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POVZETEK  

 

Diplomsko delo vsebuje raziskavo algoritmičnega razmišljanja pri otrocih starih od 8 do 15 

let. V njem najprej opisujemo stopnje kognitivnega razvoja po Piagetu in kaj je algoritmično 

razmišljanje. Opisuje tudi, kako lahko algoritmično razmišljanje uporabljamo v vsakdanjem 

življenju in na katerih področjih lahko opazimo različne stopnje kognitivnega razvoja. Otroci 

so razdeljeni v dve starostni skupini: v mlajšo spadajo otroci stari od 8 do 11 let, starejšo pa 

sestavljajo otroci od 12 do 15 leta. 

Sestavili smo dve nalogi, ki sta osnovani na nalogah iz računalniškega tekmovanja Bober in 

od otrok zahtevata algoritmično razmišljanje. V raziskavi opazujemo razliko pri 

algoritmičnem razmišljanju starejših otrok v primerjavi z mlajšimi in razliko pri izbiri 

strategij za reševanje nalog. Zanimalo nas je, ali starejši uporabljajo več različnih in 

zahtevnejših strategij.  

Pri vseh primerih smo predvideli strategije, ki spadajo med zahtevnejše strategije. Starejši 

otroci so naloge reševali nekoliko boljše in pri tem uporabljali zahtevnejše strategije. Njihov 

izbor strategij se je zato tudi bolj ujemal s strategijami, ki smo jih predvideli kot 

najprimernejše strategije pri posamičnih primerih. 
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ABSTRACT 

 

This diploma thesis includes a research of an algorithmic thinking in children ages from 8 to 

15. In it we first describe the levels of cognitive development an what algorithmic thinking 

actually is. It also describes how we use algorithmic thinking in day to day life and in which 

areas we can notice different levels of cognitive development. Children are divided into two 

age groups, based on cognitive development of a psychologist Jean Piaget. First age group 

includes children from ages 8 to 11, which are in the following text called younger children. 

The second age group includes children from 12 to 15 years old, who are called older children 

in the following text. 

We assembled two assignment put together based on the tasks from a computer competition 

Bober, and they demand that children use algorithmic thinking. In the research we observe 

difference in algorithmic thinking of older children in comparison with younger children and 

the difference in choosing strategies for solving the tasks. We were interested if the older 

children use more different and difficult strategies.  

For every case in task we predicted a strategy which are difficult strategies. The older children 

solved the tasks a little better and used more difficult strategies. Consequently they used the 

predicted strategy we selected for each case more often. 
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1. UVOD 

Med različnimi teorijami, ki opisujejo stopnje kognitivnega razvoja pri otrocih, je 

najpogosteje uporabljena teorija psihologa Jean Piageta. Piaget (Labinowicz, 2010) je razvoj 

mišljenja razdelil na štiri osrednje stopnje: senzomotorična ali zaznavno-gibalna stopnja (od 

rojstva do dveh let), predoperativna ali predoperacionalna stopnja (od 2 do 7 let), konkretno 

logična stopnja (od 7 do 11 let) in formalno logična stopnja (od 11 let naprej). Prvi dve stopnji 

sta imenovani pripravljalni oziroma predlogični stopnji, zadnji dve stopnji pa sta stopnji 

naprednejšega, logičnega mišljenja. Ker se v diplomskem delu ukvarjamo z otroki starimi od 

8 do 15 let, se bomo v njej osredotočili le na zadnji stopnji, torej na konkretno logično in 

formalno logično stopnjo kognitivnega razvoja.  

V diplomskem delu bomo opazovali povezavo med stopnjo kognitivnega razvoja in 

algoritmičnim razmšljanjem. Cuny in sod (2010) je opredelil algoritmično razmišljanje kot 

miselni proces, ki vodi do formulacije problema in njegove rešitve v obliki, primerni za 

reševanje z računalnikom. Wingova (2006) kot spretnosti, ki jih zahteva algoritmično 

razmišljanje, našteva zmožnost razumevanja problema, iskanje strategij reševanja, ocenitve 

optimalne strategije in pravilno presojo, ali algoritem res reši problem ter ne nazadnje zapis 

algoritma, ki reši določen problem. Obenem poudarja, da ta pristop k reševanju problemov ne 

zahteva nujno uporabe računalnika, temveč gre le za formulacijo problema in rešitve v obliki, 

ki se uporablja v računalništvu, sicer pa je zmožnost algoritmičnega razmišljanja uporabna 

tudi sicer. 

Ni veliko raziskav o tem, kako se s kognitivnim razvojem veča zmožnost algoritmičnega 

razmišljanja. V diplomskem delu je predstavljena izvedba takšne raziskave z otroki starimi od 

8 do 15 let. Otroci so reševali dva problema. Sestavljena sta bila iz nalog, ki jih je mogoče 

reševati z različno zahtevnimi strategijami. 

V okviru diplomskega dela smo preverjali naslednji hipotezi: 
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• Pri algoritmičnemu razmišljanju lahko, podobno kot pri Piagetovih študijah z otroki, 

zaznamo različne faze razvoja. Pričakujemo, da bodo otroci tretje triade, ki so na 

formalno–logični stopnji po Piagetu, naloge reševali bolje od otrok iz druge triade, ki 

so na konkretno–logični stopnji. Konkretno, pričakujemo, da bodo otroci od 11 leta 

naprej uporabljali zahtevnejše strategije in s tem uspešnejše rešili naloge. 

• Zmožnosti algoritmičnega razmišljanja je mogoče analizirati s primernimi nalogami, 

ki jih je možno reševati z različno zahtevnimi strategijami. Diplomsko delo namreč 

predstavlja predvsem pilotno študijo, na podlagi katere želimo pripraviti širšo študijo v 

prihodnosti. 

V prijavi diplomskega dela smo predvideli tudi preverjanje hipoteze, da je otrokov izbor 

strategij, ki naj bi odražal njegovo zmožnost algoritmičnega razmišljanja, sovpada s stopnjo 

kognitivnega razvoja, kot jo pokaže primeren test. Tega nismo preverjali, saj je že samo 

reševanje nalog trajalo 30 – 45 minut. Zaradi tega smo uporabili zgoraj opisano delitev otrok 

po starosti, skladno s Piagetovo delitvijo, torej na skupino od 8 – 11 let (konkretno-logična 

stopnja) in 12 – 15 let (formalno-logična stopnja) kognitivnega razvoja. 

Poleg teh hipotez smo se tekom izvajanja pilotne študije zavedli, da naša raziskava temelji na 

predpostavki, da je možno za posamezne naloge določiti optimalne strategije, katere bodo 

uporabili predvsem starejši otroci, ki so na formalno logični stopnji. Predpostavko smo 

preverjali tako, da smo opazovali odvisnost med starostjo in verjetnostjo izbora predvidene 

strategije. 

 

Diploma je sestavljena iz dveh glavnih delov. Prvi opisuje teoretične osnove, torej stopnje 

kognitivnega razvoja po Piagetu ter definicijo in uporabnost algoritmičnega razmišljanja. 

Drugi del opisuje izvedeni poskus: naloge, postopek reševanja, njegove rezultate in njihovo 

analizo. 
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2. TEORETIČNI DEL 

V tem delu bomo podrobneje opisali stopnje kognitivnega razvoja po Piagetu, pri čemer se 

bomo posvetili predvsem konkretno-logični in formalno-logični stopnji. Nato bomo definirali 

algoritmično razmišljanje, spretnosti, na katerih temelji, in njegovo praktično uporabo.  

2.1. STOPNJE KOGNITIVNEGA RAZVOJA PO PIAGETU 

Piaget je razvoj otrokovega mišljenja razdelil na štiri osrednje stopnje, ki so spremenljive in 

povezane, lahko pa se tudi prekrivajo med seboj. 

Prva je senzomotorična ali zaznavno-gibalna stopnja (od rojstva do dveh let). Za otroke na tej 

stopnji je značilno, da izkušnje pridobivajo z gibanje in zaznavanjem okolice. Raziskuje 

okolje in poskuša ter se uči iz napak. Druga stopnja je predoperativna ali predoperacionalna 

stopnja (od 2 do 7 let). Zanjo je značilno, da otroci s pomočjo besed usvajajo nove pojme. 

Prav tako razvijajo predstave predmetov, vendar le v eno smer. Ne razumejo še povezave med 

spreminjanjem predmeta iz ene oblike v drugo. To prikaže znani primer prelivanja vode iz 

višjega in ožjega kozarca, v širšega in nižjega. Kljub temu, da pred otroki vodo prelijemo v 

drug kozarec in je količina vode enaka, otroci opazujejo le višino vode v kozarcu in o 

količinie vode sklepajo le po tem. V diplomskem delu se bomo osredotočili predvsem na 

zadnji stopnji kognitivnega razvoja. Tretja in četrta stopnja sta konkretno logična stopnja (od 

okvirno 7 do 11 let) in formalno logična stopnja (od približno 11 let naprej). (Labinowicz, 

2010) 

Otroci na konkretno logični stopnji razmišljajo logično, razumno in organizirano. Razumejo, 

da se nekatere stvari ohranjajo kljub temu, da se jim oblika spremeni. Probleme rešujejo 

logično, vendar so omejeni s fizično stvarnostjo in še nimajo razvitega abstraktnega mišljenja. 

Otroci razumejo, da se lahko neka količina spreminja, vendar le takrat, ko jim to prikažemo 

na konkretnem primeru. To prikaže primer, ko imamo dve enaki glineni kroglici. Ene kroglice 

ne spreminjamo, drugo pa spremenimo v klobaso in jih vprašamo, katera ima večjo količino 

gline. Otroci razumejo in znajo razložiti, da je v obeh predmetih enaka količina gline. Če 

otrokom primer le razložimo in jim zraven tega ne prikažemo, primera ne bodo uspeli rešiti. 

Ko posamezniki dosežejo formalno logično stopnjo mišljenja, pridobijo sposobnost 
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abstraktnega razmišljanja in lahko probleme rešijo tudi na bolj abstrakten način. (Labinowicz, 

2010) 

Piaget je stopnje kognitivnega razvoja opazoval na različnih področjih, predvsem 

matematičnih. Pregledoval je razumevanje števila, količine, meritev, itd. Preveril je tudi govor 

in opazil, da govor ne vpliva na logično mišljenje, saj bi bili v tem primeru prikrajšani ljudje s 

slabšimi govornimi zmožnostmi. Poleg naštetih tem se je Piaget dotaknil tudi prostorskih 

odnosov in ugotovil, da otroci pri šestih in sedmih letih lažje najdejo pot domov kot mlajši 

otroci. To se zgodi zato, ker šest in sedem letniki že začnejo razumevati prostorske odnose, 

koliko je neka pot dolga, kateri prostor je bolj oddaljen in koliko časa potrebujemo za neko 

pot. (Papalia, Wendkos Olds, Duskin Feldman, 2003) 

S področji računalništva in algoritmičnega razmišljanja se Piaget ni ukvarjal. Glede na njuno 

povezanost z logičnim mišljenjem in matematiko nas je zato zanimala povezava med 

kognitivnim razvojem otrok in algoritmičnim razmišljanjem. 

2.2. ALGORITMIČNO RAZMIŠLJANJE 

Algoritem je navodilo za reševanje nekega problema. Običajno gre za končno zaporedje 

ukazov, s katerimi, če jim sledimo v določenem vrstnem redu, opravimo nalogo oziroma 

rešimo problem. Algoritem ima lahko vhodne podatke in navadno vrne nek rezultat. 

Algoritem je natančno določen, biti mora končen in izvedljiv. Kako podrobno in natančno 

bomo zapisali zaporedje ukazov, je odvisno od tega, za koga bomo zapisali algoritem. Če ga 

bo izvajal računalnik, potem govorimo o računalniškem programu, ki mu moramo zelo 

natančno določiti vse korake. Če pa bo algoritem napisan za človeka, bo pogosto napisan 

mnogo bolj ohlapno. Primer algoritma iz vsakdanjega življenja je na primer navodilo za 

sestavljanje postelje, pri katerem predpostavljamo, da se določeni koraki, na primer odpiranje 

škatle, razumejo sami po sebi. 

S terminom algoritmično razmišljanje opisujemo miselne procese, ki vodijo v formuliranje 

problema v obliki, primerni za reševanje z algoritmom, in sestavljanje algoritma za njegovo 

reševanje (Cuny, 2010). Problem ni nujno matematičen ali tehničen, temveč lahko gre za 

problem iz vsakdanjega življenja, ki pa ga je možno sistematično opisati in rešiti. Algoritem 
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je lahko opisan v obliki programa ali v naravnem jeziku in ga lahko izvaja računalnik ali 

človek. 

Algoritmično razmišljanje torej ni isto kot programiranje; je predpogoj zanj, vendar je 

uporabno tudi drugje. Prav tako ne pomeni razmišljanja na enak način, na katerega razmišlja 

računalnik; računalnik zgolj izvaja algoritem, algoritmično razmišljanje pa je, nasprotno,  

sestavljanje, izvajanje in prilagajanje algoritma. Algoritmično razmišljanje je torej izrazito 

človeška veščina. 

Algoritmično razmišljanje združuje in nadgrajuje matematično in logično razmišljanje. Prav 

tako računalništvo s svojo formalnostjo motivira inženirsko razmišljanje. 

Pri reševanju zahtevnejših nalog algoritmično razmišljanje temelji na abstraktnem mišljenju 

in razstavljanjem na manjše probleme, ki jih znamo rešiti ter jih nato sestaviti v celoto. Z 

algoritmičnim razmišljanjem lahko preoblikujemo navidezno nov in težek problem v nek 

problem, ki ga znamo rešiti. Algoritmično razmišljanje obsega tudi razmišljanje o naravi in 

težavnosti problemov v smislu zahtevanega časa reševanja glede na zmožnosti stroja. Pomaga 

nam odgovoriti na vprašanje, kako težavnost problema narašča z njegovo velikostjo. 

Formalizira tudi koncepte hevrističnih, to je približnih algoritmov in metode, s katerimi lahko 

analiziramo oz. predvidimo kvaliteto z njimi pridobljenih rešitev. 

Značilnosti algoritmičnega razmišljanja so razumevanje in reševanje problemov, oblikovanje 

sistemov, razumevanje človeškega vedenja na podlagi računalništva ter raznolika miselna 

orodja. Papert (1980) poudarja pomen algoritmičnega razmišljanja za razvoj metakognicije, to 

je, samoopazovanja pri reševanju problemov. V svojem delu opisuje, kako so učenci prenašali 

veščine, pridobljene pri delu z računalnikom, na druga področja. Pri tem posebej izpostavlja 

razmišljanje o različnih možnih scenarijih, do katerih lahko pride ter iskanje in popravljanje 

napak. 

Wingova (2006) meni, da je zaradi splošne uporabnosti algoritmično razmišljanje veščina, v 

kateri bi se morali sistematično uriti vsi, ne samo računalnikarji, saj bi jo morali dodati med 

tako osnovna znanja, kot so branje, pisanje in računanje. Kot primere, v katerih je 

algoritmično razmišljanje spremenilo način razmišljanja na področjih, ki niso neposredno 

povezana z računalništvom, izpostavlja biologijo, kjer računalništvo ni uporabno zgolj kot 
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tehnologija za obdelavo velikih količin zbranih podatkov, temveč ima računalništvo vpliv tudi 

na način razmišljanja, saj lahko delovanje celice opisujemo s strukturami in algoritmi, ki 

izvirajo iz računalniških abstrakcij in metod. Na podoben način sta iskanje paralel med 

človekovim razmišljanjem in računalniško obdelavo podatkov, predvsem pa razvoj metod 

umetne inteligence, vplivali na razvoj kognitivne psihologije (Wing, 2006), ki mentalne 

procese opisuje na podoben način kot računalniško shranjevanje in procesiranje podatkov. 

Prav tako razvoj nano računalnikov vpliva na poglede kemikov, kvantni računalniki 

spreminjajo pogled na kvantno fiziko, računalniška teorija iger pa sestavljanje modelov v 

ekonomiji (Wing, 2006). 

 Vse te karakteristike algoritmičnega razmišljanja vsebujejo logično in abstraktno 

razmišljanje, kar jih povezuje tudi s Piagetevimi kognitivnimi stopnjami naprednejšega 

mišljenja. Otroci začnejo na konkretno logični stopnji razvijati logično razmišljanje in v 

formalno logični stopnji nadgradijo logično razmišljanje na abstraktno razmišljanje. 
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3. RAZISKAVA 

V tem poglavju bomo najprej opisali uporabljene naloge in potek poskusa. Sledi analiza 

rezultatov in razprava. 

3.1. POSKUSNI NALOGI 

Za preverjanje hipotez smo pripravili pilotno študijo. Pripravili smo dve nalogi, prirejeni po 

nalogah z računalniškega tekmovanja Bober iz leta 2014. Nalogi vsebujeta po dvajset 

primerov primerjanj dveh ogrlic oziroma grafov med seboj. Vsi otroci so dobili naloge v 

enakem naključnem vrstnem redu. 

Celotne pole z nalogami so v prilogah A in B. 

V opisu bomo predstavili obe nalogi, čeprav smo v nadaljnji raziskavi uporabljali le eno. 

Druga, neuporabljena, nam lahko namreč služi kot poučen zgled naloge, ki je preabstraktna in 

zato prezahtevna za tidve starostni skupini. 

Prva naloga se imenuje Ogrlice. 

Jan ima sestro Metko, ki ima zelo rada ogrlice. Jan ji je kupil veliko ogrlic. Preden jih podari 

Metki, ji zastavi eno nalogo. Jan ji pokaže 20 parov ogrlic. Želi, da mu Metka, za vsak par 

ogrlic pove, kako ve, da sta enaki oziroma v čem se ogrlici razlikujeta. Na koncu ima Metka 

lahko kar 40 novih ogrlic. Za lažje razumevanje, ji Jan pokaže, primer treh ogrlic. Prvi dve 

ogrlici sta enaki, saj je druga le obrnjena na glavo. Tretja ogrlica pa ni enaka prvima dvema. 

 

 

  

 

Druga naloga se imenuje Prijatelji. 
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Sanja je želela na predstavo povabiti 6 oseb. Ker je vedela, da se nekatere osebe ne razumejo 

med seboj, je želela narisati skico prijateljstev. Skica ji bo v pomoč pri posedanju prijateljev, 

da ne bo prišlo do prepira.  Za pomoč je prosila še tri druge prijatelje. Povedala jim je, kdo je 

prijatelj s kom. Ko so vsi narisali skice, so videli, da so prve tri skice pravilne, eden od 

prijateljev pa se je pri risanju zmotil. Če si predstavljaš, da so krogci osebe in črte 

prijateljstvo med povezanima krogoma, lahko opaziš, da se četrte skice ne da preoblikovati v 

nobeno izmed prvih treh skic, prve tri pa lahko preoblikuješ, v katero koli izmed njih.  

 

Spodaj je narisan še en primer prijateljstev, ki sta enaka. Na prvi pogled nista videti 

enaka, vendar lahko po dobrem premisleku vidiš, da sta. 

 

 

 

Naloge Prijatelji v analizi rezultatov nismo uporabili, saj otroci navodil, kljub dodatni razlagi, 

niso razumeli. Pri nalogi smo želeli, da otroci vidijo graf kot abstraktno ponazoritev 

prijateljstev, kjer je vozlišče oseba, povezava pa pomeni prijateljstvo med dvema osebama. Iz 

pogovora z otroki smo razbrali, da so si grafe predstavljali kot slike, ki so jih med seboj 

primerjali. Vozlišča so bili le krogi, povezave pa le črte, ki so tvorile različne like. Nekateri so 

v grafih poiskali podobnost z vsakdanjim življenjem in so grafe primerjali z živalmi in 

predmeti, na primer s psom, mišjo, hišo… Zaradi drugačne predstave otrok je ta naloga manj 

1 2 3 4 
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veljavna kot naloga Ogrlice, saj niso mogli uspeti odkriti strategij, ki smo jih predvideli. Zato 

se v nadaljevanju osredotočamo in analiziramo nalogo Ogrlice. 

Za nalogo Ogrlice smo predvideli pet možnih strategij reševanja. Opisane so spodaj. Za vsako 

od strategij smo sestavili nekaj primerov naloge, za katere smo menili, da zahtevajo to 

strategijo, oziroma je ta strategija zanje najprimernejša. Predvidene strategije so naslednje. 

PP, prvi pogled. Otrok določi različnost ali enakost ogrlic na prvi pogled oziroma brez 

zahtevnejših operacij, kot je preštevanje in opazovanje zaporedij. Primer, za katerega je bila 

določena ta strategija, je prikazan spodaj: na njem lahko na prvi pogled opazimo, da je desna 

ogrlica manjša kot leva, torej sta ogrlici različni. Strategija PP je primerna predvsem za očitno 

različne ogrlice, medtem ko primerov z očitno enakimi ogrlicami - torej skladnimi ogrlicami v 

enaki postavitvi - nismo sestavili. 

 

 

NV, najdaljša veriga. Štetje in primerjava najdaljše ali najkrajše verige biserov: ta strategija 

je bila predvidena za primere, kjer je najugodnejše pogledati najdaljšo ali najkrajšo verigo 

črnih ali belih biserov, kot pri spodnjem primeru. Tudi ta strategija je uporabna predvsem za 

ugotavljanje različnosti ogrlic, saj se dve ogrlici z različno dolgo daljšo verigo zagotovo 

razlikujeta, obratno pa ni nujno. 
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SKČ, skupine črnih.  Preverjanja in primerjava vseh (in ne le najdaljše) skupin črnih ali belih 

biserov. Ta strategija je podobna prejšnji, vendar zazna več različnih ogrlic. Spodnji ogrlici se 

razlikujeta, ker ima desna dve skupini po treh črnih biserov, leva pa le eno. 

 

O, obračanje. Obračanje ogrlice v mislih in primerjava z drugo ogrlico: ta strategija je bila 

predvidena pri primerih, kjer je razlika med ogrlicama zgolj v rotaciji ali zrcaljenju, kot kaže 

spodnji primer.  Za razliko od prejšnjih strategij je to strategija, s katero se prepričamo o 

enakosti ogrlic.  

 

Z, zaporedje. Sledenje zaporedju biserov na ogrlicah brez obračanja: strategija je uporabna 

pri primerih, kjer je potrebno ogrlice prezrcaliti (prek osi, ki ni navpična in vodoravna) in 

obrniti, kar si je težko predstavljati istočasno. V takšnih primerih je lažje izbrati eno skupino 
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biserov (na primer najdaljše istobarvno zaporedje) in opazovati zaporedje biserov, ki jim 

sledijo. 

 

Ob analizi rezultatov smo prepoznali še tri druge strategije, ki so jih uporabljali otroci. 

ŠV, štetje vseh. Primerjava števila biserov na obeh ogrlicah. 

ŠČ, štetje črnih. Štetje vseh črnih ali belih biserov na obeh ogrlicah. 

PR, primerjava. Primerjava ogrlic brez obračanja: otroci so pri tej strategiji pogledali en ali 

več delov ogrlice (na primer zgoraj na sredini) in na drugi ogrlici pogledali isto mesto ter tako 

določili ali sta ogrlici enaki ali različni. 

Prvi dve strategiji sta šibki strategiji za ugotavljanje različnosti, zadnja pa šibka strategija za 

ugotavljanje enakosti. 

Vsak izmed dvajsetih primerov je bil sestavljen z mislijo na določeno strategijo. To strategijo 

imenujemo predvidena strategija za ta primer. Predvidena strategija ni nujno optimalna v 

splošnem ali za določeno starostno skupino. 

3.2. POTEK RAZISKAVE 

Raziskavo smo izvedli v juliju in avgustu 2016. V njej je sodelovalo 19 otrok v starosti od 8 

do 15 let; in sicer 8 otrok starih do 11 let in 11 otrok starih 12 let in več. Testiranje je bilo 

individualno. Vsak otrok je najprej prebral navodila na poli. Nato so morali razložiti rešitev 

prvega, testnega primera, s čimer smo se prepričali, da nalogo razumejo. Nato so reševali obe 

nalogi z glasnim razmišljanjem, preko katerega smo lahko spremljali njihovo razmišljanje ter 

sledili njihovim odločitvam pri uporabi strategij. Če med njihovim reševanjem posameznega 

primera nismo uspeli razbrati strategije, smo jih vprašali, katero lastnost ogrlice so najprej 

pogledali. 
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Čas reševanja nalog ni bil omejen. Naloge so običajno reševali od 30 do 45 minut. 

Pogovore in glasna razmišljanja smo posneli ter jih kasneje analizirali in določili uporabljene 

strategije.  
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3.3. REZULTATI IN RAZPRAVA 

V prvem delu so predstavljeni vsi rezultati, pridobljeni v pilotni študiji. Najprej so 

predstavljeni različni grafi, ki prikazujejo rezultate otrok glede na uporabljene in predvidene 

strategije reševanja. V drugem delu primerjamo primere z enakimi ogrlicami, enaka primera 

ter primera o) in š). Nazadnje primerjamo še nekaj otrok med seboj. 

Tabela 1 vsebuje informacije o uporabljenih strategijah in pravilnosti rešitev. 

Tabela 1: Rezultati za nalogo Ogrlice 

OTROCI STAROST

š
te

v
ilo

 p
ra

v
iln

ih
 r

e
š

it
e

v

š
te

v
ilo

 u
p

o
ra

b
lje

n
ih

 p
re

d
v

id
e

n
ih

 s
tr

a
te

g
ij

b) č) a) d) e) g) l) m) p) r) s) c) i) k) n) o) h) j) f) š)

Otrok 1 8 12 2 PP ŠČ ŠV PR NV PR NV PP ŠČ ŠČ PR ŠČ PR PR PR PR PR ŠČ PR PR

Otrok 2 8 17 9 PP PR PP NV NV PR SKČSKČ PR PR SKČ PR PR O O O PR SKČ SKČ O

Otrok 3 9 20 13 PP PP NV NV NV SKČ NV NV SKČSKČ PR O O O O O O PR PR O

Otrok 4 9 17 11 ŠČ SKČ NV NV NV SKČ NV SKČSKČSKČ PR O O O O PR PR SKČ SKČ PR

Otrok 5 10 20 10 PP PP NV PR NV Z SKČ ŠČ SKČ NV PR O O PR Z O O Z PR O

Otrok 6 10 17 7 ŠČ PP ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ SKČSKČ PR SKČ ŠČ ŠČ PR O O O ŠČ PR SKČ O

Otrok 7 11 13 0 PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR

Otrok 8 11 16 2 PP ŠČ NV ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ

Otrok 9 12 20 10 ŠČ ŠČ NV NV NV ŠČ NV SKČSKČSKČ PR Z SKČ Z O O ŠČ PR Z Z

Otrok 10 12 14 0 ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ

Otrok 11 13 20 12 ŠČ PR ŠČ NV SKČ Z SKČSKČSKČ Z SKČ O O O O O O Z Z O

Otrok 12 13 20 15 PP PP NV NV SKČSKČ NV SKČSKČSKČSKČ PP O O O PR O Z Z Z

Otrok 13 13 18 14 PP PP PP NV NV SKČ NV SKČSKČSKČSKČ O SKČ O O O SKČSKČ Z O

Otrok 14 14 20 15 PP SKČ NV NV SKČSKČ NV SKČSKČSKČSKČ O O O O O O Z Z O

Otrok 15 14 18 12 PP PP ŠČ NV SKČ O Z SKČSKČ NV SKČ O O O O O O Z SKČ O

Otrok 16 14 20 15 PP PP NV NV SKČSKČSKČSKČSKČ NV SKČ O ŠV O O O O PR Z Z

Otrok 17 15 20 14 ŠČ ŠČ NV NV NV PR PR SKČSKČSKČSKČ O O O O O O Z Z O

Otrok 18 15 20 10 ŠČ SKČ NV NV NV SKČ NV SKČ PR NV SKČ O O O Z O O PR O O

Otrok 19 15 16 10 PP PR NV NV NV PR PR SKČSKČSKČSKČ PR PR PR O O PR PR PR O

19 19 19 18 15 18 17 19 19 19 19 14 14 16 16 15 14 17 16 16

11 7 11 13 10 7 5 13 12 9 10 10 9 12 13 13 0 6 7 3

število 

pravilnih 

rešitev

število 

uporabljenih 

predvidenih 

strategij

 

Stolpci predstavljajo vse primere iz naloge. Oznake od a) do š) predstavljajo primere, kot so 

označeni v polah (Priloga A). V tabeli so preurejeni v skupine z enako predvideno strategijo. 
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Strategije so pri tem urejene po predvideni težavnosti, kot jih naštevamo v prejšnjem 

razdelku.  

Vrstice predstavljajo otroke, urejene po starosti. Zgornji del tabele vsebuje otroke, stare do 

vključno 11 let, spodnji pa od 12 let naprej. Ta starostna meja ustreza starosti, pri katerih 

otroci predvidoma prehajajo v stopnjo formalno-logičnega razmišljanja (Labinowicz, 2010). 

V nekaterih izmed spodnjih analiz bomo zato otroke ločili v tidve skupini, ki smo jih 

poimenovali mlajši in starejši otroci. 

Uporabljene strategije v osrednjem delu tabele (PP, NV, SKČ, O, Z, ŠČ, ŠV in PR) so 

izpisane v odebeljenem tisku, če se ujemajo s predvideno strategijo. Celice tabele so 

osenčene, če je otrok nalogo rešil napačno. 

Pod vsakim primerom je zapisano, koliko otrok je ta primer pravilno rešilo in koliko otrok je 

uporabilo predvideno strategijo za določen primer. Pri obeh je največje možno število 19, 

kolikor je otrok. Podobno smo prešteli in v stolpce ob imena zapisali, kolikokrat so otroci 

pravilno rešili posamezno nalogo oz. zanjo uporabili predvideno strategijo. 

Odvisnost izbora predvidene strategije od starosti. Zanimalo nas je, ali je verjetnost izbora 

predvidene strategije odvisna od starosti otrok. Na vodoravni osi Grafa 1 je prikazana starost 

otrok, na vertikalni osi pa število uporabljenih predvidenih rešitev – teh je največ 20. Iz točk 

na Grafu 1, ki kažejo število uporabljenih predvidenih strategij, vidimo, da so starejši otroci 

praviloma dejansko večkrat uporabili te strategije kot mlajši. Ali do razlike pride, ker mlajši v 

splošnem izbirajo drugačne strategije od predvidenih ali pa le ne izbirajo zahtevnejših 

strategij, bomo opazovali v nadaljevanju. 

Ta rezultat nakazuje tudi objektivnost določanja predvidenih strategij, saj verjetnost izbora te 

strategije s starostjo narašča. Obenem moramo opozoriti, da ta analiza temelji na zelo 

majhnem vzorcu. 
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Graf 1: Uporaba predvidenih strategij 

 

 

Odvisnost pravilnosti reševanja od starosti. Kot je razvidno iz Tabele 1, ni velikega 

sovpadanja med starostjo in številom pravilno rešenih primerov. Če opazujemo otroke 

razdeljene na mlajše in starejše, je povprečno število pravilno rešenih nalog med mlajšimi 

16,6 in med starejšimi 18,6. Statistična razlika med njimi ni velika.  

Odvisnost pravilnosti reševanja od starosti glede na strategijo. Predpostavljamo, da bodo 

mlajši otroci slabše reševali naloge, za katere smo predvideli zahtevnejše strategije. 

Primerjavo po nalogah kaže Graf 2. Opazimo lahko, da so starejši pri primerih, kjer sta 

predvideni strategiji O in Z, uspešnejši kot mlajši otroci. 

Ta rezultat lahko razumemo tudi kot validacijo vrstnega reda zahtevnosti strategij.  
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Graf 2: Pravilnost rešenih primerov po starosti 

 

Izbiranje strategij glede na starost. Osnovna hipoteza naše raziskave je, da starejši otroci 

uporabljajo drugačne strategije kot mlajši. Različne pogostosti uporab strategij glede na 

starost kaže Graf 3. Na horizontalni osi so predstavljene vse strategije. Svetlejši, levi stolpec 

predstavlja mlajše otroke, temnejši pa starejše. Največjo razliko opazimo pri uporabi strategije 

PR, ki predstavlja preprosto, a šibko strategijo ugotavljanja enakosti, ki so jo večkrat uporabili 

mlajši otroci, in pri strategijah Z, O in NV, ki so jih večinoma uporabljali starejši.  

Graf 3: Uporabljanje strategij glede na starost 
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Primerjava uporabljenih in predvidenih strategij. Na Grafu 4 je prikazano razmerje med 

uporabljenimi in predvidenimi strategijami. Vsaka barva predstavlja posamezno uporabljeno 

strategijo. Na horizontalni osi so predvidene strategije, nad njimi pa so pravokotniki, ki 

prikazujejo, koliko otrok je uporabilo strategijo, ki se nahaja na vertikalni osi oz. je obarvana 

z določeno barvo. Višji ko je pravokotnik, večkrat je bila posamična strategija uporabljena v 

primeru z določeno predvideno strategijo. 

Vidimo lahko, da otroci ne glede na predvideno strategijo pogosto uporabljajo strategijo štetja 

črnih oz. belih (ŠČ). Predvidena strategija, ki je bila najpogosteje zamenjana z drugo 

strategijo, je zaporedje (Z). Namesto nje so pogosto uporabljali obračanje (O) in primerjanje 

(PR). Strategijo najdaljše verige (NV) so uporabljali v primeru, ko je bila predvidena 

strategija NV ali skupine črnih ali belih (SKČ). Strategije prvi pogled (PP) niso nikoli 

uporabili v primeru, ko je bila predvidena strategija Z.   

Graf 4: Razmerje med uporabljenimi strategijami in predvidenimi strategijami 

 

Primerjava uporabljenih in predvidenih strategij glede na starost. Po opazovanju gornje 

relacije nas je zanimalo, ali prihaja pri njej do razlik v starosti. Te smo dodali v Graf 5, v 
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katerem je vsak pravokotnik razdeljen še vertikalno glede na razmerje velikosti skupin otrok, 

ki so uporabili določeno strategijo pri določeni predvideni strategiji. 

Opazimo lahko, da so strategijo primerjanja (PR) namesto najdaljše verige (NV) uporabljali 

izključno mlajši otroci, skupine črnih (SKČ) namesto najdaljše verige pa izključno starejši. 

Podobne rezultate opazimo tudi pri ostalih predvidenih strategijah, kjer mlajši večkrat 

uporabljajo strategijo PR kot starejši. Strategijo zaporedja (Z) uporabljajo večinoma starejši, 

prav tako se to pokaže pri strategiji obračanja (O).     

Ponovno moramo opozoriti na majhnost vzorca, zaradi česar opažanja ne veljajo nujno za 

splošno populacijo.  

Graf 5: Primerjava uporabljene strategije z optimalno pri mlajših in starejših otroci 

 

Odvisnost med predvideno strategijo in pravilno rešenimi primeri. Poleg zgornjih 

opazovanj nas je zanimalo še razmerje med uporabljenimi in predvidenimi strategijami ter 
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pravilno in nepravilno rešitvijo. V Tabeli 2 so predstavljena razmerja za vsako strategijo 

posebej, Isti podatki so predstavljeni tudi v Grafu 6. Opazimo lahko, da so otroci primere, kjer 

je bila predvidena strategija obračanja (O), uporabili pa so strategijo primerjanja (PR), večkrat 

rešili nepravilno. Strategija skupin črnih (SKČ) se je izkazala za dobro strategijo, saj so otroci 

večinoma, ko so to strategijo uporabili, primer pravilno rešili.  

V Tabeli 3 pa je prikazana tabela za vse predvidene in nepredvidene strategije skupaj v 

odvisnosti od pravilne in nepravilne rešitve. Opazimo, da je nepravilna rešitev pri izbiri 

predvidene strategije malo verjetna, saj je verjetnost pravilne rešitve pri izbiri predvidene 

strategije enaka 98,34%. Verjetnost pravilne rešitve pri izbiri nepredvidene strategije je enaka 

85,48%. 

 

Tabela 2: Odvisnost med predvideno strategijo in pravilno rešenimi primeri 

UPORABLJENE STRATEGIJE

PREDVIDENE STRATEGIJE

PP   18 : 0   0 : 0    3 : 0      0 : 0        0 : 0       0 : 0    12 : 0      5 : 0   20 : 0  

NV  2 : 0 32 : 2    5 : 0    0 : 0     0 : 0     1 : 0    7 : 3   5 : 0  20 : 3 

SKČ   1 : 0    13 : 0     56 : 0     0 : 1    4 : 0      0 : 0    16 : 2     21 : 0   55 : 3 

O   1 : 0   0 : 0  2 : 0  56 : 1   4 : 0   1 : 0     9 : 3     3 : 15  20 : 18

Z   0 : 0     0 : 0      4 : 1    21 : 0    16 : 0      0 : 0       7 : 4    12 : 8  44 :13 

O Z

VSE STRATEGIJE 

RAZEN 

PREDVIDENE

PRŠČŠVPP NV SKČ

 

Tabela 3: Odvisnosti pravilnosti rešitve od izbora predvidene strategije 

SKUPAJ
PRAVILNA 

REŠITEV

NEPRAVILNA 

REŠITEV

PREDVIDENA 178 3

NEPREDVIDENA 159 37  
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Graf 6: Primerjava med predvidenimi in uporabljenimi strategijami glede na pravilno rešene primere

 

Analiza primerov z enakima ogrlicama. V nalogi z ogrlicami je bilo 7 primerov takšnih, da 

so bili pari ogrlic med seboj enaki. Tabela 4 kaže, da so bili zadnji primeri rešeni malo boljše. 

Prvi trije imajo 14 pravilnih odgovorov od 19, primer o) je 15 otrok rešilo pravilno, pri ostalih 

pa je pravilno odgovorilo 16 otrok. Če primerjamo število pravilnih odgovorov (zadnji stolpec 

v tabeli) in uporabljene strategije otrok, opazimo, da so Otrok 1, Otrok 7 in Otrok 19, ki so te 

primere rešili najslabše, pri nepravilnih odgovorih uporabili strategijo primerjanja (PR), ostali 

pa so v večini uporabili strategijo obračanja (O). Otrok 2, 8 in Otrok 19,15 sta reševanje 

izboljšala, saj sta oba pri prvih primerih reševala s strategijo primerjanja in rešila nepravilno, 

pri zadnjih pa sta strategijo reševanja zamenjala s strategijo obračanja in primere rešila 

pravilno. Tudi Otroku 4, 9 ni uspelo rešiti pravilno treh primerov, pri katerih je uporabila 

strategijo primerjanja. 
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Tabela 4: Primeri z enakimi ogrlicami 

enake ogrlice c) h) i) k) n) o) š)

uspešnost reševanja 14 14 14 16 16 15 16

Otrok 1, 8 ŠČ PR PR PR PR PR PR 0

Otrok 2, 8 PR PR PR O O O O 4

Otrok 3, 9 O O O O O O O 7

Otrok 4, 9 O PR O O O PR PR 4

Otrok 5, 10 O O O PR Z O O 7

Otrok 6, 10 ŠČ ŠČ PR O O O O 5

Otrok 7, 11 PR PR PR PR PR PR PR 0

Otrok 8, 11 ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ 7

Otrok 9, 12 Z ŠČ SKČ Z O O Z 7

Otrok 10, 12 ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ ŠČ 5

Otrok 11, 13 O O O O O O O 7

Otrok 12, 13 PP O O O O PR Z 7

Otrok 13, 13 O SKČ SKČ O O O O 7

Otrok 14, 14 O O O O O O O 7

Otrok 15, 14 O O O O O O O 7

Otrok 16, 14 O O ŠV O O O Z 7

Otrok 17, 15 O O O O O O O 7

Otrok 18, 15 O O O O Z O O 7

Otrok 19, 15 PR PR PR PR O O O 3

št. P

 

Primerjava posamičnih primerov. Pri primerih o) in š) (Tabela 5) so napačno odgovorili tisti 

otroci, ki so za reševanje uporabili strategijo primerjanja (PR), s katero niso obračali ogrlic in 

zaradi tega niso opazili enakosti. Podrobneje poglejmo primera glede na njihovo izbiro 

strategij. Če je otrok pri o) primeru uporabil strategijo obračanja (O), kar je tudi optimalna 

strategija, jo je redko zamenjal pri š) primeru. Tisti, ki so strategijo spremenili, pa iz strategije 

obračanja (O), kvečjemu spremenijo v strategijo zaporedja (Z). 

Tabela 5: Primerjava uporabljenih strategij pri primerih o) in š) 

Otrok1 Otrok 2 Otrok 3 Otrok 4 Otrok 5 Otrok 6 Otrok 7 Otrok 8 Otrok 9 Otrok 10 Otrok 11 Otrok 12 Otrok 13 Otrok 14 Otrok 15 Otrok 16 Otrok 17 Otrok 18 Otrok 19
pravilna 

strategija

o) PR O O PR O O PR ŠČ O ŠČ O PR O O O O O O O O

š) PR O O PR O O PR ŠČ Z ŠČ O Z O O O Z O O O O

 

Primera c) in k) (Tabela 6) je zanimivo primerjati zato, ker sta enaka, vendar so bili otroci pri 

reševanju različno uspešni. Primer c) je pravilno rešilo 14 otrok, k) primer pa 16 otrok. Otrok 

2 in Otrok 10, ki sta naredila napako pri primeru c), sta pravilno rešila primer k), vendar je le 

Otrok 2 spremenil tudi strategijo, in sicer iz strategije primerjanja (PR) v strategijo obračanja 
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(O), kar pokaže napredek pri opazovanju ogrlic. Pri Otroku 10 se strategija ne spreminja in 

glede na to, da je le štel črne bisere, lahko iz tega predvidevam, da se je pri c) primeru zmotil 

pri štetju. Največ otrok je uporabilo strategijo obračanja, kar je tudi predvidena pravilna 

strategija. 

Tabela 6: Primerjava primera c) in k) 

Otrok1 Otrok 2 Otrok3 Otrok4 Otrok5 Otrok6 Otrok7 Otrok8 Otrok9 Otrok10 Otrok11 Otrok12 Otrok13 Otrok14 Otrok15 Otrok16 Otrok17 Otrok18 Otrok19
pravilna 

strategija

c) ŠČ PR O O O ŠČ PR ŠČ Z ŠČ O PP O O O O O O PR O

k) PR O O O PR O PR ŠČ Z ŠČ O O O O O O O O PR O  

Primerjava posamičnih otrok. Pri Otroku 1 in Otroku 2 (Tabela 7) lahko opazimo razliko 

pri uspešnosti reševanja. Otrok 1 je primere reševal slabše kot Otrok 2. Pri Otroku 2 opazimo, 

da je med reševanjem spremenila strategije reševanja. Zadnjih 10 primerov je rešila pravilno, 

uporabljala pa je težje strategije, to sta strategija obračanja (O) in skupine črnih ali belih 

(SKČ). Pri Otrok 1 takšnega napredka ne opazimo. Posledično je Otrok 2 pri zadnjih primerih 

izbrala več predvidenih strategij reševanja kot Otrok 1. 

Tabela 7: Primerjava med pravilnostjo reševanja in izborom strategij pri Otroku 1 in Otroku 2 

a) b) c) č) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) r) s) š)

Otrok 1, 8 ŠV PP ŠČ ŠČ PR NV PR PR PR PR ŠČ PR NV PP PR PR ŠČ ŠČ PR PR

Otrok 2, 8 PP PP PR PR NV NV SKČ PR PR PR SKČ O SKČ SKČ O O PR PR SKČ O

pravilna 

strategija
NV PP O PP NV NV Z SKČ Z O Z O SKČ SKČ O O SKČ SKČ SKČ Z

 

Tabela 8 kaže uporabljene in  predvidene strategije pri starejših otrocih. Proti koncu naloge so 

vsi otroci uporabljali zahtevnejše strategije in s tem tudi predvidene strategije. Pri začetnih 

primerih lahko pri nekaterih opazimo nekaj lažjih strategij, kot so strategije primerjanja (PR), 

štetja črnih (ŠČ) in celo štetja vseh biserov (ŠV). Nekaj primerov je tudi takšnih, kjer so vsi 

otroci uporabili predvideno strategijo za reševanje primera, nekaj pa je takšnih, kjer so v 

večini izbrali predvideno strategijo, tisti, ki je niso, pa so uporabili eno od zahtevnejših 

strategij in pravilno rešili primer. To je razumljivo, saj lahko za posamezni primer uporabimo 

različne strategije.  
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Tabela 8: Primerjava uporabljenih in predvidenih strategij med otroci starimi 13 - 15 let 

IME a) b) c) č) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) r) s) š)

Otrok 11, 13 ŠČ ŠČ O PR NV SKČ Z Z O O Z O SKČ SKČ O O SKČ Z SKČ O

Otrok 12, 13 NV PP PP PP NV SKČ Z SKČ O O Z O NV SKČ O PR SKČ SKČ SKČ Z

Otrok 13, 13 PP PP O PP NV NV Z SKČ SKČ SKČ SKČ O NV SKČ O O SKČ SKČ SKČ O

Otrok 14, 14 NV PP O SKČ NV SKČ Z SKČ O O Z O NV SKČ O O SKČ SKČ SKČ O

Otrok 15, 14 ŠČ PP O PP NV SKČ SKČ O O O Z O Z SKČ O O SKČ NV SKČ O

Otrok 16, 14 NV PP O PP NV SKČ Z SKČ O ŠV PR O SKČ SKČ O O SKČ NV SKČ Z

Otrok 17, 15 NV ŠČ O ŠČ NV NV Z PR O O Z O PR SKČ O O SKČ SKČ SKČ O

Otrok 18, 15 NV ŠČ O SKČ NV NV O SKČ O O PR O NV SKČ Z O PR NV SKČ O

Otrok 19, 15 NV PP PR PR NV NV PR PR PR PR PR PR PR SKČ O O SKČ SKČ SKČ O

pravilna 

strategija
NV PP O PP NV NV Z SKČ Z O Z O SKČ SKČ O O SKČ SKČ SKČ Z
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4. RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK 

Raziskovali smo povezavo med algoritmičnim razmišljanjem in kognitivnim razvojem, 

natančneje po konkretno in formalno logičnih stopnjah kognitivnega razvoja, kot ju je 

definiral Jean Piaget (1969). V okviru diplomskega dela smo izvedi pilotno študijo, katere 

namen je bil predvsem ugotoviti, kako zastaviti naloge v širši študiji, s katero bomo lahko 

odgovorili na vprašanja zastavljena v uvodu. 

Pilotna študija je poleg tega že pokazala nekaj zanimivih rezultatov, pri čemer moramo 

posvariti, da zaradi majhnega vzorca niso nujno zanesljivi. Iz istega razloga smo rezultate 

analizirali predvsem grafično in ne s statističnimi testi, ki zaradi majhnosti vzorca ne bi 

pokazali prave slike. 

• Otroci, ki so, glede na svojo starost, na formalno logični stopnji kognitivnega razvoja 

so naloge reševali uspešneje od mlajših otrok, ki so na konkretno logični stopnji 

kognitivnega razvoja. 

• Starejši otroci so uporabljali več zahtevnejših algoritmičnih strategij in so večkrat 

izbrali predvideno strategijo. 

Glede na zgornje podatke lahko sklepamo, da je algoritmično razmišljanje v neki meri 

povezano s stopnjami kognitivnega razvoja, kot jih opisuje Piaget. Starejši otroci so 

uporabljali zahtevnejše strategije, ki zahtevajo več abstraktnega razmišljanja, kar pa je tudi 

značilno za otroke na formalno logični stopnji.  

Večja uspešnost reševanja ni nujno posledica boljšega izbora strategij, oziroma odkrivanja 

boljših strategij. Možno je, da mlajši otroci ne bi pravilno rešili primerov, ki zahtevajo boljše 

strategije tudi, če bi jih naučili uporabljati zahtevnejše strategije, saj so zanje morda 

prezahtevne. Tega poskusa v študiji nismo naredili. 

Povprečna razlika v pravilnosti reševanja je dve nalogi od dvajsetih, kar lahko pripišemo 

naključju. Hipoteze, da starejši izbirajo drugačne strategije, nismo statistično testirali, ker 

vzorec za to ni dovolj velik. 

Prvo hipotezo, to je, različno uspešnost reševanja in izbora hipotez, smo torej potrdili na 

izbranem vzorcu, posploševanje na populacijo pa bo zahtevalo večji vzorec. 
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Druga hipoteza se je nanašala na način izvedbe študije: predpostavili smo, da je možno s 

takšnimi nalogami opazovati razvoj zmožnosti algoritmičnega razmišljanja. Dodatna 

predpostavka, ki izvira iz načina izvedbe študije, je, da lahko za vsako nalogo predvidimo 

najprimernejšo strategijo. Tudi to hipotezo smo z zgornjimi opazkami – in v okviru zgornjih 

omejitev – potrdili. 

Ugotovili smo, da ena od sestavljenih nalog ni primerna, saj je otroci niso dovolj dobro 

razumeli. V večji študiji jo bomo zato izpustili. Videli smo tudi, da zahteva reševanje nalog 

nekoliko preveč časa, poleg tega pa se otroci naveličajo reševanja ene in iste naloge. 

Raziskava nam je – predvsem preko pogovorov z otroki – omogočila vpogled v način, na 

katerega razmišljajo otroci in nam pokazala tri dodatne strategije, ki so jih uporabljali. S tem 

vpogledom si lahko pomagamo pri sestavljanju nadaljnjih nalog. Otroci z razumevanjem 

naloge Ogrlice niso imeli večjih težav, vendar bo potrebno besedila skrajšati, da se izognemo 

ustnim razlagam naloge. Poleg strategij bi bilo zanimivo tudi meriti čas reševanja, ki ga 

porabijo za naloge in primerjati, če se glede na starost razlikujejo. Kot smo videli, je zanimivo 

opazovati, ali se otroci pri reševanju primerov učijo novih strategij. V večji študiji bomo zato 

povečali število enakih primerov. 
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PRILOGA A: NALOGA OGRLICE 

Jan ima sestro Metko, ki ima zelo rada ogrlice. Jan ji je kupil veliko ogrlic. Preden jih 

podari Metki, ji zastavi eno nalogo. Jan ji pokaže 20 parov ogrlic. Želi, da mu Metka, za 

vsak par ogrlic pove, kako ve, da sta enaki oziroma v čem se ogrlici razlikujeta. Na koncu 

ima Metka lahko kar 40 novih ogrlic. Za lažje razumevanje, ji Jan pokaže, primer treh 

ogrlic. Prvi dve ogrlici sta enaki, saj je druga le obrnjena na glavo. Tretja ogrlica pa ni 

enaka prvima dvema. 

 

 

 

a) 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta ogrlici enaki, oziroma v čem se ogrlici razlikujeta. 

Odg.: ________________________________________________________________ 

 

b) 

 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta ogrlici enaki, oziroma v čem se ogrlici razlikujeta. 

Odg.: ________________________________________________________________ 
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c) 

 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta ogrlici enaki, oziroma v čem se ogrlici razlikujeta. 

Odg.: ________________________________________________________________ 

 

č) 

 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta ogrlici enaki, oziroma v čem se ogrlici razlikujeta. 

Odg.: ________________________________________________________________ 

 

d) 

 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta ogrlici enaki, oziroma v čem se ogrlici razlikujeta. 

Odg.: ________________________________________________________________ 
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e) 

 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta ogrlici enaki, oziroma v čem se ogrlici razlikujeta. 

Odg.: ________________________________________________________________ 

 

f) 

 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta ogrlici enaki, oziroma v čem se ogrlici razlikujeta. 

Odg.: ________________________________________________________________ 

 

g) 

 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta ogrlici enaki, oziroma v čem se ogrlici razlikujeta. 

Odg.:________________________________________________________________ 
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h) 

 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta ogrlici enaki, oziroma v čem se ogrlici razlikujeta. 

Odg.:________________________________________________________________ 

 

i) 

 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta ogrlici enaki, oziroma v čem se ogrlici razlikujeta. 

Odg.: ________________________________________________________________ 

 

j) 

 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta ogrlici enaki, oziroma v čem se ogrlici razlikujeta. 

Odg.: ________________________________________________________________ 
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k) 

 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta ogrlici enaki, oziroma v čem se ogrlici razlikujeta. 

Odg.: ________________________________________________________________ 

 

l) 

 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta ogrlici enaki, oziroma v čem se ogrlici razlikujeta. 

Odg.: ________________________________________________________________ 

 

m) 

 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta ogrlici enaki, oziroma v čem se ogrlici razlikujeta. 

Odg.: ________________________________________________________________ 
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n) 

 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta ogrlici enaki, oziroma v čem se ogrlici razlikujeta. 

Odg.: ________________________________________________________________ 

 

o) 

 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta ogrlici enaki, oziroma v čem se ogrlici razlikujeta. 

Odg.: ________________________________________________________________ 

 

p) 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta ogrlici enaki, oziroma v čem se ogrlici razlikujeta. 

Odg.: ________________________________________________________________ 
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r) 

 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta ogrlici enaki, oziroma v čem se ogrlici razlikujeta. 

Odg.: ________________________________________________________________ 

 

s) 

 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta ogrlici enaki, oziroma v čem se ogrlici razlikujeta. 

Odg.: ________________________________________________________________ 

š) 

 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta ogrlici enaki, oziroma v čem se ogrlici razlikujeta. 

Odg.: ________________________________________________________________ 
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PRILOGA B: NALOGA PRIJATELJI 

Sanja je želela na predstavo povabiti 6 oseb. Ker je vedela, da se nekatere osebe ne 

razumejo med seboj, je želela narisati skico prijateljstev. Skica ji bo v pomoč pri 

posedanju prijateljev, da ne bo prišlo do prepira.  Za pomoč je prosila še tri druge 

prijatelje. Povedala jim je, kdo je prijatelj s kom. Ko so vsi narisali skice, so videli, da so 

prve tri skice pravilne, eden od prijateljev pa se je pri risanju zmotil. Če si predstavljaš, da 

so krogci osebe in črte prijateljstvo med povezanima krogoma, lahko opaziš, da se četrte 

skice ne da preoblikovati v nobeno izmed prvih treh skic, prve tri pa lahko preoblikuješ, v 

katero koli izmed njih.  

 

Spodaj je narisan še en primer prijateljstev, saj sta enaki. Na prvi pogled ne izgledata 

enaki, vendar lahko po dobrem premisleku vidiš, da sta enaki. 

 

 

 

V nadaljevanju je narisanih še veliko parov prijateljstev. Nekateri pari so enaki, drugi se 

razlikujejo. Razmisli in zapiši, kako veš, da so prijateljstva enaka oz. v čem se prijateljstva 

razlikujejo. Svoj odgovor zapiši na črto pod parom. 

  

1 2 3 4 



35 

 

a)  

 

 

Zapiši, kako veš, da sta skici enaki, oziroma v čem se razlikujeta. 

Odg.: _____________________________________________________________________ 

b) 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta skici enaki, oziroma v čem se razlikujeta. 

Odg.: _____________________________________________________________________ 

c) 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta skici enaki, oziroma v čem se razlikujeta. 

Odg.: _____________________________________________________________________ 

č) 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta skici enaki, oziroma v čem se razlikujeta. 

Odg.: ____________________________________________________________________ 
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d) 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta skici enaki, oziroma v čem se razlikujeta. 

Odg.: ________________________________________________________________ 

e) 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta skici enaki, oziroma v čem se razlikujeta. 

Odg.: _____________________________________________________________________ 

f) 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta skici enaki, oziroma v čem se razlikujeta. 

Odg.: _____________________________________________________________________ 

g)  

 

 

Zapiši, kako veš, da sta skici enaki, oziroma v čem se razlikujeta. 

Odg.: _____________________________________________________________________ 

 



37 

 

h) 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta skici enaki, oziroma v čem se razlikujeta. 

Odg.: _____________________________________________________________________ 

i) 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta skici enaki, oziroma v čem se razlikujeta. 

Odg.: ______________________________________________________________________ 

j) 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta skici enaki, oziroma v čem se razlikujeta. 

Odg.: _____________________________________________________________________ 

k)  

 

 

Zapiši, kako veš, da sta skici enaki, oziroma v čem se razlikujeta. 

Odg.: _____________________________________________________________________ 
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l) 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta skici enaki, oziroma v čem se razlikujeta. 

Odg.: ____________________________________________________________________ 

m)  

 

 

Zapiši, kako veš, da sta skici enaki, oziroma v čem se razlikujeta. 

Odg.: _____________________________________________________________________ 

n) 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta skici enaki, oziroma v čem se razlikujeta. 

Odg.: _____________________________________________________________________ 

o) 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta skici enaki, oziroma v čem se razlikujeta. 

Odg.: _____________________________________________________________________ 
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p) 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta skici enaki, oziroma v čem se razlikujeta. 

Odg.: _____________________________________________________________________ 

r)  

 

 

Zapiši, kako veš, da sta skici enaki, oziroma v čem se razlikujeta. 

Odg.: ____________________________________________________________________ 

s) 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta skici enaki, oziroma v čem se razlikujeta. 

Odg.: ____________________________________________________________________ 

š) 

 

 

Zapiši, kako veš, da sta skici enaki, oziroma v čem se razlikujeta. 

Odg.: _____________________________________________________________________ 


