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POVZETEK 

V magistrskem delu raziskujemo karakteristike študentov, ki vplivajo na uspeh pri 

opravljanju izpitov pri predmetu iz uvodnega programiranja. Ugotoviti želimo, katere 
karakteristike študentov so povezane med seboj in katere vplivajo na uspeh pri predmetu iz 

uvodnega programiranja.  

Večina študentov prvega letnika smeri Računalništvo z vezavami Pedagoške fakultete 

Univerze v Ljubljani se pri predmetu Uvod v programiranje prvič sreča s programiranjem. 
Študenti iz leta v leto kažejo slabe rezultate na prvih izpitnih rokih, saj izpit opravi manj 
kot polovica študentov. V prvem delu magistrskega dela predstavljamo teorije učenja in 

podajamo pregled strokovne literature, ki analizira težave začetniškega programiranja. Ker 
je poučevanje programiranja največkrat zasnovano s problemsko orientiranim poukom, 

povezujemo uspešnost pri programiranju z uspešnostjo reševanja problemsko zasnovanih 
nalog. Sposobnost za programiranje postavljamo v konteks t računalniškega razmišljanja. 
Osredotočimo se na algoritmično razmišljanje, ki je eno ključnih področij računalniškega 

razmišljanja. Računalniško razmišljanje vsebuje določene aspekte razmišljanj, ki so 
prisotni pri reševanju matematičnih problemov. Z druge strani nas zanimajo tudi 

osebnostne lastnosti posameznika, ki se nanašajo na učenje in morda vplivajo na uspešnost 
pri začetnem učenju programiranja. Vsak posameznik ima značilno kombinacijo učnih 
strategij. Odločili smo se preizkusiti Kolbov model učnih modalitet in stilov. O 

karakteristikah študentov, ki vplivajo na uspeh pri uvodnem predmetu iz programiranja, je 
bilo skozi čas narejenih že veliko različnih raziskav, zanima pa nas, katere prevladujejo pri 

študentih, vključenih v raziskavo.  

V empirični raziskavi smo zbrali in analizirali osebnostne lastnosti študentov, ki se 

nanašajo na predhodno izobraževanje, ter lastnosti, ki se nanašajo na njihov odnos in 
izkušnje s programiranjem. S problemskim testom smo preizkusili tudi njihovo analitično 

razmišljanje, abstraktno razmišljanje in algoritmično razmišljanje. Izkazalo se je, da se 
med skupinama študentov Pedagoške fakultete in Fakultete za računalništvo in informatiko 
ne pojavljajo statistično pomembne razlike v povprečni uspešnosti pri uvodnem predmetu 

iz programiranja. Šibka, vendar pozitivna povezava se je pokazala med uspešnostjo pri 
predmetu iz uvodnega programiranja in uspešnostjo pri matematiki na maturi. Med 

študenti različnih letnikov se pojavljajo razlike  v povprečni uspešnosti pri reševanju nalog, 
ki preverjajo analitično, abstraktno in algoritmično razmišljanje. Povezava med 
uspešnostjo pri omenjenih nalogah in uspešnostjo pri uvodnem predmetu iz programiranja 

je pozitivna in šibka. V našem vzorcu se med študenti Pedagoške fakultete ter študenti 
Fakultete za računalništvo in informatiko pojavljajo statistično pomembne razlike v 

njihovih učnih stilih. Pri študentih Pedagoške fakultete prevladuje divergentni učni stil, pri 
študentih Fakultete za računalništvo in informatiko pa asimilativni učni stil. Med 
skupinami študentov z različnimi učnimi stili se ne pojavljajo statistično pomembne razlike 

v uspešnosti pri uvodnem predmetu iz programiranja. Na koncu empiričnega dela naloge s 
pomočjo strojnega učenja predstavljamo različne napovedne modele, ki razkrivajo, katere 

karakteristike študentov najbolj vplivajo na uspeh pri uvodnem predmetu iz programiranja. 
Izmed lastnosti, ki smo si jih izbrali, so se za najpomembnejše izkazale: predznanje 
programiranja, odnos študenta do programiranja, tip mature, ki jo je študent opravljal, 

uspešnost na maturi, fakulteta študija, učni stil ter uspešno reševanje nalog iz abstraktnega 
in algoritmičnega razmišljanja. 

Ključne besede: uvodno programiranje, problemsko učenje, algoritmično razmišljanje, 
abstraktno razmišljanje, učni stil, strojno učenje 



  



ABSTRACT 

In this Master thesis we look into students' characteristics which impact their success at 

introductory programming course. We want to define characteristics which are connected 
to and positively correlate with success at introductory programming course.  

The majority of novice students studying Computing on the Two-subject teacher program 
at the Faculty of Education, University of Ljubljana experience programming for the first 

time in this introductory programming course. Every year, students' success rate is low - 
less than half of the students pass the exam. In the first section of this Master thesis we 
introduce learning theories and provide an overview of scientific literature which analyses 

the issues of introductory programming. Since teaching programming is often based on 
problem-based learning, we relate the success at programming with the success at solving 

problem based tasks. Programming skills are put in the context of computational thinking, 
where we focus on algorithmic thinking, one of the key fields of cognition in 
computational thinking. Computational thinking contains certain aspects of thinking, 

which are present also in solving mathematical problems. On the other hand, we are also 
interested in personal characteristics of students which impact learning and might also 

impact success at the initial stages of learning how to programme. Every individual uses 
distinctive combination of learning strategies, however, we have decided to test Kolb's 
model of learning styles. There already are several studies researching students' 

characteristics which impact success in an introductory programming course, but we are 
interested in characteristics that prevail among students included in our study.  

We conducted an empirical research where we collected and analyzed students' personal 
characteristic which relate to learning and characteristics related to their prior 

programming experience and consequently to their attitude towards programming. With a 
problem solving test we also tested their analytical, abstract and algorithmic thinking 

abilities. It turns out that there are no statistically significant differences in average success 
rate in introductory programming course between students of the Faculty of Education and 
students of the Faculty of Computer and Information Science. Weak but positive 

correlation was found between success rate in introductory programming course and 
success rate in Mathematics at the Matura exam. There are differences among students in 

average success rate at solving tasks which test analytical, abstract and algorithmic 
thinking abilities, depending on the year of study. Correlation between successful 
completion of these tasks and successful completion of introductory programming course 

is positive and weak. In our sample, there are statistically significant differences in 
learning styles between students at the Faculty of Education and students at the Faculty of 

Computer and Information Science. Divergent learning style prevails among students at the 
Faculty of Education while assimilative learning style prevails among students at the 
Faculty of Computer and Information Science. There are no statistically significant 

differences in success at introductory programming course between students with different 
learning styles. At the end of the empirical section of the thesis, we use machine learning 

to introduce different predictive models which reveal students' characteristics that 
influence success rate in introductory programming course. Among chosen characteristics 
the most important are: programming knowledge, student' s attitude to programming, type 

of Matura exam, success at Matura exam, faculty, learning style and successful solving of 
abstract and algorithmic thinking tasks.  

Keywords: introductory programming course, problem-based learning, algorithmic 
thinking, abstract thinking, learning style, machine learning  
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1. UVOD 

Povpraševanje po usposobljenih programerjih se iz leta v leto povečuje. Statistika kaže, da 
se bo rast potrebe delovnih mest na področju računalništva nadaljevala. Reševanje 

problemov, ki je prisotno pri računalniškem razmišljanju, postaja nujni del veščin 
predvidljive prihodnosti. Zato bi morali računalništvo približati prav vsakemu in ga tako 
pripraviti na prihodnost. Na drugi strani pa je visoka stopnja neuspeha pri predmetih iz 

osnov oziroma uvoda v programiranje že nekaj let problem, s katerim se ukvarjajo številne 
univerze. Raziskava, ki sta jo izvedla Watson in Li (2014), kaže, da se stopnja neuspeha pri 

uvodnih predmetih iz programiranja že vrsto let giblje okrog 33 %. Študenti znova in 
znova kažejo slabe rezultate na prvih izpitnih rokih. Empirične raziskave kažejo, da so 
študenti negotovi že pri temeljnih programerskih načelih in razumevanju kode. Vprašamo 

se lahko: »Ali se na podlagi slabih rezultatov nižajo tudi pričakovanja učiteljev?« (Watson 
& Li, 2014). 

Glavni namen magistrskega dela je raziskati, katere lastnosti študentov vplivajo na uspeh 
pri predmetu iz osnov programiranja na nekaterih fakultetah Univerze v Ljubljani, kjer 

študenti poslušajo predmete iz uvodnega programiranja. Zajeli bomo študente več fakultet 
Univerze v Ljubljani: Pedagoška fakulteta (PEF), Fakulteta za računalništvo in informatiko  

(FRI), Fakulteta za upravo (FU) in Fakulteta za elektrotehniko (FE). Predmeti, ki jih 
poslušajo udeleženci raziskave, so Uvod v programiranje (PEF), Programiranje 1 (FRI, 
FU), Osnove programiranja (FE). V magistrskem delu za vse te predmete uporabljamo 

enoten izraz - uvodni predmeti iz programiranja. Ugotoviti želimo, katere karakteristike 
študentov so povezane med seboj in katere vplivajo na uspeh pri uvodnem predmetu iz 

programiranja. Magistrsko delo predstavlja nadaljevanje raziskovalnega dela, ki smo ga 
predstavili v diplomskem delu (Humar, 2014). Medtem ko smo v diplomskem delu 
raziskovali odnos študentov do uvodnega programiranja, bomo v magistrsko delo vključili 

širši kontekst dejavnikov, ki domnevno vplivajo na uspeh pri uvodnem programiranju. 
Zanima nas, ali se med različnimi skupinami študentov pojavljajo razlike v povprečnih 

dosežkih pri uvodnem predmetu iz programiranja. Ali je uspeh pri matematiki na splošni 
maturi povezan z uspehom pri uvodnem predmetu iz programiranja? Ali se, glede na letnik 
študija študentov, pojavljajo razlike pri uspešnosti reševanja nalog, ki preverjajo 

abstraktno, algoritmično in analitično razmišljanje? Ali je uspeh pri reševanju nalog, ki 
preverjajo abstraktno, algoritmično in analitično razmišljanje, povezan z uspehom pri 

uvodnem predmetu iz programiranja? Ali se med skupinami študentov različnih fakultet 
pojavljajo razlike v učnih stilih po Kolbu? Kateri je prevladujoči učni stil po Kolbu pri 
študentih, ki so najbolj uspešno opravili uvodni predmet iz programiranja, in kateri pri 

študentih, ki so manj uspešno opravili uvodni predmet iz programiranja? 

Sestavili smo vprašalnik, s katerim bomo pridobili splošne podatke in osebne karakteristike 

študentov, ki se nanašajo na njihov učni stil, uspeh pri dosedanjem študiju, odnos do 
učenja in odnos do programiranja. V drugem delu bomo preizkusili znanje študentov 

oziroma zmožnost študentov za abstraktno, algoritmično in analitično razmišljanje. Za 
ugotavljanje učnega stila bomo uporabili Kolbov vprašalnik o učnih stilih. V vzorec bomo 
zajeli naključne študente, ki so v študijskem letu 2014/2015 obiskovali program 

Dvopredmetni učitelj: računalništvo z vezavami na Pedagoški fakulteti Univerze v 
Ljubljani ter različne programe na Fakulteti za računalništvo in informatiko.  V vzorec 

bomo vključili tudi nekaj naključnih študentov Fakultete za upravo: program Upravna 
informatika ter nekaj naključnih študentov Fakultete za elektrotehniko, ki poslušajo uvodni 
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predmet iz programiranja. Obdelava podatkov bo izvedena s pomočjo deskriptivne 
statistike, gre za kvantitativno analizo podatkov. Pripravili bomo tudi podatkovno množico 
za strojno učenje s ciljno spremenljivko »uspešnost pri uvodnem predmetu iz 

programiranja«, kjer so atributi naslednji: spol, fakulteta, letnik študija, srednja šola, 
podatki o maturi, predznanje programiranja, mnenje študentov o pomembnosti 

programiranja za bodoči poklic, mnenje študentov o pomembnosti znanja matematike za 
programiranje, uspeh na preizkusu znanja in učni stil. S pomočjo strojnega učenja bomo 
zgradili različne napovedne modele in ocenili njihove napovedne točnosti. Najbolj točne 

napovedne modele bomo interpretirali s stališča pedagogov in didaktikov, ki poučujejo 
programiranje. Rezultati raziskave bodo koristili študentom pri študiju ter učiteljem pri 

izbiranju ustreznih didaktičnih pristopov in sestavljanju učnih gradiv za uvodni predmet iz 
programiranja. 
 

1.1.  PREGLED VSEBINE  

V prvem delu magistrskega dela predstavljamo uspešnost študentov Pedagoške fakultete  
Univerze v Ljubljani pri predmetu Uvod v programiranje.  

V poglavju Učenje programiranja najprej predstavljamo teorije učenja. Osredotočimo se na 
kognitivizem in konstruktivizem. Ker učenje programiranja zahteva spretnost uporabe 

abstraktnega razmišljanja na nepoznanih situacijah, predstavljamo tudi Neopiagetovo 
teorijo kognitivnega razvoja. V podpoglavju Temeljna izhodišča podajamo pregled 
strokovne literature, ki analizira problem začetniškega programiranja. Ker reševanje 

problemov deluje pri programiranju kot pogonska sila za učenje, izpostavimo povezavo 
med problemskim učenjem in programiranjem.  Osredotočimo se na algoritmično 

razmišljanje, ki je eno ključnih področij računalniške pismenosti, in ga primerjamo z 
matematičnim razmišljanjem. Ker ima vsak posameznik značilno kombinacijo učnih 
strategij, v poglavju Učni stili predstavljamo Kolbov model učnih modalitet in stilov. Sledi 

poglavje Pretekle raziskave o obravnavani tematiki, kjer povzemamo nekaj opredelitev in 
raziskav o potencialnih dejavnikih, ki vplivajo na uspeh pri uvodnem predmetu iz 

programiranja.  

Pri analizi podatkov si bomo pomagali z metodami strojnega učenja. Zato v poglavju 

Metode modeliranja podatkov predstavljamo nekaj napovednih modelov, ki jih bomo 
uporabili v magistrskem delu. 

V empiričnem delu opredelimo raziskovalni problem in ga  razčlenimo znotraj temeljnih 
raziskovalnih vprašanj ter oblikovanih hipotez. Odločili smo se raziskati karakteristike 

študentov, ki vplivajo na uspeh pri uvodnem predmetu iz programiranja. Predstavljamo 
metodo, raziskovalni pristop in vzorec. Zbiranje podatkov bo potekalo z vprašalnikom in 
preizkusom znanja, s katerima bomo zbrali podatke o posameznih študentih. Sledi 

postopek obdelave podatkov in rezultati statistične analize podatkov. S pomočjo strojnega 
učenja predstavljamo različne napovedne modele, ki nam razkrivajo, katere karakteristike 

študentov najbolj vplivajo na uspeh pri uvodnem predmetu iz programiranja. Glavne 
ugotovitve povzamemo v zaključku. Magistrskemu delu prilagamo: vprašalnik o splošnih 
podatkih in osebnih karakteristikah študentov, preizkus znanja, Kolbov vprašalnik o učnih 

stilih, klasifikacijske točnosti glede na optimizacijo parametrov pri gradnji napovednih 
modelov.   
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1.2.  USPEŠNOST ŠTUDENTOV PEDAGOŠKE FAKULTETE 

PRI UVODNEM PREDMETU IZ PROGRAMIRANJA 

Večina študentov prvega letnika smeri Računalništvo z vezavami Pedagoške fakultete v 

Ljubljani se pri predmetu Uvod v programiranje prvič sreča s programiranjem. To vemo na 
podlagi testiranj, v okviru katerih se na začetku šolskega leta ugotavlja delež študentov, ki 
imajo predhodne izkušnje s programiranjem.  

Študenti so v preteklosti izpolnjevali tudi test, katerega avtorja sta Saeed Dehnadi in 
Richard Bornat (2006), ki simulira prireditvene stavke, katere pozneje raziskovalci 

povežejo z mentalnimi modeli. Namen testa je bil oceniti konsistentnost razmišljanja ob 
izvajanju zaporedja prireditvenih stavkov še preden se študenti kurikularno srečajo s 
prireditvenim stavkom. Avtorja sta na začetku trdila, da je konsistentnost mentalnega 

modela napovednik, ki začetnike razdeli na dve disjunktni skup ini: tisti, ki bodo opravili 
programiranje s prvim poskusom, in tisti, ki ga ne bodo. Pozneje sta ugotovila, da je test 

dober napovednik, če imajo študenti brez izkušenj konsistentno razmišljanje pri prireditvah 
(Dehnadi, 2009). Raziskovalci Ahadi, Lister in Teague (2014) so uporabili izsledke 
raziskave za izbiro didaktičnih pristopov pri poučevanju programiranja.  

Že v diplomskem delu (Humar, 2014) nas je zanimalo, koliko študentov uspešno opravi 
predmet Uvod v programiranje. Pri dveh generacijah, v katerih se je začelo poučevati 

uvodni predmet iz programiranja s programskim jezikom Python, smo naredili analizo 
uspešnosti na prvem izpitnem roku. V študijskem letu 2012/13 se je prvega izpitnega roka 
udeležilo 34 študentov, v študijskem letu 2013/14 pa 39 študentov (Humar, 2014). 

 

 

Grafikon 1: Us pešnost študentov na prvem izpitnem roku pri predmetu Uvod v programiranje za 

študijski leti 2012/2013 in 2013/2014  (Humar, 2014) 
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V študijskem letu 2012/13 je izpit iz predmeta Uvod v programiranje na prvem izpitnem 
roku uspešno opravilo 47 % študentov, v študijskem letu 2013/14 pa le 44 % študentov 
(Humar, 2014). 

Predvidevamo, da je nizek nivo predznanja programiranja posledica učnih načrtov 
osnovnih in srednjih šol, saj večina šol ne vključuje poučevanja programiranja. Posledično 

med študenti prevladuje strah pred neznanim in neuspehom. Kljub dejstvu, da študenti 
aktivno sodelujejo pri obveznostih predmeta Uvod v programiranje, je prehodnost 

predmeta izjemno majhna. Med študenti prevladuje mnenje, da je programiranje težavno, 
kar potrjujejo nizke povprečne ocene in slaba prehodnost na prvem izpitnem roku (Humar, 
2014). 
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2. UČENJE PROGRAMIRANJA 

V tekočem poglavju predstavljamo teorije učenja, ki nam pomagajo razumeti proces 
učenja. Ker učenje programiranja zahteva spretnost uporabe abstraktnega razmišljanja, 

predstavljamo tudi Neopiagetovo teorijo kognitivnega razvoja. Nadaljujemo s temeljnimi 
izhodišči za vprašalnik. Zanimajo nas karakteristike študentov, ki domnevno vplivajo na 
uspešnost pri učenju programiranja. Ukvarjamo se z osebnimi lastnostmi, ki se nanašajo na 

učenje in na odnos do programiranja kot veščine. Predstavljamo problemski preizkus 
znanja, uporabljen v empirični raziskavi in je del preizkusa poklicne usposobljenosti za 

študij računalništva na Univerzi Ludwiga Maximiliana v Münchnu. Tretje poglavje je 
posvečeno učnim stilom in opisu Kolbovega modela. Poglavje zaključujemo s povzetkom 
preteklih raziskav o potencialnih dejavnikih, ki vplivajo na uspeh pri uvodnem predmetu iz 

programiranja, kajti v različnih študijah najdemo različne vzroke. Želimo analizirati 
dejavnike vpliva z namenom, da bi poiskali ustrezne didaktične modele in zmanjšali 

stopnjo neuspeha študentov pri uvodnih predmetih iz programiranja.  
 

2.1.  TEORIJE UČENJA 

Teorije učenja nam pomagajo razumeti proces učenja. Kako izboljšati učenje, da bo bolj 

učinkovito in bomo z njim čim hitreje dosegli želeni rezultat? To je vprašanje, na katerega 
odgovarjajo avtorji različnih teorij učenja. Dobro poznavanje teorij učenja učitelju 

omogoča eksperimentiranje in vpeljavo različnih učnih pristopov (Žerovnik, 2010). 
V magistrskem delu se bomo osredotočili na teoriji kognitivizma in kostruktivizma, na 
katerih je zasnovano problemsko učenje. Učitelji lahko pri poučevanju uporabljajo različne 

pristope, ki so kombinacija lastnih učnih izkušenj in pridobljenih znanj.  
 

2.1.1. KOGNITIVIZEM 

Kognitivna teorija se ukvarja s tem, kako ljudje sprejemamo informacije, kako rešujemo 
probleme in se posledično učimo. Da učinkovito prenesemo znanje na študenta, mora priti 
do mentalnih sprememb ter do strukturnih sprememb v možganih. V kolikor ne pride do 

pravilnega razumevanja in interpretacije informacij, do učenja sploh ne pride (Žerovnik, 
2002). Kognitivistični učitelji učenje obravnavajo kot rezultat učenčevega osmišljanja 

sveta. Načini učenčevega razmišljanja, znanje, pričakovanja, občutki ter interakcije z 
okoljem in drugimi pomembno vplivajo na učenje. Učenci so pri reševanju problemov 
aktivni in s tem je učni proces produktivnejši (Woolfolk, 2004). 

 

Piagetova teorija kognitivnega razvoja 

Na razvoj kognitivne teorije je imel velik vpliv švicarski psiholog Jean Piaget, ki poudarja, 

da človek vzpostavlja aktiven odnos do okolja, ki se začne takoj ob rojstvu. Trdil je, da 
otrok konstruira svojo predstavo o svetu na podlagi eksperimentiranja v svojem okolju in 
da ti procesi potekajo po vnaprej določenih stopnjah. Piaget loči štiri faze razvoja 

razmišljanja: senzomotorična faza (od rojstva do drugega leta starosti), predoperacionalna 
faza (od drugega leta starosti do sedmih let), konkretno operacionalna faza (od sedmih do 

enajstih let) in formalno operacionalna faza (od enajstega leta dalje). Da novo znanje lahko 
pravilno razumemo, mora ustrezati v dosedanjo strukturo, saj so kognitivne strukture v 
medsebojnem odnosu. Miselne strukture se spreminjajo tako, da nastane prostor za nove 

informacije, integracija novih informacij pa spodbudi strukture, da se izboljšajo. Te 
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strukture Piaget poimenuje sheme – notranje strukture znanja. Na podoben način, kakor 
trdijo kognitivisti, torej sprejem informacije, shranjevanje informacije in uporaba, 
informacije procesirajo računalniki (Žerovnik, 2010). 

 

Neopiagetova teorija kognitivnega razvoja 

Znanje programiranja zahteva spretnost abstraktnega razmišljanja. Učenje programiranja 

pa zahteva spretnost uporabe abstraktnega razmišljanja na novih, nepoznanih situacijah.  
 
Neopiagetova teorija kognitivnega razvoja trdi, da se spretnost abstraktnega sklepanja 

razvija postopoma, neodvisno od starosti posameznika. Vemo, da nismo rojeni s 
spretnostjo abstraktnega sklepanja, ta veščina se razvija postopoma. Lister (2011) jo je 

uporabil kot pripomoček za opisovanje kognitivnega razvoja pri uvodnem predmetu iz 
programiranja. Neopiagetova teorija ločuje štiri faze razvoja mišljenja, glede na zmožnost 
abstraktnega mišljenja: 

1. Senzomotorična faza: delno razumevanje programske kode.  
2. Predoperacionalna faza: sledenje programski kodi (osredotočenost na eno 

abstraktno lastnost, zmožnost induktivnega sklepanja). 
3. Konkretno operacionalna faza: zmožnost napisati lastni enostavni program 

(abstraktno razmišljanje je pogojeno s konkretno situacijo, zmožnost deduktivnega 

sklepanja). 
4. Formalno operacionalna faza: programer (zmožnost logičnega razmišljanja, 

konsistentnost in sistematičnost, zmožnost hipotetičnega deduktivnega sklepanja) 
(Krajnc, 2016; Lister 2011). 

Faze si morajo slediti po vrstnem redu. Šele ko osvojimo prvo, senzomotorično fazo, smo 

sposobni napredovati v naslednjo, predoperacionalno fazo, in tako naprej. Če bi študenti 
osvojili vse štiri faze razvoja mišljenja, ne bi imeli težav pri programiranju. Vsak 

posameznik napreduje skozi faze z lastno hitrostjo. Če profesor, ki poučuje uvodni predmet 
iz programiranja, prehitro napreduje po fazah, bodo študenti ostali zadaj (Teague, 2015). 
 

2.1.2. KONSTRUKTIVIZEM 

Konstruktivistična teorija učenja uči, da znanja v gotovi obliki ne moremo dati drugemu 
niti ga ne moremo od nekoga prejeti, ampak ga moramo zgraditi z lastno miselno 

aktivnostjo v procesu osmišljanja svojih izkušenj. Učenje je torej proces prilagajanja naših 
mentalnih modelov novim izkušnjam in informacijam. Pri konstruktivizmu učenec 
zavestno sodeluje pri gradnji znanja. Pri tem pa je pomembno, da je v interakciji z 

okoljem. Pri konstruktivizmu je v primerjavi s kognitivizmom več poudarka na dinamik i 
sprememb v okolju, ki vplivajo na znanje pri posamezniku (Ackermann, 2013). 

Konstruktivizem je postal pomemben okvir izobraževalne teorije in diskurz pedagoške 
prakse. Teži k odpravi standardiziranega kurikuluma in podpira uporabo kurikuluma, 
prilagojenega predhodnemu znanju učenca, ter poudarja pomembnost problemskega učenja 

(Žerovnik, 2010).  

Na temeljih konstruktivizma je Seymour Papert razvil teorijo učenja, poimenovano 

kontrukcionizem. Teorija poudarja, da posameznik zavestno sodeluje pri gradnji znanja.  
Pomembno je, da je pri učenju aktiven in da kreira znanje, ki je zanj osebno pomembno in  

uporabno. Konstrukcionistične teorije pri poučevanju zagovarjajo uporabo informacijske 
komunikacijske tehnologije (Bruckman & Resnick, 1996).  
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2.2.  TEMELJNA IZHODIŠČA 

Obstaja veliko dejavnikov, ki vplivajo na uspeh posameznika, ki se loteva reševanja 
programerskih nalog kot začetnik. Predstavili bomo težave pri učenju programiranja in jih 
povezali s problemskim učenjem. Opredelili bomo računalniško in matematično 

razmišljanje ter skupne značilnosti obeh razmišljanj, ki prispevajo k razumevanju 
reševanja problemov.  

 

2.2.1. TEŽAVE PRI UČENJU PROGRAMIRANJA  

Raziskava, ki smo jo opravili v diplomskem delu (Humar, 2014), je pokazala, da so pri 

začetnem programiranju težavni naslednji dejavniki: razumevanje matematičnega ozadja 
nalog, obvladovanje sintaktičnih posebnosti programskega jezika, povezovanje 

podproblemov v delujočo rešitev, uporaba podatkovnih struktur, uporaba programerskih 
konceptov, algoritmičen zapis problema, kombiniranje programskih konstruktov ter 
sočasno kombiniranje več konceptov znotraj enega problema.  

Kofi Adu-Manu Sarpong, John Kingsley Arthur in Prince Yaw Owusu Amoako (2013) v 

študiji navajajo težave, zaradi katerih mnogi študenti doživljajo programiranje kot težavno. 
Gre za pomanjkanje sposobnosti za reševanje problemov, analitičnega razmišljanja,  
logičnih spretnosti in spretnosti sklepanja, načrtovanja algoritmov in težave pri 

konceptualnem razumevanju, programskega konceptualnega razumevanja ter a lgoritmičnih 
spretnosti (Sarpong, Arthur, & Amoako, 2013). 

Vzroki za težave, ki se pojavljajo pri učenju programiranja (Gomes & Mendes, 2007): 
 programiranje zahteva visoko stopnjo abstrakcije,  

 programiranje zahteva uporabo znanj in tehnik za problemsko reševanje,  
 programiranje zahteva intenzivno in praktično učenje, ki je precej drugačno od 

učenja, kakršnega so študenti navajeni pri drugih predmetih, 
 poučevanje programiranja se težko individualizira, če je skupina, ki jo poučujemo, 

številčna, 

 programiranje zahteva dinamično učenje z uporabo statičnih učnih metod,  
 metode dela učiteljev pogosto ne vključujejo učnih stilov študentov,  

 večina programskih jezikov ima kompleksno sintakso brez pedagoških 
karakteristik, saj so namenjeni za profesionalno uporabo.  
 

2.2.2. PROBLEMSKO UČENJE IN PROGRAMIRANJE 

Problemsko učenje je katerokoli učno okolje, kjer problem usmerja učenje. Preden učenci 
začnejo kopičiti znanje, so soočeni s problemom. Učno okolje mora biti zasnovano tako, da 
so učenci seznanjeni s problemom. Če ga želijo uspešno rešiti, morajo najprej usvojiti novo 

znanje (Woods, b. d.). Tovrstni pristop omogoča ohranjanje naučene vsebine dolgoročno, 
učenci imajo nadzor nad lastnim učenjem in pridobijo sposobnost kritičnega vrednotenja 

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

problemsko učenje. Po besedah Linnove in Dalbeyja (1989) je programiranje paradigma za 
pridobivanje izkušenj problemskega učenja. Reševanje problemov deluje pri programiranju 

kot pogonska sila za učenje, saj se z vsakim novim primerom, ki ga samostojno rešimo, 
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naučimo nekaj novega. Realne situacije, preds tavljene v programerskih nalogah, med 
študenti spodbujajo različne ideje za rešitev problema. Predpogoja sta seveda razumevanje 
problema in realizacija idej v programskem okolju. Problemsko učenje študente spodbuja 

tudi k povezovanju novih pojmov s predhodno pridobljenim znanjem (Linn & Dalbey, 
1989). 

Pri reševanju problemov definicijo problema postopoma spreminjamo v zaporedje 
operacij, ki opisujejo, kako se reši dani problem. Kdorkoli pozna opis kako rešiti dani 
problem, lahko ta problem tudi reši, če je le sposoben izvrševati vse operacije v opisu. 

Takemu opisu postopka za rešitev problema pravimo algoritem (Kononenko, 1999). 

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

 razumevanje problema,  
 abstrakcija problema, 

 izbira notacije, 
 podobnost med problemi, 
 razbitje problema na podprobleme. 

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

smo že čez pol poti. Razjasnitev zahtev, nedvoumna definicija problema, opis dejstev, 
pravil in ciljev so predpogoji ter hkrati dobra osnova za uspešno rešitev problema. Opis 
problema je potrebno abstrahirati tako, da se obdržijo samo pomembni podatki. Za opis 

nadzora izvajanja programa je za programerje začetnike priporočljivo risanje diagrama 
poteka, pri programiranju pa izbiranje smiselnih imen, ki bodo olajšala razumevanje 

formalizacije. Pogosto si lahko pri reševanju problemov pomagamo z rešitvami podobnih 
problemov. S transformacijo lahko problem poenostavimo oziroma posplošimo in z 
rešitvijo tega problema lahko dobimo idejo za rešitev bolj zapletenega problema. Ker težko 

razmišljamo o več stvareh naenkrat, je pri reševanju kompleksnih problemov pomembna 
razgradnja problema na manjše, zaokrožene podprobleme (Kononenko, 1999).  

 

PROBLEMSKI PREIZKUS ZNANJA 

Na Univerzi Ludwiga Maximiliana v Münchnu uporabljajo preizkus poklicne 
usposobljenosti za študij računalništva. Celoten preizkus ocenjuje uspešnost v spretnostih, 

potrebnih za študij računalništva. Preizkus je sestavljen iz osmih nalog, ki preverjajo: 
logično razmišljanje, abstraktno razmišljanje, algoritmično razmišljanje, matematično 

usposobljenost, analitično razmišljanje in jezikovno usposobljenost (Ohlbach, Test 
yourself). 
 

2.2.3. RAČUNALNIŠKO RAZMIŠLJANJE 

Računalniško razmišljanje je temeljna veščina za vsakogar, ne samo za učence, ki se učijo 
računalništva. Omogoča preoblikovanje navidezno težavnega problema v problem, ki nam 
je znan in ga znamo na podlagi preteklih izkušenj rešiti. Pripomore k razvoju drugih 

načinov razmišljanja, kot je analitično, ter k veščinam, ki se nanašajo na branje, pisanje in 
računanje (Wing , 2006). 

Lastnosti računalniškega razmišljanja je Jeannette Wing povzela v zaključeno definicijo in 
ga opredelila kot miselni proces, ki je vključen v oblikovanje problemov in njihovih 
rešitev, tako da so rešitve predstavljene v obliki, ki jo je mogoče izvajati z informacijsko 

procesnim agentom (Curzon, Dorling, Ng, Selby, Woollard, 2014).  
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Temeljni koncepti računalniškega razmišljanja po Selbyjevi in Woollardu (2014) so:  

 algoritmično razmišljanje,  

 vrednotenje,  
 dekompozicija,  

 abstrakcija in  
 generalizacija. 

 

Algoritmično razmišljanje  je način razmišljanja, ki nas vodi do rešitve postopoma, z 
jasno opredeljenimi koraki. Da lahko razrešimo nek problem, je potrebno razviti niz 

navodil oziroma pravil, ki nas vodijo do rešitve. Na primer, v šoli smo se naučili algoritma 
za množenje števil. Algoritem je sestavljen iz več pravil in če jim natančno sledimo, se 
lahko soočimo s katerimkoli zmnožkom števil. Ko enkrat poznamo algoritem za množenje, 

ne razmišljamo kako se števila množijo, vendar se soočimo z novim problemom.  
Vrednotenje oz. evalvacija je proces preverjanja in zagotavljanja, da je algoritmična 

rešitev primerna za uporabo. Algoritem je treba oceniti: ali je pravilno zasnovan, ali je 
dovolj hiter in ekonomičen za uporabo. Pri zasnovi algoritma je potrebno sprejeti različne 
kompromise, saj je le redko ena sama idealna rešitev za vse situacije.  

Dekompozicija je razmišljanje o manjših delih problema, algoritma, procesa in sistema. 
Če dele obravnavamo ločeno, bolje razumemo in ocenimo rešitev. To omogoča razrešitev 

kompleksnih problemov in lažjo zasnovo velikih sistemov.  
Abstrakcija je še en način za lažje reševanje problemov. Gre za skrivanje oziroma 
odstranjevanje nepotrebnih komponent algoritma brez da bi ga spremenili. S tem 

zmanjšamo kompleksnost algoritma in povečamo razumevanje. Učenje programiranja 
zahteva zelo visoko stopnjo abstraktnega razmišljanja.  
Generalizacija oz. posploševanje je način za hitro reševanje novih problemov, ki 

temeljijo na preteklih, podobnih in že znanih problemih. Pomembno je, da znamo v novem 
problemu najti podobnost in prepoznati drugačnost že znanega problema (Curzon, Dorling, 

Ng, Selby & Woollard, 2014). 
 
Za programiranje je najpomembnejše algoritmično razmišljanje. Frutschek (2006) ga 

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

 analiza danega problema,  
 natančna specifikacija problema,  
 iskanje osnovnih korakov za rešitev problema,  

 izgradnja osnovnega algoritma za dani problem,  
 razmišljanje o vseh možnih izvedbah algoritma in robnih pogojih ter  

 izboljšanje učinkovitosti algoritma.  

Pri programerjih začetnikih algoritmično razmišljanje še ni razvito. Naučiti se ga morajo 

skozi problemske situacije. Težava se pojavi, ker v kurikulih ni namenjeno dovolj časa za 
pridobitev te sposobnosti. Tako se morajo študenti ukvarjati z dvema kognitivnima 

konceptoma naenkrat - z osnovami programskega jezika in s konstruiranjem algoritma za 
rešitev problema, kar ustvari kognitivni konflikt (Futschek, 2006). 

Z razvijanjem računalniškega razmišljanja spodbujamo reševanje problemov, razumevanje 
moči ter omejitve človeške in strojne inteligence. Ljudje, ki zmorejo razmišljati na tak 
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način, so zmožni konceptualizacije, razumevanja in uporabe računalniške tehnologije ter so 
bolje pripravljeni na današnji svet in na prihodnost (Zaviršek & Nančovska Šerbec, 2014). 
 

2.2.4. MATEMATIČNO RAZMIŠLJANJE 

Matematika ima pomembno vlogo v izobraževanju posameznika, saj je povezana z vsemi 
področji življenja. Matematično razmišljanje razvija različne miselne procese, ki so 
nepogrešljivi pri vključevanju v sodobno družbo. Matematika ni le zbirka navodil, s 

katerimi rešimo zastavljene probleme, ampak s svojo vsebino in metodami dokazovanja 
vzgaja k natančnosti in urejenosti pri delu ter navaja k sistematičnemu in kritičnemu 

mišljenju (Predmetna komisija za matematiko, 2008).  

Matematično razmišljanje poudarja (Magajna, 2003): 

 miselne veščine: indukcija, dedukcija, vizualizacija, kritično mišljenje, analogno 
mišljenje; 

 procesna znanja: beleženje, razporejanje, razvrščanje; 

 strategije razmišljanja: delo nazaj, iskanje vzorca oziroma pravila, pogled z drugega 
zornega kota, reševanje enostavnejšega analognega problema, preučevanje 

ekstremnih primerov, vizualna predstavitev, pametno ugibanje in preizkušanje, 
obravnava vseh možnosti, urejanje podatkov, logično sklepanje ; 

 tehnike odločanja: preučevanje, posploševanje, poskušanje in induktivno sklepanje. 

 

2.2.5. POVEZAVE MED ALGORITMIČNIM IN 

MATEMATIČNIM RAZMIŠLJANJEM 

Obstajajo tudi povezave med algoritmičnim in matematičnim razmišljanjem. Zgradbo 

programa, napisanega v programskem jeziku, je moč primerjati z zgradbo matematičnega 
dokaza, podprtega z aksiomi. Programiranje in matematika sta veji znanosti, ki za 

upravljanje kompleksnosti uporabljata abstrakcijo in se obenem zanašata na logiko. 
Matematika torej ni le orodje, s katerim si lahko pomagamo pri programiranju, ampak je 
miselnost, ki bistveno izboljšuje posameznikovo sposobnost, da oblikuje in izvaja 

algoritme. Za uspešno reševanje programerskih problemov je torej potrebno vzajemno 
znanje tako matematike kot programiranja (Gries, Marion, Henderson & Schwartz, 2001). 

Ali je računalništvo veja matematike ali je matematika veja računalništva? Odgovor na to 
vprašanje je iskal Knuth (1985) v raziskavi.  Namen raziskave ni bil najti argumente za 

potrditev ene ali druge propozicije, ampak odstranitev mejne črte med algoritmičnim in 
matematičnim razmišljanjem. Algoritmični pristop vodi do vprašanja, ki poglablja 

razumevanje matematičnega problema. Knuth navaja skupne značilnosti matematičnega in 
algoritmičnega razmišljanja:  
 formule za »manipulacijo«,  

 reprezentacija realnosti,  
 redukcija v enostavnejše probleme,  

 abstraktno razmišljanje,  
 informacijske strukture in 
 podrobni opisi algoritmov (Gal-Ezer & Lichtenstein, 1996). 

Razlike pa se kažejo pri matematični neskončnosti in pomembnosti optimizacije v 

računalništvu. Algoritmično razmišljanje pri gradnji rešitve problema spodbuja študente k 
dokazovanju pravilne rešitve in analiz i kompleksnosti. To prispeva k razumevanju 
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reševanja problemov in ima pedagoško vrednost: študent bo problem razumel šele, ko ga 
bo razložil nekomu drugemu (»naučil« računalnik). Algoritmično razmišljanje je torej 
osrednji sestavni del matematičnega razmišljanja (Gal-Ezer & Lichtenstein, 1996). 

Pisanje računalniške kode z uporabo matematičnega znanja je prisotno pri skoraj vseh 
uvodnih predmetih iz programiranja.  

Miroslav Lovric (2014) je v svoji raziskavi podal nekaj primerov reševanja matematičnih 

problemov s pomočjo programiranja. Tak način dela pri študentih spodbudi številne 
kompetence: raziskovanje problema, razvoj matematične intuicije, kritično razmišljanje, 
različni pristopi reševanja, doseganje rezultatov, delo z abstrakcijo, drugačne predstavitve 

in mnoge druge. Njegov cilj je bil, da se študenti naučijo osnov programiranja. 
Eksperimentiranje je pomembna komponenta učenja matematike. Skozi delo z 

računalniško kodo študenti odkrivajo zanimiva dejstva, raziskujejo nenavadne domneve, 
ustvarjajo svoje hipoteze in jih preizkušajo. Bistveno pri učenju matematike z uporabo 
programiranja je pretvoriti matematični problem v algoritem oziroma napisati tak program, 

s katerim se bo matematični problem lahko raziskal (dobro razumevanje problema in 
algoritma). Učenje programiranja je, po besedah Lovrica, v mnogih pogledih podobno 

učenju matematike. Pri obeh predmetih je potrebno veliko prakse, ki je zasnovana tako, da 
študent napreduje le, ko osvoji prejšnje znanje. Logično sklepanje v ozadju programiranja 
je zelo blizu logičnega sklepanja v vsakdanjem delu z matematiko. 
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2.3.  UČNI STILI 

Učni stil je za posameznika značilna kombinacija učnih strategij. Študenti z različnimi 
učnimi stili uporabljajo različne učne strategije. Učna strategija je kombinacija mentalnih 
operacij, ki jih nekdo uporablja glede na zahteve konkretne učne situacije. Stil torej tvori 

zbirko strategij, ki jim posameznik daje prednost (Marentič-Požarnik, Magajna, & Peklaj, 
1995). 

Poznamo različne modele učnih stilov in vsak izmed njih temelji na specifičnih 
karakteristikah študenta, ki odsevajo, kako učenec dojema, zbira in miselno obdeluje 

podatke skozi proces učenja (Yannibelli, Godoy & Amandi, 2006).  

Podrobneje bomo opisali Kolbov model učnih modalitet in stilov, ki se nam je zdel najbolj 

primeren za uporabo v empirični raziskavi.  
 

KOLBOV MODEL UČNIH MODALITET IN STILOV 

Po Kolbu (Marentič-Požarnik, Magajna & Peklaj, 1995) je učenje cikličen proces, v 

katerem se stalno razrešuje dialektično nasprotje med dvema dimenzijama spoznavanja. 
Eno dimenzijo omejujeta pola dojemanja (na osnovi konkretne izkušnje) in razumevanje 

(na osnovi abstraktno logičnega razmišljanja), drugo pa aktivno delovanje v zunanjem 
svetu in vase obrnjeno razmišljujoče opazovanje. Kombinacija posameznih načinov učenja  
nam da štiri stile učenja: akomodativni, divergentni, asimilativni in konvergentni stil.  

 

Slika 1: Krog izkustvenega učenja in pripadajoči stili  (Marentič-Požarnik, Magajna & Peklaj, 1995)  

Individualne razlike v učnih modalitetah 

Vsako kvalitetno učenje naj bi povezalo štiri pole. Začne se s konkretno izkušnjo, sledita 
opazovanje in analiza izkušnje, nato njena vključitev v model abstraktnih pojmov ter 
preizkušanje naučenega v novi situaciji. Vrstni red se lahko spreminja, prav tako pa med 

ljudmi najdemo razlike. Nekateri se lažje učijo iz konkretne izkušnje, medtem ko se drugi 
lažje učijo iz abstraktno - simboličnega gradiva.  

Ljudje, ki se najbolje učijo s konkretno izkušnjo, so osredotočeni na neposredne izkušnje s 
soljudmi, na čustveno dimenzijo teh izkušenj in so v nasprotju z razmišljanjem. Zanimiva 
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jim je kompleksnost neposrednega doživljanja, ne pa toliko teorije in posplošitve, zato pri 
njih prevladuje intuitivni, umetniški pristop. Ljudje, pri katerih prevladuje razmišljujoče 
opazovanje, bodo skušali vsako situacijo razumeti s skrbnim opazovanjem. 

Najpomembnejše jim je razumeti, kako stvari delujejo in kakšne so možne posledice. 
Usmerjenost v abstraktno konceptualizacijo daje poudarek na logičnem sklepanju in 

razmišljanju v nasprotju s čustvovanjem. Takim ljudem je bližje gradnja splošnih teorij, 
uživajo v sistematičnem načrtovanju ter  kvantitativni analizi. V nasprotju s prej opisanim 
umetniškim pristopom bi lahko rekli, da gre tu za znanstveni pristop. Usmerjenost v 

aktivno eksperimentiranje pa pomeni osredotočenost v aktivno vplivanje na ljudi in 
situacije. V nasprotju z razmišljujočim opazovanjem je poudarek na praktični uporabnosti 

in delovanju. Ljudje, ki so usmerjeni v aktivno eksperimentiranje, radi tvegajo, spreminjajo 
prakso in se podajajo v negotovost (Marentič-Požarnik, Magajna & Peklaj, 1995). 
 

Po Kolbu (Marentič-Požarnik, Magajna & Peklaj, 1995) so glavne značilnosti ljudi s 
posameznimi stili naslednje: 

1. Konvergentni učni stil: sposobnost abstraktnega razmišljanja in aktivnega 
eksperimentiranja. Ljudje s tem stilom so dobri pri reševanju tehničnih nalog, 
zaprtih problemov in pri praktičnem odločanju na osnovi podanih navodil. Najbolje 

se znajdejo pri reševanju problemov z enim samim pravilnim odgovorom oziroma 
rešitvijo. Njihovo znanje je organizirano tako, da prenašajo splošne rešitve na 

specifične probleme.  
2. Divergentni učni stil: sposobnost opazovanja in učenja iz konkretne izkušnje. 

Ljudje s tem stilom so dobri pri iskanju smisla in vrednot. Na konkretne situacije 

znajo gledati z različnih zornih kotov in jih povezati v smiselno celoto. Prilagajajo 
se z opazovanjem in se dobro znajdejo v situacijah, v katerih gre za ustvarjanje 
novih idej in tehtanje posledic. 

3. Asimilativni učni stil: sposobnost abstraktnega razmišljanja in opazovanja. Ljudje 
s tem stilom so dobri v induktivnem sklepanju in ustvarjanju teoretičnih modelov iz 

danih idej in opažanj. Zanje sta značilni usmerjenost v abstraktne pojme in logična 
presoja idej. 

4. Akomodativni učni stil: sposobnost učenja iz izkušenj in aktivno preizkušanje 

idej. Ljudje s tem stilom se prilagajajo spreminjajočim se okoliščinam. Radi so 
vpleteni v dogajanje in radi tvegajo. Probleme rešujejo intuitivno, s poizkusi na 

napakah, brez analitičnih sposobnosti. 
 

Noben stil ni boljši kot drugi. Če je pretirano izražen, ima svoje šibke in krepke točke. Po 

Kolbu je kakovostno učenje tisto, ki povezuje in integrira vse modalitete (Marentič-
Požarnik, Magajna & Peklaj, 1995).  
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2.4.  PRETEKLE RAZISKAVE O OBRAVNAVANI TEMATIKI 

O obravnavani tematiki obstaja že kar nekaj raziskav. Nekaj teh opisujemo v nadaljevanju. 

Brenda Cantwell Wilson in Sharon Shrock sta leta 2000 izvedla študijo o faktorjih, ki 

vplivajo na uspeh pri uvodnem predmetu iz programiranja. Ugotoviti sta želela, katere 
lastnosti študentov so povezane med seboj in katere  pozitivno korelirajo z uspehom pri 
uvodnem predmetu iz programiranja. Faktorji, ki sta jih raziskala: matematično ozadje, 

pripis za uspeh/neuspeh (sreča, trud, težavnost nalog, sposobnost), samoučinkovitost, 
spodbudno okolje, učinkovitost predavanj, delovni stil učenja, predhodne izkušnje s 

programiranjem, predhodne izkušnje z računalništvom, spol in raven udobja tekom študija 
(odnos učiteljev, svetovanje, pomoč). V raziskavi je sodelovalo 235 študentov Univerze 
Midwestern v ZDA. Rezultati so pokazali, da je uspeh pri uvodnem predmetu iz 

programiranja povezan z udobjem tekom študija in matematičnim ozadjem študentov. Za 
pomemben dejavnik, ki vpliva na uspeh pri uvodnem predmetu iz programiranja, se je 

izkazal tudi delovni stil učenja (Wilson & Shrock, 2001). 

Raziskavo o karakteristikah študentov, ki vplivajo na uspeh pri uvodnem predmetu iz 

programiranja, sta izvedla tudi Pat Byrne in Gerry Lyons (2001). V raziskavi je sodelovalo 
110 študentov Narodne Univerze na Irskem. Glede na uspeh pri uvodnem predmetu iz 

programiranja sta študente primerjala po spolu, predhodnih izkušnjah iz programiranja ter  
po uspešnosti pri matematiki, naravoslovju in jezikoslovju. Končni izpit pri uvodnem 
predmetu iz programiranja so v povprečju najbolje pisali študenti, ki so imeli predhodne 

izkušnje s programiranjem. Največ študentov (37 %) se je uvrstilo v konvergentni učni stil. 
Prav ti študenti so tudi v povprečju najbolj uspešno zaključili uvodni predmet iz 

programiranja. Konvergentni učni stil se opira na prevladujoče sposobnosti abstraktnega 
razmišljanja in aktivnega preizkušanja. Ljudje s tem stilom so dobri pri reševanju 
problemskih nalog, pri deduktivnem sklepanju in definiranju problemov.  

Tabela 1: Pearsonov koeficient korelacije med us pešnostjo pri uvodnem predmetu iz programiranja in 

uspešnostjo na maturi (Byrne & Lyons, 2001) 

Predmet na maturi Pearsonov koeficient 

korelacije 
Matematika .353 

Naravoslovje .572 
Angleščina  .088 

Tuj jezik .119 

 

Povezava med uspešnostjo pri uvodnem predmetu iz programiranja ter uspešnostjo pri 
matematiki na maturi je pozitivna in šibka (0,353). Povezava med uspešnostjo pri uvodnem 
predmetu iz programiranja ter uspešnostjo pri naravoslovnih predmetih na maturi je 

pozitivna in srednje močna (0,572). Povezava med uspešnostjo pri uvodnem predmetu iz 
programiranja ter uspešnostjo pri angleščini in tujem jeziku na maturi pa je pozitivna in 

zanemarljiva (0,088: 0,119). Rezultati kažejo na povezavo med sposobnostjo za 
matematiko in naravoslovne predmete ter sposobnostjo za programiranje. Tako pri 
naravoslovnih predmetih kot pri programiranju gre za kognitivne sposobnosti, ki bi se 

lahko pred vstopom na študij računalništva preverjale (Byrne & Lyons, 2001). 

Nathan Rountree, Janet Rountree in Anthony Robins (2002) so izvedli raziskavo o 
karakteristikah študentov, ki napovedujejo uspeh oziroma neuspeh pri uvodnem predmetu 
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iz programiranja. Zanimal jih je vpliv naslednjih faktorjev: spol, starost, leto vpisa na 
univerzo, znanje iz matematike, najmočnejše področje (humanistika, naravoslovje, 
ekonomija), predhodne izkušnje s programiranjem, pričakovanja na področju 

programiranja (vloženo delo, težavnost, ocena, nadaljnji študij). V raziskavi, ki je potekala 
v študijskem letu 2000/2001, je sodelovalo 472 študentov Univerze Otago na Novi 

Zelandiji. Rezultati raziskave so precej zanimivi. Za najmočnejši kazalnik uspeha se je 
pokazal pozitiven odnos študentov do programiranja. Namreč, študenti, ki so napovedali 
končno oceno A, so v večini najbolje pisali končno preverjanje. Ocenjevanje svoje 

sposobnosti ima velik vpliv na dejanske dosežke v izobraževanju. Izkazalo se je tudi, da so 
študenti, ki so ocenili, da bo nadaljnji semester težji in da bo treba vložiti več dela, slabše 

zaključili uvodni predmet iz programiranja kot študenti, ki so ocenili, da bo predmet 
zahteval enako dela kot do sedaj. Uvodni predmet iz programiranja so bolje zaključili 
študenti, ki so imeli predhodne izkušnje s programiranjem, katerih najmočnejše področje je 

naravoslovje, in študenti, ki imajo boljšo podlago iz matematike (Rountree, Rountree & 
Robins, 2002). 

Nelishia Pillay in Vikash R. Jugoo (2005) sta raziskala, katere karakteristike študentov 
(spol, materni jezik, predhodne izkušnje s programiranjem, stil učenja, sposobnost 

problemskega reševanja) so povezane z uspehom pri uvodnem predmetu iz programiranja. 
Raziskavo sta izvedla na dveh univerzah na jugu Afrike. Na Univerzi KwaZulu-Natal je 
sodelovalo 67 študentov, na Univerzi Mangosuthu Tehnikon pa 30 študentov. Študenti, ki 

so sodelovali v raziskavi, so bili iz različnih kulturnih okolij, angleščina je bila materni 
jezik le 46 % študentom. Rezultati so pokazali, da so moški v povprečju uspešnejši pri 

programiranju kot ženske. Uspešnejši pri programiranju so bili tudi študenti, katerih 
materni jezik je angleščina. Pozitivna povezava se je pokazala med sposobnostjo 
problemskega reševanja in uspehom pri programiranju. Učni stili po Kolbu niso pokazali 

povezave z uspešnostjo pri programiranju (Pillay & Jugoo, 2005). 

Christine F. Reilly in Emmett Tomai sta leta 2012 izvedla raziskavo o vplivu matematike 
na uvodni predmet iz programiranja. Povod za raziskavo sta bili slaba prehodnost in 
uspešnost pri predmetih računalništva. V povprečju je le 60 % študentov uspešno 

zaključilo uvodni predmet iz programiranja v tekočem semestru. Ker so že številne študije 
pokazale, da matematična pripravljenost vpliva na uspeh pri uvodnih predmetih iz 

programiranja, sta se odločila raziskati vpliv tudi na svoji fakulteti. V raziskavi je 
sodelovalo 109 študentov Univerze v Texasu, ki so zaključili predavanja iz uvodnega 
predmeta programiranja. Študente sta razdelila v tri skupine: 

 1. skupina: študenti, ki so v tekočem semestru poleg Uvoda v programiranje 
poslušali tudi predmet Algebra (osnovna matematika); 

 2. skupina: študenti, ki so v tekočem semestru poleg Uvoda v programiranje 
poslušali tudi višjo matematiko; 

 3. skupina: študenti, ki v tekočem semestru poleg Uvoda v programiranje niso 

poslušali predmeta iz matematike.  

Ugotovitve so pokazale, da je uspešno zaključilo uvodni predmet iz programiranja 64 % 

študentov 1. skupine, 61 % študentov 2. skupine in le 41 % študentov 3. skupine. Rezultati 
raziskave torej kažejo, da so študenti, ki so sočasno z uvodnim predmetom iz 

programiranja poslušali predmet iz matematike, bolj uspešno opravili izpit iz uvodnega 
predmeta programiranja. Ker so se jima ugotovitve zdele zanimive, sta se odločila ponoviti 
raziskavo z večjim številom vključenih študentov (Reilly & Tomai, 2013). 
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Ponovno raziskavo sta Reilly in Tomai izvedla leta 2013. V vzorec so bili vključeni vsi 
študenti generacij 2009 - 2013, ki so poslušali predmete iz računalništva (558 študentov). 
Razdelila sta jih v tri skupine glede na matematično znanje in v tri skupine glede na 

matematično napredovanje, ki so ga pridobili na univerzi:  
 alg- (znanje univerzitetne matematike), 

 pc (znanje osnov analize), 
 cal+ (znanje analize), 
 alg-  pc (napredovanje), 

 alg-  cal+ (napredovanje), 
 pc  cal+ (napredovanje). 

Prav tako sta v tri skupine razdelila študente, ki poslušajo predmete iz računalništva: CS1 
(Uvod v programiranje), CS2 (Programiranje), CS3 (Podatkovne strukture in algoritmi). 

Postavila sta si kar nekaj raziskovalnih vprašanj, nas pa najbolje zanima naslednje: ali 
matematična pripravljenost v času poslušanja CS1 napoveduje uspeh pri predmetih CS1, 
CS2 in CS3? 

 

Grafikon 2: Ocenjevalna lestvica predmeta CS1 glede na matematično pripravljenost (Reilly & Tomai, 

2014) 

Rezultati raziskave so pokazali, da so študenti, ki so bili pri matematiki bolj uspešni, 
dosegli višjo oceno na prvem roku preverjanja znanja pri predmetu CS1. Za lažjo nadaljnjo 
analizo so študente, ki so uspešno opravili predmet CS1, razvrstili v tri skupine glede na 

matematično pripravljenost: nepripravljeni, delno pripravljeni, pripravljeni.  

  



17 
 

 

 

Tabela 2: Us pešnost študentov pri predmetu CS1 glede na matematično pripravljenost (Reilly & 

Tomai, 2014) 

Matematična 

pripravljenost 

Število 

študentov 

Študenti, ki so 

opravili predmet z 

oceno A ali B 

Odstotek študentov, 

ki so uspešno 

opravili predmet 
nepripravljeni 314 107 56 % 

delno pripravljeni 161 97 71 % 
pripravljeni 75 42 75 % 

Največ študentov se je uvrstilo v skupino matematične nepripravljenosti. V povprečju so 
imeli ti študenti tudi slabšo povprečno oceno na prvem izpitu pri predmetu CS1 kot 

študenti, ki so se uvrstili v skupino matematično pripravljenih. Podobne ugotovitve sta 
dobila tudi pri analizi uspešnosti pri predmetu CS2. Končna analiza je pokazala, da 
študenti, ki so matematično pripravljeni, obetajo uspešnost pri predmetih CS1 in CS2, ne 

pa pri predmetu CS3 (Reilly & Tomai, 2014). 

Nikolina Bubica in Ivica Boljat (2014) sta v svoji študiji podala pregled že obstoječih 
raziskav, ki proučujejo dejavnike, ki vplivajo na uspešnost programiranja. V splošnem so 
najboljši kazalci uspešnosti v vseh disciplinah: osebni napredek, navdušenost, zanimanje in 

motivacija nad proučevano vsebino. Če pa se osredotočimo na uspeh pri programiranju, so 
potrebne veliko bolj občutljive raziskave. Prvi predpogoj za uspeh pri uvodnem predmetu 

iz programiranja je poznavanje predmeta, iz katerega izhaja programerska naloga. V 
številnih študijah so za pozitivne dejavnike navedeni: matematična sposobnost, glasbena 
sposobnost, predhodna izobrazba, stopnja inteligentnosti in samozavesti študenta. 

Zanimiva je tudi pozitivna povezava med uspehom pri uvodnih predmetih iz programiranja 
in sposobnostjo skiciranja prostorskih zemljevidov. Torej tudi različne navigacijske 
strategije pozitivno vplivajo na kakovost programiranja. Eden izmed pozitivnih 

pokazateljev uspeha pri uvodnih predmetih iz programiranja je tudi predhodno zanje 
programiranja, kar se zdi precej logično, saj so študenti brez predhodnih izkušenj v večini 

manj samozavestni in imajo nižja pričakovanja glede uspeha. Proučevanje vpliva na 
uspešnost pri programiranju, glede na učne stile po Kolbu pa ni dalo močnega sklepa. 
Pokazalo pa se je, da so študenti, ki imajo konvergentni učni stil učenja, bolj uspešno 

zaključili uvodni predmet iz programiranja. Enega možnih pokazateljev uspeha pri 
programiranju je pokazala tudi študija, ki je proučevala količnik sistematičnosti (SQ) in 

empatije (EQ). Sistematični količnik odraža razumevanje sistema objektov, medtem ko 
količnik empatije odraža čustva. Povezava z uspehom pri programiranju se je pokazala v 
razliki vrednosti SQ – EQ. Obvladovanje programskega jezika zahteva ne le nekaj začetnih 

študentskih zmogljivosti, ampak tudi vlaganje veliko truda, kar je značilno za ljudi z 
visoko razliko SQ – EQ. Prav tako imajo vpliv na uspeh pri programiranju posameznikove 

kognitivne sposobnosti, teoretične vrednosti, močna osebnost in samoučinkovitost. Če 
povzamemo, so potencialni dejavniki, ki vplivajo na uspeh pri uvodnih predmetih iz 
programiranja, naslednji: 

 znanje matematike, 

 sposobnost skiciranja prostorskih zemljevidov, 
 občutek udobja, 
 pripisovanje uspeha, 

 učni stili, 
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 prvi jezik za učenje programiranja,  
 uspešno napredovanje pri učenju programiranja,  
 učne strategije,  

 predhodne izkušnje s programiranjem,  
 mentalni modeli, 

 sposobnost problemskega učenja, 
 čas, ki ga preživimo za računalnikom,  
 angleščina kot materni jezik,  

 količnik SQ – EQ (Bubica & Boljat, 2014). 

Povzetek potencialnih karakteristik iz omenjenih raziskav za hitrejši vpogled 

predstavljamo v tabeli. 

Tabela 3: Potencialne karakteristike, ki vplivajo na us peh pri uvodnem predmetu iz programiranja, 

podprte z nekaterimi raziskavami  

KARAKTERISTIKE RAZISKAVE 

Predhodne izkušnje s programiranjem 
Byrne & Lyons, 2001 
Rountree & Robins, 2002 
Bubica & Boljat, 2014 

Matematično znanje 

Wilson & Shrock, 2001 
Byrne & Lyons, 2001 
Rountree & Robins, 2002 
Reilly & Tomai, 2013 
Reilly & Tomai, 2014 
Bubica & Boljat, 2014 

Učni stili po Kolbu Byrne & Lyons, 2001 

Naravoslovno področje 
Byrne & Lyons, 2001 
Rountree & Robins, 2002 
Bubica & Boljat, 2014 
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3. METODE MODELIRANJA PODATKOV 

Pri analizi podatkov si bomo pomagali z metodami strojnega učenja. Predstavljamo nekaj 
algoritmov za nadzorovano učenje klasifikacijskih modelov, ki jih bomo uporabili v 

magistrskem delu. 
 
Metode strojnega učenja in podatkovnega rudarjenja nam lahko pomagajo pri analizi 

podatkov s ciljem iskanja vzorcev ali povezav med podatkovnimi elementi. Strojno učenje 
je področje umetne inteligence in se ukvarja z razvojem algoritmov, ki skozi čas 

izboljšujejo svoje obnašanje in zmogljivost (Kononenko, 2005). Pri analizi podatkov 
velikokrat uporabljamo metode nadzorovanega učenja, ki nam omogočajo avtomatsko 
gradnjo napovednega modela. Le-ta nam omogoča napovedovanje vrednosti ene izhodne 

(ciljne) spremenljivke na osnovi podanih vrednosti poljubno velike množice vhodnih 
(neodvisnih) spremenljivk, ki jih imenujemo tudi atributi. Glede na tip ciljne spremenljivke 

ločimo dve nalogi nadzorovanega strojnega učenja:  
 regresija (numerična ciljna spremenljivka) in  
 klasifikacija (diskretna ciljna spremenljivka).  

Na vhodu algoritma za strojno učenje napovednega modela so podatki podani v obliki 
tabele, kjer vrstice ustrezajo učnim primerom, stolpci pa ciljni in neodvisnim 

spremenljivkam. Izhod algoritma pa je napovedni model: model napoveduje vrednost 
ciljne spremenljivke na osnovi podanih vrednosti vhodnih spremenljivk (Witten, Eibe, & 
Hall, 2011). 

Za reševanje problemov nadzorovanega strojnega učenja poznamo veliko različnih 
algoritmov in tipov napovednih modelov. V magistrskem delu bomo uporabljali štiri 

algoritme za nadzorovano učenje klasifikacijskih modelov: NaiveBayes, DecisionStump, 
J48 in JRip. Vsi algoritmi so implementirani v programskem paketu za podatkovno 
rudarjenje Weka (Witten & Frank, 2005). NaiveBayes je enostavni algoritem strojnega 

učenja, ki zgradi napovedni model ob predpostavki, da so vhodne spremenljivke 
medsebojno neodvisne. Algoritma DecisionStump in J48 implementirata dve metodi za 

učenje odločitvenih dreves, ki jih bomo bolj podrobno opisali v naslednjem poglavju. V 
tem poglavju bomo opisali tudi napovedne modele v obliki odločitvenih pravil, ki se jih 
učimo s pomočjo algorima JRip.  

 

3.1.  ODLOČITVENA DREVESA 

Odločitveno drevo sestavljajo notranja in končna vozlišča ter povezave. Notranje vozlišče 

drevesa, ki nima predhodnikov, imenujemo koren, končna vozlišča pa imenujemo listi. 
Vsako notranje vozlišče vsebuje test, ki na osnovi vrednosti enega izmed atributov odloča 
o tem, kateri povezavi iz tega vozlišča bomo sledili pri klasifikaciji podanega primera.  

Napovedovanje vrednosti ciljne spremenljivke za podan primer tako začnemo v korenu, 
sledimo povezavam v odvisnosti od vrednosti atributov, dokler ne pridemo do listov, ki 

podajo vrednost ciljne spremenljivke oziroma določijo pripadnost enemu razredu. 
Prepotovana pot od korena do lista ustreza enemu klasifikacijskemu pravilu. Z 
odločitvenimi drevesi poskušamo napovedati dogodek, ki se bo zgodil ob neki odločitvi, 

ali pa z njim poiščemo druge najbolj optimalne možnosti za dosego ciljev. Tako lahko 
oblikujemo pravila, ki bi delovala v čim več vzorcih (Kononenko, 2005). 

Poznamo različne algoritme za gradnjo odločitvenih dreves, podrobneje pa si bomo 
ogledali delovanje algoritma J48, ki ga uporabljamo za gradnjo odločitvenih dreves v tem 
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delu. Algoritem J48 izmed vseh atributov najprej poišče najbolj informativni atribut in ga 
postavi v koren drevesa. Informativnost atributa pove, kako dobro atribut ločuje med 
primeri, ki pripadajo različnim razredom. V vejah odločitvenega drevesa so napisane 

vrednosti izbranega atributa. Glede na to vrednost se učna množica primerov razdeli v 
toliko podmnožic, kolikor je vej iz vozlišča. Algoritem se potem rekurzivno izvaja za 

vsako podmnožico. Ob upoštevanju nastavitev algoritma se drevo gradi, dokler niso v 
posameznem listu primeri, ki v večini pripadajo enemu razredu. V listu posameznega 
atributa se izpiše število vseh klasificiranih primerov in število napačno klasificiranih 

primerov (Witten & Frank, 2005).  

Primer klasifikacijskega modela: odločitveno drevo 

Tabela 4: Primer: opravljanje predmeta 

Vrstice v tabeli predstavljajo primere, 
stolpci pa opazovane lastnosti 

posameznih primerov (atributi oziroma 
spremenljivke). 

 

 

 

 

S prikazanega odločitvenega drevesa na desni 
lahko razberemo, da na opravljanje predmeta 

najbolj vplivata predznanje in število točk na 
maturi. Seveda bi za napovedovanje 
potrebovali veliko več primerov, kot jih 

imamo mi. Če posplošimo napovedni model v 
obliki odločitvenega drevesa, bi lahko rekli, da 
bo študent uspešno opravil predmet, če bo imel 

predznanje oziroma ga ne bo imel in je na 
maturi dosegel več kot 21 točk.  

 

Najpomembnejši faktor pri gradnji odločitvenega drevesa je uporabljena metrika čistosti. 

Le-ta izmeri »čistost« podane množice podatkov glede pripadnosti primerov različnim 
razredom. Čiste množice so tiste, kjer večina primerov pripada enemu razredu. Tako 
metriko čistosti algoritem lahko uporabi zato, da med razpoložljivimi atributi izbere 

tistega, ki najbolje razdeli učno množico primerov na čim bolj čiste podmnožice. 
Najpogosteje uporabljeni metriki čistosti sta entropija in informacijski prirastek (Colja, 

2011).  

Ena izmed težav, s katero se soočamo pri delu z odločitvenimi drevesi, je prekomerno 

prilagajanje, do katerega običajno pride, če odločitveno drevo postane preveč kompleksno. 
Tak model pripiše pomen podatkom, ki za končni izid nimajo večjega pomena ali nanj celo 
ne vplivajo. Številne tehnike strojnega učenja nam pomagajo izogniti se problemu 

prekomernega prilagajanja. Med njimi sta tehniki sprotnega in naknadnega rezanja 

Spol Predznanje  Število točk na 

maturi (0-34) 

Opravil 

predmet 

z da 25 uspešno 

m ne 18 neuspešno 

m da 23 uspešno 

z ne 21 neuspešno 

m ne 23 uspešno 

z da 27 uspešno 

m ne 20 neuspešno 

z da 19 uspešno 

Odločitveno drevo 1: primer drevesa za podane 

primere iz Tabele 4  
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drevesa, s katerima zmanjšamo velikost odločitvenega drevesa tako, da odstranimo  
poddrevesa, ki ne pripomorejo veliko k točnosti napovedovanja (Pišorn, 2014). 

Poleg algoritma J48 bomo v magistrskem delu uporabili tudi algoritem DecisionStump, ki 
gradi drevo z enim samim notranjim vozliščem (ena odločitev na osnovi ene neodvisne 
spremenljivke). Uporabili ga bomo zato, da vidimo, kakšno napovedno točnost lahko 

dosežemo, če pri napovedovanju uporabljamo le eno izmed podanih neodvisnih 
spremenljivk. Če je njihova točnost manjša od točnosti drugih napovednih modelov, potem 

lahko sklepamo, da upoštevanje interakcij med vhodnimi spremenljivkami pomembno 
prispeva k napovedovanju in pojasnjevanju uspeha.  
 

3.2.  ODLOČITVENA PRAVILA  

Odločitvena pravila omogočajo napovedovanje oziroma klasifikacijo. V primerjavi z 
odločitvenimi drevesi, kjer moramo drevo interpretirati kot celoto, lahko odločitvena 

pravila interpretiramo posebej. Pri odločitvenem drevesu prepotovana pot od korena do 
lista ustreza enemu klasifikacijskemu pravilu. Množice odločitvenih pravil tipa »če  - 
potem« sodijo med najbolj razumljive oblike klasifikacijskih modelov (Witten, Eibe, & 

Hall, 2011). 

Primer klasifikacijskega modela: odločitvena pravila  

Za primer gradnje modela odločitvenih pravil smo uporabili podatke iz Tabele 4. Dobili 

smo naslednje pravilo: 

 
IF (predznanje = ne) and (st_tock_matura <= 21) 
THEN uspesnost_prog = neuspesno (3.0/0.0) 
ELSE uspesnost_prog=uspesno (5.0/0.0)  
 

Odločitvena pravila 1: primer odločitvenih pravil za podane primere iz Tabele 4  

Kot lahko razberemo iz pravila, gre za enako napovedovanje kot pri odločitvenem drevesu. 
Študent bo uspešno opravil predmet, če bo imel predznanje in je na maturi dosegel več kot 

21 točk. 
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4. EMPIRIČNA RAZISKAVA 

V empiričnem delu magistrske naloge opredelimo raziskovalni problem in ga razčlenimo  
znotraj raziskovalnih vprašanj in hipotez. Predstavljamo uporabljeno metodo in 

raziskovalni pristop. Znotraj tega poglavja opišemo vzorec in postopek zbiranja podatkov.  
Zbiranje podatkov je potekalo z vprašalnikom in preizkusom znanja, s katerima smo zbrali 
podatke o posameznih študentih. Sledijo opis postopka obdelave podatkov in rezultati 

statistične analize. Zadnji del empirične raziskave je namenjen napovednemu 
podatkovnemu rudarjenju, kjer opišemo atribute, podatkovne množice in predstavimo 

najbolj točne napovedne modele.  
 

4.1.  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Potencialne karakteristike, ki vplivajo na uspeh pri uvodnem predmetu iz programiranja, so 

naslednje: predhodne izkušnje s programiranjem, matematično znanje, učni stili po Kolbu 
in naravoslovno področje (Tabela 3). Ker nas je zanimalo, katere karakteristike študentov 
vplivajo na uspeh pri uvodnem predmetu iz programiranja na naših fakultetah, smo se 

odločili raziskati to področje. Sestavili smo vprašalnik o splošnih podatkih in osebnih 
karakteristikah študentov ter preizkus znanja, s katerim želimo preverjati zmožnost 

študentov za abstraktno, algoritmično in analitično razmišljanje. Po končanem zbiranju 
podatkov bomo naredili statistično analizo podatkov in pripravili podatkovno množico za 
strojno učenje s ciljno spremenljivko »uspešnost pri uvodnem predmetu iz programiranja«, 

kjer so atributi naslednji: spol, fakulteta, letnik študija, srednja šola, podatki o maturi, 
predznanje programiranja, mnenje študentov o pomembnosti programiranja za bodoči 

poklic, mnenje študentov o pomembnosti znanja matematike za programiranje, uspeh na 
preizkusu znanja in učni stil. S pomočjo strojnega učenja se bomo poučili o različnih 
napovednih modelih ter ocenili njihove napovedne točnosti. Najbolj točni napovedni 

modeli nam bodo razkrili, katere karakteristike najbolj vplivajo na uspeh pri uvodnem 
predmetu iz programiranja. 

 

4.2.  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

Raziskovalni problem smo razčlenili znotraj temeljnih raziskovalnih vprašanj: 
 

1. Ali se med skupinama študentov Pedagoške fakultete ter Fakultete za 
računalništvo in informatiko pojavljajo razlike v povprečnih dosežkih pri uvodnem 

predmetu iz programiranja? 
2. Ali je uspeh iz matematike pri splošni maturi povezan z uspehom pri uvodnem 

predmetu iz programiranja? 

3. Ali se, glede na letnik študija študentov, pojavljajo razlike pri uspešnosti reševanja 
nalog, ki preverjajo abstraktno, algoritmično in analitično razmišljanje?  

4. Ali je uspeh pri reševanju nalog, ki preverjajo abstraktno, algoritmično in 
analitično razmišljanje, povezan z uspehom pri uvodnem predmetu iz 
programiranja? 

5. Ali se med skupinama študentov Pedagoške fakultete ter Fakultete za 
računalništvo in informatiko pojavljajo razlike v učnih stilih po Kolbu?  

6. Kateri je prevladujoči učni stil po Kolbu pri študentih, ki so najuspešneje opravili 
uvodni predmet iz programiranja, in kateri pri študentih, ki so manj uspešno 
opravili uvodni predmet iz programiranja? 
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7. Katere karakteristike študentov najbolj vplivajo na uspeh pri uvodnem predmetu iz 
programiranja? 

 

Na podlagi raziskovalnih vprašanj smo oblikovali naslednje hipoteze: 
 

H 1: Med skupinama študentov Pedagoške fakultete in Fakultete za računalništvo in 
informatiko se ne pojavljajo razlike v povprečnih dosežkih pri uvodnem predmetu iz 
programiranja. 

H 2: Uspeh študentov pri matematiki na maturi je povezan z uspehom študentov pri 
uvodnem predmetu iz programiranja. 

H 3: Uspeh študentov pri reševanju nalog za preverjanje abstraktnega, algoritmičnega in 
analitičnega razmišljanja je povezan z uspehom študentov pri uvodnem predmetu iz 
programiranja. 

 
H 4: Med skupinama študentov Pedagoške fakultete ter študentov Fakultete za 

računalništvo in informatiko se pojavljajo razlike v učnih stilih po Kolbu.  

H 5: Obstajajo razlike v stopnji vpliva posameznih karakteristik študentov na uspeh pri 
uvodnem predmetu iz programiranja.  

 

4.3.  METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V raziskavi smo uporabili deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo 

raziskovanja. Z deskriptivno metodo ugotavljamo razmere in dosežke v izobraževanju, s 
kavzalno neeksperimentalno metodo pa skušamo ugotoviti vzroke in posledice teh razmer. 
Raziskava bo kvantitativna.  

 

4.3.1. VZOREC 

Raziskava temelji na ne-slučajnostnem, priložnostnem vzorcu. Zajeli smo naključne 

študente vseh letnikov, ki so v študijskem letu 2014/2015 obiskovali:  

 program Dvopredmetni učitelj: računalništvo z vezavami na Pedagoški fakulteti 

Univerze v Ljubljani (PEF) in 
 različne programe na Fakulteti za računalništvo in informatiko (FRI). 

V vzorec smo vključili tudi nekaj študentov Fakultete za upravo (FU): program Upravna 
informatika in nekaj študentov Fakultete za elektrotehniko (FE), ki poslušajo uvodni 

predmet iz programiranja. 

V nadaljevanju bomo prikazali podatke o študentih, ki so b ili vključeni v našo raziskavo. 

Vzorec bomo opredelili po spolu, fakulteti, letniku študija in srednji šoli, ki so jo študent i 
obiskovali pred vstopom na fakulteto. Skupaj sta vprašalnik rešila 202 študenta. Način 

pridobivanja podatkov bomo opisali v naslednjem poglavju.  
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Grafikon 3: Vzorec, opredeljen po spolu 

V raziskavi je sodelovalo 138 (68,3 %) moških in 64 (31,7 %) žensk.  
 

 

Grafikon 4: Vzorec, opredeljen po fakultetah 

Glede na fakulteto, ki jo študenti obiskujejo, imamo v vzorcu: 45 (22,3 %) študentov 

Pedagoške fakultete (program Dvopredmetni učitelj: računalništvo z vezavami), 129 (63,9 
%) študentov Fakultete za računalništvo in informatiko (različni programi), 15 (7,4 %) 

študentov Fakultete za upravo (program Upravna informatika) in 13 (6,4 %) študentov 
Fakultete za elektrotehniko (različni programi). Po pričakovanjih je največ študentov s 
Fakultete za računalništvo in informatiko, saj fakulteta premore okvirno 1200 študentov 

(Zimic, 2015), kar je precej več kot ostale fakultete oziroma usmeritve, ki so zajete v 
vzorcu. 
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Grafikon 5: Vzorec, opredeljen po letniku študija 

Glede na letnik študija je v raziskavi sodelovalo 62 (30,7 %) študentov 1. letnika, 23 (11,4 
%) študentov 2. letnika, 31 (15,3 %) študentov 3. letnika, 46 (22,8 %) študentov 4. letnika 
in 40 (19,8 %) študentov 5. letnika oziroma 1. ali 2. letnika magistrskega študijskega 

programa. 

Spodnji grafikon prikazuje vzorec, opredeljen glede na srednje šole, ki so jih študenti 

obiskovali pred vstopom na fakulteto. Vprašanje je bilo odprtega tipa, tako da smo na 
podlagi odgovorov študente razdelili v štiri skupine. 

 

Grafikon 6: Vzorec, opredeljen po končani srednji šoli  

Največ študentov (73 %) je hodilo na splošne gimnazije po Sloveniji, 25 (12,4 %) 
študentov na različne srednje tehniške šole, 15 (7,4 %) študentov na Elektrotehniško-

računalniško strokovno šolo in Gimnazijo Ljubljana (Vegova) in 13 (6,4 %) študentov na 
različne ekonomske šole. Na nekaterih srednjih tehniških šolah se opravlja poklicna 
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matura, zato nas je zanimalo, koliko študentov je opravljalo splošno maturo in koliko 
študentov je opravljalo poklicno maturo. 
 

 

Grafikon 7: Vzorec, opredeljen po vrsti opravljene mature 

Po pričakovanjih je večina študentov (92,6 %) opravljala splošno maturo. Le 15 (7,4 %) 
študentov je opravljalo poklicno maturo. 

 

4.3.2. OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Za zbiranje podatkov smo uporabili vprašalnik. Izdelali smo ga s pomočjo odprtokodne 
aplikacije 1KA, ki nudi podporo za spletno storitev anketiranja. Zbrali smo 202 ustrezno 

izpolnjena vprašalnika. V analizo sta bila vključena 202 vprašalnika. Preizkus znanja in 
Kolbov vprašalnik o učnih stilih pa je rešilo 121 študentov.  

 
Zbiranje podatkov je potekalo preko spleta. Vprašalnik smo omenjenim študentom 
predstavili oziroma posredovali na fakulteti v sklopu predavanj in preko družabnih 

omrežij. 

Vprašalnik smo študentom posredovali v začetku junija 2015, z zbiranjem podatkov pa 

smo končali po treh mesecih - v začetku septembra 2015. Reševanje vprašalnika je 
potekalo anonimno. Povprečni čas reševanja vprašalnika je bil 15 minut. 

Zbiranje podatkov je bilo razdeljeno na tri dele:  

I. Vprašalnik o splošnih podatkih in osebnih karakteristikah študentov: spol, študijski 
program, letnik študija na fakulteti, končana srednja šola, uspeh na maturi (splošni 

uspeh in uspeh pri matematiki), tip in raven mature, izbirni predmeti na maturi, 
predznanje iz programiranja, uspeh pri uvodnem predmetu iz programiranja, odnos 
do pomembnosti matematike za programiranje ter odnos do pomembnosti 

programiranja za poklic, ki ga nameravajo opravljati. 
Vprašalnik vsebuje 13 vprašanj: šest vprašanj zaprtega tipa, štiri vprašanja odprtega 

tipa in tri vprašanja kombiniranega tipa.  
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II. Preizkus znanja, s katerim smo preverjali zmožnost študentov za abstraktno, 
algoritmično in analitično razmišljanje.  
Naloge, ki smo jih uporabili pri preizkusu znanja, so del preizkusa poklicne 

usposobljenosti za študij računalništva na Univerzi Ludwiga Maximiliana v 
Münchnu (Ohlbach, Test yourself). 

Celoten preizkus ocenjuje uspešnost v spretnostih, potrebnih za študij 
računalništva. Prvotni preizkus je sestavljen iz osmih nalog, ki preverjajo: 

 logično razmišljanje, 
 abstraktno razmišljanje,  
 algoritmično razmišljanje,  

 matematično usposobljenost, 
 analitično razmišljanje,  

 jezikovno usposobljenost. 

Ker bi bil celoten preizkus časovno preobsežen za našo raziskavo, smo se odločili 

le za tri naloge, ki preverjajo abstraktno, algoritmično in analitično razmišljanje. Pri 
vsaki nalogi smo obdržali štiri trditve, pri katerih so se morali študenti odločiti, ali 

gre za pravilno ali nepravilno trditev. Za bolj nazorno interpretacijo rezultatov smo 
študente, glede na osvojeno znanje, razdelili v tri kategorije: če je študent pravilno 
odgovoril na vse štiri trditve, si je zaslužil 3 točke, v primeru enega nepravilnega 

odgovora 2 točki, v primeru dveh ali več nepravilnih odgovorov pa 1 točko.  
 

III. Kolbov vprašalnik o učnih stilih. Gre za devet razvrstitev štirih izrazov, ki 
označujejo različne pristope k študiju. Postavke vprašalnika temeljijo neposredno 
na Kolbovem sistemu dimenzij izkustvenega učenja in klasifikacije modalitet ter 

stilov (Marentič-Požarnik, Magajna & Peklaj, 1995). 

Vprašalnik smo napisali na podlagi prebrane literature pod vodstvom ekspertov za 

računalništvo. Objektivnost smo zagotovili z natančno podanimi navodili pred 
izpolnjevanjem. Poleg tega smo vsem anketirancem omogočili enake pogoje pri 

izpolnjevanju vprašalnika. Pozorni smo bili tudi na objektivno interpretacijo rezultatov. 
Občutljivost smo zagotovili tako, da smo ponudili širok nabor možnosti pri zaprtih tipih 
vprašanj in vsaj štiri stopnje pri ocenjevalnih lestvicah.  

 

4.3.3. POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Obdelava vprašalnika in njegova interpretacija sta izvedeni na nivoju deskriptivne 
statistike, kvantitativne analize. Rezultate raziskave smo statistično analizirali z 

računalniškim programom SPSS.  

Vse rezultate smo predstavili z absolutnimi in relativnimi frekvencami. Za preverjanje 

porazdelitve podatkov smo uporabili test Kolmogorov-Smirnov. V primerih, kjer nimamo 
normalne porazdelitve podatkov, smo za izračune uporabljali neparametrične teste, ki 
podatke rangirajo. Za preverjanje statistično pomembnih razlik v povprečnih dosežkih pri 

uvodnem predmetu iz programiranja med dvema skupinama smo uporabili test Mann-
Whitney. Za preverjanje statistično pomembnih razlik v povprečnih dosežkih pri uvodnem 

predmetu iz programiranja med več skupinami pa smo uporabili test Kruskal-Wallis in po 
potrebi post-hoc test Games-Howell. Uspešnost študentov na maturi, na maturi iz 
matematike in pri nalogah, ki preverjajo analitično, abstraktno in algoritmično 
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razmišljanje, smo predstavili z grafikonom in Gaussovo krivuljo, izračunali smo tudi 
aritmetično sredino in standardni odklon. Povezanosti smo računali s Pearsonovim 
korelacijskim koeficientom. Za preverjanje razlik glede mnenja o pomembnosti 

programiranja za bodoči poklic med dvema skupinama smo uporabili Kullbackov 2Î 
preizkus. Za preverjanje razlik pri uspešnosti reševanja nalog, ki preverjajo analitično, 

abstraktno in algoritmično razmišljanje glede na letnik študija, smo uporabili test Kruskal-
Wallis in post-hoc test. Za sklepanje o povezavi študentov glede na fakulteto in učni stil po 

Kolbu smo uporabili    preizkus (Arkkelin, 2014). 

Napovedno modeliranje oziroma gradnja modelov za razvrščanje študentov glede na uspeh 
pri uvodnem predmetu iz programiranja je bila izvedena z odprtokodnim programskim 
orodjem za strojno učenje Weka (http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/). Da bi videli, 
kakšno napovedno točnost lahko dosežemo, če pri napovedovanju uporabljamo le eno 

izmed podanih neodvisnih spremenljivk, smo uporabili algoritem DecisionStump. Za 
preverjanje, ali so vhodne spremenljivke medsebojno neodvisne, smo uporabili algoritem 

NaiveBayes. Za gradnjo napovednega modela smo uporabili algoritem J48 (odločitveno 
drevo) in algoritem JRip (odločitvena pravila). Napovedno točnost merimo s prečnim 
preverjanjem, ki nam omogoča ocenjevanje točnosti napovednega modela na primerih, ki 

niso bili uporabljeni za njegovo učenje. 

Podatki so predstavljeni s preglednicami, grafično in z napovednim modelom (drevo, 
pravila). Zaradi lažje interpretacije rezultatov ali nizkih vrednosti smo pri nekaterih 
vprašanjih združevali vrednosti, kar smo podrobneje opisali pri interpretaciji rezultatov. 

 

 

  

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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4.4.  REZULTATI RAZISKAVE 

Rezultate raziskave predstavljamo v dveh podpoglavjih: s statistično analizo podatkov in z 
napovednim podatkovnim rudarjenjem. 
 

4.4.1. STATISTIČNA ANALIZA  

 Vprašalniku o splošnih podatkih in osebnih karakteristikah študentov 

Da bi v nadaljevanju lahko primerjali posamezne karakteristike študentov glede na uspeh 

pri uvodnem predmetu iz programiranja, najprej predstavljamo rezultate uspešnosti pri 
uvodnem predmetu iz programiranja. Zanimalo nas je, v katerem poskusu so študenti 

opravili predmet in s kakšno oceno. Zaradi lažje interpretacije rezultatov smo študente 
ocenili na podlagi 5-stopenjske lestvice: 
 nezadostno 1: študenti, ki še niso opravili uvodnega predmeta iz programiranja, 

 zadostno 2: študenti, ki so uvodni predmet iz programiranja naredili v četrtem ali 
kasnejšem poskusu, 

 dobro 3, prav dobro 4, odlično 5: študenti, ki so izpit opravili v 1., 2., ali 3. 
poskusu z oceno 6, 7, 8, 9 ali 10, kot je prikazano v Tabeli 5. 

Opomba: V vprašalniku smo študente spraševali po izpitnih rokih, torej v katerem izpitnem 
roku so naredili predmet, čeprav nas je dejansko zanimalo, v katerem poskusu. Kasneje 

smo prišli do ugotovitve, da bi lahko študenti izraz izpitni rok morebiti narobe 
interpretirali. Brez škode za splošnost smo odgovore interpretirali kot poskus, v katerem so 
študenti opravili predmet.  

Tabela 5: Opredelitev ocen študentov, ki so opravili uvodni predmet iz programiranja v 1., 2. ali 3. 

poskusu z oceno 6, 7, 8, 9, ali 10 

Uvodni predmet iz programiranja sem opravil:      

Ocena 6 7 8 9 10 

V 1. poskusu 3 4 4 5 5 

V 2. poskusu 3 3 4 4 5 

V 3. poskusu 3 3 3 4 5 

Rezultati uspešnosti študentov pri uvodnem predmetu iz programiranja glede na opisano 5-

stopenjsko lestvico: 

Tabela 6: Us pešnost pri uvodnem predmetu iz programiranja glede na 5-stopenjsko ocenjevalno 

lestvico 

Uspešnost pri uvodnem predmetu iz programiranja  

 Število (N) Odstotek (%) 

Ocenjevalna 

lestvica 

1 26 12,9 

2 5 2,5 

3 30 14,9 

4 70 34,7 

5 71 35,1 

Skupaj 202 100,0 
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Grafikon 8: Us pešnost pri uvodnem predmetu iz programiranja  

Uvodni predmet iz programiranja so študenti v splošnem opravili precej uspešno. 
Prevladujejo študenti, ki so se uvrstili na ocenjevalno lestvico 4 ali 5. Približno 35 % 
študentov je torej uvodni predmet iz programiranja zaključilo ali v 1. izpitnem roku z 

oceno 9 ali 10 ali v 2. oziroma 3. izpitnem roku z oceno 10. Skoraj enak delež študentov ga 
je zaključil ali v 1. izpitnem roku z oceno 7 ali 8 ali v 2. izpitnem roku z oceno 8 ali 9 ali v 

3. izpitnem roku z oceno 9. Manjši delež (14,9 %) študentov je uvodni predmet iz 
programiranja zaključil ali v 1. izpitnem roku z oceno 6 ali v 2. izpitnem roku z oceno 6 ali 
7 ali v 3. izpitnem roku z oceno 6, 7, ali 8. Le nekaj študentov (2,5 %) je predmet opravilo 

šele v 4. ali morebitnih kasnejših rokih. 26 študentov (12,9 %) pa uvodnega predmeta iz 
programiranja še ni opravilo.  

 
Zanimalo nas je, ali se med skupinama študentov Pedagoške fakultete ter Fakultete za 
računalništvo in informatiko pojavljajo razlike v povprečni oceni pri uvodnem predmetu iz 

programiranja. Zato smo si postavili naslednje raziskovalno vprašanje in oblikovali 
hipotezo: 

Ali se med skupinama študentov Pedagoške fakultete ter Fakultete za računalništvo 

in informatiko pojavljajo razlike v povprečnih dosežkih pri uvodnem predmetu iz 

programiranja? 

H 1: Med skupinama študentov Pedagoške fakultete ter Fakultete za računalništvo in 

informatiko se ne pojavljajo razlike v povprečnih dosežkih pri uvodnem predmetu iz 

programiranja. 

 
Ker nimamo normalne porazdelitve podatkov, smo za izračun uporabili test Mann-

Whitney, s katerim bomo preverili, ali se med študenti Pedagoške fakultete ter študenti 
Fakultete za računalništvo in informatiko pojavljajo statistično pomembne razlike v 
povprečnih dosežkih pri uvodnem predmetu iz programiranja.  
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Tabela 7: Povprečni dosežek pri uvodnem predmetu iz programiranja glede na fakulteto 

test Mann-Whitney 

 

Fakulteta Število (N) 

Aritmetična sredina 

ranga (   ) 

Uspešnost pri uvodnem 

predmetu iz programiranja 

PEF 45 84,23 

FRI 129 88,64 

Skupaj 174  

 

 

Uspešnost pri uvodnem 

predmetu iz 

programiranja 

Mann-Whitney (U) 2755,500 

α ,595 

Spremenljivka skupin: Fakulteta 

 

Vrednost testa Mann-Whitney ni statistično pomembna (U = 2755,5, α = 0,595). Med 
skupinama študentov Pedagoške fakultete ter Fakultete za računalništvo in informatiko se 
ne pojavljajo statistično pomembne razlike v povprečni uspešnosti pri uvodnem predmetu 

iz programiranja. Podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko 
povemo, da imajo študenti Fakultete za računalništvo in informatiko boljše povprečje v 

uspešnosti pri uvodnem predmetu iz programiranja (    = 88,64) kot študenti Pedagoške 
fakultete (    = 84,23). Hipotezo 1 potrdimo. 

 

V vprašalniku o splošnih podatkih in osebnih karakteristikah študentov nas je, poleg 
splošnih podatkov, ki smo jih opisali v vzorcu, zanimalo študentovo predhodno znanje iz 
srednješolske matematike. Kot smo predstavili v teoretičnem delu, je večina raziskav 

(Tabela 3) opredelila znanje matematike kot pomemben dejavnik, ki vpliva na uspeh pri 
uvodnih predmetih iz programiranja. Zanimalo nas je, ali so študenti na maturi opravljali 
matematiko na osnovni ali višji ravni.  
 

Tabela 8: Raven matematike na maturi 

Matura: osnovna ali viš ja raven matematike 

 Število (N) Odstotek (%) 

 Osnovna raven 103 51,0 

Višja raven 99 49,0 

Skupaj 202 100,0 

 
Dobili smo zelo zanimive rezultate, saj je približno pol študentov (51 %) opravljalo 
matematiko na maturi na osnovni ravni in pol študentov (49 %) na višji ravni. Odstotek 

študentov, ki so maturo opravljali na višji ravni, je v splošni primerjavi z vsemi maturanti 
precej visok. V povprečju se za matematiko na višji ravni odloči približno 20 % vseh 

dijakov (Statistični podatki splošne mature). Pri tem lahko upoštevamo tudi to, da je kar 
nekaj dijakov mnenja, da matematike na višji ravni ne potrebujejo, ker na določenih 
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študijskih programih matematike in računalništva ni omejitev (Semen, 2010). Pri 
odgovorih smo ponudili tudi možnost »Mature iz matematike nisem opravljal«, kar je 
možno pri poklicni maturi (izbira med angleščino in matematiko). Vendar se je izkazalo, 

da so vsi študenti, ki so sodelovali v raziskavi, opravljali matematiko na maturi.  
Preverili smo tudi povezavo med uspešnostjo pri uvodnem predmetu iz programiranja in 

nivoju matematike na maturi. Za računanje smo uporabili test Mann-Whitney. 
 

Tabela 9: Povprečni dosežek pri uvodnem predmetu iz programiranja glede na raven matematike na 

maturi 

test Mann-Whitney 

 Nivo matematike na 

maturi Število (N) 

Aritmetična sredina 

ranga (   ) 

Uspešnost pri uvodnem 

predmetu iz programiranja 

Osnovna raven 103 88,00 

Višja raven 99 115,55 

Skupaj 202  

 

 

Uspešnost pri uvodnem 

predmetu iz 

programiranja 

Mann-Whitney (U) 3707,500 

α ,000 

Spremenljivka skupin: Nivo matematike na maturi 

 

Vrednost testa Mann-Whitney je statistično pomembna (U = 3707,5, α = 0,0). Med 
študenti, ki so matematiko opravljali na osnovnem oziroma višjem nivoju, se pojavljajo 
statistično pomembne razlike v povprečni uspešnosti pri uvodnem predmetu iz 

programiranja. Podatke lahko posplošimo na osnovno množico in s tveganjem manjšim od 
0,1 % trdimo, da so študenti, ki so pisali matematiko na višjem nivoju, v povprečju bolj 

uspešni pri uvodnem predmetu iz programiranja (    = 115,55) kot študenti, ki so 
matematiko pisali na osnovni ravni (    = 88).  

 

Spraševali smo tudi o izbirnih predmetih, ki so si jih študenti izbrali na maturi. Ker je bilo 
vprašanje odprtega tipa, smo študente glede na podane odgovore razvrstili v pet kategorij, 
ki so se nam zdele smiselne.  
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Tabela 10: Izbirni predmeti na maturi 

Izbirni predmeti na maturi 

 Število (N) Odstotek (%) 

 Naravoslovje 30 14,9 

Družboslovje 42 20,8 

Naravoslovje in družboslovje  59 29,2 

Jezikoslovje 26 12,9 

Računalništvo in naravoslovje  45 22,3 

Skupaj 202 100,0 

 

 

Grafikon 9: Izbirni predmeti na maturi  

Kot lahko razberemo iz Grafikona 9, si je 15 % študentov za izbirni del izbralo dva 

naravoslovna predmeta, 21 % študentov dva družboslovna predmeta, 29 % študentov si je 
izbralo en naravoslovni in en družboslovni predmet (v večini kombinacija fizike in 
geografije), 13 % študentov si je izbralo tuj jezik, 22 % pa računalniški predmet in enega 

od naravoslovnih predmetov. Če združimo naravoslovje in računalništvo, dobimo 
prevladujoč odstotek študentov.  

 
Nathan Rountree, Janet Rountree in Anthony Robins (2002) so v svoji raziskavi ugotovili, 
da so pri programiranju bolj uspešni tisti študenti, katerih najljubše področje je 

naravoslovje. Tudi nas je zanimalo, ali se med študenti, ki smo jih razdelili v pet skupin 
glede na izbirne predmete na maturi, pojavljajo razlike pri njihovi uspešnosti pri uvodnem 

predmetu iz programiranja. Ker nimamo normalne razporeditve podatkov, smo za 
računanje uporabili Kruskal-Wallis test. 
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Tabela 11: Izbirni premeti na maturi glede na povprečni dosežek  pri uvodnem predmetu iz 

programiranja 

test Kruskal-Wallis 

 

Izbirni predmet 

Število 

(N) 

Arit. sredina 

ranga (   ) 

Uspešnost pri uvodnem 

predmetu iz programiranja 

Naravoslovje 30 106,90 

Družboslovje 42 85,94 

Naravoslovje in družboslovje  59 101,06 

Jezikoslovje 26 87,85 

Računalništvo in naravoslovje  45 120,89 

Skupaj 202  

 

 

Uspešnost pri uvodnem predmetu iz 

programiranja 

   10,559 

g 4 

α ,032 

Kruskal Wallis Test 

Spremenljivka skupin: Izbirni predmet 

 
Vrednost testa Kruskal-Wallis je statistično pomembna (   = 10,559, g = 4, α = 0,032). S 

tveganjem 3,2 % trdimo, da se med študenti, ki so imeli na maturi različne izbirne 
predmete, pojavljajo statistično pomembne razlike v povprečni uspešnosti pri uvodnem 
predmetu iz programiranja. Podatke lahko posplošimo na osnovno množico in trdimo, da 

so najbolje zaključili uvodni predmet iz programiranja študenti, ki so na maturi opravljali 
izbirna predmeta iz računalništva in naravoslovja (    = 120,89), najslabše pa študenti, ki 

so na maturi opravljali dva izbirna predmeta iz družboslovja (    = 85,94). Tudi post-hoc 

test Games-Howell je pokazal statistično pomembne razlike le med omenjenima 
skupinama študentov (α = 0,007). 

 
Z vprašalnikom smo spraševali tudi po uspešnosti na maturi, in sicer po številu doseženih 
točk. Za bolj pregleden prikaz rezultatov smo točke študentov, ki so opravljali poklicno 

maturo, pretvorili v točke splošne mature glede Tabelo 12 (Primeri izračunavanja točk ta 
razvrščanje v visokošolske študijske programe, 2013): 
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Tabela 12: Tabela za pretvorbo ocen 

SPLOŠNA 

MATURA 

POKLICNA 

MATURA 

LES TVICA 2 - 8 

(slovenski jezik, 

matematika, tuji 

jeziki na maturi) 

LES TVICA 2 - 5  
NORMIRANE 

VREDNOSTI 

34 23 8 5 100 

33 
   

99,2 

32 22 
  

98,3 

31 
   

97,5 

30 21 
  

96,7 

29 
   

95,8 

28 20 
  

95 

27 
   

94 

26 19 
  

93 

25 
   

92 

24 
   

91 

23 18 7 
 

90 

22 
   

87,5 

21 17 
  

85 

20 16 6 4 80 

19 15 
  

75 

18 14 5 
 

70 

17 
   

67,5 

16 13 
  

65 

15 12 4 3 60 

14 11 
  

55 

13 10 3 
 

50 

12 
   

47,5 

11 9 
  

45 

10 8 2 2 40 
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Naši rezultati: 
 

Tabela 13: Us pešnost na maturi glede na število doseženih točk  

Uspešnost na maturi 

 Število (N) Odstotek (%) 

Število točk 11 2 1,0 

12 1 ,5 

13 2 1,0 

14 4 2,0 

15 9 4,5 

16 4 2,0 

17 16 7,9 

18 9 4,5 

19 12 5,9 

20 11 5,4 

21 12 5,9 

22 8 4,0 

23 19 9,4 

24 15 7,4 

25 13 6,4 

26 11 5,4 

27 12 5,9 

28 16 7,9 

29 7 3,5 

30 5 2,5 

31 4 2,0 

32 4 2,0 

33 2 1,0 

34 4 2,0 

Skupaj 202 100,0 
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Grafikon 10: Histogram in Gaussova krivulja za število doseženih točk na maturi  

Največ študentov (9,4 %) je na maturi doseglo 23 točk (   = 22,83, σ = 5,167). To je zelo 

uspešno, saj se povprečni uspeh vseh maturantov splošne mature v zadnjih letih giblje 
okoli 20 točk (Statistični podatki splošne mature). Podatki v našem vzorcu so normalno 

razporejeni, saj je Kolmogorov-Smirnov test pokazal α = 0,026.  
 

Bolj kot uspeh pri splošni maturi nas je zanimal uspeh pri matematiki na maturi.  
 

Tabela 14: Us pešnost matematike na maturi glede na osnovno in višjo raven  

 Število (N) Min. Maks. Arit. sredina (  ) Std. odklon (σ) 

Osnovna raven 103 2 5 4,03 0,954 

Višja raven 99 2 8 5,91 1,617 

 

Najprej smo izračunali aritmetično sredino in standardni odklon, posebej za osnovno in 
posebej za višjo raven matematike na maturi (Tabela 14). Za lažji pregled in kasnejše 

izračune pa smo ocene študentov, ki so maturo iz matematike opravljali na osnovni ravni, 
pretvorili na ocenjevalno lestvico od 2 do 8, kot je določeno v Tabeli 12.  
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Tabela 15: Us pešnost pri  matematiki na maturi  

Uspešnost matematike na maturi 

 Število (N) Odstotek (%) 

Ocena 2 6 3,0 

3 26 12,9 

4 24 11,9 

5 45 22,3 

6 47 23,3 

7 37 18,3 

8 17 8,4 

Skupaj 202 100,0 

 

 
Grafikon 11: Histogram in Gaussova krivulja za ocene pri matematiki na maturi  

Največ študentov je pisalo matematiko 6 (23,3 %), nato si sledijo ocene 5 (22,3 %), 7 (18,3 
%), 3 (12,9 %), 4 (11,9 %), 8 (8,4 %) in nazadnje 2 (3 %). Aritmetična sredina je 5,39. 
Standardni odklon je 1,577. Tudi pri matematiki na maturi so bili študenti v našem vzorcu 

uspešnejši kot kaže povprečni uspeh maturantov, ki se giblje med ocenama 3 in 5 
(Statistični podatki splošne mature).  

 
Na uspešnost programiranja vpliva tudi predznanje iz programiranja. Zanimalo nas je, 
kakšno je predznanje programiranja študentov računalništva. Vprašanje je ponujalo več 

možnih odgovorov. Pri interpretaciji pa smo se odločili, da upoštevamo zadnje pridobljeno 
znanje pred vstopom na fakulteto (npr. če se je študent učil programiranja v osnovni in 

srednji šoli, smo pri interpretaciji upoštevali učenje v srednji šoli).  
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Tabela 16: Predznanje iz programiranja 

Predznanje iz programiranja  

 Število (N) Odstotek (%) 

 Nikoli nisem programiral 126 62,4 

Sam sem se učil programirati 18 8,9 

Programirati sem se učil v osnovni šoli 2 1,0 

Programirati sem se učil na izvenšolskih dejavnostih 6 3,0 

Programirati sem se učil v srednji šoli 40 19,8 

S programiranjem sem se ukvarjal že pred vstopom na 

fakulteto 
10 5,0 

Skupaj 202 100,0 

 

 

Grafikon 12: Predznanje iz programiranja 

Več kot polovica študentov (62,4 %) pred vstopom na fakulteto ni imela predhodnega 
znanja iz programiranja, 40 študentov (19,8 %) se je učilo programirati v srednji šoli ali že 
prej, 18 študentov (8,9 %) se je samostojno lotilo učenja programiranja, deset študentov (5 

%) se je ukvarjalo s programiranjem že pred vstopom na fakulteto, šest (3 %) se jih je učilo 
programiranja pri izvenšolskih dejavnostih in le dva (1 %) študenta sta se učila 

programiranja v osnovni šoli. Po pričakovanjih več kot polovica študentov nima 
predhodnih izkušenj iz programiranja.  
 

Študente smo spraševali tudi, kako pomembno se jim zdi programiranje za poklic, ki ga 
nameravajo opravljati, in kako pomembno se jim zdi znanje matematike (na nivoju mature) 

za uspešno učenje programiranja. Odgovarjali so lahko na 4-stopenjski lestvici: 1-
nepomembno, 4-zelo pomembno. 

62% 
9% 

1% 

3% 

20% 

5% 

Predznanje iz programiranja 

Nikoli nisem 
programiral 

Sam sem se učil 
programirati 

Programirati sem se učil 
v osnovni šoli 

Programirati sem se učil 
na izven šolskih 

dejavnostih 
Programirati sem se učil 
v srednji šoli 

S programiranjem sem 
se ukvarjal že pred 

vstopom na fakulteto 
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Tabela 17: Mnenje študentov o pomembnosti programiranja za poklic, ki ga nameravajo opravljati  

Pomembnost programiranja za poklic 

 Število (N) Odstotek (%) 

 Nepomembno 5 2,5 

Manj pomembno 14 6,9 

Srednje pomembno 57 28,2 

Pomembno 126 62,4 

Skupaj 202 100,0 

 

Več kot polovica študentov (62,4 %) meni, da je programiranje pomembno za poklic, ki ga 
nameravajo opravljati. Le pet (2,5 %) študentov je bilo mnenja, da je programiranje 
nepomembno za poklic, ki ga nameravajo opravljati. Aritmetična sredina je 3,51, 

standardni odklon pa 0,74. 
 

Kot smo že navedli v teoretičnem delu, znanje matematike velja za enega od dejavnikov, ki 
pozitivno vpliva na uspešnost pri uvodnih predmetih iz programiranja. Zanimalo nas je, 
kako na to gledajo študenti. 

 
Tabela 18: Mnenje študentov o pomembnosti matematike za programiranje  

Pomembnost matematike za programiranje 

 Število (N) Odstotek (%) 

 Nepomembno 12 5,9 

Manj pomembno 61 30,2 

Srednje pomembno 85 42,1 

Pomembno 44 21,8 

Skupaj 202 100,0 

 

Prevladujoč delež (42,1 %) študentov meni, da je znanje matematike na nivoju mature 
srednje pomembno za uspešno učenje programiranja. Nekaj manj (30,2 %) jih je mnenja, 

da je manj pomembno, 21,8 % jih meni, da je pomembno, in le 5,9 % jih meni, da je 
nepomembno. Aritmetična sredina je 2,80, standardni odklon pa 0,85.  
 

Nas pa je zanimalo, ali lahko povežemo uspeh pri matematiki na splošni maturi z uspehom 
pri uvodnem predmetu iz programiranja. Postavili smo si naslednje raziskovalno vprašanje 

in oblikovali hipotezo: 
Ali je uspeh iz matematike pri splošni maturi povezan z uspehom pri uvodnem 

predmetu iz programiranja? 

H 2: Uspeh študentov pri matematiki na maturi je povezan z uspehom študentov pri 

uvodnem predmetu iz programiranja. 
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Tabela 19: Povezava med us pešnostjo pri  uvodnem predmetu iz programiranja in uspešnostjo pri 

matematiki na maturi 

 

Uspešnost matematike 

na maturi 

Uspešnost pri 

uvodnem predmetu 

iz programiranja 

Uspešnost matematike 

na maturi 

Pears. koef. kor. 1 ,268** 

α  ,000 

N 202 202 

Uspešnost pri 

uvodnem predmetu iz 

programiranja 

Pears. koef. kor. ,268** 1 

α ,000  

N 202 202 

**Korelacija je statistično pomembna na ravni α = 0.01  

 
Povezava med uspešnostjo pri uvodnem predmetu iz programiranja in uspešnostjo pri 
matematiki na maturi je pozitivna in šibka. Korelacija je statis tično pomembna na ravni α 

= 0,01. Hipotezo 2 potrdimo. 
  

Preverili smo tudi, ali se med skupinama študentov Pedagoške fakultete ter Fakultete za 
računalništvo in informatiko pojavljajo razlike v mnenju o pomembnosti programiranja za 
poklic, ki ga nameravajo opravljati. Ker nismo imeli izpolnjenih pogojev za računanje    

preizkusa, smo uporabili Kullbackov 2Î preizkus. 

  
Tabela 20: Mnenje o pomembnosti programiranja za bodoči poklic glede na fakulteto 

 

Pomembnost programiranja za poklic 

Skupaj Nepomembno 

Manj 

pomembno 

Srednje 

pomembno Pomembno 

Fakulteta PEF N 3 7 25 10 45 

% 6,7%  15,6% 55,6% 22,2% 100,0% 

FRI N 1 6 23 99 129 

% 0,8%  4,7%  17,8% 76,7% 100,0% 

Skupaj  N 4 13 48 109 174 

% 2,3% 7,5% 27,6% 62,6% 100,0% 

 

 Vrednost g α 

Kullbackov 2Î 43,189 3 ,000 

Število (N) 174   

3 celice (0,0%) imajo teoretično frekvenco manjšo od 5. Minimalna 

teoretična frekvenca je 1,03. 

 
Vrednost Kullbackovega 2Î preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna na 

ravni α = 0 (2Î = 43,189, g = 3). V osnovni množici se glede mnenja o pomembnosti 
programiranja za poklic, ki ga nameravajo opravljati, pojavljajo razlike med študenti 
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Pedagoške fakultete ter študenti Fakultete za računalništvo in informatiko. Večini (76,7 %) 
študentov Fakultete za računalništvo in informatiko se zdi programiranje pomembno za 
poklic, ki ga nameravajo opravljati, medtem ko se to zdi pomembno le desetim (22,2 %) 

študentom Pedagoške fakultete. Pri študentih Pedagoške fakultete prevladuje mnenje, da je 
programiranje srednje pomembno za poklic, ki ga nameravajo opravljati (55,6 %). 

Ker je na Pedagoški fakulteti študij računalništva vedno vezan še z enim predmetom 
(dvopredmetni študij), se nam zdi nižji odstotek pri pomembnosti sprejemljiv. Poklicno pot 

študenti lahko nadaljujemo v različnih smereh, ki ne vključujejo znanja programiranja. 
 
 Preizkus znanja 

V preizkus znanja smo zajeli tri naloge, ki preverjajo analitično, abstraktno in algoritmično 

razmišljanje. Za lažji pregled rezultatov smo študente razdelili v tri kategorije. Vsaka 
naloga je bila sestavljena iz štirih trditev (drži, ne drži). Če je študent pravilno odgovoril na 
vse štiri trditve, si je zaslužil 3 točke, v primeru enega nepravilnega odgovora 2 točki, v 

primeru dveh ali več nepravilnih odgovorov pa 1 točko. Za tako točkovanje smo se 
odločili, ker se trditve pri vsaki nalogi povezujejo in le z večino pravilnih odgovorov lahko 

merimo razumevanje, ki ga naloga preverja.  Ker vsi študenti niso rešili preizkusa znanja, 
se nam je vzorec zmanjšal na 121 študentov.  

 

Tabela 21: Rezultati naloge, ki preverja analitično razmišljanje  

Analitično razmišljanje  

 Število (N) Odstotek (%) Veljaven odstotek (%) 

Točke 1 25 12,4 20,7 

2 27 13,4 22,3 

3 69 34,2 57,0 

Skupaj 121 59,9 100,0 

 Manjkajoči 81 40,1  

Skupaj 202 100,0  

 
Najmanj problemov so imeli študenti pri nalogi, s katero smo preverjali analitično 

razmišljanje. 69 (57 %) študentov je na vse štiri trditve odgovorilo pravilno, 27 (22,3 %) 
študentov je narobe odgovorilo pri eni trditvi, 25 (20,7 %) študentov pa je narobe 

odgovorilo pri več kot eni trditvi. Pričakovali smo, da bodo študenti uspešnejši pri tej 
nalogi. 
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Tabela 22: Povezava med uspešnostjo pri uvodnem predmetu iz programiranja in us pešnostjo pri 

nalogi, ki preverja analitično razmišljanje  

 

Uspešnost pri nalogi, ki 

preverja analitično 

razmišljanje 

Uspešnost pri 

uvodnem 

predmetu iz 

programiranja 

Uspešnost pri nalogi, ki 

preverja analitično 

razmišljanje 

Pears. koef. kor. 1 ,175 

α  ,054 

N 121 121 

Uspešnost pri uvodnem 

predmetu iz 

programiranja 

Pears. koef. kor. ,175 1 

α ,054  

N 121 202 

 
Povezava med uspešnostjo pri uvodnem predmetu iz programiranja in uspešnostjo pri 
nalogi, ki preverja analitično razmišljanje, je pozitivna in zanemarljiva (r = 0,175). 

Korelacija ni statistično pomembna.  
 

Tabela 23: Rezultati naloge, ki preverja abstraktno razmišljanje  

Abstraktno razmišljanje  

 Število (N) Odstotek (%) Veljaven odstotek (%) 

Točke 1 34 16,8 28,1 

2 46 22,8 38,0 

3 41 20,3 33,9 

Skupaj 121 59,9 100,0 

 Manjkajoči 81 40,1  

Skupaj 202 100,0  

 
Nekaj več problemov so imeli študenti pri nalogi, s katero smo preverjali abstraktno 

razmišljanje. Na vse trditve je pravilno odgovorilo le 41 (33,9 %) študentov. Vsaj tri 
pravilne trditve je imelo prevladujočih 46 (38 %) študentov, z več kot eno napako pa je 
bilo 34 (28,1 %) študentov.  
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Tabela 24: Povezava med uspešnostjo pri uvodnem predmetu iz programiranja in us pešnostjo pr i 

nalogi, ki preverja abstraktno razmišljanje  

 

Uspešnost pri nalogi, 

ki preverja abstraktno 

razmišljanje 

Uspešnost pri 

uvodnem predmetu 

iz programiranja 

Uspešnost pri nalogi, ki 

preverja abstraktno 

razmišljanje 

Pears. koef. kor. 1 ,341** 

α  ,000 

N 121 121 

Uspešnost pri uvodnem 

predmetu iz 

programiranja 

Pears. koef. kor. ,341** 1 

α ,000  

N 121 202 

**Korelacija je statistično pomembna na ravni α = 0.01  

 
Povezava med uspešnostjo pri uvodnem predmetu iz programiranja in uspešnostjo pri 

nalogi, ki preverja abstraktno razmišljanje, je pozitivna in šibka (r = 0,341). Korelacija je 
statistično pomembna na ravni α = 0,01.  
 

Tabela 25: Rezultati naloge, ki preverja algoritmično razmišljanje  

Algoritmično razmišljanje  

 Število (N) Odstotek (%) Veljaven odstotek (%) 

Točke 1 60 29,7 49,6 

2 39 19,3 32,2 

3 22 10,9 18,2 

 Skupaj 121 59,9 100,0 

  Manjkajoči 81 40,1  

Skupaj 202 100,0  

 

Najslabše so študenti rešili nalogo, s katero smo preverjali algoritmično razmišljanje. Kar 
60 (49,6 %) študentov se je zmotilo pri dveh ali več trditvah. 39 (32,2 %) študentov je 
rešilo nalogo z eno napako, brez napak pa le 22 (18,2 %) študentov.  
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Tabela 26: Povezava med uspešnostjo pri uvodnem predmetu iz programiranja in us pešnostjo pri 

nalogi, ki preverja algoritmično razmišljanje  

 

Uspešnost pri nalogi, ki 

preverja algoritmično 

razmišljanje 

Uspešnost pri 

uvodnem predmetu 

iz programiranja 

Uspešnost pri nalogi, 

ki preverja 

algoritmično 

razmišljanje 

Pears. koef. kor. 1 ,317** 

α  ,000 

N 
121 121 

Uspešnost pri 

uvodnem predmetu iz 

programiranja 

Pears. koef. kor. ,317** 1 

α ,000  

N 121 202 

**Korelacija je statistično pomembna na ravni α = 0.01  

 
Povezava med uspešnostjo pri uvodnem predmetu iz programiranja in uspešnostjo pri 

nalogi, ki preverja algoritmično razmišljanje, je pozitivna in šibka (r = 0,317). Korelacija 
je statistično pomembna na ravni α = 0,01.  
 

Tabela 27: Seštevek nalog, ki preverjajo analitično, abstraktno in algoritmično razmišljanje  

Seštevek vseh treh nalog  

 Število (N) Odstotek (%) Veljaven odstotek (%) 

Točke 3 12 5,9 9,9 

4 13 6,4 10,7 

5 18 8,9 14,9 

6 28 13,9 23,1 

7 20 9,9 16,5 

8 17 8,4 14,0 

9 13 6,4 10,7 

Skupaj 121 59,9 100,0 

 Manjkajoči 81 40,1  

Skupaj 202 100,0  

 

Vse tri naloge je brez napak rešilo le 13 (6,4 %) študentov. Največ študentov (13,9 %) je 
naloge rešilo s 6 točkami. 12 (5,9 %) študentov je doseglo minimalno število točk.  

 



46 
 

 

 
Grafikon 13: Histogram in Gaussova krivulja za skupno število točk pri vseh treh nalogah skupaj  

Kot lahko vidimo (Grafikon 13), se naš vzorec porazdeljuje približno po Gaussovi krivulji.  

Tabela 28: Aritmetična sredina in standardni odklon pri nalogah, ki preverjajo analitično, abstraktno 

in algoritmično razmišljanje  

 Število (N) Arit. sredina (  ) Std. odklon (σ) Min. Maks. 

Analitično razmišljanje 121 2,36 ,806 1 3 

Abstraktno razmišljanje  121 2,06 ,788 1 3 

Algoritmično razmišljanje  121 1,69 ,764 1 3 

Vse naloge skupaj 121 6,11 1,783 3 9 

 

Študenti so najbolje reševali nalogo, s katero smo preverjali analitično razmišljanje (   = 

2,36, σ = 0,806), malo slabše nalogo, s katero smo preverjali abstraktno razmišljanje (   = 
2,06, σ = 0,788), najslabše pa nalogo, s katero smo preverjali algoritmično razmišljanje (   
= 1,69, σ = 0,764). V skupnem seštevku vseh treh nalog so študenti v povprečju zbrali 6,11 

točk, s standardnim odklonom 1,783. V splošnem smo pričakovali boljše rezultate, saj so 
bile naloge sestavljene kot del poklicne usposobljenosti za študij računalništva in 
pričakovalo bi se, da jih znajo rešiti vsi študenti. Predvidevamo, da si študenti niso vzeli 

dovolj časa, da bi naloge temeljito preučili in pokazali svoje spretnosti, ki so potrebne za 
uspešno reševanje.  

 
Zanimalo nas je tudi, ali se pri študentih računalništva z leti programiranja izboljšuje 
analitično, abstraktno in algoritmično razmišljanje. Zato smo si postavili naslednje 

raziskovalno vprašanje: 
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Ali se, glede na letnik študija študentov, pojavljajo razlike pri uspešnosti reševanja 

nalog, ki preverjajo analitično, abstraktno in algoritmično razmišljanje?  

 

Da bi lahko odgovorili na raziskovalno vprašanje, smo za vsak letnik posebej izračunali 
aritmetično sredino  in standardni odklon doseženih točk pri vseh treh nalogah. Aritmetične 

sredine smo predstavili tudi grafično (Grafikon 14). Ker nimamo normalne porazdelitve 
podatkov, smo podatke rangirali in s pomočjo Kruskal-Wallis testa preverili, ali se med 
različnimi letniki pojavljajo statistično pomembne razlike v povprečnih dosežkih pri 

reševanju nalog, ki preverjajo analitično, abstraktno in algoritmično razmišljanje.  
 

Tabela 29: Us pešnost pri  reševanju nalog, ki preverjajo analitično, abstraktno in algoritmično 

razmišljanje glede na letnik študija 

 

Število 

(N) 

Arit. sredina 

(  ) 

Std. odklon 

(σ) 

Arit. sredina 

ranga (   ) 

Analitično 

razmišljanje 

1. letnik 31 2,19 ,910 55,39 

2. letnik 14 2,07 ,917 50,29 

3. letnik 19 2,11 ,809 49,84 

4. letnik 33 2,39 ,747 61,24 

Magisterij 24 2,92 ,282 83,00 

Skupaj 121 2,36 ,806  

Abstraktno 

razmišljanje 

1. letnik 31 1,74 ,815 47,97 

2. letnik 14 1,93 ,917 55,89 

3. letnik 19 2,00 ,667 58,24 

4. letnik 33 2,09 ,723 62,20 

Magisterij 24 2,54 ,658 81,35 

Skupaj 121 2,06 ,788  

Algoritmično 

razmišljanje 

1. letnik 31 1,39 ,667 47,82 

2. letnik 14 1,79 ,802 65,32 

3. letnik 19 1,58 ,692 57,16 

4. letnik 33 1,61 ,747 57,62 

Magisterij 24 2,21 ,721 83,19 

Skupaj 121 1,69 ,764  

 

 

Analitično 

razmišljanje 

Abstraktno 

razmišljanje 

Algoritmično 

razmišljanje 

   16,947 14,497 17,560 

g 4 4 4 

α ,002 ,006 ,002 

Kruskal Wallis Test 

Spremenljivka skupin: Uspešnost pri uvodnem predmetu iz 

programiran ja  
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Vrednost Kruskal-Wallis testa je statistično pomembna pri analitičnem razmišljanju (   = 
19,947, g = 4, α = 0,002), pri abstraktnem razmišljanju (   = 14,497, g = 4, α = 0,006) in 

pri algoritmičnem razmišljanju (   = 17,56, g = 4, α = 0,002). S tveganjem, manjšim od 1 

%, trdimo, da se med študenti različnih letnikov pojavljajo statistično pomembne razlike v 

povprečni uspešnosti pri nalogah, ki preverjajo analitično, abstraktno in algoritmično 
razmišljanje. Podatke lahko posplošimo na osnovno množico. Najbolje so naloge reševali 

študenti 5. letnikov oziroma študenti magistrskih študijskih programov, najslabše pa 
študenti 1. letnikov. Tudi post-hoc test je pokazal statistično pomembne razlike, kot je 
prikazano v Tabeli 30. 

 
Tabela 30: Post-hoc test Games-Howell: parne primerjave statistično pomembnih razlik  v povprečni 

uspešnosti pri problemskih nalogah, glede na letnik študija 

 

Letnik 

študija 

Letnik 

študija α 

Analitično 

razmišljanje 

1. letnik Magisterij ,002 

2. letnik Magisterij ,031 

3. letnik Magisterij ,003 

4. letnik Magisterij ,006 

Abstraktno 

razmišljanje 

1. letnik Magisterij 
,002 

Algoritmično 

razmišljanje 

1. letnik Magisterij ,001 

3. letnik Magisterij ,045 

4. letnik Magisterij ,027 

 

Grafikon 14: Us pešnost pri reševanju nalog, ki preverjajo analitično, abstraktno in algoritmično 

razmišljanje, glede na letnik študija 
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Znanje pri reševanju nalog, ki preverjajo analitično, abstraktno in algoritmično 
razmišljanje, tekom študija računalništva narašča. Študenti 5. letnikov oziroma magistrskih 
študijskih programov so se bolje odrezali pri nalogah kot študenti nižjih letnikov. 

Zanimivo je tudi, da so se študenti 2. letnika bolje odrezali pri nalogi, ki preverja 
algoritmično razmišljanje, kot študenti 3. in 4. letnika. Prav tako je zanimivo, da so se 

študenti 1. letnika bolje odrezali pri nalogi, ki preverja analitično razmišljanje, kot študenti 
2. in 3. letnika. 
 

Zanimala nas je tudi povezava med uspehom pri uvodnem predmetu iz programiranja ter 
uspehom pri reševanju nalog, ki preverjajo analitično, abstraktno in algoritmično 

razmišljanje. Postavili smo si naslednje raziskovalno vprašanje in oblikovali hipotezo: 
Ali je uspeh pri reševanju nalog, ki preverjajo analitično, abstraktno in algoritmično 

razmišljanje, povezan z uspehom pri uvodnem predmetu iz programiranja? 

H 3: Uspeh študentov pri reševanju nalog za preverjanje abstraktnega, algoritmičnega 

in analitičnega razmišljanja je povezan z uspehom študentov pri uvodnem predmetu iz 

programiranja. 

 
Povezave smo računali s Pearsonovim koeficientom korelacije. 

Tabela 31: Povezava med uspešnostjo pri uvodnem predmetu iz programiranja in us pešnostjo pri 

nalogah, ki preverjajo analitično, abstraktno in algori tmično razmišljanje  

 

Uspešnost pri nalogah, ki 

preverjajo analitično, 

abstraktno in algoritmično 

razmišljanje 

Uspešnost pri 

uvodnem 

predmetu iz 

programiranja 

Uspešnost pri nalogah, 

ki preverjajo analitično, 

abstraktno in 

algoritmično 

razmišljanje 

Pears. koef. kor. 1 ,366** 

α  ,000 

N 

121 121 

Uspešnost pri uvodnem 

predmetu iz 

programiranja 

Pears. koef. kor. ,366** 1 

α ,000  

N 121 202 

**Korelacija je statistično pomembna na ravni α = 0.01  

Povezava med uspešnostjo pri uvodnem predmetu iz programiranja in uspešnostjo pri 
nalogah, ki preverjajo analitično, abstraktno in algoritmično razmišljanje, je pozitivna in 

šibka (r = 0,366). Korelacija je statistično pomembna na ravni α = 0,01. Hipotezo 3 
potrdimo. 
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 Učni stili po Kolbu 
Tabela 32: Učni stili po Kolbu  

 Število (N) Odstotek (%) Veljaven odstotek (%) 

Učni stil divergentni 39 19,3 32,2 

akomodativni 21 10,4 17,4 

konvergentni 26 12,9 21,5 

asimilativni 35 17,3 28,9 

Skupaj 121 59,9 100,0 

 Manjkajoči 81 40,1  

Skupaj 202 100,0  

 

Glede na učne stile po Kolbu ima največ študentov divergentni učni stil (32,2 %), nato 
sledijo asimilativni (28,9 %), konvergentni (21,5 %) in nazadnje akomodativni učni stil 
(17,4 %).  

 
V skladu s Kolbovo teorijo se stil posameznika oblikuje v interakciji njegovih osebnostnih 

značilnosti in nagnjenj ter izkušenj med šolanjem. Glede na raziskave, ki jih je zbrala 
Barica Marentič-Požarnik v knjigi Izziv raznolikosti, med študenti pedagogike prevladuje 
divergentni učni stil, med študenti matematike in računalništva pa asimilativni učni stil 

(Marentič-Požarnik, 1995). Zato smo si postavili naslednje raziskovalno vprašanje in 
oblikovali hipotezo: 

Ali se med skupinama študentov Pedagoške fakultete ter študentov Fakultete za 

računalčništvo in informatiko pojavljajo razlike v učnih stilih po Kolbu?  

H 4: Med skupinama študentov Pedagoške fakultete ter študentov Fakultete za 

računalništvo in informatiko se pojavljajo razlike v učnih stilih po Kolbu. 

 
Tabela 33: Povezava študentov, glede na fakulteto in učni stil po Kolbu  

 

Učni stil 

Skupaj Divergentni Akomodativni Konvergentni Asimilativni 

Fakulteta PEF Število 14 7 5 6 32 

Odstotek  43,8% 21,9% 15,6% 18,8% 100,0% 

FRI Število 16 9 19 26 70 

Odstotek 22,9% 12,9% 27,1% 37,1% 100,0% 

 

 Vrednost g α 

   8,004
a 3 ,046 

Število (N) 102   

0 celic  (0,0%) ima teoretično frekvenco manjšo 

od 5. Minimalna teoretična frekvenca je  5,02. 

 
Vrednost    preizkusa hipoteze neodvisnosti je statistično pomembna (   = 8,004, g = 3, 

α = 0,046). Raziskovalno hipotezo potrdimo in s tveganjem 4,6 % trdimo, da se v osnovni 
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množici med študenti Pedagoške fakultete ter študenti Fakultete za računalništvo in 
informatiko pojavljajo statistično pomembne razlike v njihovih učnih stilih. Pri študentih 
Pedagoške fakultete prevladuje divergentni učni stil (43,8 %), pri študentih Fakultete za 

računalništvo in informatiko pa asimilativni učni stil (37,1 %). Pri študentih Pedagoške 
fakultete ima najmanj študentov konvergentni učni stil (15,6 %), pri študentih Fakultete za 

računalništvo in informatiko pa akomodativni učni stil (12,9 %). 

Na podlagi Kolbove teorije smo pričakovali razlike v učnih stilih pri študentih Pedagoške 

fakultete ter študentih Fakultete za računalništvo in informatiko. Dobljeni rezultati se nam 
zdijo smiselni. Zanimalo pa nas je tudi, kateri učni stil po Kolbu prevladuje pri študentih, 
ki so bili pri uvodnem predmetu iz programiranja bolj oziroma manj uspešni. Naše 

raziskovalno vprašanje se glasi: 
Kateri je prevladujoči učni stil po Kolbu pri študentih, ki so najuspešneje opravili 

uvodni predmet iz programiranja, in kateri pri študentih, ki so manj uspešno opravili 

uvodni predmet iz programiranja? 

 

Ker nimamo normalne porazdelitve podatkov, smo za izračun uporabili Kruskal-Wallis 
Test, s katerim bomo preverili, ali se med podskupinami vzorca (glede na učni stil) 

pojavljajo statistično pomembne razlike v povprečnih dosežkih pri uvodnem predmetu iz 
programiranja. 
 
Tabela 34: Povprečna us pešnost pri uvodnem predmetu iz programiranja glede na učne stile po Kolbu  

test Kruskal-Wallis 

 Učni stil Število (N) Arit. sredina ranga (   ) 

Uspešnost pri uvodnem 

predmetu iz programiranja 

Divergentni 39 55,56 

Akomodativni 21 56,12 

Konvergentni 26 68,65 

Asimilativni 35 64,30 

Skupaj 121  

 

 

Uspešnost pri uvodnem 

predmetu iz programiranja 

   3,304 

g 3 

α ,347 

 Kruskal Wallis Test 

Spremenljivka skupin: Učni stil 

 
Vrednost testa Kruskal-Wallis ni statistično pomembna (   = 3,304, g = 3, α = 0,347). 

Med skupinami študentov z različnimi učnimi stili se ne pojavljajo statistično pomembne  

razlike v povprečni uspešnosti pri uvodnem predmetu iz programiranja. Podatkov ne 
moremo posplošiti na osnovno množico, za vzorec pa lahko ugotovimo, da imajo najslabše 
povprečje v uspešnosti pri uvodnem predmetu iz programiranja študenti z divergentnim 

učnim stilom (    = 55,56), najboljše pa študenti s konvergentnim učnim stilom (    = 

68,65). 
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4.5.  NAPOVEDNO PODATKOVNO RUDARJENJE  

Za strojno učenje smo uporabili programsko orodje Weka, ki je prosto dostopno na uradni 
spletni strani http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/. Pri gradnji modelov smo uporabili 
naslednje metode: naivni Bayesov klasifikator, algoritem DecisionStump, algoritem J48 

(odločitveno drevo) in algoritem JRip (klasifikacijska pravila).  
 

4.5.1. OPIS ATRIBUTOV  

Naš vzorec je enak, kot smo ga opisali v začetku empiričnega de la. Karakteristike 
študentov smo predstavili z 18 atributi. Vrednosti nekaterih atributov smo glede na majhno 
število študentov smiselno združevali.  

1. Uspešnost pri uvodnem predmetu iz programiranja »uspesnostprog { 

nezadostno-dobro, pravdobro, odlicno }« 

Uspešnost pri uvodnem predmetu iz programiranja je naša c iljna spremenljivka. 

Tabela 35: Us pešnost pri  uvodnem predmetu iz programiranja  

 Število (N) Odstotek (%) 

 nezadostno-dobro 61 30,20 

pravdobro 70 34,65 

odlicno 71 35,15 

Skupaj 202 100,0 

Odločili smo se združiti vrednosti nezadostno, zadostno in dobro v eno vrednost, ki smo jo 

poimenovali »nezadostno-dobro«. Težava se je pojavila, ker je relativna frekvenca 
vrednosti zadostno le 2,5 %. Z združenimi vrednostmi smo dosegli, da ima ciljna 

spremenljivka porazdelitev (nezadostno-dobro: 61, pravdobro: 70, odlicno: 71), kar 
pomeni, da ima najbolj enostavni napovedni model, ki bi vedno napovedal najbolj 
frekventno vrednost ciljne spremenljivke (odlično), točnost 35,15 %. Vse, kar je višje od te 

vrednosti, je prispevek neodvisnih spremenljivk k točnosti napovednega modela.  

2. Spol »spol { zenski, moski }« (Glej Grafikon 3) 

3. Fakulteta »studij { PEF, FRI, FU/FE }«  

Tabela 36: Fakulteta 

 Število (N) Odstotek (%) 

 PEF 45 22,28 

FRI 129 63,86 

FU/FE 28 13,86 

Skupaj 202 100 

 

http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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Študente Fakultete za upravo in študente Fakultete za elektrotehniko smo združili v eno 
skupino in jo poimenovali »FU/FE«. 

4. Letnik študija »letnik { 1, 2, 3, 4, 5 }« (Glej Grafikon 5) 

5. Končana srednja šola »srednjasola { gim, veg/sts/eko }« 

Tabela 37: Končana srednja šola 

 Število (N) Odstotek (%) 

 gim 149 73,76 

veg/sts/eko 53 26,24 

Skupaj 202 100 

Združili smo študente, ki so obiskovali ali Elektrotehniško-računalniško strokovno šolo in 
Gimnazijo Ljubljana (Vegovo) ali različne srednje tehniške šole  ali različne ekonomske 
šole, ter skupino poimenovali »veg/sts/eko«. 

6. Matura »matura { splosna, poklicna }« (Glej Grafikon 7) 

7. Raven na maturi »maturanivo { os_nivo, v_nivo }« (Glej Tabelo 8) 

8. Izbirna predmeta na maturi »izbirni { mesano, druzboslovje, 

naravoslovje }«  

Tabela 38: Izbirna predmeta na maturi 

 Število (N) Odstotek (%) 

 mesano 59 29,21 

druzboslovje 68 33,66 

naravoslovje 75 37,13 

Skupaj 202 100 

Študente kategorije naravoslovje in naravoslovje-računalništvo smo združili v skupino 
naravoslovje, študente kategorije jezikoslovje smo združili z družboslovjem, študente, ki 

so na maturi izbrali en predmet iz naravoslovja in en predmet iz družboslovja, smo 
poimenovali »mesano«. 

9. Uspešnost na maturi »uspesnostmatura numeric« (Glej Tabelo 13) 

10. Uspešnost na maturi iz matematike »uspesnostmaturamat numeric« (Glej 
Tabelo 15) 

 

11. Predznanje programiranja pred vstopom na fakulteto »predznanje { 

nikoli, predznanje }« 
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Tabela 39: Predznanje programiranja pred vstopom na fakulteto 

 Število (N) Odstotek (%) 

 nikoli 126 62,38 

predznanje 76 37,62 

Skupaj 202 100 

Študente, ki so imeli kakršnokoli predznanje iz programiranja, smo združili v skupino 
»predznanje«. 

12. Mnenje študentov o pomembnosti programiranja za poklic, ki ga nameravajo 

opravljati »pomembnostprogpoklic { 1, 2, 3, 4 }« (Glej Tabelo 17)  
 

13. Mnenje študentov o pomembnosti znanja matematike za programiranje 

»pomembnostprogmat { 1, 2, 3, 4 }« (Glej Tabelo 18) 
 

14. Uspeh pri nalogi, ki preverja analitično razmišljanje »analiticno { 1, 2, 3 
}« (Glej Tabelo 21) 

 

15. Uspeh pri nalogi, ki preverja abstraktno razmišljanje »abstraktno { 1, 2, 3 

}« (Glej Tabelo 23) 
 

16. Uspeh pri nalogi, ki preverja algoritmično razmišljanje »algoritmicno { 1, 

2, 3 }« (Glej Tabelo 25) 
 

17. Seštevek točk pri nalogah, ki preverjajo analitično, abstraktno in algoritmično 

razmišljanje »vsotanalog numeric« (Glej Tabelo 27) 
 

18. Učni stil »ucnistil { akomodativni, konvergentni, asimilativni, 
divergentni }« (Glej Tabelo 32) 

 

4.5.2. OPIS PODATKOVNIH MNOŽIC 

Napovedne modele smo gradili na treh različnih datotekah. 

1. Prvotna podatkovna množica: V podatkovni množici smo zajeli vseh opisanih 18 
atributov in 202 primera študenta.  

2. Podatkovna množica brez manjkajočih odgovorov: Poskusili smo tudi gradnjo 

modelov na podatkovni množici, ki vsebuje primere študentov, ki so odgovorili na 
vsa vprašanja oziroma rešili vse teste. Datoteka vsebuje 18 atributov in 121 

primerov študentov.  
3. Podatkovna množica z atributi, ki se nanašajo na kognitivne modele in 

pristope: Zanimala nas je tudi klasifikacijska točnost modelov, če obdržimo samo 

atribute, ki se nanašajo na kognitivne modele in pristope. Obdržali smo naslednje 
atribute: analitično razmišljanje, abstraktno razmišljanje, algoritmično razmišljanje, 

učni stil in ciljno spremenljivko »uspešnost pri uvodnem predmetu iz 
programiranja«. Datoteka vsebuje pet atributov in 121 primerov.  
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4.5.3. PREDSTAVITEV NAJBOLJ TOČNIH MODELOV 

V nadaljevanju bomo na opisanih podatkovnih množicah med seboj primerjali 
klasifikacijske točnosti algoritmov: DecisionS tump, NaiveBayes, J48 in JRip ter 
predstavili najbolj točne modele.  

Najprej bomo predstavili klasifikacijske točnosti na prvotni podatkovni množici.  

Tabela 40: Klasifikacijske točnosti na prvotni podatkovni množici  

 

Najboljšo klasifikacijsko točnost 56,44 % smo dobili z algoritmom J48, najslabšo 
klasifikacijsko točnost 42,08 % pa z algoritmom DecisionStump. Ker ima algoritem 
DecisionStump opazno manjšo točnost od algoritma J48, lahko sklepamo, da je interakcija 

med vhodnimi spremenljivkami pomembna pri napovedovanju in pojasnjevanju uspeha pri 
programiranju. Ker ima algoritem NaiveBayes tudi nekoliko manjšo točnost od algoritma 

J48, lahko sklepamo, da predpostavka o neodvisnosti vhodnih spremenljivk ne drži.  
 

 Klasifikacijska točnost 

Večinski razred DecisionStump NaiveBayes J48 JRip 

35,15 % 42,08 % 51,49 % 56,44 % 50,99 % 
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Odločitveno drevo 2: Drevo zgrajeno na prvotni podatkovni  množici 

Velikost drevesa: 11 vozlišč 
Število listov: 7 

Algoritem J48 je za gradnjo Odločitvenega drevesa 2 uporabil štiri atribute: predznanje programiranja; mnenje študentov o pomembnosti 
programiranja za poklic, ki ga nameravajo opravljati; tip mature ter uspešnost na maturi.  

V korenu drevesa smo dobili atribut predznanje programiranja, kar pomeni, da v naši množici najbolje klasificira študente glede na uspešnost pri 
uvodnem predmetu iz programiranja. Dobljen rezultat se nam zdi precej logičen, saj so študenti brez predhodnih izkušenj v večini manj 
samozavestni in imajo nižja pričakovanja pri uspehu. To sta ugotovili tudi Nikolina Bubica in Ivica Boljat (2014), ki sta v s voji študiji dobili 

podobne rezultate. Pri uvodnem predmetu iz programiranja so se najbolje odrezali študenti, ki so imeli predznanje iz programiranja in so 
opravljali splošno maturo. Študenti, ki pa niso imeli predznanja iz programiranja in so bili mnenja, da je programiranje pomembno za njihov 

bodoči poklic, so uvodni predmet iz programiranja zaključili prav dobro. Torej bi lahko rekli, da so poleg predznanja eni boljših kazalcev 
uspešnosti pri programiranju prav navdušenost nad predmetom, zanimanje in motivacija za predmet. Uvodni predmet iz programiranja so prav 
dobro zaključili tudi študenti, ki niso imeli predznanja iz programiranja, vendar so bili mnenja, da je programiranje srednje pomembno za njihov 

bodoči poklic in so maturo pisali več kot 24 točk. Torej lahko posplošimo, da tudi dobro splošno predznanje iz srednje šole pozitivno vpliva na 
uspeh pri programiranju.  

V nadaljevanju bomo predstavili klasifikacijske točnosti na podatkovni množici, kjer smo izključili študente, ki niso odgovor ili na vsa vprašanja.
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Tabela 41: Klasifikacijske točnosti na podatkovni  množici brez manjkajočih odgovorov 

 Klasifikacijska točnost 

Večinski razred DecisionStump NaiveBayes J48 JRip 

45,45 % 41,32 % 48,76 % 59,50 % 52,89 % 

 

Tudi na podatkovni množici brez manjkajočih odgovorov smo najboljšo klasifikacijsko 
točnost 59,50 % dobili z algoritmom J48 in najslabšo klasifikacijsko točnost 41,32 % z 

algoritmom DecisionStump. Ker ima algoritem DecisionStump opazno manjšo točnost od 
algoritma J48, zopet lahko sklepamo, da je interakcija med vhodnimi spremenljivkami 
pomembna pri napovedovanju in pojasnjevanju uspeha pri programiranju. Ker ima 

algoritem NaiveBayes manjšo točnost od algoritma J48, lahko sklepamo, da predpostavka 
o neodvisnosti vhodnih spremenljivk ne drži.  
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Odločitveno drevo 3: Drevo, zgrajeno na podatkovni množici brez manjkajočih odgovorov  

Velikost drevesa: 21 vozlišč 

Število listov: 14 

Algoritem J48 je za gradnjo odločitvenega drevesa uporabil sedem atributov: mnenje študentov o pomembnosti programiranja za poklic, ki ga 

nameravajo opravljati; uspešnost na maturi; predznanje programiranja; fakulteta študija ; učni stil; izbirni predmeti na maturi in nazadnje spol. 
Kot lahko razberemo iz slike (glej Odločitveno drevo 3), smo v korenu dobili mnenje študentov o pomembnosti programiranja za poklic. Torej, 
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če študent vidi potencial v učenju programiranja, je to prav zagotovo ključ do uspeha. Za 
pozitivna kazalca sta se zopet izkazala predznanje iz programiranja in uspešnost na maturi. 
Glede na učni stil so se najbolje izkazali študenti s konvergentnim učnim stilom, kar 

potrjuje tudi raziskava, ki sta jo izvedla Pat Byrne in Gerry Lyons  (2001), kajti 
konvergentni učni stil se opira na sposobnost abstraktnega razmišljanja in aktivnega 

preizkušanja, ki sta pomembna za uspešno programiranje. 
 
Zanimalo nas je tudi, kateri kazalci bodo prevladovali, če obdržimo samo atribute, ki se 

nanašajo na kognitivne modele in pristope.  
 

Tabela 42: Klasifikacijske točnosti na podatkovni  množici z atributi, ki se nanašajo na kognitivne 

modele in pristope  

 Klasifikacijska točnost 

Večinski razred DecisionStump NaiveBayes J48 JRip 

45,45 % 44,63 % 42,15 % 52,89 % 56,20 % 

 

Največjo klasifikacijsko točnost 56,20 % smo dobili z algoritmom JRip, najslabšo 
klasifikacijsko točnost 42,15 % pa z algoritmom NaiveBayes. Ker ima algoritem 
NaiveBayes manjšo točnost od algoritma JRip, lahko sklepamo, da predpostavka o 

neodvisnosti vhodnih spremenljivk ne drži. Ker ima algoritem DecisionStump manjšo 
točnost od algoritma JRip, lahko sklepamo, da je interakcija med vhodnimi 

spremenljivkami pomembna pri napovedovanju in pojasnjevanju uspeha pri programiranju.  

 

 
 

Odločitvena pravila 2: Pravila, zgrajena na podatkovni množici, ki se nanaša na kognitivne modele in 

pristope 

Dobili smo tri odločitvena pravila. Če so študenti pri nalogah, ki preverjajo abstraktno in 

algoritmično razmišljanje, dosegli le 1 točko, so bili pri uvodnem predmetu iz 
programiranja najmanj uspešni. Študenti, ki imajo akomodativni stil učenja, so uvodni 

predmet iz programiranja opravili prav dobro, sicer odlično. Izmed atributov, ki smo jih 
obdržali, imata največji vpliv na uspešnost pri programiranju abstraktno in algoritmično 
razmišljanje. Gre za dva izmed temeljnih konceptov računalniškega razmišljanja po 

Selbyjevi in Woollardu (2014). 

Sedaj lahko odgovorimo tudi na naše zadnje raziskovalno vprašanje in potrdimo 

oblikovano hipotezo: 

Katere karakteristike študentov najbolj vplivajo na uspeh pri uvodnem predmetu iz 

programiranja? 

H 5: Obstajajo razlike v stopnji vpliva posameznih karakteristik študentov na uspeh pri 

uvodnem predmetu iz programiranja.  
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Izmed atributov, ki smo si jih izbrali, so se za najpomembnejše izkazali: 
 predznanje programiranja,  

 mnenje študentov o pomembnosti programiranja za poklic, ki ga nameravajo 
opravljati, 

 tip mature (splošna, poklicna), 
 uspešnost na maturi, 
 fakulteta študija,  

 učni stil, 
 abstraktno in algoritmično razmišljanje.  

 

Hipotezo potrdimo, saj obstajajo razlike v stopnji vpliva posameznih karakterist ik 
študentov na uspeh pri uvodnem predmetu iz programiranja.  
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5. ZAKLJUČEK 

V magistrskem delu smo predstavili problematiko modeliranja uspešnosti študentov pri 
predmetih iz uvoda v programiranje. Večina študentov prvega letnika smeri računalništvo z 

vezavami Pedagoške fakultete v Ljubljani se pri predmetu Uvod v programiranje prvič 
sreča s programiranjem. Študenti iz leta v leto kažejo slabe rezultate na prvih izpitnih 
rokih. Na podlagi tega problema smo znotraj poglavja Učenje programiranja podali pregled 

strokovne literature, ki analizira težave začetniškega programiranja. Najbolj pogosto 
uporabljen pristop pri poučevanju programiranja je reševanje problemov. Skozi 

problemske situacije se morajo programerji začetniki naučiti algoritmično razmišljati. 
Opisali smo tudi računalniško razmišljanje, ki vsebuje določene aspekte razmišljanj, 
prisotne pri reševanju matematičnih problemov. Ker ima vsak posameznik značilno 

kombinacijo učnih strategij, smo se odločili preizkusiti Kolbov model učnih modalitet in 
stilov. Skozi čas je bilo narejenih veliko različnih raziskav o opisanem problemu. Nekaj 

potencialnih karakteristik smo povzeli in izluščili pod predpostavko, da vplivajo na uspeh 
pri uvodnem predmetu iz programiranja: predhodne izkušnje s programiranjem, 
matematično znanje, ki ga je študent pokazal skozi preteklo izobraževanje, učni stili po 

Kolbu in naravoslovni interes. Poglavje Metode modeliranja podatkov smo namenili 
metodam strojnega učenja, ki so nam pomagale pri analizi podatkov.  

Z empiričnim delom smo raziskali karakteristike študentov, ki vplivajo na uspeh pri 
uvodnem predmetu iz programiranja. Ugotoviti smo želeli, katere karakteristike študentov 

so povezane med seboj in katere vplivajo na uspeh pri uvodnem predmetu iz 
programiranja. Med seboj smo primerjali skupini študentov Pedagoške fakultete ter 

Fakultete za računalništvo in informatiko  Univerze v Ljubljani. Izkazalo se je, da se med 
skupinama ne pojavljajo statistično pomembne razlike v povprečni uspešnosti pri uvodnem 
predmetu iz programiranja. Za vzorec pa lahko povemo, da imajo študenti Fakultete za 

računalništvo in informatiko boljše povprečje ocen pri uvodnem predmetu iz programiranja 
kot študenti Pedagoške fakultete. V osnovni množici se med skupinama pojavljajo tudi 

statistično pomembne razlike v njihovih učnih stilih. Pri študentih Pedagoške fakultete 
prevladuje divergentni učni stil, pri študentih Fakultete za računalništvo in informatiko pa 
asimilativni učni stil. Sicer se med skupinami študentov z različnimi učnimi stili ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike v uspešnosti pri uvodnem predmetu iz 
programiranja. Ker je kar nekaj raziskav opredelilo znanje matematike kot pomemben 

dejavnik, ki vpliva na uspeh pri uvodnem predmetu iz programiranja, nas je zanimalo, 
kako je s tem pri nas. Najprej nas je zanimala povezava med uspešnostjo pri uvodnem 
predmetu iz programiranja in izbiro nivoja opravljanja matematike na maturi. Izkazalo se 

je, da so študenti, ki so pisali matematiko na maturi na višjem nivoju, v povprečju bolj 
uspešni pri uvodnem predmetu iz programiranja. Povezava med uspešnostjo pri uvodnem 
predmetu iz programiranja ter uspešnostjo pri matematiki na maturi je pozitivna in šibka. 

Preverili smo tudi, kako na uspešnost pri uvodnem predmetu iz programiranja vplivajo 
izbirni predmeti na maturi. Rezultati kažejo, da so najbolje zaključili uvodni predmet iz 

programiranja študenti, ki so na maturi opravljali izbirna predmeta iz računalništva in 
naravoslovja, najslabše pa študenti, ki so na maturi opravljali dva družboslovna predmeta. 
Po pričakovanjih smo ugotovili, da več kot polovica študentov nima predhodnih izkušenj s 

programiranjem. Zadovoljni smo bili z mnenjem študentov, da se jim v večini zdi 
programiranje pomembno za bodoči poklic, medtem ko se jim zdi znanje matematike 

srednje pomembno. Pri preizkusu znanja se je izkazalo, da je povezava med abstraktnim in 
algoritmičnim razmišljanjem ter uspešnostjo pri uvodnem predmetu iz programiranja 
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pozitivna in šibka, medtem ko je povezava z analitičnim razmišljanjem zanemarljiva.  
Razlike se pojavljajo tudi v povprečni uspešnosti študentov različnih letnikov pri reševanju 
nalog, ki preverjajo analitično, abstraktno in algoritmično razmišljanje. Najbolje so naloge 

reševali študenti magistrskih študijskih programov, najslabše pa študenti 1. letnikov. 
Povezava med uspešnostjo pri omenjenih nalogah ter uspešnostjo pri uvodnem predmetu iz 

programiranja je pozitivna in šibka.  

V zadnjem delu empiričnega dela smo s pomočjo strojnega učenja predstavili različne 

napovedne modele, ki so pokazali, katere karakteristike študentov iz vzorca najbolj 
vplivajo na uspeh pri predmetih iz uvoda v programiranje. Napovedne modele smo gradili 
na treh različnih podatkovnih množicah oziroma domenah. Pri prvi podatkovni množici, 

kjer smo zajeli vse atribute, so se za najpomembnejše izkazali: predznanje programiranja, 
mnenje študentov o pomembnosti programiranja za bodoči poklic, tip mature, ki jo je 

študent opravljal, in uspešnost na maturi. Izmed vseh atributov atribut predznanje 
programiranja najbolje razdeli študente glede na uspešnost pri uvodnem predmetu iz 
programiranja. Dobljen rezultat se nam zdi precej logičen, saj so študenti brez predhodnih 

izkušenj v večini manj samozavestni in imajo nižja pričakovanja pri uspehu. Pri predmet ih 
uvodnega programiranja so se najbolje odrezali študenti, ki so imeli predznanje iz 

programiranja in so opravljali splošno maturo. Študenti, ki pa niso imeli predznanja iz 
programiranja in so bili mnenja, da je programiranje pomembno za njihov bodoči poklic, 
so predmet uvodnega programiranja zaključili prav dobro. Torej bi lahko rekli, da so poleg 

predznanja eni boljših kazalcev uspešnosti pri programiranju prav navdušenost nad 
predmetom, zanimanje in motivacija za predmet. Predmet uvodnega programiranja so prav 

dobro zaključili tudi študenti, ki niso imeli predznanja iz programiranja, vendar so bili 
mnenja, da je programiranje srednje pomembno za njihov bodoči poklic in so maturo pisali 
nadpovprečno oziroma več kot 24 točk. Torej lahko posplošimo, da tudi dobro splošno 

predznanje iz srednje šole pozitivno vpliva na uspeh pri programiranju. Pri drugi 
podatkovni množici, kjer smo odstranili študente, ki niso odgovorili na vsa vprašanja, so se 

za najpomembnejše atribute izkazali: mnenje študentov o pomembnosti programiranja za 
poklic, ki ga nameravajo opravljati, uspešnost na maturi, predznanje programiranja, 
fakulteta študija, učni stil, izbirni predmeti na maturi in nazadnje spol. Torej, če študent 

vidi potencial v učenju programiranja, to prav zagotovo pripomore k boljšemu uspehu. Za 
pozitivna kazalca sta se izkazala predznanje iz programiranja in uspešnost na maturi. Glede 

na učni stil so se najbolje izkazali študenti s konvergentnim učnim stilom. Konvergentni 
učni stil se opira na sposobnost abstraktnega razmišljanja in aktivnega preizkušanja, ki sta 
pomembna za uspešno programiranje. Pri tretji podatkovni množici, kjer smo obdržali le 

atribute, ki se nanašajo na kognitivne modele in pristope, so se za najpomembnejše 
karakteristike izkazali: abstraktno razmišljanje, algoritmično razmišljanje in učni stil. 

Izmed atributov, ki smo jih obdržali, imata največji vpliv na uspešnost pri programiranju 
abstraktno in algoritmično razmišljanje. To ugotovitev lahko interpretiramo v kontekstu 
razvoja računalniškega razmišljanja, saj gre za dva izmed temeljnih konceptov le-tega. 

Izmed vseh atributov, ki smo si jih izbrali, so se za najpomembnejše izkazali: predznanje 
programiranja, mnenje študentov o pomembnosti programiranja za bodoči poklic, tip 

mature, ki jo je študent opravljal, uspešnost na maturi, fakulteta študija, učni stil ter 
abstraktno in algoritmično razmišljanje.  
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7. PRILOGE 

Priloga 1: Vprašalniku o splošnih podatkih in osebnih karakteristikah študentov  

Pred vami je vprašalnik, s katerim želimo analizirati karakteristike, ki vplivajo na uspeh pri 

uvodnem predmetu iz programiranja. Prosim, če si vzamete nekaj minut časa in izpolnite 
vprašalnik. Vaši odgovori so anonimni.  

1. Spol: 

□ Moški 

□ Ženski 

 

2. Fakulteta, študijski program in smer študija: 

___________________________________________________________________ 

3. Letnik študija: 

□ 1. letnik 

□ 2. letnik 

□ 3. letnik 

□ 4. letnik (prva stopnja) 

□ 5. letnik ali Magistrski študijski program druge stopnje (1. ali 2. letnik) 

□ Drugo:  

________________________________________________________ 

 

4. Srednja šola, ki sem jo končal pred vstopom na fakulteto: 

___________________________________________________________________ 

5. Opravljal sem: 

□ Poklicno maturo 

□ Splošno maturo 

 

6. Matematika na maturi: 

□ Opravljal sem jo na osnovni ravni* 

□ Opravljal sem jo na višji ravni* 

□ Nisem jo opravljal 

 

7. Za predmet(a) izbirnega dela na maturi sem si izbral: 

___________________________________________________________________ 

8. Uspešnost na maturi 

 

Skupno število točk, ki sem jih dosegel na maturi:  

*Ocena, ki sem jo dosegel na maturi pri matematiki:  



 

 

 

9. Moje znanje iz programiranja pred vstopom na fakulteto: 

□ Nikoli nisem programiral 

□ Sam sem se učil programirati 

□ Programirati sem se učil v osnovni šoli 

□ Programirati sem se učil na izvenšolskih dejavnostih 

□ Programirati sem se učil v srednji šoli 

□ S programiranjem sem se ukvarjal že pred vstopom na fakulteto  

 

10. Zaključil sem uvodni predmet iz programiranja (PEF: Uvod v programiranje, FU: 

Osnove programiranja, FRI: Programiranje 1, …): 

□ Da* 

□ Ne 

 

11. Uvodni predmet iz programiranja sem opravil: 

 

 6 7 8 9 10 

V 1. izpitnem roku, z oceno:      

V 2. izpitnem roku, z oceno:      

V 3. izpitnem roku, z oceno:      

Drugo:      

 

12. Kako pomembno se mi zdi programiranje za poklic, ki ga nameravam opravljati: 

 

□ Nepomembno 

□ Manj pomembno 

□ Srednje pomembno 

□ Pomembno 

 

13. Kako pomembno se mi zdi znanje matematike (na nivoju mature) za uspešno 

učenje programiranja: 

 

□ Nepomembno 

□ Manj pomembno 

□ Srednje pomembno 

□ Pomembno 

  



 

 

Priloga 2: Preizkus znanja: analitično, abstraktno in algoritmično razmišljanje  

Pred vami so tri naloge, ki preverjajo analitično, abstraktno in algoritmično razmišljanje. 
Prosimo, če si vzamete dovolj časa, da naloge pozorno prebere te in ugotovite, katere 

trditve so pravilne oziroma nepravilne.  

1. Analitično razmišljanje  

 

 

Kdo laže in kdo govori resnico? Ustrezno označi, ali je trditev pravilna ali nepravilna. 

 DRŽI 
NE 

DRŽI 

a) Petra in Oskar lažeta, Matjaž govori resnico.    

b) Petra laže, Oskar in Matjaž govorita resnico.    

c) Matjaž laže, Petra in Oskar govorita resnico.    

d) Matjaž in Oskar lažeta, Petra govori resnico.   

 

  



 

 

2. Abstraktno razmišljanje  

Za dve besedi x in y lahko rečemo, da je beseda x del besede y. To zapišemo kot x ] y. 
 

Zgled: 
 

x = osen 
y = gosenica 

x ] y  

 
Če je x ] y in se beseda x začne s prvim delom besede y, to zapišemo kot začetek(x,y).  

Če je x ] y in se beseda x konča z zadnjim delom besede y, to zapišemo kot konec(x,y). 
 

Zgled: 

 

x = gos 

y = gosenica 

začetek(x,y)  

 
Ustrezno označi, katere trditve so pravilne oz. nepravilne za poljubne besede x, y in z?   
 

 DRŽI 
NE 

DRŽI 

a) Če x ] y in y ] x, potem sta x in y enaki besedi.    

b) Če x ] y in y ] z, potem velja tudi x ] z.    

c) Če velja začetek(x,y) in konec(y,z), potem lahko rečemo x ] z.    

d) Če velja začetek(x,y) in konec(x,y), potem sta x in y enaki besedi.    

 
 

  



 

 

3. Algoritmično razmišljanje  
 
Igrajmo se igro. Imamo vrečo, v kateri so modri, rumeni in rdeči bonboni ter štiri prazne 

skodelice, označene s številkami od 1 do 4. Ne da bi gledali, iz vreče potegnimo poljubno 
število bonbonov in jih nato enega po enega polagajmo v skodelice tako, da upoštevamo 

naslednja pravila: 
  
 Prvi izbrani bonbon lahko damo le v 1. skodelico, zadnji izbrani bonbon pa le v 4. 

skodelico. 
 Če želimo dati bonbon v 1. skodelico, mora biti modre barve, naslednji bonbon 

moramo dati v 2. skodelico.   
 Če želimo dati bonbon v 2. skodelico, mora biti rumene ali rdeče barve. Če je 

rumene barve, moramo naslednji bonbon dati v 1. ali 3. skodelico. Če je rdeče 

barve, moramo naslednji bonbon dati v 3. skodelico.    
 Če želimo dati bonbon v 3. skodelico, mora biti rdeče ali rumene barve. Če je rdeče 

barve, moramo naslednji bonbon dati v 3. skodelico. Če je rumene barve, moramo 
naslednji bonbon dati v 4. skodelico.   

 Če želimo dati bonbon v 4. skodelico, mora biti rumene barve in s tem zaključimo s 

polaganjem bonbonov v skodelice.    
 

Igra je končana, če v skodelice damo vse bonbone, ki smo jih izbrali. Katere trditve so 
pravilne oz. nepravilne, da bo igra uspešno zaključena?  
  

 
DRŽI 

NE 

DRŽI 

a) Ob začetku igre morajo biti v vreči vsaj štirje bonboni.   

b) Vsi modri bonboni morajo biti položeni v skodelico, preden 
položimo v skodelico rdeč bonbon.  

  

c) Med izbranimi bonboni mora biti vsaj toliko rumenih bonbonov, 

kolikor je modrih. 

  

d) Med izbranimi bonboni morajo biti rdeči bonboni.    

 

 

 

  



 

 

Priloga 3: Kolbov vprašalnik o učnih stilih 

Pred vami je vprašalnik, ki nam bo pomagal spoznati, kako se učite. V spodnji tabeli je 
devet vrstic s štirimi izrazi, ki označujejo različne pristope k študiju. Odgovarjate tako, da 

razvrstite besede v vsaki vodoravni vrstici. K besedi, ki vas osebno najbolje označuje, 
pripišite številko 4, k naslednji za vas najbolj značilni besedi 3, k naslednji 2 in 1 k tisti 

besedi, ki je najmanj značilna za vas oz. za vaš način učenja.  
 

4 – najbolj značilna za vas, 1 – najmanj značilna za vas 

 

1.  Razlikujem  Preizkušam  Sem angažiran  Sem praktičen 

2.  Dojemam  Iščem pomen  Analiziram  Sem nepristranski 

3.  Čutim  Gledam  Razmišljam  Delujem 

4.  Sprejemam  Tvegam  Ocenjujem  Zavedam se 

5.  
Delujem po 

občutku 
 Sem produktiven  Sem logičen  Sprašujem se 

6.  
Sem 

abstrakten 
 Opazujem  Sem konkreten  Sem aktiven 

7.  
Usmerjen v 

sedanjost 
 

Povezujem novo s 

prejšnjim 
 

Usmerjen v 

prihodnost 
 

Usmerjen v 

uporabnost 

8.  Izkušnja   Opažanje  Pojmotvornost  Eksperimentiranje  

9.  Intenziven  Zadržan  Razumski  Odgovoren 

 

Hvala za sodelovanje. Dodatna pojasnila o poteku raziskave in o rezultatih lahko dobite na 

elektronskem naslovu: klaudija.humar@gmail.com. Na vaša vprašanja bomo z veseljem 
odgovorili. 

  

mailto:klaudija.humar@gmail.com


 

 

Priloga 4: Klasifikacijske točnosti, glede na optimizacijo parametrov  

Z optimizacijo parametrov algoritma za gradnjo odločitvenih dreves J48 in algoritma za 
gradnjo klasifikacijskih pravil JRip smo poskušali najti povezavo med opisanimi atributi in 

uspešnostjo pri uvodnem predmetu iz programiranja. Z različnimi nastavitvami parametrov 
določenega algoritma pridemo do različnih velikosti in točnosti odločitvenih dreves in 

klasifikacijskih pravil.  

Pri gradnji odločitvenih dreves z algoritmom J48 smo spreminjali naslednje parametre: 

 binarySplits (binarno drevo): True in False; 
 reducedErrorPruning (rezanje drevesa z uporabo metode z manjšo napako): True in 

False; 
 unpruned (rezanje drevesa): True in False; 
 confidenceFactor (stopnja zaupanja pri rezanju odločitvenega drevesa): 0.01, 0.1, 

0.25, 0,5 in 0.75; 
 minNumObj (minimalno število primerov v listu drevesa): 1, 2, 5, 7, 10, 20 in 50.  

Pri gradnji klasifikacijskih pravil z algoritmom JRip smo spreminjali naslednje parametre:  
 checkErrorRate (preverjanje napake): True in False; 

 usePrunning (rezanje drevesa): True in False; 
 optimizations (optimizacija): 2, 5, 10, 20 in 50; 
 minNo (minimalno število primerov): 1, 2, 5, 7, 10, 20 in 50.  

 

Prvotna podatkovna množica  
(18 atributov, 202 zapisov) 

NaiveBayes: 51.49 % 

DecisionStump: 42.08 % 

J48: 

binarySplits: False 

reducedErrorPrunning: False 
unpruned: False 

confidenceFactor\minNumObj 1 2 5 7 10 20 50 

0.01 53.96 53.96 53.47 50.99 50 51.49 46.53 

0.1 51.49 53.96 56.44 54.46 52.97 54.46 46.53 

0.25 49.01 49.51 54.95 53.47 51.49 54.46 46.53 

0.5 45.54 46.04 53.47 52.48 51.49 54.46 46.53 

0.75 44.55 43.56 52.48 49.51 47.52 54.46 46.53 

binarySplits: True 

reducedErrorPrunning: False 

unpruned: False 

confidenceFactor\minNumObj 1 2 5 7 10 20 50 

0.01 42.08 42.08 46.53 48.51 48.51 51.98 52.97 

0.1 40.10 40.59 46.53 49.51 48.51 50.99 52.97 

0.25 38.61 40.10 46.04 47.03 47.03 52.48 52.97 

0.5 40.10 41.09 47.52 49.01 47.03 51.00 52.97 



 

 

0.75 38.12 43.56 46.53 49.01 46.04 51.00 52.97 

reducedErrorPrunning: True 

unpruned: False 

minNumObjects 1 2 5 7 10 20 50 

binarySplits: False 49.51 50 51.98 51.98 51.98 49.51 41.09 

binarySplits: True 44.06 47.52 47.03 48.02 48.51 50.50 39.11 

reducedErrorPrunning: False 

unpruned: True 

minNumObjects 1 2 5 7 10 20 50 

binarySplits: False 45.05 42.56 52.97 48.51 47.03 54.46 46.53 

binarySplits: True 38.12 42.57 46.53 48.02 45.54 51 52.97 

JRip 

checkErrorRate: True 

usePrunning: True 

optimizations\minNo 1 2 5 7 10 20 50 

2 44.06 44.06 48.51 48.02 50.99 39.60 34.65 

5 47.03 47.03 46.53 46.04 44.06 42.57 34.65 

10 47.52 47.03 49.51 48.51 46.53 43.07 34.65 

20 46.53 48.02 45.54 46.04 47.52 41.58 34.65 

50 47.52 47.03 46.53 48.02 47.52 42.57 34.65 

checkErrorRate: False 

usePrunning: True 

optimizations\minNo 1 2 5 7 10 20 50 

2 40.59 44.06 43.07 48.02 48.02 38.61 34.65 

5 47.52 48.02 49.01 45.05 48.51 42.08 34.65 

10 47.03 44.55 46.53 46.53 49.01 43.07 34.65 

20 46.04 45.05 44.06 47.03 49.01 43.07 34.65 

50 48.02 48.02 49.01 48.02 48.02 45.54 34.65 

checkErrorRate: False 

usePrunning: False 

minNo 1 2 
 

 
   

 
39.11 39.60 

 
 

   
 

  



 

 

Podatkovna množica brez manjkajočih odgovorov  
(18 atributov, 121 zapisov) 

NaiveBayes: 48.76 % 

DecisionStump: 41.32 % 

J48: 

binarySplits: False 
reducedErrorPrunning: False 

unpruned: False 

confidenceFactor\minNumObj 1 2 5 7 10 20 50 

0.01 52.07 54.55 57.85 45.45 45.45 38.84 52.07 

0.1 48.76 53.72 57.02 48.76 50.41 43.80 48.76 

0.25 50.41 55.37 58.68 50.41 47.93 43.80 50.41 

0.5 48.76 53.71 55.37 53.72 46.28 43.80 48.76 

0.75 47.12 52.89 55.37 53.72 47.93 43.80 47.12 

binarySplits: True 

reducedErrorPrunning: False 

unpruned: False 

confidenceFactor\minNumObj 1 2 5 7 10 20 50 

0.01 42.98 42.98 42.98 45.45 44.63 46.29 45.45 

0.1 33.88 38.02 40.50 47.12 47.93 46.28 42.98 

0.25 36.36 42.98 38.84 51.24 47.93 47.93 39.67 

0.5 36.36 42.98 37.19 49.59 50.41 49.59 39.67 

0.75 36.36 42.15 37.19 48.76 50.41 49.59 39.67 

reducedErrorPrunning: True 

unpruned: False 

minNumObjects 1 2 5 7 10 20 50 

binarySplits: False 59.50 59.50 55.37 52.89 52.89 46.28 45.45 

binarySplits: True 44.63 46.28 48.76 50.41 51.24 49.59 45.45 

reducedErrorPrunning: False 

unpruned: True 

minNumObjects 1 2 5 7 10 20 50 

binarySplits: False 47.12 53.72 55.37 53.72 49.59 43.80 42.98 

binarySplits: True 38.02 42.98 36.36 48.76 49.59 48.76 39.67 

JRip: 

checkErrorRate: True 

usePrunning: True 

optimizations\minNo 1 2 5 7 10 20 50 

2 45.45 47.12 43.80 43.80 44.63 45.45 45.45 

5 50.41 43.80 44.63 47.12 46.28 45.45 45.45 

10 47.93 45.45 43.80 45.45 49.59 45.45 45.45 

20 45.45 45.45 43.80 46.28 46.28 45.45 45.45 



 

 

50 44.63 44.63 48.76 52.07 52.89 45.45 45.45 

checkErrorRate: False 

usePrunning: True 

optimizations\minNo 1 2 5 7 10 20 50 

2 42.98 44.63 42.15 43.80 47.12 45.45 45.45 

5 47.12 46.28 45.45 45.45 47.93 45.45 45.45 

10 47.12 42.98 42.98 50.41 47.93 45.45 45.45 

20 44.63 46.28 44.53 44.63 47.93 45.45 45.45 

50 47.12 41.32 47.12 47.93 51.24 45.45 45.45 

checkErrorRate: False 

usePrunning: False 

minNo 1 2 
 

 
   

 
46.28 45.45 

 
 

   
 

Podatkovna množica z atributi, ki se nanašajo na kognitivne modele in pristope 

(5 atributov, 121 zapisov) 

NaiveBayes:  42.15 % 

DecisionStump:  44.63 % 

J48: 

binarySplits: False 

reducedErrorPrunning: False 

unpruned: False 

confidenceFactor\minNumObj 1 2 5 7 10 20 50 

0.01 45.45 45.45 45.45 45.45 45.45 45.45 45.45 

0.1 44.63 44.63 44.63 44.63 44.63 45.45 45.45 

0.25 46.28 46.28 46.28 46.28 46.28 44.63 45.45 

0.5 36.36 41.32 46.28 46.28 46.28 42.15 45.45 

0.75 32.23 30.58 42.15 46.28 44.63 42.15 45.45 

binarySplits: True 

reducedErrorPrunning: False 

unpruned: False 

confidenceFactor\minNumObj 1 2 5 7 10 20 50 

0.01 48.76 49.59 47.93 48.76 49.59 49.59 45.45 

0.1 52.89 52.07 47.12 49.59 48.76 51.24 45.45 

0.25 50.41 51.24 46.28 46.28 46.28 51.24 42.15 

0.5 47.93 46.28 47.93 46.28 39.67 51.24 42.15 

0.75 38.84 39.67 42.15 46.28 39.67 51.24 42.15 

reducedErrorPrunning: True 

unpruned: False 

minNumObjects 1 2 5 7 10 20 50 

binarySplits: False 43.80 42.15 43.80 43.80 44.63 43.80 45.45 



 

 

binarySplits: True 41.32 42.80 46.28 44.63 46.28 45.45 45.45 

reducedErrorPrunning: False 

unpruned: True 

minNumObjects 1 2 5 7 10 20 50 

binarySplits: False 32.23 30.58 42.15 46.28 44.63 42.15 45.45 

binarySplits: True 37.19 38.02 42.15 46.28 39.67 51.24 42.15 

JRip: 

checkErrorRate: True 

usePrunning: True 

optimizations\minNo 1 2 5 7 10 20 50 

2 47,93 48,76 52,89 54,55 47,12 45.45 45.45 

5 52,89 52,07 53,72 52,89 47,12 45.45 45.45 

10 52,89 52,89 53,72 54,55 50,59 45.45 45.45 

20 54,55 53,72 55,37 56,20 50,41 45.45 45.45 

50 54.55 54.55 54.55 56.20 53.72 45.45 45.45 

checkErrorRate: False 

usePrunning: True 

optimizations\minNo 1 2 5 7 10 20 50 

2 49.59 50.41 47.93 47.93 47.12 45.45 45.45 

5 49.59 49.59 52.89 53.72 48.76 45.45 45.45 

10 51.24 53.72 53.07 54.55 47.12 45.45 45.45 

20 51.24 53.72 52.07 54.55 50.41 45.45 45.45 

50 51.24 53.72 55.37 54.55 52.07 45.45 45.45 

checkErrorRate: False 

usePrunning: False 

minNo 1 
  

 
   

 
34.71 

  
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


