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Povzetek 

Poučevanje programiranja, reševanja problemov in snovanja algoritmov predstavlja 

strokovno in didaktično zahtevno opravilo, saj morajo biti učenci za razumevanje 

računalniških konceptov zmožni abstraktnega razmišljanja. Neopiagetova teorija 

navaja, da lahko posameznik, ne glede na starost, napreduje v štirih abstraktnih 

stopnjah mišljenja. Da bi učitelj lahko pomagal učencem razvijati abstraktno mišljenje 

pri programiranju, mora ugotoviti, na kateri stopnji mišljenja se najverjetneje 

nahajajo. Učitelj sicer lahko ugotavlja zmožnost reševanja nalog na različnih stopnjah 

s pomočjo testov, vendar samo iz analize odgovorov ni možno sklepati o zmožnosti 

abstraktnega razmišljanja posameznega učenca. Iz rezultatov lahko zgolj sklepamo o 

deležu učencev, ki določene stopnje razmišljanja še ni doseglo. Pogoj za takšno 

sklepanje so relevantne naloge, ki za pravilno rešitev zahtevajo mišljenje na ustrezni 

ravni. Določanje stopnje abstraktnega mišljenja za posameznega učenca je veliko bolj 

zanesljivo z individualnim pogovorom in učenčevim razmišljanjem naglas pri 

reševanju danega problema. V članku prikazujemo postopek priprave testa in 

preverjanje njegove relevantnosti. Na osnovni analize testa, ki ga je rešilo 638 

učencev, smo ugotovili, da naloge ustrezno diferencirajo učence, ki nalog na višjem 

nivoju ne rešujejo pravilno. Rezultate smo preverili z individualnimi razgovori z 

učenci. V izobraževanju lahko relevantni testi pomagajo učitelju pri prilagajanju 

razlage učencem, ki določenega nivoja abstraktnega razmišljanja še nimajo razvitega. 

Ključne besede: Neopiaget, programiranje, koncepti, abstraktno razmišljanje, 

razmišljanje naglas 

Abstract 

Teaching programming, problem solving and assembly algorithms represents 

professionally and educationaly demanding task, as the  pupils must be capable of 

abstract thinking in order to understand the computer concepts. According to Neo 

Piagetian theory an individual, regardless of age, progresses in four stages of abstract 
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thinking. If a teacher wants to help pupils develop abstract thinking in programming, he or 

she must define at what stage of thinking is an individual learner. Teacher identifies ability to 

solve the tasks at different stages through tests. It is not possible to conclude the individual 

ability of abstract thinking only from the analysis of the test results.  From the results can 

only be concluded the proportion of pupils that are not yet reached a certain level of thinking. 

The condition for such a conclusion are relevant tasks that are proper and require thinking at 

the appropriate level. Determining the level of abstract thinking for an individual student is 

much more reliable with individual conversations with pupils, when they are trying to solve 

the problem and at the same time think aloud. In this article, we present the procedure for the 

preparation of test and verification of its relevance. We analyze the results of 638 tests and 

found out that task adequately find the students who did not solved correctly the tasks on a 

higher level. The results were verified with the individual interviews with students. The 

relevant tests in the education help the teacher to adapt the teaching to the students who’s 

level of abstract thinking is still not developed. 

Key words: Neopiage, programming, concepts, abstract thinking, thinking aloud 

 
1. UVOD 

Brennan in Resnick (2012) ugotavljata, da prisotnost določenega programskega elementa v 

kodi še ne pomeni, da učenec v resnici razume delovanje tega elementa in da razume 

računalniški koncept, ki se skriva v ozadju. Zato predlagata tri načine preverjanja 

računalniškega razmišljanja, od katerih ima vsak svoje prednosti in pomanjkljivosti: 

 analiza projektov, 

 intervju,  

 razvojni scenarij. 

 

Za poučevanje v razredu, kjer se mora učitelj hitro odzivati na reakcije učencev, so trije 

zgoraj opisani načini preverjanja sicer ustrezni, vendar potrebuje učitelj še dodatna orodja in 

načine, ki mu na relativno enostaven in strukturiran način pomagajo pri razumevanju 

mišljenja učencev. Učitelj lahko za načrtovanje pouka in preverjanje znanja uporabi različne 

znane taksonomije (Bloom, Marzan, SOLO, ABC), vendar predlagamo, da za poučevanje 

programiranja in za ugotavljanje nivoja abstraktnega razmišljanja učencev uporabi 

Neopiagetovo teorijo, ki je opisana v tem prispevku.  

Učitelj lahko s pomočjo Neopiagetove teorije pripravlja teste za določitev zmožnosti 

reševanja nalog na različnih ravneh. Z rezultati testov lahko učitelj z dovolj veliko 

verjetnostjo ugotavlja, koliko učencev določene stopnje abstraktnega mišljenja še ne dosega, 

in na podlagi ugotovitev prilagaja izvajanje pouka. Bolj zanesljivo določanje nivoja 

abstraktnega mišljenja posameznega učenca dosežemo z individualnim razgovorom, kjer 

učenec rešuje določen problem in razmišlja naglas, kar sta ugotavljala Teague in Lister, 2014. 

Raziskovalno vprašanje, ki si ga zastavljamo je: Kako pripraviti test, s katerim bi učitelj 

lahko z veliko verjetnostjo ugotavljal, koliko učencev še ni razvilo določenega nivoja 

abstraktnega razmišljanja in kako preveriti njegovo relevantnost.  

Problem pri sklepanju o nivoju abstraktnega razmišljanja na osnovi rezultata v testu je v 

tem, da je lahko učenec nalogo rešil po spominu, z metodo poskušanja in napak ali naključno. 
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Zato na osnovi rezultatov testa tudi ne moremo z gotovostjo trditi, koliko učencev razmišlja 

na določenem nivoju abstraktnega razmišljanja. Lahko pa z večjo verjetnostjo trdimo, da 

učenec, ki naloge na nekem nivoju ne reši pravilno, nima razvitega abstraktnega razmišljanja 

na tem nivoju. Pri pripravljanju nalog za posamezen nivo na osnovi teoretičnega okvirja 

Neopiagetove teorije, se sklicujemo na karakteristike razmišljanja na posameznem nivoju, ki 

so predstavljeni v prispevku avtorjev Corney, Teague, Ahadi in Lister, 2012. 

Predpostavljamo, da je pogoj za zmožnost abstraktnega razmišljanja na nekem nivoju, da je 

posameznik zmožen abstraktnega razmišljanja tudi na nižjih nivojih (Lister, 2011). 

2. NEOPIAGETOVA TEORIJA V RAČUNALNIŠTVU 

Klasična Piagetova teorija se osredotoča na splošen razvoj abstraktnega sklepanja otroka 

na vseh področjih (Labinowicz, 2010).   

 

Piagetova teorija o kognitivnem razvoju posameznika loči štiri faze razvoja mišljenja. Te 

faze so: 

 senzomotorična faza (od rojstva do 18 mesecev), 

 predoperacionalna faza (od 18 mesecev do 7 let), 

 konkretno operacionalna faza (od 7 let do 11 let), 

 formalno operacionalna faza ( od 11 leta dalje). 

 

Precej raziskovalcev (Robbie Case, Andreas Demetriou, Kurt Fischer, Graeme Halford, 

Pierre Mounoud, Juan Pascual-Leone, Anik de Ribaupierre in Bob Siegler) je svoje delo 

zasnovalo na Piagetovi teoriji in jo tudi razširilo ter deloma tudi zavrglo oz. dopolnilo (Morra, 

Gobbo, Marini, & Sheese, 2009, str. XIV). Njihove izsledke oz. teorijo imenujemo 

neopiagetova teorija. 

Neopiagetova teorija navaja, da ljudje, ne glede na starost, napredujejo skozi vedno bolj 

abstraktne oblike sklepanja, ko pridobivajo strokovno znanje na specifičnem problemskem 

področju. To pomeni, da lahko oseba, ne glede na starost, prikaže na nekem področju 

ekspertno zmožnost razmišljanja, medtem ko ima na drugem področju šele začetniško 

razmišljanje in razumevanje. To je ena ključnih razlik med Piagetovo in Neopiageovo teorijo.  

Nepiagetova teorija je dober pripomoček za opisovanje kognitivnega razvoja učenca, ki 

spoznava računalništvo in računalniške koncepte. Uporabimo jo lahko tudi za ocenjevanje 

učnih gradiv in za preverjanje znanja (Gluga, Kay, Lister, & Teague, 2012). Tudi 

Neopiagetova teorija loči štiri faze razvoja mišljenja, ki pa niso vezane na starost osebe, 

ampak na njihovo zmožnost abstraktnega razmišljanja. Faze so poimenovane enako kot pri 

klasični Piagetovi teoriji: senzomotorična, predoperacionalna, konkretno operacionalna in 

formalno operacionalna faza. V nadaljevanju opisujemo vsako fazo z vidika programiranja 

kot so jih opisovali Lister in drugi. 

2.1.1   Senzomotorična faza 

Senzomotorično fazo v kontekstu računalništva so definirali Lister in drugi. Na tej fazi 

učenec sledi in razume kodo z manj kot 50 % točnostjo. Pri senzomotorični fazi učenec komaj 

ugotovi, kaj dela program in še to le tako, da razume kodo po intervenciji  spraševalca. 

Sledenje kodi poteka z naporom, pri iskanju napake v kodi učenec vstavlja naključne 
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vrednosti in ne zna vstaviti mejnih. Ne bere kode, ampak vstavlja podatke ter ugotavlja 

rezultat, pri tem pa zelo hitro pozabi smisel posameznega koraka. Da bi prišel do rezultata, 

poskuša uganiti smisel. 

2.2   Predoperacionalna faza  

Tipični "predoperacionalni" učenec lahko sledi zapisani kodi in sklepa brez težav. To 

pomeni, da lahko sledi kodi po posameznih ukazih in ugotavlja vrednosti spremenljivk, ko je 

ukaz izvršen. Razume sicer določene koncepte, vendar jih sam ne zna uporabiti. Ni zmožen 

abstrakcije, kjer bi v kodi videl smisel izvajanega programa. Z veliko težavo bi koristno 

uporabil algoritem, zapisan z diagramom poteka. Za začetnika, ki razmišlja na 

predoperacionalni fazi, so zaporedni ukazi le rahlo povezani. Razmišljanje 

“predoperacionalnega” učenca je osredotočeno na le eno abstraktno lastnost. Kadar učenec v 

istem času razmišlja o dveh abstraktnih lastnostih, njegove misli niso koordinirane in so lahko 

celo protislovne. Neopiagetova teorija razlaga, da je razlog v preobremenitvi delovnega 

spomina učenca. Šele ko je učenec sposoben videti več podatkov ali lastnosti kot eno enoto, 

potem se mu sprosti delovni spomin in je zmožen hkrati opazovati več lastnosti. 

“Predoperacionalni” učenec uporablja induktivno sklepanje, da bi razumel delovanje 

programa. Opazuje vhodne in izhodne podatke ter sklepa o delovanju. To stori tako, da izbere 

nekaj začetnih vrednosti, v mislih izvede kodo in ugotavlja izhodne vrednosti. Lister (2011) je 

ob opazovanju ekspertov, ki so reševali enake naloge kot študentje začetniki, ugotovil, da 

eksperti ne sledijo kodi, ampak poskušajo sklepati o delovanju kode in na ta način ugotoviti 

rešitev problema. Eksperti ne izvajajo kode po korakih tako kot študentje oz. učenci.  

2.3   Konkretno operacionalna faza 

Razmišljanje v tej fazi vključuje rutinsko sklepanje o abstrakcijah v programu. Vendar pa 

je značilnost konkretnega sklepanja, da je omejeno na znane, realne in ne hipotetične 

situacije. Od tod tudi ime te faze razmišljanja: konkretno operacionalna faza. 

Učenec je v tej fazi zmožen napisati majhen program, če ima na voljo dobro specifikacijo 

oz. opis problema, ne zmore pa napisati bolj zapletenega programa, za katerega ima 

pomanjkljiva navodila. Če je soočen s takšno nalogo, poskuša zmanjšati nivo abstraktnosti 

tako, da poskuša rešiti specifičen enostaven primer, namesto da bi rešil splošnega. "Konkretno 

operacionalni" učenec je zmožen deduktivnega sklepanja. V danem programu takšen učenec 

ugotovi njegovo funkcijo le z branjem ukazov. Če vseeno poskuša potrditi svojo interpretacijo 

in v mislih izvede ukaze, ne interpretira izhodnih podatkov v odvisnosti od vhodnih.  

Učenec je po Piagetu zmožen logičnih operacij, kot so konzervacija, tranzitivnost in 

reverzibilnost šele na konkretno operacionalni fazi razmišljanja (Corney, Teague, Ahadi, & 

Lister, 2012). Ker bomo v raziskavi pripravljali naloge, s katerimi bomo ugotavljali ali so 

učenci na tem nivoju razmišljanja, bomo opisali vse tri logične operacije, tako kot jih je opisal 

Piaget, nato bomo prikazali vse tri logične operacije na področju programiranja.  

 

2.3.1   Konzervacija 

Piaget je v svojih raziskavah ugotavljal, ali se lahko otroci osredotočijo na dve dimenziji 

hkrati. Otroke je spraševal, ali je količina vode enaka v dveh enakih kozarcih. Nato je prelil 
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vodo iz enega kozarca v tretji kozarec, ki je imel drugačen premer od prvih dveh kozarcev. 

Mlajši otroci, tisti na predoperacionalni stopnji razmišljanja, so dajali različne odgovore, 

odvisno od višine vode v tretjem kozarcu. Odrasli ali starejši otroci, ki so razmišljali na 

konkretni operacionalni stopnji, so trdili, da je količina vode ostala enaka, ne glede na obliko 

kozarca. Ko so bili naprošeni, da argumentirajo svojo trditev, so povedali, da je v širšem 

kozarcu višina vode nižja in zaradi tega je količina vode enaka. Ko so raziskovalci spraševali 

otroke, kakšna bo količina vode, ko bodo vodo prelili iz tretjega kozarca nazaj v prvega 

(konzervacija), so dobili spet različne odgovore, za razliko od otrok, ki so razmišljali na 

konkretno operacionalni ravni mišljenja, ki so vedeli, da se količina vode ohrani. 

Ko je otrok zmožen hkrati razmišljati o spremembi dveh dimenzij, je pripravljen za učenje 

bolj abstraktnih konceptov, kot je recimo ohranjanje količine tekočine. 

 

Prikazujemo primer naloge v kateri mora učenec uporabiti logično operacijo konzervativnost. 

 

Program A večkrat predvaja zvok mačke in psa. 

 

V katerem programu (B, C ali D) se zvok 

mačke in psa predvaja prav tolikokrat kot v 

programu A? 

 

a) v programu B  

b) v programu D 

c) v programu C 

d) v nobenem od programov B, C in D 

 

 

 
Slika 1: Preverjanje zmožnosti logične operacije konzervacije 

 

Lister v svojem članku (2011) opisuje tudi primer konzervacije, kjer je učenec zmožen 

predelati program tako, da namena programa ne spremeni, uporabi pa drugačen pristop. V 

opisanem primeru se učenec odloči, ali bo iskanje najmanjše vrednosti v seznamu naredil 

tako, da bo v začasno spremenljivko shranil najmanjšo vrednost, ali pa bo shranil le podatek, 

na katerem mestu v seznamu se nahaja najmanjša vrednost.  
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2.3.2   Tranzitivnost 

Tranzitivnost je še ena pomembna logična operacija na konkretno operacionalnem nivoju 

abstraktnega razmišljanja. Gre za naslednjo vrsto sklepanja: če med objektoma A in B obstaja 

neka relacija in če enaka relacija obstaja tudi med objektoma B in C, potem lahko sklepamo, 

da obstaja enaka relacija tudi med objektoma A in C. Primer: Če je Mojca višja od Petra in če 

je Peter višji od Andreje, kdo je najvišji med njimi. 

 

 

Z neopiagetove perspektive je težava otrok na 

predoperacionalni ravni razmišljanja s tranzitivnostjo 

pomanjkanje delovnega spomina. Otroci so preobremenjeni s 

podatki in se še niso naučili združevati informacij na tem 

področju. Posledično ne morejo hkrati zadržati podatkov o 

relacijah med objekti A, B in C in uskladiti dveh vidikov 

problema. 

Primer naloge (slika 2) iz preverjanja  tranzitivnosti bi bil, da 

učenec z enim stavkom opiše, kaj počne program. Pri tem so 

vrednosti spremenljivk ST1, ST2 in ST3 cela števila. 

 

Če bi učenec odgovoril, da program razvrsti tri vrednosti po 

velikosti tako, da je na prvem mestu najmanjša, na zadnjem 

mestu pa največja vrednost, verjetno razmišlja na konkretno 

operacionalnem nivoju. 

 
Slika  2: Preverjanje zmožnosti logične operacije tranzitivnosti 

 

 

2.3.3   Reverzibilnost 

Po Piagetu je reverzibilnost logična operacija, s katero je oseba zmožna konkretno 

operacionalnega razmišljanja in s katero ve, da se na primer količina tekočine ohranja pri 

prelivanju v kozarec drugačnih dimenzij. Oseba na tem nivoju razmišljanja tudi ve, da lahko 

prelijemo vodo nazaj v prvotni kozarec in da bo količina tekočine ostala enaka.  

Programerska naloga, s katero bi ugotovili, ali je učenec zmožen reverzibilne logične 

operacije bi bila, da mora učenec spremeniti kodo tako, da bo figura v Scratchu izrisala 

trikotnik v drugi smeri kot ga riše osnovni program. Da bi bili prepričani, da učenec zmore to 

logično operacijo, ni dovolj videti le rezultata. Učenec lahko nalogo reši z metodo poskusov 

in napak, kar je običajno za učence na predoperacionalnem nivoju razmišljanja. 
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Navajamo primer naloge, ki preverja zmožnost logične operacije reverzibilnost:  

 

Katero vrednost je potrebno vpisati na označeno mesto, da se figura vrne nazaj na začetno 

mesto? 

 

a) Vpisati je potrebno: 3 

b) Vpisati je potrebno: 2 

c) Vpisati je potrebno: 1 

d) Vpisati je potrebno: ………..  

 

 

Slika 3: Preverjanje zmožnosti logične operacije reverzibilnosti 

 

2.4   Formalno operacionalna faza  

Učenec v tej fazi razmišlja logično, dosledno in sistematično. Formalno operacionalno 

sklepanje zahteva zavedanje svojega miselnega procesa, zato je učenec sposoben razmišljati o 

lastnem razmišljanju. 

Formalno operacionalno razmišljanje lahko vključuje sklepanje o hipotetičnih situacijah 

oziroma vsaj situacijah, ki jih učenec še ni doživel. Prav tako vključuje zavedanje o tem, kaj 

je znano in kaj je znano z določeno stopnjo verjetnosti. To omogoča hipotetično deduktivno 

sklepanje, kjer nekdo poskusno sklepa iz nepopolnih podatkov, nato pa aktivno in 

sistematično išče dodatne podatke, s katerimi bi potrdil pogojno sklepanje.  

Pisanje programov je pogosto omenjeno kot vaja v reševanju problemov. Reševanje 

problemov je lahko določeno kot petstopenjski proces (McCracken, in drugi, 2001): (1) 

abstrakcija problema iz danega opisa, (2) razdelitev problema na več manjših problemov, (3) 

iskanje rešitve za manjše probleme, (4) sestavljanje rešitve iz delnih rešitev in (5) 

preizkušanje, dopolnjevanje in ponovno preizkušanje. Takšen način reševanja je formalno 

operacionalen.  

Formalno operacionalna faza je faza, na kateri razmišljajo eksperti.  

 

3. PRIPRAVA NALOG ZA RAZISKAVO  

3.1   Namen priprave vprašalnika 

V šolskem letu 2014-2015 se je pouk neobveznega izbirnega predmeta računalništvo 

izvajal prvič. Obiskovalo ga je 2.529 učencev na 149 osnovnih šolah. Za učitelje, ki so 

izvajali predmet, smo organizirali izobraževanje, dobili so gradiva ter naloge za učence. Učni 

načrt določa, da učenci spoznavajo računalniške koncepte, razvijajo postopkovno razmišljanje 

in zmožnost reševanja problemov. 

Večina učencev 4. razreda ni imela izkušenj s programiranjem, zato smo predpostavili, da 

se učenci nahajajo na senzomotorični stopnji razmišljanja. To pomeni, da niso zmožni slediti 

kodi in razložiti delovanje programa. Prav tako smo predpostavljali, da večina učencev, v 

enem šolskem letu, ne bo razvila zmožnost abstraktnega razmišljanja do formalne 
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operacionalne faze (nivo na katerem razmišljajo eksperti), zato v raziskavi nismo pripravljali 

nalog, s katerim bi to ugotavljali.  

Z nalogami, ki smo jih pripravili za raziskavo, smo želeli pripraviti zanesljiv inštrumentarij 

s katerim bi lahko učitelj ugotovil koliko učencev je iz senzomotorične faze napredovalo na 

predoperacionalen ali morda konkretno operacionalen nivo razmišljanja. 

3.2   Postopek priprave nalog 

Naloge, ki smo jih pripravljali, so bile s področja zaporednosti izvajanja ukazov, zank, 

pogojnih stavkov in spremenljivk. Pripravili smo 6 nalog za predoperacionalni nivo in 6 nalog 

za katere mora biti učenec sposoben razmišljati na konkretno operacionalnem nivoju.  

3.2.1   Prvo testiranje 

Prvo testiranje smo izvedli meseca februarja. Pripravili smo 12 nalog s področja 

zaporednosti izvajanja nalog in zank. Namen prvega testiranja je bil pridobiti izkušnje s 

pripravo nalog, ki bi bile za učence razumljive in nedvoumne. Želeli smo tudi ugotoviti, kako 

se bodo na test odzivali učenci. Prvi test je rešilo 659 učencev. Iz povratnih informacij, ki smo 

jih dobili od učiteljev in iz analize rezultatov, smo ugotovili, da so bile nekatere naloge 

dvoumne in da jih vsi učenci niso razumeli na enak način. Naloge so si sledile po težavnosti: 

od nalog na predoperacionalnem nivoju do nalog, ki so zahtevale razmišljanje na višjem 

konkretno operacionalnem nivoju. Odstotek nepravilno rešenih nalog na višjem nivoju je bil 

pričakovano večji, vendar nismo vedeli ali zaradi nezmožnosti razmišljanja na višjem nivoju 

ali zaradi utrujenosti in zmanjšanja koncentracije. Odločili smo se, da bomo na drugem 

testiranju vrstni red nalog premešali po naključju. 

3.2.2   Drugo testiranje 

Drugo testiranje smo izvedli v mesecu maju, ob koncu šolskega leta. Za drugo testiranje 

smo dodali še naloge s področja spremenljivk in pogojnih stavkov. Prvo različico nalog smo 

dali v reševanje trem skupinam učencev na treh šolah. Učenci so imeli težave pri razumevanju 

nekaterih ukazov (na primer „predvajaj noto“). Težave so bile tudi pri razumevanju 

negativnih števil in gnezdenih stavkov. Na osnovni povratnih informacij učiteljev in učencev, 

smo vprašanja izboljšali in izboljšano različico dali v reševanje še trem skupinam učencev na 

drugih šolah. Naloge smo še enkrat dopolnili in pripravili končno različico. Nekaj nalog 

prikazujemo v nadaljevanju. 

3.3   Naloge na predoperacionalnem nivoju 

Naloge za predoperacionalni nivo so takšne, da je bilo za pravilno rešitev potrebno slediti 

kodi in poznavati določene koncepte. 

3.3.1   Zaporednost izvajanja ukazov 

Za figuro mačka smo napisali naslednji program: 
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Potem smo kliknili na zeleno zastavico. Označi izjavo, 

ki je pravilna: 

a) maček zamijavka, preden se premakne 

b) maček se premakne, preden zamijavka 

c) maček se skrije, preden reče Zdravo! 

d) drugo 

 

Slika 4: Primer naloge s področja zaporednosti izvajanja ukazov 

 

3.3.2   Spremenljivke 

Za neko figuro smo napisali naslednji program: 

 

Kliknili smo na zeleno zastavico. Kakšno število se izpiše, 

ko program na koncu pove vrednost spremenljivke 

Življenja,?  

 

a) 6 

b) 1  

c) 2  

d) 3  

e) drugo število (vpiši): ______________ 

Slika 7: Primer naloge  s spremenljivko na predoperacionalnem nivoju 

 

3.4   Konkretno operacionalni nivo 

Navajamo dve nalogi za kateri je potrebno razmišljanje na konkretno operacionalnem 

nivoju.  

 

3.4.1   Zanke in spremenljivke 

Kaj se izpiše, ko poženeš program? 

 

a) Nič se ne izpiše 

b) Izpiše se samo »Rad bi sladoled!« 

c) Izpiše se samo »Rad bi torto!« 

d) Izpiše se »Rad bi sladoled!« in »Rad bi torto!«  
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Slika 8: Naloga na konkretno operacionalnem nivoju s preverjanjem tranzitivnosti 

3.4.2   Spremenljivke 

Katero negativno število moramo uporabiti za spremenljivko Število, da se figura 

premakne nazaj na začetno mesto? 

 

a) -50 

b) -25 

c) -10 

d) uporabiti je potrebno ____ 

Slika 9: Naloga z logično operacijo konzervacije 

 

3.5   Analiza rezultatov 

Test je rešilo 638 učencev, od tega 39% deklet in 61% fantov.  

6 vprašanj na predoperacionalnem nivoju je bilo takšnih, da so morali učenci slediti kodi in 

razumeti posamezne koncepte.  
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Tabela 1: Kumulativno št. pravilno rešenih nalog na predoperacionalnem nivoju 

 Frekvenca Odstotek 

Valid 0 38 6,0 

  1 92 14,4 

  2 114 17,9 

  3 123 19,3 

  4 118 18,5 

  5 97 15,2 

  6 56 8,8 

  Skupaj 638 100,0 
 

Na vseh šest vprašanj, na predoperacionalnem 

nivoju, je pravilno odgovorilo 56 učencev (glej 

sliko 10), 38 učencev pa ni pravilno odgovorilo na 

nobeno vprašanje.  

 

Na več kot 3 naloge je pravilno odgovorilo 271 

učencev (42,5%).  

367 učencev (57,5%) učencev je pravilno rešilo 

manj kot 50% nalog 

 

Z drugimi šestimi vprašanji smo poskušali ugotoviti, ali učenci zmorejo reševati naloge na 

višjem konkretno operacionalnem nivoju. Učenci so morali na tem nivoju razmišljati o več 

spremenljivkah hkrati. Samo branje kode ni bilo dovolj, da najdejo rešitev. 

 
Tabela 2: Kumulativno št. pravilno rešenih nalog na konkretno operacionalnem nivoju 

 Frekvenca Odstotek 

0 74 11,6 

1 133 20,8 

2 137 21,5 

3 120 18,8 

4 99 15,5 

5 58 9,1 

6 17 2,7 

Skupaj 638 100,0 
 

 

Na vseh 6 vprašanj konkretno operacionalnega nivoja je pravilno 

odgovorilo 17 učencev (glej sliko 11). 74 učencev je bilo takšnih, 

ki na nobeno vprašanje ni odgovorilo pravilno. Na tem nivoju je 

72% učencev pravilno odgovorila na tri ali manj vprašanj. Le 

27,3% učencev je pravilno odgovorilo na več kot polovico nalog. 

 

 

Zanimalo nas je kako so razporejeni kumulativni pravilni odgovori oz. kako so odgovarjali 

učenci na konkretno-operacionalnem nivoju, če so dosegali slabe rezultate na 

predoperacionalnem nivoju.  

 
Tabela 3:Nazkrižna tabela kumulativne porazdelitve pravilnih odgovorov 

 Št. pravilno rešenih nalog na konkretno-operacionalnem nivoju Skupaj 

  0 1 2 3 4 5 6   

Š
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0 Učenci 19 10 5 3 0 1 0 38 

  % 3,0% 1,6% ,8% ,5% ,0% ,2% ,0% 6,0% 

1 Učenci 22 32 18 13 7 0 0 92 

  % 3,4% 5,0% 2,8% 2,0% 1,1% ,0% ,0% 14,4% 

2 Učenci 13 34 32 23 11 1 0 114 

  % 2,0% 5,3% 5,0% 3,6% 1,7% ,2% ,0% 17,9% 

3 Učenci 16 30 35 24 12 5 1 123 

  % 2,5% 4,7% 5,5% 3,8% 1,9% ,8% ,2% 19,3% 

4 Učenci 3 18 30 32 27 6 2 118 

  % ,5% 2,8% 4,7% 5,0% 4,2% ,9% ,3% 18,5% 

5 Učenci 1 9 13 21 28 19 6 97 

  % ,2% 1,4% 2,0% 3,3% 4,4% 3,0% ,9% 15,2% 
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6 Učenci 0 0 4 4 14 26 8 56 

  % ,0% ,0% ,6% ,6% 2,2% 4,1% 1,3% 8,8% 

Skupaj Učenci 74 133 137 120 99 58 17 638 

  % 11,6% 20,8% 21,5% 18,8% 15,5% 9,1% 2,7% 100,0% 

 

Glede na podatke iz navzkrižne tabele 3 lahko sklepamo, da razporeditev pravilno rešenih 

nalog na predoperacionalnem nivoju v primerjavi s konkretno-logičnim nivojem ni naključno. 

Trdimo lahko, da je porazdelitev skupnega števila pravilno rešenih nalog na višjem 

konkretno-logičnem nivoju manjše kot pri posameznem skupnem številu pravilno rešenih 

nalog na nižjem predoperacionalnem nivoju.  

T-test je pokazal, da je število pravilno rešenih nalog na predoperacionalnem nivoju, 3,11 

in 2,44 na konkretno-logičnem nivoju.  

Obstaja statistično pomembna razlika med dosežki učencev na obeh nivojih. Iz tega lahko  

sklepamo, da je vprašalnik ustrezno pripravljen in da so naloge na konkretno-operacionalnem 

nivoju težje in kompleksnejše. Naloge na višjem konkretno-operacionalnem nivoju smo 

namreč zasnovali tako, da so bile za pravilno rešitev potrebne logične operacije, ki so značilne 

za ta nivo, za reševanje na nižjem predoperacionalnem nivoju pa niso bile potrebne in 

vključene. 

 

Tabela 4: T-test za ugotavljanje razlike med povp. številom rešenih nalog na dveh nivojih 

 Povprečje N St. deviacija 
Standardna napaka 
aritmetične sredine 

 Predoperacionalni nivo 3,11 638 1,693 ,067 

  Konkretno-logični nivo 2,44 638 1,593 ,063 

 
 

Tabela 5: Korelacija in statistična pomembnost dosežkov učencev 

 N Korelacija Sig. 

Predoperacionalni & konkretno-
operacionalni nivo 

638 ,590 ,000 

 

4. INDIVIDUALNO PREVERJANJE ZNANJA Z RAZMIŠLJANJEM NAGLAS 

Na osnovi analize rezultata testa ni mogoče zanesljivo trditi na katerem nivoju 

abstraktnega razmišljanja se nahaja posamezen učenec. Učitelj lahko ugotavlja najmanj 

koliko učencev ni rešilo posameznih nalog na določenem nivoju razmišljanja in s tem ne 

razmišlja na določenem nivoju po Neopiagetovi teoriji. Da bi lahko z večjo gotovostjo trdili 

na kateri stopnji abstraktnega razmišljanja je učenec, je potrebno poslušati učenčevo glasno 

razmišljanje pri reševanju problema. S poslušanjem učenčevega razmišljanja lahko 

ugotovimo, ali so v njegovem razmišljanju napačna dojemanja koncepta spremenljivka in ali 

pravilno razume na primer prireditveni stavek. Lahko se namreč zgodi, da učenec nalogo reši 

pravilno po spominu ali pa mu slučajno uspe. 

Teague in ostali (2012) menijo, da je za ugotavljanje stopnje abstraktnega razmišljanja po 

Neepiagetu potrebno postavljati ustrezna vprašanja, izločiti odgovore, ki temeljijo na 

spominu, učence postaviti v nove situacije in poslušati njihovo razlago. Pomembno je, da 

učitelj "sliši", kako razmišlja učenec. V ta namen mora učenec glasno "razmišljati", medtem 
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ko rešuje nalogo. Ni potrebno razlagati, kaj počne (takšen način dela lahko onemogoči iskanje 

rešitve), ampak mora samo verbalizirati svoje razmišljanje.  

 

V raziskavi, ki smo jo opravili, smo na osnovi rezultatov testa v enem razredu, izbrali pet 

učencev. Povabili smo jih na individualne razgovore, kjer smo učencem dali v reševanje 

naloge in poslušali njihovo glasno razmišljanje. Kriterij izbire učencev za individualni 

razgovor je bil doseženo število točk na testu. Povabili smo učenko, ki je vse naloge rešila 

pravilno (imenovali jo bomo učenka Ana), učenko, ki je pravilno rešila manj kot polovico 

nalog (učenka Eva) in še tri učence (učenec Boris, Cene in Danilo), ki so bili po rezultatih 

med obema omenjenima učenkama.  

Individualne razgovore smo izvedli 14 dni po testu. Z vsakim učencem smo najprej 

opravili razgovor kjer smo mu razložili namen in potek pogovora. Individualne pogovore smo 

snemali.  

Učenci še niso bili vešči razmišljanja naglas, zato smo učencem dali v reševanje nekaj 

nalog, kjer so to vadili. Nalog niso reševali v Scratchu, ampak na papirju. Tako smo lahko 

opazovali ali razumejo posamezne koncepte, saj so si vmesna stanja pisali na papir in ob tem 

glasno razmišljali.  

Ko smo se prepričali, da učenci zmorejo razmišljati naglas in da razumejo svojo vlogo, 

smo jim dali v reševanje naslednjo nalogo. Izbrali smo koncept spremenljivke, naloga 

učencev pa je bila, da  dvema spremenljivkama zamenjajo vrednosti.  

Učenka Eva, ki je na testu pravilno rešila manj kot polovico nalog, te naloge ni bila 

sposobna rešiti sama. Ob poslušanju njenega razmišljanja smo ugotovili, da ne razume 

koncepta spremenljivke in prireditvenih stavkov. Tudi pri nalogah za “ogrevanje” se je 

izkazalo, da ne zmore samostojno slediti kodi in predvideti rezultata. Ker smo pričakovali, da 

nekateri učenci ne bodo zmogli samostojno rešiti naloge smo pripravili pripomoček, s katerim 

smo jim pomagali pri razmišljanju. Pripravili smo dva kozarca. V enega smo nalili navadno 

mleko, v drugega pa čokoladno. Ko Eva ni imela ideje kako bi zamenjala vrednosti dveh 

spremenljivk, smo jo zaprosili, da zamenja vsebini obeh kozarcev. Naloge ni bila sposobna 

rešiti, zato smo ji namignili naj uporabi še kakšen prazen kozarec. Predlagala je uporabo še 

dveh kozarcev. Tudi ko je z našo pomočjo uspela zamenjati vsebini kozarcev s pomočjo 

dodatnega kozarca, ni bila zmožna te rešitve prenesti na področje računalniškega programa. 

Menimo, da je najverjetneje učenka pri programiranju še na senzomotorični fazi razmišljanja, 

ker tudi kode pri nalogah za ogrevanje ni znala slediti natančno in jo razlagati. 

Učenka Ana, ki je pravilno rešila vse naloge na testu, je pravilno razlagala delovanje 

programov in spreminjanje spremenljivk. Ko smo ji v reševanje dali nalogo za zamenjavo 

vrednosti dveh spremenljivk, je po petih sekundah razmišljanja dejala, da bo za to potrebovala 

še eno spremenljivko. Ani sploh ni bilo potrebno pomagati pri razmišljanju s kozarčki mleka. 

Tudi kodo za zamenjavo vrednosti spremenljivk je zapisala hitro in pravilno. Bilo je očitno, 

da koncept spremenljivke razume pravilno in da je zelo verjetno vsaj na predoperacionalnem 

nivoju in verjetno tudi na konkretno-operacionalnem. 

Učenci Boris, Cene in Danilo, ki na testu nekaj nalog na konkretno-operacionalnem nivoju 

niso rešili pravilno, niso bili sposobni sami rešiti naloge zamenjave vrednosti spremenljivk. 

Pri reševanju naloge z zamenjavo mleka v kozarčkih so hitro našli rešitev, vendar so kar nekaj 

časa potrebovali, da so idejo prenesli tudi k reševanju programerske naloge. Nobeden naloge 
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ni bil sposoben rešiti sam, so pa ob majhnih namigih napredovali k rešitvi. Lister (2007) meni, 

so učenci na predoperacionalni stopnji razmišljanja kadar učenec ni zmožen abstraktno 

razmišljati in razumeti diagrama poteka (ali v našem primeru naloge s kozarci mleka) in ga 

samostojno uporabiti pri reševanju problema. Tudi zato so vsi trije učenci najverjetneje na 

predoperacionalnem nivoju razmišljanja, saj so kodi sledili natančno, težave pa so imeli pri 

razmišljanju o dveh ali več spremenljivkah hkrati. 

 

Zaključek 

Pri učenju programiranja je zelo pomembno, da učitelj svoj način poučevanja prilagaja 

zmožnostim abstraktnega razmišljanja učencev. Učitelj se mora prilagajati pravočasno, zato 

potrebuje ustrezno orodje. Pripravili smo test, v katerem so bile naloge, ki so za pravilno 

rešitev zahtevale zmožnost abstraktnega razmišljanja na višjih ravneh. Polovica nalog je bila 

na predoperacionalnem nivoju, druga polovica pa na višjem konkretno-operacionalnem nivoju 

po NeoPiagetovi teoriji. V naši raziskavi smo poskušali ugotoviti, ali je test dovolj zanesljiv, 

da lahko učitelj ugotavlja delež učencev, ki še ni razvil višjih oblik mišljenja in razmišljanja. 

Vemo, da samo na osnovi pravilno rešenih nalog ni mogoče z gotovostjo trditi, da je učenec 

zmožen razmišljati na določenem abstraktnem nivoju. Učenec lahko namreč nalogo reši po 

spominu, s poskušanjem ali slučajno. Z večjo gotovostjo lahko trdimo, da učenec še ni razvil 

zmožnost razmišljanja na določenem nivoju, če nalog določenega abstraktnega nivoja ne reši 

pravilno. Za takšnega učenca predpostavljamo, da razmišlja na nižjem nivoju abstraktnega 

razmišljanja. Ta podatek je za učitelja zanimiv, saj lahko svojo razlago in aktivnosti prilagaja 

nivoju abstraktnega razmišljanja skupine učencev. Z analizo rezultatov testa smo potrdili, da 

je test za to nalogo ustrezen. 

Stopnjo abstraktnega razmišljanja posameznega učenca smo ugotavljali z individualnimi 

razgovori, pri katerih so učenci reševali nek problem in pri tem razmišljali na glas. 

Individualni razgovor smo izvedli s petimi učenci, ki so dosegli različne rezultate na testu. S 

poslušanjem posameznega učenca smo dobili veliko boljši vpogled v njegove zmožnosti 

sledenja kodi, konceptualno napačno dojemanje posameznih programerskih elementov, 

razumevanje abstraktnosti v kodi in zmožnosti logičnih operacij na konkretno-

operacionalnem nivoju. S poslušanjem razmišljanja učencev smo na osnovi Neopiagetove 

teorije poskušali določiti nivo njihovega abstraktnega razmišljanja. Ugotovili smo, da so 

naloge, ki jih niso uspeli pravilno rešiti na testu, dober pokazatelj nivoja abstraktnega 

razmišljanja po neopiagetovi teoriji. Učenci, ki na testu nalog na višjem konkretno-

operacionalnem niso reševali pravilno, tudi pri razmišljanju na glas niso bili zmožni logičnih 

operacij na tem nivoju. 

Ugotavljanje nivoja abstraktnega razmišljanja učenca pomaga učitelju, da se primerneje 

odziva na potrebe učencev. Če učitelj meni, da je učenec najverjetneje na senzomotorični 

stopnji abstraktnega razmišljanja, potem mu lahko pomaga odpravljati konceptualno napačne 

predstave. Prav tako je smiselno, da omogoča učencu, da sistematično razvija zmožnost 

sledenja kodi. Učencu, za katerega meni, da ima abstraktno razmišljanje razvito najverjetneje 

na predoperacionalni stopnji, lahko pomaga uvideti abstraktnost v zapisani kodi. Prav tako mu 

lahko pomaga pri razlaganju delovanja kode, saj je le to pogoj, da bo sposoben napisati bolj 

zahteven program, ki zahteva abstrakcijo. Le tako bo lahko učenec razvijal abstraktno 

mišljenje na konkretno operacionalni fazi in nekoč morda tudi na formalno operacionalni fazi. 
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