100,0 %
20
100,0 %
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4. naloga: Zapis znakov
Nalogo Zapis znakov je pravilno rešila več kot polovica učencev, ki so zaključili 4. in 6.
razred osnovne šole. Nalogo je pravilno rešila tudi večina učencev, ki so zaključili 5. razred
osnovne šole (83,3 %).
Tabela 20: Uspešnost reševanja naloge Zapis znakov glede na starost

Število
Odstotek
Število
Starost 10
Odstotek
Število
11
Odstotek
Število
Skupaj
Odstotek
9

Zapis znakov
napačno pravilno
3
4
42,9 % 57,1 %
1
5
16,7 % 83,3 %
3
4
42,9 % 57,1 %
7
13
35,0 % 65,0 %

Skupaj
7
100,0 %
6
100,0 %
7
100,0 %
20
100,0 %

5. naloga: Preverjanje sodosti
Nalogo Preverjanje sodosti je pravilno rešila večina učencev, ki so zaključili 4. (71,4 %) in 6.
(85,7 %) razred, nalogo so pravilno rešili vsi učenci, ki so zaključili 5. razred osnovne šole.
Tabela 21: Uspešnost reševanja naloge Preverjanje sodosti glede na starost

Število
Odstotek
Število
Starost 10
Odstotek
Število
11
Odstotek
Število
Skupaj
Odstotek
9

Preverjanje sodosti
napačno pravilno
2
5
28,6 % 71,4 %
0
6
0,0 % 100,0 %
1
6
14,3 % 85,7 %
3
17
15,0 % 85,0 %

Skupaj
7
100,0 %
6
100,0 %
7
100,0 %
20
100,0 %

6. naloga: Drevo iz oklepajev
Nalogo Drevo iz oklepajev sta pravilno rešili dve tretjini učencev, starih 9 let (57,1 %), ena
tretjina učencev, starih 10 let (33,3 %) in večina učencev, starih 11 let (71,4 %).
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Tabela 22: Uspešnost reševanja naloge Drevo iz oklepajev glede na starost

Število
Odstotek
Število
Starost 10
Odstotek
Število
11
Odstotek
Število
Skupaj
Odstotek
9

Drevo iz oklepajev
napačno napačno
3
4
42,9 % 57,1 %
4
2
66,7 % 33,3 %
2
5
28,6 % 71,4 %
9
11
45,0 % 55,0 %

Skupaj
7
100,0 %
6
100,0 %
7
100,0 %
20
100,0 %

7. naloga: Vreče moke
Nalogo Vreče moke je pravilno rešilo le 14,3 % učencev, starih 9 let, ki so zaključili 4. razred.
Nalogo je pravilno rešila tretjina učencev, starih 10 let, ki so zaključili 5. razred (33,3 %) in
slaba tretjina učencev, starih 11 let, ki so zaključili 6. razred osnovne šole (28,6 %).
Tabela 23: Uspešnost reševanja naloge Vreče moke glede na starost

Število
Odstotek
Število
Starost 10
Odstotek
Število
11
Odstotek
Število
Skupaj
Odstotek
9

Vreče moke
napačno pravilno
6
1
85,7 % 14,3 %
4
2
66,7 % 33,3 %
5
2
71,4 % 28,6 %
15
5
75,0 % 25,0 %

Skupaj
7
100,0 %
6
100,0 %
7
100,0 %
20
100,0 %

8. naloga: Telefonska mreža
Nalogo Telefonska mreža so rešili vsi učenci, stari 10 let, večina učencev, starih 9 let (71,4
%) in večina učencev, starih 11 let (85,7 %).
Tabela 24: Uspešnost reševanja naloge Telefonska mreža glede na starost

Število
Odstotek
Število
Starost 10
Odstotek
Število
11
Odstotek
Število
Skupaj
Odstotek
9

Telefonska mreža
napačno pravilno
2
5
28,6 % 71,4 %
0
6
0,0 % 100,0 %
1
6
14,3 % 85,7 %
3
17
15,0 % 85,0 %

Skupaj
7
100,0 %
6
100,0 %
7
100,0 %
20
100,0 %
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Spodnji graf (Graf 3) prikazuje razlike v reševanju posameznih nalog glede na starost
učencev, ki so naloge reševali. Kullbackov 2Î preizkus je pokazal, da pri nobeni od osmih
nalog ni statistično pomembnih razlik med anketiranci različnih starosti.
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Graf 3: Prikaz uspešnosti reševanja nalog glede na starost anketiranih učencev

6.1.3. Uspešnost reševanja nalog intervjuvanih učencev
Da bi lahko vzporedno primerjali znanje izbranih učencev na preizkusu znanja in v intervjuju,
smo naredili pregled uspešnosti reševanja nalog intervjuvanih učencev. Njihova uspešnost je
predstavljena v spodnji tabeli (Tabela 25), enice (1) predstavljajo, da so učenci nalogo
pravilno rešili in ničle (0), da učenci naloge niso rešili pravilno, oz. je sploh niso rešili.
Tabela 25: Uspešnost reševanja nalog intervjuvanih učencev

učenec A
1
Raznašalka pic
1
Računalnik vider
Seznam stanovalcev 1
0
Zapis znakov
Preverjanje sodosti 1
0
Drevo iz oklepajev
0
Vreče moke
1
Telefonska mreža

učenka B
1
1
1
1
1
1
1
1

učenec C
0
1
1
0
1
1
0
0

učenka D
1
1
1
1
1
1
0
1

Povzetek
Učenci naloge rešujejo v povprečju s 70-odstotno uspešnostjo. Najbolje so učenci reševali
nalogo Seznam stanovalcev (pravilno jo je rešilo 95 % učencev), najslabše pa so reševali
nalogo Vreče moke (pravilno jo je rešilo le 25 % učencev), pri kateri so morali sami iznajti
algoritem. Zelo uspešno so učenci reševali nalogo Računalnik vider (90-odstotna uspešnost),
pri kateri je v ospredju postopek pretvarjanja v binarni zapis, ki so jo učenci dobro usvojili
med aktivnostjo. Učenci zelo uspešno reševali tudi nalogi Preverjanje sodosti (85-odstotna
uspešnost) in Telefonska mreža (85-odstotna uspešnost), saj so med aktivnostjo reševali
podobne probleme. Uspešnost reševanja nalog po naših ugotovitvah ni odvisna od spola
reševalca in starosti, vendar zaradi pogostih nizkih frekvenc tega ne moremo zagotovo trditi.
Menimo, da so izbrane naloge tipa Bober primerne za reševanje učencev drugega triletja
osnovnošolskega izobraževanja.
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6.2. Analiza intervjujev
Podpoglavje se nanaša na prvo raziskovalno vprašanje, v okviru katerega želimo ugotoviti,
kolikšna je kriterijska veljavnost nalog tipa Bober. V ta namen primerjamo uspešnost
reševanja naloge na preizkusu, kjer so učenci reševali naloge zaprtega tipa in intervju z
izbranimi učenci o reševanju naloge. Zanima nas, kako dobro je učenec, ki je nalogo pravilno
ali napačno rešil, razumel pojme in postopke, ki so povezani z nalogo oz. s konceptom, ki ga
naloga preverja.
V izsekih iz intervjujev smo iskali tematske sklope iz slovenskega učnega načrta za neobvezni
izbirni predmet računalništvo, ki ga učenci obiskujejo v drugem triletju osnovnošolskega
izobraževanja (glej poglavje 2.2.1, Tabela 2 in Tabela 4):
-

algoritmi,
programi,
podatki,
reševanje problemov,
komunikacija in storitve.

Zanimalo nas je tudi, katere strategije za reševanje problemov uporabljajo učenci pri
reševanju posameznih nalog (glej poglavje 3.1):
-

strategija poskusov in napak,
strategija vpogleda,
hevristike,
algoritmi.

Raznašalka pic

6.2.1. Učenec A
Interpretacija spraševalca
- katera števila (izmed 8,
4, 2, 1) potrebujemo, da
dobimo vsoto 11
- začne z največjim
številom
- enoznačen zapis, ker je
vsota števil desno od
določenega števila
manjša od števila, levo
število pa je preveliko
»Rabil bi 16, ker je ravno - katera števila (izmed 16,
za 2 manj, vse ostalo
8, 4, 2, 1) potrebujemo
razen 2 pa ne rabiš, če bi
za zapis želenega števila
8, je že preveč, je 24, 4 je - začne z največjim
tudi preveč, pride 20, 2
številom, s 16
rabiš, ker pride ravno 18,
- brez 16 ne moremo
1 ne, ker ni liho.«
zapisati števila 18, ker je
vsota vseh ostalih
»Bi bilo pa premalo, ne bi
manjša od 18
mogli zapisati.«
Izseki iz intervjuja
»… 8 rabiš, ker z vsem
ostalim ne dobiš 11, če pa
daš 4, je pa že preveč, je
12, 2 pa 1 pa rabiš, da je
potem 10, pa 11.«
»Ker je 16 že preveč, če
pa kaj drugega, je pa
premalo.«

Tematski sklop
Podatki

Strategije
Algoritem

Podatki

/

Podatki

Algoritem
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»Po 11 dneh, ker je vedno
2 × več in pol krat 2 je 1,
je po 12 dneh.«
»… potem je tukaj 64, se
da štet do 63 + 64 je 127.
To bi bilo že v redu. Štet
bi morale s sedmimi
prsti.«

- pol jezera × 2 je celo
jezero

Podatki

/

- s šestimi biti zapišemo
števila od 0 do 63, s
sedmimi pa od 0 do 127

Podatki

/

Računalnik vider

Učenec A se naloge Raznašalk pic loti kot binarno zapisovanje števila 11, ne ukvarja se toliko
z zgodbo naloge. Podane števke na tablah pred hišo (8, 4, 2, 1) ga takoj spomnijo na binarno
zapisovanje števil. Nalogo učenec rešuje po algoritmu, s koraki, s katerimi smo števila
zapisovali pri aktivnosti. Učenec se naloge loti od leve proti desni, od največje števke do
najmanjše in ugotavlja, katere števke so potrebne za zapis števila 11. V vsaki iteraciji ve, da
potrebuje največjo možno (izmed 8, 4, 2, 1), ki je še manjša od števila, ki ga želimo zapisati.
Za vsako števko se vpraša, ali je manjša od želene vsote. Če je, potem jo »vzame«, če ni, gre
na naslednjo. Z razlaganjem nakazuje, da je sodeloval pri aktivnosti Do koliko šteje stonoga?,
kjer smo binarna števila prikazovali z iztegnjenimi in pokrčenimi prsti, odkritimi in zakritimi
kartami s pikami in govorili »tega/to rabim, tega/to ne rabim«. Učenec zna rešiti tudi dodatne
naloge, Abecedo lisic z nekaj vodenja. Pokaže znanje eksponentne rasti, ki se navezuje na
eksponentno rast vrednosti mest v binarnem zapisu in določanja števila bitov, ki so potrebni
za zapis števil v določenem številskem obsegu.
Izseki iz intervjuja
Interpretacija spraševalca
»Rabil sem najprej
- pripravi tabelo 4 × 5
ugotoviti, koliko ima
- ugotovi, ali štejemo L-je
sploh črk to ime – 4. Zato
ali D-je, oz. ali L
sem naredil 4 vrstice po
predstavlja enico ali
5. Ugotovil sem,
ničlo
izračunal sem, koliko je
vsota D-jev in koliko Ljev. In sem ugotovil, da je
L tista, ki je 0.«

Tematski sklop
Podatki

Strategije
Algoritem

Seznam
stanovalcev

Učenec se naloge Računalnik vider loti po znanih korakih za pretvarjanje desetiškega števila v
binarni zapis oz. za kodiranje črk s številkami. Ve, da mora najprej določiti, kaj predstavlja L
in kaj D – ničle ali enice. S tem pokaže zavedanje, da desetiško število lahko zapišemo s
poljubnimi rečmi, ki imajo dve stanji (npr. levi in desni gumb miške, pokrčen in iztegnjen prst
na roki, spuščena in dvignjena zastavica).
Izseki iz intervjuja
»Tukaj sem pa poiskal
piko z J, A, K, O, B in je
v prvem nadstropju.«

Interpretacija spraševalca
- poišče pike z iskanimi
črkami in pride do rešitve
- sledi puščicam

Tematski sklop
Podatki

Strategije
Vpogled
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Zapis znakov

Učenec se po drevesu sprehodi, kot da je to nekaj trivialnega. O nalogi ne premišljuje prav
veliko. Pogleda drevo in ve, da mora v drevesu iskati zaporedje črk J, A, K, O in B, kar ga bo
pripeljalo do iskanega podatka, v katerem nadstropju živi Jakob.
Izseki iz intervjuja
»Jaz nisem gledal tega
primera. In sem si mislil,
ker so samo tri, da bi jih
moralo biti 5, zato sem si
pri vsaki dopisal dve
ničli, pri d) 3, razen pri
c), kjer jih je že 5. Ker je
1, 2, 4...4 pa 1 je 5, 5
pomeni D, sem dal a).«

Interpretacija spraševalca
- ne izhaja iz primera
- ob pogledu na 0 in 1
takoj pomisli na binarno
pretvarjanje
- napačno razumevanje
naloge (pozornost na
navodilo?)
- za binarni zapis števil
potrebujemo 5 mest

Tematski sklop
Podatki

Strategije
/

»Ker je treba po primeru
gledat, iz tega poskusit
naredit črko D.«
»E bi lahko napisal iz
tistega, E je 6, a ne?«
»…je treba vedeti,
kakšna vsota številk je
katera črka.«

Učenec zgreši bistvo naloge – prefiksne kode (nobena kodna beseda se ne nahaja na začetku
druge besede). Glede na to, da ni izhajal iz primera, lahko rečemo, da je navodilo naloge
prebral bolj površno. Razlog lahko tiči v količini besedila, ki je precej suhoparno (brez slik,
shem), veliko je podatkov, ki jih je za rešitev naloge treba smiselno povezati. Učenec nalogo
rešuje kot kodiranje črk v smislu zapisovanja črk z binarnim številskim sistemom. Očitno ob
pogledu na ničle in enice takoj pomisli na dvojiška števila in na pretvarjanje v binarna števila.
Izkaže se tudi, da učenec zmotno misli, da je za binarni zapis števil potrebnih 5 mest –
verjetno zato, ker smo v večini primerov delali znotraj obsega desetiških števil, ki jih dvojiško
lahko zapišemo s petimi mesti in mu je to najbolj domače oz. je to najbolj ponotranjeno.
Predvidevamo lahko, da je do napake prišlo, ker pri reševanju naloge temu ni posvečal velike
pozornosti. Učencu ni bilo mogoče razložiti, da za reševanje naloge ne potrebuje binarnega
zapisa števil in pretvarjanja.
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Preverjanje sodosti

Izseki iz intervjuja
Interpretacija spraševalca Tematski sklop
»Tukaj sem pa preštel,
- možne odgovore izloča
Podatki
koliko je pobarvanih v 3.
na podlagi poznavanja
vrstici: sta dva, potem
postopka, ki je bistven pri
morata biti zgornja dva
konceptu
kvadratka oba bela ali pa - najprej se loti vrstic z
oba črna. Tako da a)
manjkajočimi koščki,
odpade. Potem pa še
nato stolpcev
spodaj mora biti pa nujno
en še črn, da jih bo sodo
in d) odpade. Potem pa
pogledaš še stolpce, pa v
4. stolpcu manjka en črn
kvadratek, tako da je b).«

Strategije
Hevristike

Drevo iz oklepajev

Učenec pozna postopek reševanja naloge, saj smo na podoben način spoznavali koncept
iskanja in popravljanja napak. Predhodno znanje uporabi za reševanje te naloge: najprej
pogleda sodost črnih kvadratkov v vrsticah z manjkajočimi koščki – na podlagi tega izloči dve
možni rešitvi; nato pogleda še stolpce in pride do rešitve.
Izseki iz intervjuja
Interpretacija spraševalca
»Zaradi tega, ker je - zaporedje prebere po
kvadrat, trikotnik, krog,
vrsti, ne gleda oklepajev
+ v zaporedju, potem pa - se zaveda, da je pozabil
še tale (op. tri črtice).«
na oklepaje

Tematski sklop
Podatki

Strategije
/

»Zapomnil sem si samo
vrstni red. Gledati bi pa
moral, katera je najbolj
logična, oklepaje.«

Vreče
moke

Učenec je nalogo rešil nekoliko »zaletavo«, ni upošteval vseh podatkov oz. omejitev
(oklepaji), ki so ključni za pravilno rešitev naloge. Učenec se zave, da je pozabil na oklepaje
in njegova rešitev zaradi tega ni pravilna.
Izseki iz intervjuja
»Mislil sem, da bi bilo 36
tehtanj. Primerjal bi to s
to, vsako z vsako.«

Interpretacija spraševalca
- potrebujemo 36 tehtanj
(6 vreč × 6 vreč)
- primerjal bi vsako vrečo
z vsako

Tematski sklop
Algoritmi

Strategije
Algoritem

Učenec nalogo reši »na prvo žogo«, brez premisleka in napačno. Uporabi sicer algoritem,
vendar ne pravega. Verjetno se mu naloga zdi prekompleksna, da bi se je lotil z
razumevanjem in z upoštevanjem danih podatkov (vreče na posamezni polici so urejene,
iščemo število tehtanj v najslabšem primeru).
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Z učencem A smo izvedli sedem intervjujev, ki se nanašajo na naloge Raznašalka pic,
Računalnik vider, Seznam stanovalcev, Zapis znakov, Preverjanje sodosti, Drevo iz oklepajev
in Vreče moke. Prvih šest nalog glede na učenčeve odgovore sodi v tematski sklop podatki,
naloga Vreče moke pa sodi v tematski sklop algoritmi. Pri reševanju nalog učenec je uporabil
vse štiri strategije reševanja problemov: naloge Raznašalka pic, Računalnik vider in Vreče
moke rešuje s strategijo algoritem, nalogo Seznam stanovalcev rešuje z vpogledom, nalogo
Preverjanje sodosti pa s hevristikami. Učenec pri reševanju preizkusa znanja ni pravilno rešil
nalog Zapis znakov in Drevo iz oklepajev. Nalogo Zapis znakov je tudi znotraj intervjuja na
vsak način želel povezati z binarnim zapisom v smislu kodiranja črk z binarnim zapisom. To
kaže na to, da nalogo povezuje s tematskim sklopom podatki, vendar pa ga znanje binarnega
zapisa v tem primeru omejuje, da bi nalogo rešil pravilno. Pri nalogi Drevo iz oklepajev se
učenec zaveda, da je spregledal oklepaje, ki so ključni, če želimo priti do pravilne rešitve.

Raznašalka pic

6.2.2. Učenka B
Izseki iz intervjuja
»Ker so naročili 11 pic,
sem seštela to pa to pa to
in je pač 4 ostalo, to je
bila včerajšnja tabla, ker
ti to že skupaj pride 11,
to je pa že preveč.«
»Zaradi tega, ker če
sešteješ vse, pa ne 16,
dobiš 15 in ne moreš
dobit 16.«

Interpretacija spraševalca
- kaj je treba sešteti, da
dobimo 11

Tematski sklop
Podatki

Strategija
Algoritem

- če sešteješ števila,
manjša od 16 (8, 4, 2, 1),
ne moreš dobiti 16

Podatki

/

Učenka se je naloge lotila tako, da je poiskala kombinacijo števil na tablah, ki dajo vsoto 11.
Za želeno vsoto ne potrebujemo števila 4, zato je tabla s številom 4 včerajšnja. Učenka tudi
ve, da število lahko zapišemo binarno samo na en način in ponazori s primerom.

Računalnik vider

Izseki iz intervjuja
»…najprej sem
ugotovila, kateri je levi
in kateri desni.«

Interpretacija spraševalca
- iz podanega primera
ugotoviti, kaj predstavlja
ničle, kaj enice

Tematski sklop
Podatki

Strategija
/

»Pogledala sem J in sem
videla, da je bil levi 0.«
»J pogledam, J je 11, levi
je 0, ker je to 16 in 16 je
več od 11, zato mora bit
tukaj 0.«
»Potem sem V pogledala,
je 23.«
»Vzameš 16, ker je 23
več kot 16, potem je 8
preveč, se pravi moram
vzeti 4, pa 2, pa 1.«

- od največjega števila do
Podatki
najmanjšega preveriti, ali
ga potrebujemo za želeno
vsoto

Algoritem
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Seznam
stanovalcev

Učenke drugačna predstavitev binarnega zapisa ni zmedla, podani problem si je prevedla na
binarni zapis z ničlami in enicami. Najprej je iz primera ugotovila, kaj predstavlja levi in kaj
desni gumb miške – ničle ali enice. Pri tem ne pretvarja celega števila, ampak že pri prvem L
ugotovi, da mora predstavljati ničlo, saj je število 16 preveliko za vsoto 11. Nato kodira
besedo VIDA s pretvarjanjem desetiškega števila v binarni zapis. Sešteva od največjega
števila (16) do najmanjšega (1) in se sprašuje, ali to število potrebujemo za končno vsoto ali
ne, oz. ali je vsota trenutne vsote in seštevanca večja od končne vsote ali ne.
Izseki iz intervjuja
Interpretacija spraševalca
»Ja J, pa A, pa K, O, B. - takoj poišče črke, ki
Tukaj je pa potem 1.«
pripeljejo do rešitve
- samoumevna naloga
»Ja, saj pišejo črke.«

Tematski sklop
Podatki

Strategija
Vpogled

Zapis znakov

Učenki se zdi naloga samoumevna, v drevesu takoj vidi črke, ki jim mora slediti, da pride do
nadstropja, v katerem živi Jakob, predstavitev podatkov z drevesom ji ne predstavlja ovire pri
reševanju naloge.
Izseki iz intervjuja
Interpretacija spraševalca
»Ja, pač, če bi recimo - po vrsti izloča odgovore,
hoteli na te druge načine,
ki niso ustrezni
če bi hoteli recimo črko - podane odgovore
D, potem ta ne bi bil,
združuje s podanimi
lahko dobimo različne
kodami za A, B in C in
variante. Ta isto, pa ta
ugotavlja, ali lahko
tudi. Zadnja bi bila pa še
dobimo več možnosti ali
najboljša.«
ne
- zadnji odgovor najboljši
»… 01 tudi ne, 11 pa tudi - nobene črke več na
ne.«
moremo zapisati

Tematski sklop
Podatki

Strategija
Poskusi in
napake

Podatki

/

»Ne, je že pri C-ju.
Potem se pa ne da.«
Učenka se je naloge lotila s preverjanjem podanih odgovorov, ki jih je kombinirala s kodami
za A, B in C iz navodila. Ve, da je mora biti pozorna na to, da lahko kodo preberemo na en
sam način. Ugotovi, da prvi trije niso ustrezni, zadnjega pa oceni kot najboljši možni odgovor
– ni povsem prepričana, da je to res pravilni odgovor oz. če je preverila vse možnosti. Ob
usmerjanju je ugotovila, da ne moremo zapisati nobene črke več, ker smo »porabili« že vse
kombinacije: 01, 10, 00, 11.
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Preverjanje sodosti

Izseki iz intervjuja
Interpretacija spraševalca
»Prva vrstica je v redu, - preverja sodost po
ker jih je sodo, druga
vrsticah (tudi prvo in
tudi. V tretji vrstici moraš
drugo vrstico)
dat nujno dve, no, ne - koliko črnih kvadratkov
moreš dat samo ene, tukaj
mora biti na
pride b, ker če daš v tretji
manjkajočem delu v
vrstici eno, moraš tudi v
vrstici
četrti vrstici, da je tretji - kombinira število
stolpec v redu.«
kvadratkov v vrsticah
glede na stolpce

Tematski sklop Strategija
Podatki
Hevristike

Drevo iz oklepajev

Učenka ve, da mora biti v vrsticah in v stolpcih sodo število črnih kvadratkov, glede na to
dopolni manjkajoče kvadratke. Ne preveri takoj vrstic z manjkajočimi kvadratki, ampak
preveri pravilnost in svoje razumevanje navodil v 1. in 2. vrstici. Nato preveri možnosti za
tretjo vrstico, kar glede na podane možne odgovore kombinira s sodostjo v četrti vrstici in v
stolpcih. Pravilni odgovor izbere na podlagi razmišljanja – izhaja iz slike, ne iz podanih
odgovorov.
Izseki iz intervjuja
Interpretacija spraševalca
»Tukaj sem pogledala ta - na primeru opazi, da je
primer, kakšen je ta, in
znak, ki je znotraj
potem sem videla, da
oklepajev sam, v listu
tisti, ko je samo ena črka
drevesa
v oklepaju, je v bistvu na
koncu, ni nič več naprej
…«
»… in potem sem to - izloča podane odgovore,
pogledala pri teh rešitvah
ki ne ustrezajo njeni
in sem videla, da rešitev
ugotovitvi
(a) in (d) takoj izpadeta. - za preostanek podanih
Potem sem pa pogledala
odgovorov, ki ustrezajo
še (b) in (c) in sem
prvi ugotovitvi, najde
ugotovila, da je (c), ker
novo pravilo, po katerem
gre najprej na levo,
lahko razlikuje: prvi
potem na desno.«
napisani znak gre v levi
list, drugi pa v desnega

Tematski sklop
Podatki

Strategija
Vpogled

Podatki

/

Učenka si najprej pozorno ogleda primer, na podlagi katerega ugotovi povezavo med izrazom
in drevesom: znak, ki mu sledi zaklepaj, najdemo v listu drevesa. Na podlagi te ugotovitve
izloči možne odgovore, ki ugotovitvi ne ustrezajo. Ostaneta ji dva primera, ki ju razlikuje
glede na še eno opaženo lastnost: najprej zapišemo znak v levi list, nato še v desnega. Tako ji
ostane samo en možen odgovor, ki je pravilen. Učenka pokaže znanje sprehoda po drevesu in
branje izrazov – predvsem so tu v ospredju oklepaji. Razlika v predstavitvi podatkov med
zgledom in problemom, ki ga rešuje ona, je ne ovira.
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Vreče moke

Izseki iz intervjuja
»… te in te so že urejene,
zato ni treba vseh
urejat.«
»In potem sem
pogledala, če ne bi imela
sreče, bi vzela kakšno
srednjo in bi potem
primerjala dve in lažjo bi
dala sem na kup, in bi
potem naprej
primerjala.«

Interpretacija spraševalca
- se zaveda, da so vreče že
deloma urejene in zato ni
treba toliko urejati
- iščemo najslabši primer
- v mislih jemlje s polic po
dve vreči, ju primerja in
odlaga na tretjo polico

Tematski sklop
Algoritmi

Strategija
Algoritem

Učenka je pozorno prebrala navodila – vreče na posamezni polici so urejene, iščemo število
tehtanj v najslabšem primeru. V mislih stehta po dve in dve vreči, vedno vzame najslabšo
možnost in jih odlaga na tretjo polico.
Z učenko smo opravili sedem intervjujev. Učenka je vseh sedem nalog pravilno rešila že pri
reševanju preizkusa znanja. Reševanje nalog razlaga zelo jasno in ustrezno, izpostavi bistvo
reševanja posameznih nalog. Svoje postopke utemeljuje smiselno in kaže razumevanje
konceptov. Pri prvih šestih nalogah pokaže znanje kurikularnega sklopa podatki, pri zadnji
nalogi pa znanje kurikularnega sklopa algoritmi. Naloge Raznašalka pic, Računalnik vider in
Vreče moke rešuje s strategijo algoritem, nalogi Seznam stanovalcev in Drevo iz oklepajev z
vpogledom, nalogo Preverjanje sodosti pa s hevristikami.

Raznašalka pic

6.2.3. Učenec C
Izseki iz intervjuja
»Tukaj sem dal 15 pic.
Ali pa sem dal namesto
4, 8, pa da je ena od teh
dveh hiš potem naročila
4 pice manj.«

Interpretacija spraševalca
- ne razume, da je treba
eno tablo popolnoma
odstraniti in ena od hiš ni
naročila nobene pice
- ve, da so 4 pice preveč

Tematski sklop
Podatki

Strategija
/

»Damo tole tablo stran
(op. 4). /…/ Tukaj
namesto 8 damo 4.«
»Se pravi bi morali tole
stran vzeti (tablo s
številko 4).«

Učenec je pri reševanju naloge naredil precej tipično napako – ni razumel, da je treba eno od
tabel odstraniti, zato je odšteval in spreminjal podatke naloge. Ob vodenju je povedal pravilno
rešitev, vendar pa naloge ni povezal z binarnim zapisom števil oz. z vsebino, ki smo jo
preverjali s to nalogo.

58

Računalnik vider

Izseki iz intervjuja
» … tako, kot da je desni
stal, pa sem vsako črko s
številkami, ki so tukaj v
tabeli poiskal …
» … V bi bil 16, 4, 2, 1.
Potem je to DLDDD… «
»D je bil pač enka, L pa
kot 0.«
»Po šestih.«
»Aja, ne, ni bilo po
šestih.«

Interpretacija spraševalca
- ve, da mora najprej
ugotoviti, kako so
predstavljene enice in
kako ničle oz. kaj
štejemo
- primerja enice s tistimi,
ki so stali, ničle pa s
tistimi, ki so čepeli (iz
aktivnosti)
- postopek naloge obvlada
- ve, zakaj je njegov prvi
poskus rešitve napačen
- ob vodenju pravilno reši
dodatno nalogo

Tematski sklop
Podatki

Strategija
Algoritem

Podatki

/

»Zato ker potem bi bilo
po sedmih že celo.«
»Po enajstih.«

Preverjanje sodosti

Učenec nalogo začne z ugotavljanjem, kaj predstavljajo črke D in kaj L – enice ali ničle.
Enice primerja s tistimi, ki stojijo (»stoji«), ničle pa s tistimi, ki čepijo (»čepi«). S tem pokaže
razumevanje vidika binarnega zapisa, da desetiško število lahko zapišemo s poljubnimi rečmi,
ki imajo dve stanji. Ob usmerjanju pokaže znanje eksponentne rasti.
Izseki iz intervjuja
Interpretacija spraševalca Tematski sklop
»Tukaj sem pa preštel - osredotoči se na področje Podatki
število kvadratkov v
z manjkajočimi koščki
četrtem stolpcu, pa še v - ugotovi, kakšna morata
četrti vrstici. Potem tukaj
biti spodnja koščka
sta bila že dva, bi potem - nato razmisli o zgornjih
lahko bila samo še dva.
dveh, ki sta lahko oba
Tukaj spodaj pa mora bit
bela ali oba črna – zato je
samo tale bel, tale pa
možna rešitev samo b
mora biti črn. Ta dva gor
sta pa lahko bi bila oba
bela, ampak takega ni,
tako da je b rešitev.«

Strategija
Hevristike

Učenec opazuje samo vrstice in stolpce, ki vplivajo na rešitev. Glede na število pobarvanih
koščkov v četrtem stolpcu in četrti vrstici določi, kakšna morata biti spodnja koščka. Nato
sklepa o barvi zgornjih dveh koščkov.
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Drevo iz oklepajev

Izseki iz intervjuja
Interpretacija spraševalca
»Tako ker je bilo tukaj - iz primera ugotovi
A, B, C, potem je pa
pravilo: znaki/črke do
zaklepaj, v eni vrsti, pa
zaklepaja so v isti liniji
D, E, F je bilo isto.«
- izloča dane odgovore
glede na ugotovitev
»Potem je pa kvadrat, - med preostalima dvema
trikotnik in je že tukaj
se odloča glede na novo
zaklepaj in je to tukaj ali
ugotovitev: najprej v levi
pa tukaj (b ali c),
list, nato v desnega
naslednji je pa že krog pa
križ, tukaj pa b ne more
bit, ker so te tri črte.
Tukaj pri c je pa prav,
ker je križ, potem pa še
črte.«

Tematski sklop
Podatki

Strategija
Vpogled

Učenec si je dobro ogledal primer in ugotovil pravilo, po katerem je zaporedje predstavljeno z
drevesom. S pomočjo tega pravila je izločal podane odgovore, ki pravilu ne ustrezajo. Med
preostalima odgovoroma se je odločal na podlagi nove ugotovitve.
Z učencem smo opravili štiri intervjuje, povezane z nalogami Raznašalka pic, Računalnik
vider, Preverjanje sodosti in Drevo iz oklepajev. Učenec v preizkusu znanja ni pravilno rešil
naloge Raznašalka pic (ni dobro razumel navodil), ob vodenju znotraj intervjuja pa je povedal
pravilno rešitev. Ostale tri naloge je pravilno rešil na preizkusu in tudi ustrezno razložil
postopek reševanja v intervjuju. Naloge, ki jih je učenec reševal, sodijo v tematski sklop
podatki. Pri nalogi Računalnik vider je uporabil strategijo algoritem, pri nalogi Preverjanje
sodosti hevristike, nalogo Drevo iz oklepajev pa je rešil z vpogledom.

Raznašalka pic

6.2.4. Učenka D
Izseki iz intervjuja
»Tukaj sem vse te seštela
in potem je bilo 15. In da
jih je bilo 11, ker je bilo
4 pice preveč, je bila
potem ta hiša s tablo 4.«
»Ja, ker so vse te skupaj
(1, 2, 4) za eno manjše
od te naslednje.«

Interpretacija spraševalca
- od vsote števil na vseh
tablah odšteje želeno
število 11 in izve, koliko
pic je preveč

Tematski sklop
Podatki

Strategija
Algoritem

- vsota števil, manjših od
števila, ki ga želimo
zapisati, je premajhna

Podatki

/

Učenka naloge ni reševala na podlagi znanja pretvarjanja binarnega zapisa, ampak bolj z
uporabo logike. Učenka zna razložiti (na svoj način), zakaj binarno število lahko zapišemo na
en sam način.
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Računalnik vider

Izseki iz intervjuja
»Najprej sem opazila, da
D stoji, L čepi, potem
sem pa vsako črko
posebej napisala (op.
črtice – oz. |, počepi) in
preštela – in sem dobila
rešitev 11.«

Interpretacija spraševalca
- primerjava s tistimi, ki
stojijo/čepijo
- najprej ugotoviti, kaj
predstavlja D, kaj L
- vzameš največjo izmed
16, 8, 4, 2, 1, ki je še
manjša od želenega
desetiškega števila

Tematski sklop
Podatki

Strategija
Algoritem

- dodajanje bita: vrednost
se podvoji
- 6 prstov
- prst, ki je bil prej 16, je
zdaj 32

Podatki

/

- v enajstem dnevu:
dvakrat pol, se poveča za
enkrat

Podatki

/

»V ima 23, to imaš 16 je
D tukaj, ker je 23 večja
od 16 in vzameš 16, da
lahko zapišeš sploh.«
»To sem si jaz tako tudi
pomagala, da ker so vse
31 in je -8 ravno 23. In
zato samo osemke pač
ni.«
»Potem je tole 16.«
»Več, 6 prstov je. In zdaj
je ta prst, ki je bil 16, je
zdaj 32. In se je vse
zvečalo še za enkrat.«
»V 12 dneh je celo
jezero? Aha, v 11-ih. Ker
je dvakrat pol, ker se
zveča še za enkrat.«

Seznam
stanovalcev

Učenka je naprej ugotovila, kaj v tem načinu zapisa binarnega zapisa pomenijo enice, kaj
ničle. Pravzaprav se ne ukvarja z ničlami in enicami, ampak se ji očitno način iz aktivnosti zdi
bolj razumljiv, zato namesto enic uporablja prispodobo stoji, namesto ničel pa čepi, kot so
otroci, ki so prikazovali binarna števila, stali oz. čepeli. Desetiško število pretvarja v dvojiško
tako, da se ugotavlja največje število izmed 16, 8, 4, 2, 1, ki je še manjše od želenega števila.
Uporablja še en način, in sicer z odštevanjem od 31, ki predstavlja same enice (11111).
Vpraša se, koliko mora odšteti od 31, da dobi želeno število – glede na ostanek v binarnem
zapisu števila zapiše ničle. Učenka je preko dodajanja bita na konec zapisa pokazala tudi
znanje eksponentne rasti vrednosti mest v binarnem zapisu. Mesta v binarnem zapisu primerja
s prsti na roki, kar ji je znano z aktivnosti.
Izseki iz intervjuja
»Poiskala sem najprej J v
tem celem drevesu, pa
potem mora it na A, pa
na K, pa O pa B. Pa sem
prišla do prvega
nadstropja.«

Interpretacija spraševalca
- popolnoma logično
poišče zahtevane črke in
pride do rešitve

Tematski sklop
Podatki

Strategija
Vpogled
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Učenka z nalogo nima nobenih težav, povsem enostavno poišče črke, ki jih zahteva naloga in
se sprehodi po drevesu do nadstropja, ki je rešitev naloge.

Zapis znakov

Izseki iz intervjuja
»… pomagala sem si z
zaporedjem ABCD
(1011010) in če bi za to
dali D. In bi lahko
mislili, da je to D, pa da
je to C in ne bi prišli
skozi, ker bi lahko
mislili, da je to D.«

Interpretacija spraševalca
- izločanje odgovorov, ki
po njenem primeru ne
morejo biti pravi
- izmislila si je neko
zaporedje, besedo
- razumela je enoznačnost
zapisa

Tematski sklop
Podatki

Strategija
Poskusi in
napake

»Zaradi tega je tudi B
primer, bi lahko mislili,
da je to pač D, zadaj je
pa tako, kar nekaj.«
»Ta c) je že dolg, pa tudi
vidi se, da ne more bit, bi
lahko mislili, da je to B
pa to C.
»Torej je edini možni
odgovor d) in če sedaj to
zapišemo, nobena
številka nima tako.«

Preverjanje
sodosti

Učenka je razumela del naloge, da se koda črke ne sme ponavljati, si je pa za pot do rešitve
pomagala s svojo predpostavko. Pravilna rešitev je tako zgolj naključje, njena strategija pa ni
splošno uporabna.
Izseki iz intervjuja
»Sem pa preštela vrstice
pa stolpce in sem
ugotovila, da je c.«

Interpretacija spraševalca
- preštela pobarvane
kvadratke po vrsticah in
po stolpcih in sklepala o
odgovoru

Tematski sklop Strategija
Podatki
Hevristike

Učenka je enostavno preštela pobarvane kvadratke po stolpcih in po vrsticah in glede na to
določila, katera rešitev je prava – kateri kvadratki manjkajo. Z učenko smo opravili 5
intervjujev za naloge Raznašalka pic, Računalnik vider, Seznam stanovalcev, Zapis znakov in
Preverjanje sodosti. Razen naloge Zapis znakov je učenka naloge ustrezno reševala na
preizkusu znanja in v intervjuju ter pokazala znanje določenih konceptov, ki sodijo v tematski
sklop podatki. Nalogo Zapis znakov si je učenka nekoliko prilagodila in poenostavila in je
bolj po naključju prišla do pravilne rešitve. Pri reševanju nalog Raznašalka pic in Računalnik
vider je uporabila strategijo algoritem, nalogo Seznam stanovalcev je učenka rešila z
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vpogledom, nalogo Zapis znakov s strategijo poskusi in napake, nalogo Preverjanje sodosti pa
s hevristikami.
6.2.5. Pregled po nalogah
Raznašalka pic
Naloga zahteva, da učenci s pravo kombinacijo števk na tablah prikažejo iskano število in če
gremo bolj v globino problema, da se zavedajo, da lahko z danimi tablami enajst pic
prikažemo na en sam način, kot je to značilno za binarni zapis, pri čemer pa je ključna izbira
ustreznih vrednosti (1, 2, 4, 8). Naloga sodi v kurikularni tematski sklop podatki. Učenci so
nalogo reševali s strategijo algoritem.
Intervjuvani učenci so se naloge Raznašalka pic lotili na dva načina: z uporabo znanja
binarnega zapisa in brez. V prvem primeru gre za to, da učenci ob pogledu na števila 16, 8, 4,
2, 1 takoj pomislijo na pretvarjanje in na binarni zapis. Učenci pretvarjajo tako, da se za vsako
od števil 16, 8, 4, 2, 1, po vrsti od največjega do najmanjšega, vprašajo, ali število potrebujejo
ali ne. Drugi način reševanja je bolj matematičen – odštevanje. Naloga je kritična glede
besedila, saj nekateri učenci ne razumejo, da je ena tabla popolnoma odveč, da jo je treba
odstraniti, ne pa samo popraviti številke na tabli.
Učenci so nalogo uspešno reševali in v intervjuju tudi pokazali razumevanje vsebin, ki so
povezane z binarnim zapisom števil. Učenci so v intervjuju reševali tudi dodatne naloge, ki se
vsebinsko nanašajo na osnovno nalogo. Tudi te naloge so uspešno reševali, pri tem pa
uporabljali na aktivnostih pridobljeno znanje.
Vidiki, ki smo jih med intervjujem odkrivali pri učencih in se navezujejo na nalogo in
predvsem na koncept, ki ga naloga preverja, so enoznačnost binarnega zapisa, binarni zapis
kot kombinacija števil 16, 8, 4, 2, 1, ki da iskano vsoto, pretvorba desetiškega števila v binarni
zapis, eksponentna rast vrednosti posameznih mest v binarnem zapisu, število bitov, potrebnih
za določen številski obseg.
Na podlagi širokega znanja, povezanega z dvojiškim zapisom števil, ki so ga učenci prikazali,
in korakov, po katerih so učenci nalogo reševali, lahko sklenemo, da učenci razumejo
predstavitev podatkov z dvojiškim številskim sestavom in so znanje s preizkusa dokazali tudi
v intervjujih.
Računalnik vider
Naloga zahteva izvajanje postopka kodiranja črk v številke in pretvarjanja desetiških števil v
dvojiška števila. Naloga sodi v kurikularni tematski sklop podatki. Intervjuvani učenci so
nalogo reševali s strategijo algoritem.
Intervjuvani učenci so nalogo Računalnik vider reševali zelo suvereno, postopek so obvladali.
Pri pretvarjanju so si pomagali z idejami o ničlah in enicah, ki so jih spoznali na aktivnosti
(čepi, stoji), bite so povezovali s prsti na roki.
Med intervjujem smo preverjali in odkrivali naslednje vidike konceptov binarni zapis števil in
kodiranje: pretvorba desetiškega števila v binarni zapis, desetiško število lahko zapišemo s
poljubnimi stvarmi, ki imajo dve stanji, kodiranje besed, eksponentna rast, eksponentna rast
vrednosti bitov v binarnem zapisu, dodajanje bita.
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Rečemo lahko, da učenci razumejo kodiranje in binarni zapis podatkov, pa tudi učinkovito
izvajajo naučene algoritme, pri tem pa uporabljajo koristne predstave za ponazoritev
abstraktnih pojmov, ki so se jih naučili na aktivnostih. Sledi sklep, da se znanje s preizkusom
ujema z znanjem učencev v intervjujih.
Seznam stanovalcev
Naloga zahteva, da učenci v abstraktni strukturi (drevo) najdejo iskane podatke. Naloga sodi v
kurikularni tematski sklop podatki. Učenci so nalogo reševali s strategijo vpogleda.
Naloga Seznam stanovalcev je bila intervjuvancem tako preprosta in samoumevna, da o
reševanju niso vedeli povedati veliko. Preprosto so ugotovili, da morajo iskati črke in tako
priti do rešitve. Intervjuvanci so nalogo reševali s strategijo vpogleda. Iz izkušenj lahko
rečemo, da učencem, ki se na aktivnosti niso srečali z drevesi in kodiranjem, naloga ni tako
trivialna.
Intervjuvanci so pokazali obvladovanje koncepta drevesna struktura, oz. sprehoda po drevesu,
preko katerega znajo dostopati do iskanih podatkov, torej se znanje s preizkusa ujema z
znanjem, prikazanim v intervjujih.
Zapis znakov
Naloga Zapis znakov zajema kodiranje podatkov, natančneje prefiksne kode. Učenci morajo
med podanimi odgovori poiskati tistega, s katerim ne bodo imeli težav pri tvorjenju besed
zaradi dvoumnosti. Naloga sodi v kurikularni tematski sklop podatki. Nalogo Zapis znakov
učenci rešujejo s strategijo poskusov in napak.
Reševanje naloge Zapis znakov poteka kot kombiniranje možnih »besed« in izločanje
odgovorov, ki ne ustrezajo omejitvam v navodilu. Ena učenka si je nalogo po svoje
prilagodila na ne popolnoma zanesljiv način in slučajno prišla do pravilne rešitve. Za učenca
je naloga predstavljala problem, saj je ob pogledu na ničle in enice pomislil na pretvarjanje in
se na navodilo in zgled ni oziral. Nalogo je brez problemov rešila ena učenka, ki je tudi
ustrezno razložila, zakaj se je odločila za izbrano rešitev.
Intervjuvanci so morali pokazati razumevanje kodiranja in enoznačnosti zapisa, oboje je del
koncepta prefiksne kode. Za učenko, ki je nalogo rešila korektno, to velja – znanje na
preizkusu je pokazala tudi v intervjuju.
Preverjanje sodosti
Naloga preverja poznavanje določenega sistema za ugotavljanje in popravljanje napak.
Nalogo Preverjanje sodosti učenci rešujejo s preštevanjem pobarvanih kvadratkov po vrsticah
in po stolpcih, kot so videli v okviru aktivnosti Pokvarjen bit. Na podlagi možnosti, ki jih
dobijo, izločajo neustrezne odgovore. Naloga sodi v kurikularni tematski sklop podatki.
Nalogo učenci rešujejo s strategijo hevristike.
Učenci so nalogo reševali brez problemov, saj je bil postopek ugotavljanja in popravljanja
napak nazorno prikazan v okviru aktivnosti, postopek je imel tudi veliko motivacijsko moč
(čarovnija), zato so si ga učenci dobro zapomnili.
Pri intervjuvancih smo ugotovili vidik sistema za ugotavljanje in popravljanje napak:
dopolniti tako, da bo v vrsticah in v stolpcih sodo število pobarvanih kvadratkov. Učenci so z
uspešnim reševanjem naloge pokazali, da so si postopek preverjanja sodosti za ugotavljanje in
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popravljanje napak zapomnili, vendar pa je naloga preveč neposredno izpeljana iz aktivnosti
in je zato manj primerna.
Drevo iz oklepajev
V ospredju naloge Drevo iz oklepajev je predstavitev podatkov z drevesom – podatke,
zapisane linearno, želimo prikazati z drevesno strukturo. Naloga sodi v tematski kurikularni
sklop podatki. Nalogo učenci rešujejo s strategijo vpogleda.
Bistven del naloge Drevo iz oklepajev, ki ga lahko opazimo na podlagi reševanja
intervjuvanih učencev, je iz zgleda ugotoviti pravilo, po katerem bomo poiskali rešitev.
Učenec, ki zgleda ni upošteval, ni prišel do pravilne rešitve.
Iz intervjujev smo ugotovili naslednje vidike koncepta drevesna struktura: sprehod po
drevesu, predstavitev podatkov z drevesom. Učenci so v intervjujih smiselno razložili, zakaj
je izbrana rešitev pravilna (zaklepaji), zato lahko rečemo, da se znanje s preizkusa ujema z
znanjem, prikazanim v intervjujih.
Vreče moke
Namen naloge Vreče moke je urejanje vreč preko izvajanja algoritma z zlivanjem. Nalogo
umeščamo v tematski kurikularni sklop algoritmi. Učenci nalogo rešujejo s strategijo
algoritem.
Naloga Vreče moke je bila za učence precej težavna, saj je zahtevala, da sami odkrijejo
algoritem za urejanje z zlivanjem – konkretnega algoritma namreč na aktivnosti učenci niso
spoznali. Učenci se naloge lotijo s tehtanjem v mislih, po korakih. Zelo je pomembno, da
natančno berejo navodila in izluščijo in uporabijo pomembne informacije, ki jih podaja
navodilo.
Nalogo je pravilno rešila samo ena od intervjuvank, ki je sicer primerno razložila postopek
njenega reševanja naloge – predvsem to, kaj mora pri reševanju upoštevati, vendar pa težko
sklenemo, da je res pokazala znanje algoritma z zlivanjem.
6.3. Analiza vprašalnika za eksperte
Podpoglavje se nanaša na drugo raziskovalno vprašanje oz. na vsebinsko veljavnost nalog tipa
Bober. V tem delu smo želeli od ekspertov izvedeti, katere računalniške koncepte po
njihovem mnenju preverja posamezna naloga tipa Bober iz preizkusa znanja. O tem smo
poizvedovali najprej z vprašanjem odprtega tipa, da bi tako dobili vpogled v to, kaj si eksperti
sploh predstavljajo pod terminom računalniški koncept. V naslednjem vprašanju smo jih
omejili s klasifikacijo osrednjih vsebinskih konceptov po Zendlerju in Spannagelu (2008)
(glej 2.1) – vprašanje je bilo izbirnega tipa z več možnimi odgovori. Sledilo je še vprašanje o
tipih znanja, ki jih z nalogo preverjamo (deklarativno, proceduralno, konceptualno, metakognitivno).
6.3.1. Raznašalka pic
Anketirani strokovnjaki so si precej enotni, da gre v nalogi Raznašalk pic za koncept dvojiški
zapis števil (dvojiški sistem, dvojiški številski sestav, binarna predstavitev podatkov,
sklepanje, dvojiški zapis števil, binarna števila, shranjevanje števil, binarni zapis, enoznačnost
zapisa). Med osrednjimi vsebinskimi koncepti lahko izpostavimo naslednje: podatek, izračun
in problem (Tabela 26).
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Tabela 26: Osrednji vsebinski koncepti naloge Raznašalka pic

Število
podatek
6
izračun
5
problem 4
algoritem 1
model
1
računalnik 1
sistem
1
struktura 1

Odstotek
100,0
83,3
66,7
16,7
16,7
16,7
16,7
16,7

Šest anketirancev je ocenilo, da naloga preverja konceptualno znanje, dva proceduralno, eden
izmed anketirancev pa je izbral meta-kognitivno znanje.
6.3.2. Računalnik vider
Strokovnjaki so si večinoma enotni, da sta bistvena koncepta naloge kodiranje in binarni
zapis (kodiranje, dvojiški številski sestav, binarna predstavitev, kodiranje, sklepanje, analiza
(da določijo, kaj je 0 in 1), procedura (da določijo na osnovi sklepa) – izračun za vse črke,
dvojiški zapis, kodiranje podatkov, kodiranje, binarna števila, algoritem, šifriranje, binarni
zapis, štetje). Izmed osrednjih vsebinskih konceptov so anketiranci za nalogo Računalnik
vider izpostavili koncepta podatek in problem (Tabela 27).
Tabela 27: Osrednji vsebinski koncepti naloge Računalnik vider

Število
podatek
6
problem
5
algoritem
3
informacija 3
model
3
struktura
3
jezik
2
komunikacija 2
proces
2
računalnik
1
izračun
1
sistem
1
test
1

Odstotek
100,0
83,3
50,0
50,0
50,0
50,0
33,3
33,3
33,3
16,7
16,7
16,7
16,7

Po pet anketiranih strokovnjakov meni, da naloga Računalnik vider preverja konceptualno in
proceduralno znanje, po eden pa, da naloga preverja deklarativno in meta-kognitivno znanje.
6.3.3. Seznam stanovalcev
Strokovnjaki v večini menijo, da gre pri nalogi Seznam stanovalcev za računalniški koncept
drevesa (binarna drevesa, prepoznava modela, sledenje navodilom/algoritmu, drevesa kot
podatkovna struktura, graf, kodiranje, drevo, kopica, sprehod skozi graf, shranjevanje

66

podatkov). Eksperti so glede osrednjih vsebinskih konceptov naloge Seznam stanovalcev bolj
neodločeni – izpostavljajo koncepte podatek, struktura, algoritem, model in problem
(Tabela 28).
Tabela 28: Osrednji vsebinski koncepti naloge Seznam stanovalcev

Število
podatek
6
struktura
5
algoritem
4
model
4
problem
4
informacija 3
jezik
1
komunikacija 1
računalnik
1
sistem
1

Odstotek
100,0
83,3
66,7
66,7
66,7
50,0
16,7
16,7
16,7
16,7

Šest strokovnjakov meni, da z nalogo Seznam stanovalcev preverjamo konceptualno znanje,
štirje menijo, da preverjamo proceduralno znanje, po eden pa, da preverjamo deklarativno in
meta-kognitivno znanje.
6.3.4. Zapis znakov
Strokovnjaki se pri nalogi Zapis znakov nagibajo h konceptoma enoznačnost zapisa in
kodiranje (s prefiksnimi kodami) (enoznačnost zapisa, kodiranje, modeliranje (drevo stanj),
sklepanje, kodiranje s prefiksnimi kodami, binarni zapis, enoznačnost zapisa, logika). Med
osrednjimi vsebinskimi koncepti eksperti za to nalogo izpostavljajo podatek in problem
(Tabela 29).
Tabela 29: Osrednji vsebinski koncepti naloge Zapis znakov

podatek
problem
algoritem
informacija
jezik
komunikacija
model
sistem
struktura
test

Število
6
4
3
3
3
2
2
2
2
2

Odstotek
100,0
66,7
50,0
50,0
50,0
33,3
33,3
33,3
33,3
33,3

Šest strokovnjakov meni, da naloga Zapis znakov preverja konceptualno znanje, dva
strokovnjaka menita, da naloga preverja proceduralno znanje, eden pa je izbral metakognitivno znanje.
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6.3.5. Preverjanje sodosti
Strokovnjaki glede konceptov na nalogo gledajo nekoliko različno, vendar je večini
odgovorov skupen koncept zaznavanje in popravljanje napak (preverjanje pravilnosti
podatkov, popravljanje podatkov, error detection, analiza stanja (za 3. in 4. stolpec in vrstico),
sklepanje na podlagi analize, korekcija napak, kodiranje, redundantni podatki, paritetni bit,
binarna predstavitev podatkov). Med osrednjimi vsebinskimi koncepti naloge Preverjanje
sodosti so strokovnjaki izpostavili koncepta podatek in problem (Tabela 30).
Tabela 30: Osrednji vsebinski koncepti naloge Preverjanje sodosti

podatek
problem
algoritem
model
informacija
komunikacija
sistem
test
jezik
izračun
struktura

Število
5
5
3
3
2
2
2
2
1
1
1

Odstotek
83,3
83,3
50,0
50,0
33,3
33,3
33,3
33,3
16,7
16,7
16,7

Pet anketiranih strokovnjakov meni, da naloga preverja konceptualno znanje, štirje menijo, da
naloga preverja proceduralno znanje, eden pa se je odločil za meta-kognitivno znanje.
6.3.6. Drevo iz oklepajev
Koncept, ki je skupen odgovorom strokovnjakov, je struktura drevo (drevo, kodiranje
drevesa, podatkovna struktura, analiza drevesa (zapis pravil), formalni zapis drevesne
strukture z zaporedjem, kodiranje, podatki, podatkovne strukture, drevo, zapisi operacij).
Strokovnjaki med osrednjimi vsebinskimi koncepti naloge Drevo iz oklepajev izpostavljajo
koncepta podatek in struktura (Tabela 31).
Tabela 31: Osrednji vsebinski koncepti naloge Drevo iz oklepajev

Število
podatek
5
struktura
5
model
3
problem
3
algoritem
2
informacija 2
jezik
2
proces
2
test
2
komunikacija 1

Odstotek
83,3
83,3
50,0
50,0
33,3
33,3
33,3
33,3
33,3
16,7
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Izmed anketiranih strokovnjakov jih je šest označilo, da gre pri nalogi Drevo iz oklepajev za
konceptualno znanje, dva, da gre za proceduralno znanje, po eden pa, da gre za deklarativno
in meta-kognitivno znanje.
6.3.7. Vreče moke
Strokovnjaki so si enotni, da gre pri nalogi za računalniški koncept urejanje (z zlivanjem)
(urejanje podatkov, urejanje z zlivanjem, sklepanje, zlivanje (kot korak urejanja z zlivanjem),
urejanje, podatki, algoritem, urejanje podatkov, primerjanje). Strokovnjaki pri nalogi Vreče
moke izpostavljajo osrednja vsebinska koncepta algoritem in problem (Tabela 32).
Tabela 32: Osrednji vsebinski koncepti naloge Vreče moke

algoritem
problem
podatek
sistem
struktura
test
informacija
proces
program
izračun

Število
5
5
4
3
3
3
1
1
1
1

Odstotek
83,3
83,3
66,7
50,0
50,0
50,0
16,7
16,7
16,7
16,7

Po pet strokovnjakov je presodilo, da naloga Vreče moke preverja konceptualno in
proceduralno znanje, eden izmed njih je v nalogi videl tudi meta-kognitivno znanje.
6.3.8. Telefonska mreža
Strokovnjaki imajo različne ideje glede tega, kateri računalniški koncept preverja naloga
Telefonska mreža. Izstopata koncepta minimalno vpeto drevo in graf (analiza izdelava,
modela (minimalno vpeto drevo), izdelava algoritma, minimalno vpeto drevo, optimizacija,
Primov algoritem, grafi, najmanjša vpeta drevesa, mreža (graf), pretok skozi mrežo).
Strokovnjaki menijo, da so v nalogi Telefonska mreža najpomembnejši koncepti problem,
struktura, algoritem, model in podatek (Tabela 33).
Tabela 33: Osrednji vsebinski koncepti naloge Telefonska mreža

problem
struktura
algoritem
model
podatek
informacija
sistem
test
komunikacija
računalnik

Število
5
5
4
4
4
2
2
2
1
1

Odstotek
83,3
83,3
66,7
66,7
66,7
33,3
33,3
33,3
16,7
16,7
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Šest strokovnjakov meni, da naloga preverja konceptualno znanje, trije, da naloga zahteva
proceduralno znanje in eden, da naloga zahteva meta-kognitivno znanje.
Povzetek
Z nalogo Raznašalka pic smo želeli preverjati koncept shranjevanje števil z biti. Anketirani
strokovnjaki so potrdili naš namen preverjanja znanja s to nalogo – pri nalogi Raznašalka pic
gre za koncept dvojiški zapis števil. Kar se tiče osrednjih vsebinskih konceptov, pa naloga
zajema koncepte podatek, izračun, problem. Večina anketiranih strokovnjakov meni, da
naloga preverja konceptualno znanje.
Z nalogo Računalnik vider smo želeli preverjati znanje računalniškega koncepta kodiranje
besedil. Strokovnjaki so potrdili, da je bistvo naloge kodiranje, pomemben se jim zdi tudi
računalniški koncept binarni zapis podatkov. Izmed osrednjih vsebinskih konceptov so
izpostavili koncepta podatek in problem, izmed tipov znanja pa konceptualno in
proceduralno znanje.
Z nalogo Seznam stanovalcev smo želeli preverjati znanje računalniške teme sprehod po
drevesu. Strokovnjaki so ocenili, da je pri nalogi bistven koncept struktura drevo. Glede
osrednjih vsebinskih konceptov v nalogi je mnenje strokovnjakov precej razpršeno: večina je
izpostavila koncepte problem, podatek, algoritem, struktura in model, naloga pa sicer po
njihovem mnenju preverja konceptualno in proceduralno znanje.
Z nalogo Zapis znakov smo želeli preveriti znanje računalniške teme prefiksne kode.
Strokovnjaki so koncept, ki ga naloga preverja, posplošili in se odločili za koncepta
enoznačnost zapisa in kodiranje (s prefiksnimi kodami). Med osrednjimi vsebinskimi
koncepti so izpostavili podatek in problem, med tipi znanja pa konceptualno znanje.
Z nalogo Preverjanje sodosti smo želeli preverjati znanje računalniške teme sistemi za
zaznavanje in popravljanje napak, strokovnjaki so izpostavili koncept zaznavanje in
popravljanje napak. Izmed osrednjih vsebinskih konceptov so strokovnjaki izbrali koncepta
podatek in problem, izmed tipov znanja pa konceptualno in proceduralno znanje.
Z nalogo Drevo iz oklepajev smo želeli izpostaviti računalniško temo zapis podatkov v
obliki drevesa, strokovnjaki pa so izpostavili koncept struktura drevo. Izmed osrednjih
vsebinskih konceptov so strokovnjaki v ospredje postavili koncepta podatek in struktura,
izmed tipov znanja pa konceptualno znanje.
Z nalogo Vreče moke smo želeli preveriti računalniško temo urejanje z zlivanjem.
Strokovnjaki menijo, da gre pri nalogi Vreče moke za računalniški koncept urejanje (z
zlivanjem). Izmed osrednjih vsebinskih konceptov, ki jih naloga zajema, so izpostavili
koncepte algoritem, problem in podatek, glede tipov znanja pa konceptualno in
proceduralno znanje.
Pri nalogi Telefonska mreža je po našem mnenju v ospredju iskanje minimalnega vpetega
drevesa. Strokovnjaki imajo različne ideje glede tega, kateri računalniški koncept preverja
naloga Telefonska mreža, med njihovimi odgovori pa izstopata koncepta minimalno vpeto
drevo in graf. Mnenje strokovnjakov glede osrednjih vsebinskih konceptov v nalogi
Telefonska mreža je zelo razpršeno, izpostavljali so naslednje koncepte: problem, struktura,
algoritem, model in podatek. Med tipi znanja prevladuje konceptualno znanje.
Spodnja tabela (Tabela 34) prikazuje pojavitve osrednjih vsebinskih konceptov v nalogah iz
preizkusa znanja po mnenju ekspertov. Izmed osrednjih vsebinskih konceptov v izbranih
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nalogah tipa Bober ni v ospredju naslednjih konceptov: računalnik, test, sistem, informacija,
komunikacija in programska oprema. Pri vseh nalogah se pojavlja osrednji vsebinski koncept
podatek, pri skoraj vseh osrednji vsebinski koncept problem, izpostavimo pa lahko še
koncepta algoritem in struktura.
Tabela 34: Osrednji vsebinski koncepti v nalogah iz preizkusa znanja

problem
x
Raznašalka pic
x
Računalnik vider
Seznam stanovalcev x
x
Zapis znakov
Preverjanje sodosti x
Drevo iz oklepajev
x
Vreče moke
x
Telefonska mreža

podatek
x
x
x
x
x
x
x
x

algoritem izračun struktura model
x
x

x

x

x
x
x

x

x

Vse naloge po mnenju ekspertov preverjajo konceptualno znanja, kar daje veliko moč in
pomembnost računalniškim konceptom v izobraževanju računalništva. Naloge Računalnik
vider, Seznam stanovalcev, Preverjanje sodosti in Vreče moke po mnenju ekspertov
preverjajo tudi proceduralno znanje.
6.4. Analiza dokumenta
V okviru tretjega raziskovalnega vprašanja smo analizirali naloge s šolskega in državnega
tekmovanja Bober v šolskem letu 2013/2014 in 2014/2015. Na podlagi vsebine naloge in
računalniškega ozadja, opisanega v knjižicah z nalogami in rešitvami (Cerar & Demšar, 2014;
Programski svet tekmovanja, 2015), smo naloge pripisali aktivnostim za učenje računalništva
brez računalnika (Tabela 3). Želimo, da bi bila ta razporeditev nalog s tekmovanja Bober v
pomoč učiteljem pri ugotavljanju znanja, pridobljenega z aktivnostmi za učenje računalništva
brez računalnika.
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7. Sklepne ugotovitve
V magistrskem delu smo želeli ugotoviti, ali so določeni načini ugotavljanja znanja,
pridobljenega z aktivnostmi za učenje računalništva brez računalnika, primerni. Bolj
konkretno – zanimalo nas je ugotavljanje računalniškega znanja z nalogami s tekmovanja
Bober oz. nalogami, ki so podobne tem s tekmovanja Bober.
Da je ugotavljanje znanja smiselno, moramo najprej vedeti, kaj točno sploh želimo
ugotavljati, kaj so cilji procesa učenja. Pri učenju računalništva, kakršnega smo spoznavali
med pisanjem magistrskega dela, se je pri določanju ciljev smiselno opirati na računalniške
koncepte. Ugotavljanja računalniškega znanja so se zelo sistematično lotili v Združenem
kraljestvu, kjer so izdelali konkretne predloge za preverjanje znanja s spletnim dnevnikom,
intervjuji, razredno diskusijo, predvsem pa so predstavili smernice za načrtovanje in
spremljanje napredka učencev pri pouku računalništva v obliki nazorne tabele.
Bistven vidik računalništva je reševanje problemov in prav to je v ospredju tudi pri nalogah s
tekmovanja Bober. Naloge Bober so pripravljene tako, da se učenci ob reševanju učijo, zato
morajo biti učitelji pri uporabi teh nalog za namen preverjanja znanja pazljivi, da bodo dobili
zanesljivo in veljavno povratno informacijo o učenčevem pridobljenem znanju, ki izvira iz
učnega procesa. Učencem reševanje nalog, s katerimi rešujejo računalniške probleme,
olajšamo z nazorno, slikovno predstavitvijo problema, seveda pa ne za vsako ceno.
V empiričnem delu magistrskega dela smo odgovarjali na tri raziskovalna vprašanja,
povezana z ugotavljanjem znanja z izbranimi osmimi nalogami tipa Bober.
Najprej smo naredili pregled uspešnosti reševanja nalog vseh učencev, ki pa zaradi pogostih
nizkih frekvenc ni vključen v raziskovalna vprašanja. Učenci naloge rešujejo s povprečno
uspešnostjo 70 %. Po uspešnosti reševanja je na zgornji meji izstopala naloga Seznam
stanovalcev (95 %), na spodnji meji pa naloga Vreče moke (25 %). Kullbackov 2Î preizkus ni
pokazal statistično pomembnih razlik v uspešnosti reševanja nalog glede na starost, prav tako
velja za uspešnost reševanja glede na spol, z izjemo naloge Raznašalka pic, kar pa nima
pomembnega vpliva na posplošitev.
Kriterijsko veljavnost nalog tipa Bober smo ugotavljali s primerjanjem znanja, ki so ga učenci
pokazali pri reševanju preizkusa in znanja, ki so ga pokazali v intervjujih, ki so se nanašali na
njihovo reševanje nalog iz preizkusa. Ugotovili smo, da so naloge Raznašalka pic, Računalnik
vider, Seznam stanovalcev, Zapis znakov, Preverjanje sodosti in Drevo iz oklepajev veljavne,
saj so učenci znanje računalniških tem na preizkusu potrdili z odgovori v intervjujih. Pri tem
je potrebno omeniti, da naloga Preverjanje sodosti ni najbolj smiselna za preverjanje
aktivnosti Pokvarjen bit, saj sta si nalogi preveč podobni. Za nalogo Vreče moke ne moremo
zagotovo reči, da je kriterijsko veljavna, saj jo je na preizkusu rešila le ena intervjuvanka, ki
pa na intervjuju ni bila preveč prepričljiva. V okviru intervjujev smo nalogam pripisovali tudi
tematske sklope iz slovenskega učnega načrta za neobvezni izbirni predmet računalništvo in
strategije reševanja problemov. Izbrane naloge tipa Bober se nanašajo na kurikularni tematski
sklop podatki, z izjemo naloge Vreče moke, ki ustreza sklopu algoritmi. Za reševanje izbranih
nalog so učenci uporabili štiri strategije reševanja problemov: strategijo poskusov in napak,
strategijo vpogleda, hevristike in algoritem. Isto nalogo so intervjuvani učenci reševali z isto
strategijo, vendar so bili kljub temu pristopi k problemom različni – učenci so začenjali iz
različnih izhodišč naloge, se osredotočali na različne podatke, podane v navodilih nalog. V
intervjujih je bilo predvsem zanimivo opazovati, kako učenci prilagojene predstave
(abstraktnih) konceptov, ki so jih spoznali med izvajanjem aktivnosti, uporabljajo nato pri
uspešnem reševanju nalog (npr. namesto enic in ničel iztegnjen oz. pokrčen prst).
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Vsebinsko veljavnost nalog tipa Bober smo ugotavljali s primerjalno analizo ekspertnih
mnenj. Izvedeti smo želeli, katere računalniške koncepte po njihovem mnenju preverja
posamezna naloga tipa Bober iz preizkusa znanja. Odgovori ekspertov o računalniških
konceptih se ujemajo z našimi predstavami o vsebinah, ki naj bi jih izbrane naloge preverjale,
pa tudi z osrednjimi vsebinskimi koncepti, ki so jih eksperti pripisovali izbranim nalogam.
Med osrednjimi vsebinskimi koncepti se pri večini izbranih nalog pojavljata koncepta
problem in podatek, deloma tudi koncepta algoritem in struktura. To se ujema s kurikularnimi
tematskimi sklopi, ki smo jih določali nalogam v okviru intervjujev. Eksperti so določali tudi
tipe znanja nalog iz preizkusa – vse naloge preverjajo konceptualno znanja, kar kaže na
pomembnost računalniških konceptov. Naloge Računalnik vider, Seznam stanovalcev,
Preverjanje sodosti in Vreče moke po mnenju ekspertov preverjajo tudi proceduralno znanje.
Da bi učiteljem novega neobveznega izbirnega predmeta nekoliko olajšali ugotavljanje
znanja, smo aktivnostim Računalništvo brez računalnika pripisali naloge s šolskega in
državnega tekmovanja Bober v letih 2013/2014 in 2014/2015.
Naloge tipa Bober so torej vsebinsko in kriterijsko veljavne in so tako primeren način
ugotavljanja računalniškega znanja.
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9.

Priloge

9.1. Preizkus znanja
Spol (obkroži):

moški

ženski

Razred: ____

1. UGANKA: Raznašalka pic
Stanovalci Vidrine steze so naročili enajst pic. Ker raznašalka Štefka ne ve, koliko pic so
naročili v posamezni hiši, pred vsako hišo stoji tabla, na kateri piše, koliko pic želijo. Pred
eno od hiš pa stoji, ojoj, tabla še od včeraj – pozabili so jo namreč pospraviti.

Pred katero od hiš je včerajšnja tabla?

ODGOVOR: ____________________
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2. UGANKA: Računalnik vider
Računalniki vider imajo le eno vhodno napravo – računalniško
miško, zato morajo besedila pisati s pomočjo dveh gumbov na
miški.
Postopek takega pisanja besedil je precej zapleten. Vsaka črka v
njihovi abecedi je predstavljena s številko od 1 do 25, kot je
prikazano v tabeli na desni.
Vidre računalniku črko sporočajo preko pripadajoče številke, ki jo
predstavijo s petimi zaporednimi kliki na levi ali desni gumb
miške.
Za črko J moraš tako pritisniti naslednje zaporedje gumbov: levi/
desni/ levi/ desni/ desni (glej primer spodaj).

1
A

2
B

3
C

4
Č

5
D

6
E

7
F

8
G

9
H

10
I

11 12 13 14 15
J
K L M N
16 17 18 19 20
O P R S Š
21 22 23 24 25
T U V Z Ž

16 8 4 2 1
L D L D D
Kolikokrat bi morala vidra Vida pritisniti levi gumb miške, če na računalnik želi
zapisati svoje ime (VIDA)?
ODGOVOR: ____________________
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3. UGANKA: Seznam stanovalcev
Šest računalnikarjev živi v šestih nadstropjih večdružinske hiše. Običajno je, da ob glavnih
vratih visi seznam stanovalcev. Računalnikarji so ga narisali nekoliko nenavadno.

Znaš kljub temu povedati, v katerem nadstropju živi Jakob?

ODGOVOR: ____________________
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4. UGANKA: Zapis znakov
Vidre so se dogovorile, da bodo znake zapisovale z ničlami in enicami, takole:
1=A

011 = B

010 = C

Tako zaporedje 01011011 pomeni besedo CAAB (karkoli že to pomeni v vidrovščini).
Odločiti se morajo, kako zapisati D. Nekdo je predlagal, da bi ga zapisali z zaporedjem 11,
vendar so ugotovili, da to ni preveč dobra ideja: če bi kdo zapisal 11011, bi to lahko pomenilo
AAB ali pa DB.
Na katerega od naslednjih načinov bi lahko napisali črko D?
a)
b)
c)
d)

101
110
01110
00

ODGOVOR: _____
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5. UGANKA: Preverjanje sodosti
Vidre si izmenjujejo zašifrirana sporočila,
predstavljena s kvadratno mrežo, v kateri so črni in
beli kvadratki. Katarina je prejela sporočilo, v
katerem pa štirje kvadratki žal manjkajo.
Na srečo so vidre mislile na to: kvadratki v šesti
vrstici in šestem stolpcu so izbrani tako, da je
skupno število pobarvanih kvadratov v vsaki vrstici
sodo.

Katarina je prebrala prejeti del sporočila in sklepa, da je manjkajoči del košček enak enemu
od naslednjih štirih:

(a)

(b)

(c)

(d)

Kateremu koščku je enak manjkajoči del sporočila?

ODGOVOR: _____
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6. UGANKA: Drevo iz oklepajev
Drevo, ki je narisano spodaj, prepišemo v zaporedje (A(B(C))(D(E(F))(G))).

Katero od spodnjih dreves dreves ustreza zaporedju

(a)

(b)

?

(c)

(d)

ODGOVOR: _____
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7.

UGANKA: Vreče moke

Vidra Fani hoče narediti red v svoji pekarni: vreče z moko hoče urediti po teži. No, tudi
trenutno so urejene po teži, vendar so naložene na dveh policah. Na prvi so tri, na drugi štiri.
Na obeh so z leve proti desni zložene od lažjih proti težjim. Rada bi jih preložila na tretjo
polico, na kateri bo vseh sedem vreč urejenih po teži.

Fani nima tehtnice z utežmi, temveč le takšno, s katero lahko primerja dve vreči in ugotovi,
katera od njiju je težja. Ker so vreče težke, bi jih rada uredila s čim manj tehtanji.
Koliko tehtanj bo potrebovala v najslabšem primeru?
Nasvet: pri reševanju ne pozabi, da so vreče na policah že urejene!
ODGOVOR: _____
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8. UGANKA: Telefonska mreža
Sedem vider želi od brloga do brloga napeljati telefone. Ker nimajo centrale, so si izmislile
naslednjo mrežo:

Če bo hotela, recimo, vidra na skrajni levi kaj sporočiti oni na skrajni desni, bo sporočilo
potovalo »po telefončkih« prek vider, ki so med njima. Številke ob povezavah kažejo, koliko
metrov žice je med posameznim parom bivališč.
Ko so vidre prišle v trgovino in izvedele, koliko stane žica, so si premislile. Rade bi sestavile
mrežo, v kateri bo mogoče poslati sporočilo od vsake vidre vsaki drugi, vendar tako, da bodo
porabile čim manj žice.
Koliko metrov žice nujno potrebujejo, če se znebijo vseh odvečnih povezav?

ODGOVOR: ____________________

84

9.2. Transkript intervjujev
A: Učenec 6. razreda osnovne šole
B: Učenka 6. razreda osnovne šole
C: Učenec 4. razreda osnovne šole
D: Učenka 4. razreda osnovne šole
S: spraševalec
Učenec A
- 1. naloga: Raznašalka pic
S: Kako si reševal tole prvo nalogo od zjutraj?
A: Tukaj je pa tako: 8 rabiš, ker z vsem ostalim ne dobiš 11, če pa daš 4 je pa že preveč, je 12,
2 pa 1 pa rabiš, da je potem 10, pa 11.
S: Smo se pogovarjali, če želimo s temi številkami zapisati številko, lahko samo na 1
način, zakaj?
A: Ker je 16 že preveč, če pa kaj drugega je pa premalo.
S: Kako bi zapisal 18?
A: Rabil bi 16, ker je ravno za 2 manj, vse ostalo razen 2 pa ne rabiš, če bi 8, je že preveč, je
24, 4 je tudi preveč, pride 20, 2 rabiš, ker pride ravno 18, 1 ne, ker ni liho.
S: Kaj pa če ne bi 16 imel?
A: Bi bilo pa premalo, ne bi mogli zapisati.
S: Na nekem jezeru na veliko poganja lokvanj: vsak dan pokriva dvakrat več jezera kot
prejšnji dan. Po 12 dneh je pokril celotno jezero. Po koliko dneh je bilo pokritega pol
jezera?
A: Po 11 dneh, ker je vedno 2x več in polkrat 2 je 1 je po 12 dneh.
S: Lisice so zvite in uporabljajo abecedo, ki ima kar 100 različnih črk. Kolikokrat bi
morale pritisniti (levo ali desno) tipko, da zapišejo eno samo črko?
A: Približno 30
S: Poglejva po korakih: 5 prstov za štetje od 0-31
A: Ja, potem je to 5x približno 30. Če imajo s 100 črkami abecedo...
S: Poglejva kako je s šestimi prsti.
A: Od 0 do 63.
S: A je to že dovolj za lisice?
A: Ne, potem je tukaj 64, se da štet do 63+64 je 127. To bi bilo že v redu. Štet bi morale s
sedmimi prsti.
- 2. naloga: Računalnik vider
S: Kako si pa tole nalogo reševal?
A: Rabil sem najprej ugotovit, koliko ima sploh črk to ime – 4. Zato sem naredil 4 vrstice po
5. Ugotovil sem, zračunal sem, koliko je vsota D-jev in koliko L-jev. In sem ugotovil, da je L
tista, ki je 0. In potem sem zapisal črke od imena.
- 3. naloga: Seznam stanovalcev
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S: Kako si tole nalogo rešil?
A: Tukaj sem pa poiskal piko z J, A, K, O, B in je v prvem nadstropju.
S: Si kar takoj videl, da takole poteka ime?
A: Ja.
- 4. naloga: Zapis znakov
S: Kaj pa ta naloga?
A: Tukaj sem se pa zmotil. Jaz nisem gledal tega primera. In sem si mislil, ker so samo tri, da
bi jih moralo biti 5, zato sem si pri vsaki dopisal dve ničli, pri d pa 3, razen pri c, kjer jih je že
5. Ker je 1, 2, 4...4 pa 1 je 5, 5 pa pomeni D in sem dal A.
S: Kaj pa potem, ko smo skupaj povedali, kakšna je rešitev?
A: Ja, je d) rešitev.
S: Zakaj potem a) ni v redu?
A: Ker je treba po primeru gledat, iz tega poskusit naredit črko D.
S: Mu razložim...
S: Kako bi pa črko E zapisal?
A: E bi lahko napisal iz tistega, E je 6 a ne? Nekaj takega
S: Veš, tukaj ne rabiš tega pretvarjat, ni treba nič računat...gre samo zato, da ima vsaka
črka svojo kodo.
A: Ja, ampak je treba vedeti, kakšna vsota številk je katera črka.
S: E ne moremo zapisati, ker smo že vse porabili, a vidiš? 00, 01, 10, 11 je že vse
porabljeno, zato se E-ja ne da napisat.
- 5. naloga: Preverjanje sodosti
S: Kako si pa tole rešil?
A: Tukaj sem pa preštel, koliko je pobarvanih v 3. Vrstici, sta dva, potem morata biti zgornja
dva kvadratka oba bela ali pa oba črna. Tako da a odpade. Potem pa še spodaj mora biti pa
nujno en še črn, da jih bo sodo in d odpade. Potem pa pogledaš še stolpce, pa v 4. Stolpcu
manjka en črn kvadratek, tako da je b rešitev.
- 6. naloga: Drevo iz oklepajev
S: Kako si reševal tole nalogo?
A: Tukaj sem jaz mislil, da je rešitev d). Zaradi tega ker je kvadrat, trikotnik, krog, + v
zaporedju, potem pa še tale (op. tri črtice). Potem se je pa izkazalo, da ni, ker je to dvoje:
kvadrat pa trikotnik, potem pa krog in ostalo...
S: Zakaj je tako prišlo? Zakaj si se ti zmotil?
A: Zapomnil sem si samo vrstni red. Gledati bi pa moral, katera je najbolj logična, oklepaje.
- 7. naloga: Vreče moke
A: Tole pa nisem ravno najbolj vedel, kako rešiti. Mislil sem, da bi bilo 36 tehtanj. Pa jih je
samo 6. Primerjal bi to s to, vsako z vsako.
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Učenka B
- 1. naloga: Raznašalka pic
S: Kako si reševala to nalogo?
B: Ker so naročili 11 pic sem seštela to pa to pa to in je pač 4 ostalo, to je bila včerajšnja
tabla, ker ti to že skupaj pride 11, to je pa že preveč.
S: In nobena druga rešitev ni možna?
B: Ne, v bistvu ne.
S: Se spomniš, ko smo včeraj povedali, da se 11 da napisat samo na en način s številkami
1, 2, 4, 8. Zakaj je tako?
B: Zaradi tega, ker če sešteješ vse, pa ne 16, dobiš 15 in ne moreš dobit 16.
- 2. naloga: Računalnik vider
S: Kaj pa tale naloga, se spomniš, ko smo hoteli napisati VIDA?
B: Aha, najprej sem ugotovila, kateri je levi in kateri desni.
S: Kako si to ugotovila?
B: Pogledala sem J in sem videla, da je bil levi 0.
S: Ja, zakaj je levi bil 0?
B: J pogledam, J je 11, levi je 0, ker je to 16 in 16 je več od 11, zato mora bit tukaj 0. In
potem sem sestavila ime. Potem sem V pogledala, je 23.
S: Kako si zapisala 23?
B: Vzameš 16, ker je 23 več kot 16, potem je 8 preveč, se pravi moram vzeti 4, pa 2, pa 1.
- 3. naloga: Seznam stanovalcev
S: Kako si videla, kje živi Jakob?
B: Ja J, pa A, pa K, O, B. Tukaj je pa potem 1.
S: A si kar takoj vedela, da moraš tako črke poiskat?
B: Ja, saj pišejo črke.
- 4. naloga: Zapis znakov
S: Kako si pa tole nalogo rešila?
B: Ja, pač, če bi recimo hoteli na te druge načine, če bi hoteli recimo črko D, potem ta ne bi
bil, lahko dobimo različne variante. Ta isto, pa ta tudi. Zadnja bi bila pa še najboljša.
S: Pa si to rešitev kaj preverila?
B: Ja.
S: Kako bi pa potem E zapisali? Ali jo je sploh možno zapisat?
S: 00 ne bi bilo v redu, a ne?
B: Ne, pa 01 tudi ne, 11 pa tudi ne.
S: Kaj pa 10?
B: Ne, je že pri C-ju. Potem se pa ne da.
- 5. naloga: Preverjanje sodosti
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S: Kako si pa to nalogo rešila?
B: Prva vrstica je v redu, ker jih je sodo, druga tudi. V tretji vrstici moraš dat nujno dve, no,
ne moreš dat samo ene, tukaj pride b, ker če daš v tretji vrstici eno, moraš tudi v četrti vrstici,
da je tretji stolpec v redu.
- 6. naloga: Drevo iz oklepajev
S: Kako si se pa tele naloge lotila?
B: Tukaj sem pogledala ta primer, kakšen je ta, in potem sem videla, da tisti, ko je samo ena
črka v oklepaju, je v bistvu na koncu, ni nič več naprej in potem sem to pogledala pri teh
rešitvah in sem videla, da rešitev (a) in (d) takoj izpadeta. Potem sem pa pogledala še (b) in
(c) in sem ugotovila, da je (c), ker gre najprej na levo, potem na desno. Potem sem pa še za
vse ostale naredila zaporedje.
- 7. naloga: Vreče moke
S: Pa še tole poglejva, si dobila pravilno rešitev pri tej nalogi?
B: Pogledala sem te in te so že urejene, zato ni treba vseh urejat. In potem sem pogledala, če
ne bi imela sreče, bi vzela kakšno srednjo in bi potem primerjala dve in lažjo bi dala sem na
kup, in bi potem naprej primerjala.

Učenec C
- 1. naloga: Raznašalka pic
S: Kako si rešil tole nalogo?
C: Tukaj sem dal 15 pic. Ali pa sem dal namesto 4, 8, pa da je ena od teh dveh hiš potem
naročila 4 pice manj.
S: Katero tablo potem damo stran?
C: Damo tole tablo stran (4). Aja, ne. Tukaj namesto 8 damo 4.
S: Ja, tako bi šlo sicer, ampak v besedilu piše, da so jo pozabili pospraviti, se pravi pred
eno hišo sploh ne bi imeli table.
C: Se pravi bi morali tole stran vzeti (tabo s številko 4).
- 2. naloga: Računalnik vider
S: Kako si se pa tele naloge lotil?
C: Meni se zdi, da sem tako, kot da je desni stal, pa sem vsako črko s številkami, ki so tukaj v
tabeli poiskal.
S: Aha, torej kako si dobil V?
C: V bi bil 16, 4, 2, 1. Potem je to DLDDD.
S: Kaj pa tisto, ko si prej rekel, da je stal pa čepel.
C: D je bil pač enka, L pa kot 0.
S: Na nekem jezeru na veliko poganja lokvanj: vsak dan pokriva dvakrat več jezera kot
prejšnji dan. Po 12 dneh je pokril celotno jezero. Po koliko dneh je bilo pokritega pol
jezera?
C: Po šestih.
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S: Aha, koliko jezera je potem pokritega po sedmih dneh?
C: Aja, ne, ni bilo po šestih.
S: Zakaj pa ne?
C: Zato ker potem bi bilo po sedmih že celo.
S: Aha, po koliko dneh bi bilo potem pokritega pol jezera?
C: Po enajstih.
- 3. naloga: Seznam stanovalcev
C: To sem pa kar takoj vedel, da je v prvem nadstropju.
- 4. naloga: Zapis znakov
C: Te pa nisem znal narediti.
- 5. naloga: Preverjanje sodosti
S: Kako si pa tukaj prišel do rešitve?
C: Tukaj sem pa preštel število kvadratkov v četrtem stolpcu, pa še v četrti vrstici. Potem
tukaj sta bila že dva, bi potem lahko bila samo še dva. Tukaj spodaj pa mora bit samo tale bel,
tale pa mora biti črn. Tedva gor sta pa lahko bi bila oba bela, ampak takega ni, tako da je b
rešitev.
- 6. naloga: Drevo iz oklepajev
S: Kako si pa tole nalogo reševal?
C: Tako ker je bilo tukaj A, B, C, potem je pa zaklepaj, v eni vrsti, pa D, E, F je bilo isto.
Potem je pa kvadrat, trikotnik in je že tukaj zaklepaj in je to tukaj ali pa tukaj (b ali c),
naslednji je pa že krog pa križ, tukaj pa b ne more bit, ker so te tri črte. Tukaj pri c je pa prav,
ker je križ, potem pa še črte.
- 7. naloga: Vreče moke
S: Kaj pa ta naloga, kako ti je šla?
C: Je nisem prav rešil.

Učenka D
- 1. naloga: Raznašalka pic
S: Kako si tole nalogo rešila?
D: Tukaj sem vse te seštela in potem je bilo 15. In da jih je bilo 11, ker je bilo 4 pice preveč,
je bila potem ta hiša s tablo 4.
S: A se ti ta naloga zdi kaj podobna s tistimi, ki smo jih delali na poletni šoli?
D: Niti ne.
S: Ali se da 11 še na kakšen drug način zapisati?
D: Ne.
S: Pa veš, zakaj ne?

89

D: Hmmmm...
S: No, pa mi povej, kako bi napisala število 8.
D: 01000
S: Ali lahko tukaj poveš, zakaj se 8 da napisat na samo en način?
D: Ja, ker so vse te skupaj (1, 2, 4) za eno manjše od te naslednje.
S: Aha, kaj pa 16?
D: Ja, tukaj je tudi, so vse te skupaj 15.
- 2. naloga: Računalnik vider
S: Kako si se pa lotila te naloge?
D: Najprej sem opazila, da D stoji, L čepi, potem sem pa vsako črko posebej napisala (op.
črtice – oz. |, počepi) in preštela – in sem dobila rešitev 11.
S: V redu, kako si pa nadaljevala?
D: V ima 23, to imaš 16 je D tukaj, ker je 23 večja od 16 in vzameš 16, da lahko zapišeš
sploh.
S: Aha, zakaj si pri 8 L napisala?
D: To sem si jaz tako tudi pomagala, da ker so vse 31 in je -8 ravno 23. In zato samo osemke
pač ni.
S: Kaj se pa naredi, če osemki na koncu napišemo še eno ničlo?
D: Potem je tole 16.
S: Aha, kaj smo s tem naredili?
D: Več, 6 prstov je. In zdaj je ta prst, ki je bil 16, je zdaj 32. In se je vse zvečalo še za enkrat.
S: Na nekem jezeru na veliko poganja lokvanj: vsak dan pokriva dvakrat več jezera kot
prejšnji dan. Po 12 dneh je pokril celotno jezero. Po koliko dneh je bilo pokritega pol
jezera?
D: Jooooj. V 12 dneh je celo jezero? Aha, v 11-ih. Ker je dvakrat pol, ker se zveča še za
enkrat.
- 3. naloga: Seznam stanovalcev
S: Kako si se lotila te naloge?
D: Poiskala sem najprej J v tem celem drevesu, pa potem mora it na A, pa na K, pa O pa B. Pa
sem prišla do prvega nadstropja.
- 4. naloga: Zapis znakov
S: Kaj pa tole spodaj, si nalogo znala rešiti?
D: Ja, to pa je pa tako: pomagala sem si z zaporedjem ABCD (1011010) in če bi za to dali D.
In bi lahko mislili, da je to D, pa da je to C in ne bi prišli skozi, ker bi lahko mislili, da je to D.
Zaradi tega je tudi B primer, bi lahko mislili, da je to pač D, zadaj je pa tako, kar nekaj. Ta c)
je že dolg, pa tudi vidi se, da ne more bit, bi lahko mislili, da je to B pa to C. Torej je edini
možni odgovor d) in če sedaj to zapišemo, nobena številka nima tako.
- 5. naloga: Preverjanje sodosti
S: Kaj pa tole?
90

D: Sem pa preštela vrstice pa stolpce in sem ugotovila, da je c.
- 6. naloga: Drevo iz oklepajev
S: Si dobila tukaj pravilno rešitev?
D: Ja, tole najprej nisem vedela, potem se mi je pa zdelo smiselno, da je te tri, pa ta pa ta pa
ta, + to (op. glede na primer).
S: Zakaj ne bi bila pravilna rešitev b)?
D: Ker moraš + povezat s tem. Ne vem, nisem vedela.
- 7. naloga: Vreče moke
S: Kako ti je šla pa tale naloga z vrečami?
D: Te pa nisem znala, sem pa vedela, da to grejo lažje proti težjim, in da bi lahko bilo to tukaj
pa tukaj, ali pa tukaj pa tukaj in bi lahko dobili različne možnosti.
S: V redu, potem smo pa povedali, kako moramo to rešiti in vi ste pokazali, in kaj smo
rekli?
D: Da v najslabšem primeru mora vsako z vsako. Vzame to vrečo pa to vrečo in stehta in da
potem to na stran.
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