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I 

 

POVZETEK 

Mnogi učitelji predmetov Računalništvo, Informatika, Programiranje in drugih predmetov 

iz ožjih strokovnih računalniških področij imamo navadno težave pri razlaganju pojmov in 

konceptov, ki so na bolj abstraktni ravni oziroma niso v naravi ali v vsakdanjem življenju 

oprijemljivi, jih je pa potrebno razložiti in opredeliti, saj so potrebni za razumevanje učne 

snovi. Med take koncepte spada tudi rekurzija. Najpogosteje se koncept rekurzije poučuje 

preko različnih matematično-logičnih primerov, kot so Fibonaccijevo zaporedje števil in 

fakulteta števila. 

V magistrski nalogi bom v teoretičnem delu opredelil pojem in koncept rekurzije z uporabo 

definicij različnih avtorjev s pedagoškega področja, področja računalništva in 

programiranja. Opredelil bom tudi mentalni model rekurzije, ki si ga učenci ustvarijo ob 

učenju rekurzije. Opisal bom prednosti in slabosti rekurzije ter opredelil in predstavil 

nekatere primere poučevanja rekurzije z uporabo matematičnih in ne-matematičnih 

pristopov.  

V empiričnem delu bom na dveh skupinah dijakov v učnem programu gimnazija preizkusil 

dva različna pristopa pri poučevanju rekurzije. Pri drugi skupini bom preizkušal poučevanje 

rekurzije z uporabo besed oziroma nizov znakov, pri prvi skupini bom uporabil 

matematični pristop s klasičnimi matematičnimi primeri. Na koncu bom s preverjanjem 

znanja meril učinkovitost obeh učnih pristopov s kvantitativnim pristopom. 

Poleg tega bom z nekaj izbranimi dijaki opravil intervju, v katerem jih bom vprašal, kako 

učinkovit je bil po njihovem mnenju uporabljen način poučevanja.  
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Rekurzija, poučevanje/učenje programiranja, didaktika programiranja, rekurzivni klic, 

ustavitveni pogoj, mentalni model. 
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ABSTRACT 

Many teachers of Computer Science, Information Technology, Programming and of other 

subjects related to the area of computing usually experience difficulties when explaining 

the notions and concepts which are of an abstract character rather than belonging to the 

natural world or tangible in everyday life but need to be explained since they are essential 

for a student’s understanding of the subject matter. Recursion qualifies as one of such 

concepts. It is most frequently taught via different mathematically-logical examples, such 

as the Fibonacci sequence of numbers and factorial numbers. 

 

The theoretical part of the following master thesis establishes the notion and concept of 

recursion by means of presenting various definitions by several authors from the 

pedagogical area, the area of computer science and that of programming. The mental model 

of recursion, which students develop while studying recursion, will also be established. The 

advantages and drawbacks of recursion will be described. Moreover, some examples of 

teaching recursion by means of using mathematical and non-mathematical approaches will 

be established and presented. 

 

In the empirical part of the thesis two different approaches to teaching recursion in two 

different groups of grammar school programme students will be tested. The second group 

will test the teaching of recursion through the use of words or sequences of signs, the first 

group, however, will test the mathematical approach with standard mathematical examples. 

The efficiency of both the approaches will eventually be assessed using the quantitative 

method. 

 

Additionally, a few selected students will be interviewed. They will be asked to pass their 

opinions on how efficient the teaching approach they experienced was. 
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1 UVOD 

»To iterate is human, to recurse is divine.« 

      (L. Peter Deutsch) 

 

Računalniško programiranje ni lahek predmet. Za razumevanje osnovnih programerskih 

konceptov mora učenec imeti dobro razvito algoritmično razmišljanje ter imeti razvit 

dovolj visok nivo abstrakcije. Dobro mora imeti razvito matematično - logično 

inteligentnost ter biti sposoben hitro iskati informacije in razmišljati o rešitvah problemov, 

ki se mu zastavljajo tekom programiranja.  

 

Učenje programiranja je navadno tudi težavno, saj ni na voljo veliko literature o poučevanju 

programiranja. Skupine učencev, kjer učimo programiranje, so navadno velike in 

heterogene, in pouk programiranja je težko zasnovati enako za vse sodelujoče. Zato da 

veliko učencev ne ponotranji osnovnih programerskih konceptov, kar lahko v 

srednješolskih in višješolskih študijskih programih pripelje tudi do opuščanja le-teh 

(Lahtinen, Ala-Mutka, in Järvinen, 2005 ter Shelley, 2004). Kljub temu nekateri avtorji 

trdijo, da je rekurzija lažja kot na prvi pogled (Michaelson, 2015). 

 

Znanje programiranja pri dijakih je pogostoma zelo površinsko, omejeno na razumevanje 

programske kode na način »vrstica za vrstico«, nimajo pa globljega, širšega razumevanja 

programske kode. Še več problemov imajo z  združevanjem več osnovnih programerskih 

konceptov v celoto.  

 

Eden izmed takih osnovnih programerskih konceptov, ki ga večina učiteljev programiranja 

označuje kot zahtevnega, je rekurzija. Le-ta je vključena v večino osnovnih izobraževanj 

računalniškega programiranja, srečamo pa jo tudi  na drugih znanstvenih področjih kot na 

primer v  matematiki, psihologiji in umetnosti. Po mnenju mnogih je rekurzija eden izmed 

najtežjih konceptov pri poučevanju programerjev – začetnikov.  

 

Zato, da učenci rekurzijo ponotranjijo, jo je pomembno poučevati na primeren način, saj 

brez tega računalniško programiranje izgubi pomemben alternativen način reševanja 

problemov (Shelley, 2004). Med alternative rekurzije spadajo kombinacije programskih 

zank in pogojnih stavkov, ki jih imenujemo iterativne rešitve, s katerimi lahko rekurzijo 

nadomestimo.  
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2 KAJ JE REKURZIJA? 

Rekurzija je ključen računalniški koncept. McCracken pravi, da je »Rekurzija osnova v 

računalništvu, razumljena kot matematični koncept, tehnika programiranja, način zapisa 

algoritmov, ali način reševanja problemov« (Dann, Cooper, in Pausch, 2001). 

 

Beseda rekurzija izhaja iz latinske besede »recurrere«, kar pomeni »ponovno teci« ali »teci 

nazaj«. Opisujemo jo kot postopek, kjer večji oziroma obsežnejši problem razbijemo na 

manjše probleme oziroma pojme, ki so po strukturi enaki ali podobni osnovnemu problemu, 

vendar je zaradi zmanjšanega obsega problema le-ta lažji za reševanje (Hieber, 2008 ter 

Roberts, 1986 ter Kononenko in Robnik Šikonja, 2004). Del programa lahko poimenujemo 

kot rekurziven, če je vsaj deloma zgrajen in definiran sam s seboj (Wirth, 1989). Rekurzivni 

algoritem lahko tudi definiramo kot proces, ki kliče sam sebe s podajanjem nadzora na 

nadaljnje kopije samega sebe, kar imenujemo aktiven nadzorni tok. Ko je aktivni tok 

končan, vračamo vmesne vrednosti, kar imenujemo pasivni nadzorni tok. Kontrolni tok v 

rekurziji je aktiven, ko govorimo o tem, da programer eksplicitno napiše funkcijo tako, da 

kliče samo sebe, pasiven pa takrat, ko nadzor avtomatično pošlje nazaj predhodno 

prekinjene procese (Carlisle, 2000). Če bi imeli v slovarju opise gesel zapisane takole: 

 

rekurzija – glej rekurzivna definicija 

rekurzivna definicija – glej rekurzija 

 

nam tak opis ne koristi, zato je nujno, da razbijamo probleme na manjše, kar nas privede 

do tega, da se rekurzivna funkcija izvede končno mnogokrat.  

 

Tipična rekurzija je sestavljena iz dveh delov:  

 

 Osnovni primer ali ustavitveni pogoj ali robni pogoj, kjer rekurzija doseže 

najosnovnejši primer, pri katerem ni več možno izvajanje rekurzivnega klica; 

 Rekurzivni klic, kjer problem razbijamo na manjše probleme, ki so vsebinsko podobni 

osnovnemu problemu. 

 

Rekurzivna funkcija ima lahko več ustavitvenih pogojev in tudi več rekurzivnih klicev.  

 

Rekurzija je posebej močno orodje za reševanje matematičnih problemov kot na primer 

obhod drevesa in določene funkcije (fakulteta števila) (Wirth, 1989). 

 

Klasičen primer rekurzivne funkcije je funkcija, ki izračuna fakulteto naravnega števila. 

Pravilo za izračun fakultete naravnega števila je sledeče: 

 

0! = 1 
𝑛! = 𝑛 × (𝑛 − 1)!, 𝑛 > 0 

 

V tem primeru je rekurzivni klic sestavljen kar iz števila samega, ustavitveni pogoj pa 

nastopi, ko je število enako 0 (Kononenko in Robnik Šikonja, 2004). Rekurzivni klic 

ponovno pokliče (isto) funkcijo, le da njen parameter  namesto začetne vrednosti dobi za 

ena zmanjšano začetno vrednost. Če je na primer začetna vrednost parametra 5, je njegova 

naslednja vrednost ob klicu funkcije 4, 3, 2, 1 in 0. Ko funkcija dobi vrednost 0, se izvede 
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ustavitveni pogoj, ki ustavi izvajanje rekurzije in sproži verigo vračanj z vrednostmi 1, 1, 

2, 6, 24 in končno 120 (Hubbard, 2007). 

 

 
Slika 1: Diagram poteka izvajanja funkcije fakulteta števila. 

 

Diagram poteka na sliki 1 pokaže, da rekurzivna izvedba funkcije fakulteta generira n-1 

klicev. 

 

Primer funkcije v programskem jeziku Python za fakulteto števila je sledeča: 

 
def fakulteta(n): 

    if n == 0: 

        return 1 

    else: 

        n * fakulteta(n-1) 

 

 

Pravilnost rekurzivnih funkcij se navadno testira z matematično indukcijo, kjer preverjamo 

veljavnost neke trditve za vsa naravna števila. Matematična indukcija deluje na 

predpostavki, (i) da za prvi člen naravnih števil 1 dokažemo neko trditev, (ii) z drugim 

korakom pa predpostavimo, da ista predpostavka velja tudi za neko naravno število n. Če 

velja ta predpostavka tudi za naravno število n+1, smo matematično indukcijo dokazali. 

Prvi del, (i), je imenovan osnovni korak, drugi del, (ii), pa indukcijski korak (Hubbard, 

2007). 

 

Ker je naravnih števil neskončno mnogo, moramo v rekurziji dokazati, da je globina 

rekurzije končna in poleg tega tudi razmeroma majhna, saj vsak rekurzivni klic zahteva 

nekaj pomnilniškega prostora za shranjevanje vrednosti spremenljivk in zapis trenutnega 

stanja funkcije, da lahko po zaključku klica rekurzivne funkcije nadaljujemo z vračanjem 

rezultatov (Wirth, 1989). 

 

Z rekurzijo lahko v računalništvu predstavimo kompleksne algoritme in podatkovne 

strukture na preprost in eleganten način z uporabo ideje o samosklicevanju na 

programiranje. Rekurzija je pogostoma definirana tudi kot programersko orodje ali tehnika 

in je uporabna pri proučevanju različnih programerskih struktur  (Hazzan, Lapidot, in 

Ragonis, 2011). Že v samem začetku definiranja rekurzije je igrala pomembo vlogo v 

osnovah aritmetike in teorijah izračunljivosti. Prvi koraki v rekurziji so bili narejeni v 50-

ih letih s programskim jezikom Basic, pozneje pa se koncept širil tudi v programske jezike 

Lisp, Algol, Pl/i in Logo. Rekurzija se izkaže kot močno orodje pri manipuliranju s 

podatkovnimi strukturami, kot so  seznami, skladi in drevesa (Rinderknecht, 2013) ter pri 

iskanju in sortiranju (Gunion, Mildford in Stege, 2009). 
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2.1 VRSTE REKURZIJE 

Rekurzivne algoritme lahko kategoriziramo na podlagi števila in vrste rekurzivnega klica. 

Pogosto delimo rekurzijo na sledeče vrste: linearna, repna, binarna, večkratna ali 

eksponentna, gnezdena in medsebojna. (Sánchez, Urquiza-Fuentes in Flores, 2008). 

 

- Linearna rekurzija  

Najpogosteje uporabljen tip rekurzije. Deluje tako, da funkcija pokliče samo sebe 

na preprost način in konča, ko pride do ustavitvenega pogoja. Funkcija, ki računa 

fakulteto števila ali rekurzivno binarno iskanje je primer linearne rekurzije. Primer 

funkcije fakulteta v programskem jeziku Python (Hamouda, 2018): 
 

def fakulteta(n): 

    if n == 0: 

        return 1 

    else: 

        n * fakulteta(n-1) 

 

- Repna rekurzija:   

Je oblika linearne rekurzije. V repni rekurziji funkcija izvede rekurzivni klic na 

koncu izvajanja. Pogosto se vrača vrednost rekurzivnega klica. Zaradi tega so 

rekurzivne funkcije lahko preprosto implementirane na iterativen način. Če bi iz 

funkcije izbrisali rekurzivni klic in namesto tega postavili zanko, bi pogostoma 

dosegli enak učinek. Boljši prevajalniki prepoznajo repno rekurzijo in jo pretvorijo 

v iteracijo, da optimizirajo učinkovitost programske kode. Primer repne rekurzije je 

iskanje največjega skupnega delitelja dveh števil v programskem jeziku Python 

(Hamouda, 2018): 

 
def najvecji_skupni_delitelj(a,b): 

    if a%b==0: 

        return b 

    else: 

        return najvecji_skupni_delitelj(b,a%b) 

 

- Binarna rekurzija   

Nekatere rekurzivne funkcije nimajo samo enega rekurzivnega klica, ampak jih 

imajo dva ali več. Binarna rekurzija je proces, kjer pokličemo funkcijo najmanj 

dvakrat. Pogosto je uporabljena za operacije v podatkovnih strukturah kot sprehod 

po drevesu, iskanje višine, združevanje ipd. Primer binarne rekurzije je koda za 

izračun Fibonaccijevega zaporedja števil (Hamouda, 2018): 

 
def fibonacci(n): 

    if n < 2: 

        return n 

    return fibonacci(n-2) + fibonacci(n-1) 

 

- Eksponentna rekurzija  

Ko je število klicev funkcije eksponentno v povezavi z velikostjo podanih 

podatkov. Primer eksponentne rekurzije sta funkcija, ki izračuna vse permutacije 

nabora podatkov, in funkcija, ki rekurzivno izračuna Fibonaccijeva števila 

(Hamouda, 2018). 
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- Gnezdena rekurzija  

V tej vrsti rekurzije je en argument rekurzivne funkcije funkcija sama. V takih 

funkcijah lahko kompleksnost izvajanja raste zelo hitro. Primer take funkcije je 

Ackermannova funkcija (Hamouda, 2018): 

 
def ackermann(m,n): 

     if m == 0: 

          return (n + 1) 

     elif n == 0: 

          return ackermann(m - 1, 1) 

     else: 

          return ackermann(m - 1, ackermann(m, n - 1))  

 

- Medsebojna rekurzija  

V tem primeru ni nujno, da funkcija pokliče samo sebe. Nekatere rekurzivne 

funkcije delujejo v parih ali celo večjih skupinah. Funkcija A pokliče funkcijo B in 

nato funkcija B pokliče funkcijo A. Primer delovanja medsebojne rekurzije je 

preverjanje, ali je število sodo ali liho (Hamouda, 2018):  

 
def soda(stevilo): 

    if stevilo == 0: 

        return True 

    return liha(stevilo - 1) 

 

def liha(stevilo): 

    if stevilo == 0: 

        return False 

    return soda(stevilo - 1) 

3 POUČEVANJE REKURZIJE 

Večina avtorjev člankov se strinja, da so nekatere računalniške in programerske snovi tako 

zahtevne, da večina učencev nikoli ne dosežejo globljega razumevanja snovi in je lahko to 

tudi razlog za zamenjavo smeri študija ali celo študija samega. Med takimi snovmi je tudi 

rekurzija (Shelley, 2004). Določeni avtorji omenjajo, da učitelji mislijo, da je rekurzija 

neprimerna za zgodnje učenje programiranja. Učitelji večinoma rekurzijo poučujejo kot 

zastrašujočo, zahtevnejšo tematiko (Michaelson, 2015). Poleg tega avtorji velikokrat 

omenjajo, da so zanke pogostoma osrednji element učnih načrtov programiranja, medtem 

ko je rekurzija bolj proti koncu take enote, če sploh je (Turbak, Royden, Stephan in Herbst, 

1999 ter Edgington, 2007), medtem ko drugi avtorji (Hazzan, Lapidot in Ragonis, 2011) 

pišejo, da je rekurzija vključena v večino osnovnih izobraževanj računalniškega 

programiranja in je pomemben koncept v veliko računalniških predmetov kot na primer 

Programiranje, Diskretna matematika, Podatkovne strukture, Analiza algoritmov, Umetna 

inteligenca in podobni (Hsin, 2008) in obravnavana kot zelo močno orodje za reševanje 

problemov (Haberman in Averbuch, 2002). 

3.1 MENTALNI MODELI REKURZIJE 

Mentalni model je konceptualna upodobitev abstraktnega koncepta ali fizičnega sistema v 

glavi učenca. Mentalni model nam da moč, da obrazložimo in napovemo koncept ali sistem, 

da bi lahko razumeli tak sistem in z njim upravljali. Konceptualni model, ki ga definirajo 
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učitelji, znanstveniki ali inženirji, zagotavlja primerno predstavitev želenega sistema v 

smislu natančnosti, usklajenosti in popolnosti. Razumevanje sistema lahko definiramo s 

tem, da ima učenec oblikovan natančen mentalni model sistema. Konceptualni model je 

uporabljen kot orodje za razumevanje in učenje o posameznih delih sistema. Konceptualni 

modeli so lahko konkretni (s primeri z realnega sveta) ali abstraktni (kot na primer 

matematični modeli). Učitelji so odgovorni, da razvijajo konceptualne modele, ki 

pomagajo učencem razvijati primerne mentalne modele (Wu, Dale, in Bethel, 1998 ter 

Götschi, Sanders, in Galpin, 2003). 

Ideja o mentalnih modelih se navezuje na konstruktivizem. Konstruktivizem temelji na 

hipotezi, da učenci aktivno konstruirajo svoje znanje - ga ne prejemajo pasivno. 

Konstruktivizem vpliva na didaktiko, ker daje učiteljem vpogled v vlogo, ki jo morajo 

imeti, da zagotovijo uspešno učenje. Učitelji ne smejo »podajati« znanja in pričakovati od 

učencev, da ga »prejmejo«, temveč morajo učitelji v učencih vzbuditi dvom o svojih 

mentalnih modelih in spodbujati k grajenju novih. To pomeni, da mora učitelj predstaviti 

učencem probleme in primere, ki so učencem v izziv in razkrivajo nedelujoče konstrukte 

(Götschi, Sanders, in Galpin, 2003). 

Mentalni modeli rekurzije so pomembni, saj dajo učiteljem povratne informacije o tem, 

kako učenci razumejo rekurzijo. Mentalni model je delujoč v primeru, ko učenec razume 

in zna delati z rekurzijo (Sholtz in Sanders, 2010 ter Götschi, Sanders, in Galpin, 2003). 

Sholtz in Sanders (2010) ugotavljata v raziskavi, da če učenci razumejo sledenje izvajanju 

rekurziji, potem razumejo rekurzijo, vendar obstaja dvom, kjer je možno, da učenci 

razumejo le mehanični proces, kako slediti rekurzivnemu algoritmu. Sledenje rekurziji je 

mišljeno kot sledenje aktivnemu toku rekurzije in nato še pasivnemu toku rekurzije.  

 

Avtorji navajajo, da obstaja več mentalnih modelov in sicer:  

 

- Kopirni model  

Je vedno delujoč. Aktivni tok rekurzije je prikazan, sledi mu prehod na pasivni tok, 

ko pridemo do osnovnega primera. Nato je posebej še eksplicitno prikazan pasivni 

tok. 

- Zančni model  
V tem modelu je rekurzija videna kot oblika iteracije, kjer se rekurzija konča, ko 

pridemo do osnovnega primera. Aktivni in pasivni tok nista prikazana. Ta model je 

pravilen za rekurzivne algoritme, kjer je mogoče oceniti rešitev na osnovnem 

primeru.  

- Aktivni model 
Model prikazuje samo aktivni tok. Rešitev opišemo, ko algoritem doseže osnovni 

primer. Sledenje je označeno kot aktivno, če ni nobenega znaka o pasivnem toku. 

Pasivnega toka ni zaradi dveh razlogov: ker je rešitev opisana na osnovnem primeru 

ali ker učenec razume pasivni tok, vendar ga ne napiše. Ta model je delujoč v 

nekaterih okoliščinah. 

- Koračni model 
Model pokaže, da učenec ne razume rekurzije in  vključuje enkratno izvajanje 

rekurzivnega pogoja ali enkratno izvajanje rekurzivnega pogoja in osnovnega 

primera. 

- Model vračanja vrednosti 
Model kaže, da učenec verjame, da se vrednosti generirajo na vsaki instanci. 

Vrednosti so shranjene in združene, da vrnejo rešitev.  

- Čaroben ali sintaktičen model 
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Model kaže, da učenec ne ve natančno, kako rekurzija deluje, vendar zna pravilno 

postaviti sintaktične elemente. Sledenje pokaže aktiven tok, osnovni primer in 

pasiven tok, vendar z napakami, ki kažejo na pomanjkanje razumevanja. Učenci s 

tem mentalnim modelom so blizu kopirnemu modelu, toda potrebujejo več razlage. 

- Algebraičen model 
Učenci imajo ta model, ko poskušajo manipulirati program ali problem, kot bi bil 

algebraičen. 

- Nenavaden model 
V tem modelu se pokaže nerazumevanje različnih vrst. Učenci s tem modelom ne 

znajo predvidevati, kako se bo program obnašal.  

 

Da učencem pomagamo pri razumevanju rekurzije, moramo poučevanje razviti tako, da 

spodbujamo k razvoju kopirnega mentalnega modela (Sanders, Galpin, in Götschi, 2006). 

3.2 ZAKAJ JE POUČEVANJE REKURZIJE ZAHTEVNO? 

Nekateri avtorji (Turbak, Royden, Stephan, in Herbst, 1999) ugotavljajo, da je težavnost v 

poučevanju rekurzije predvsem v tem, da se poučuje po poučevanju zank in sicer zaradi 

tega, ker zanke delijo problem le na en podproblem. Ob tem naj ne bi imeli možnosti 

podproblemov (tako kot pri rekurziji) sestaviti nazaj v celotno rešitev. To je lahko za učence 

zavajajoče, saj lahko predpostavljajo, da se vsi problemi rešujejo na tak način.  Poleg tega 

(Michaelson, 2015) omenja tudi, da je težava pri poučevanju rekurzije tudi v zgrešeni 

koncepciji rekurzije, kjer rekurzija določa spremembo problema sama s sabo. To ni 

popolnoma natančno, vendar lahko učencem daje vtis, da je rekurzija neke vrste trik 

oziroma tavtologija. Avtor omenja tudi, da učitelji pogosto slabo izbirajo literaturo in vire 

ter primere. Kot primer navaja matematični tip nalog, ki so najpogosteje uporabljene za 

poučevanje rekurzije. V raziskavi ugotavlja, da so primeri iskanja največjega skupnega 

delitelja, fakulteta števila in Fibonaccijevo zaporedje števil narejeni le zato, da obrazložijo 

(z vidika učencev) popolnoma nepomemben pristop. Lahtinen, Ala-Mutka in Järvinen 

(2005) omenjajo, da učencem pogosto manjka pri poučevanju programiranja na splošno in 

še posebej pri rekurziji bolj oseben učni pristop. Ugotavljajo, da so skupine učencev 

navadno velike in heterogene, kar pomeni, da je težko zasnovati pouk enako za vse. 

Opisujejo tudi, da je pogosto znanje programiranja zelo površinsko, t.i. znanje »vrstica za 

vrstico«, kar pomeni, da učenci poznajo osnovne programerske strukture, ne pa njihov 

pomen in pomembnost uporabe in združevanje te kode v neko večjo zaokroženo celoto. 

Ala-mutka (2017) tudi navaja, da učenci premalo časa namenijo temu, da načrtujejo in 

testirajo kodo, in ko je potrebno, poskusijo popraviti svojo programsko kodo z majhnimi 

lokalnimi popravki, namesto da bi kodo reformulirali na drugačen način. Poleg tega pravi, 

da obstajajo dve vrsti učencev in sicer ustavljajoči in premikajoči. V premikajoči situaciji 

se ustavljajoči učenci preprosto ustavijo in izgubijo upanje v rešitev problema, ki ga 

rešujejo, medtem ko premikajoči učenci preizkušajo in iščejo drugačne rešitve in uporabijo 

povratno informacijo, ki jo dobijo na pozitiven, k rešitvi usmerjen način. Rinderknecht 

(2013) omenja, da je težavo pri poučevanju rekurzije danes predstavljajo tudi raznorazni 

programerski forumi, na katere se učenci obrnejo po pomoč. Izpostavlja tudi, da se zanke 

in rekurzija medsebojno ne izključujejo, kar lahko privede do zbeganosti – učenci ne 

razumejo, da se lahko rekurzija in zanke medsebojno združujejo in dopolnjujejo. Roberts 

(1986) meni, da je težava pri rekurziji tudi ta, da učenci nimajo zaupanja v to, da bi lahko 

rekurzija pripeljala do rešitve. Carlisle (2000) piše da je težava lahko tudi nerazumevanje 

kontrolnega mehanizma rekuzije (še posebej pasivnega nadzornega toka). Hieber (2008) 
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dodaja, da je težava pri razumevanju rekurzije v tem, da rekurzivni koncept reševanja 

problemov iz vsakdanjega življenja ni znan in s tem učenci ne znajo (preko analogije) 

povezati svojega znanja kot pri iterativnih rešitvah. Gunion, Mildford in Stege (2009) temu 

mnenju nasprotujejo, saj menijo, da rekurzijo lahko najdemo v naravi, sliki na primer Borax 

škatla ali fraktali (Kochova snežinka). 

 
Slika 2: Borax škatla. 

 
Slika 3: Kochova snežinka. 

4 PRISTOPI K POUČEVANJU REKURZIJE 

Avtorji v svojih člankih opisujejo več različnih pristopov, preko katerih je lahko 

poučevanje rekurzije učinkovitejše tako za učitelja kot učence. Avtorji večinoma opisujejo, 

da so za razumevanje rekurzije učinkoviti tisti pristopi, ki jih lahko povežemo s primeri v 

realnem svetu in šele nato navezujemo na abstraktne primere, preko različnih vizualnih 

pristopov (animacij), kjer lahko učenci ves čas sledijo delovanju rekurzije, preko 

matematičnih problemov, ki so lahko učinkoviti zaradi visokega predznanja učencev 

matematike (še posebej matematične indukcije), preko rekurzivnih grafov in simulacije 

sklada. Hieber (2008) in Levy (2002) dodajata, da je predvsem pomembno, da razlagamo 

rekurzijo zelo strukturirano, veliko primerov z analogijami iz realnega sveta, natančna 

navodila ter pristopamo empirično s fokusiranjem na učenca. Turbak, Royden, Stephan in 

Herbst (1999) navajajo, da je zaradi zahtevnosti rekurzije pomembno, da damo učencem 

čas, da se s takim načinom reševanja problemov seznanijo ter da rekurzijo nato 
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uporabljamo čimbolj pogostoma. Vztrajajo tudi, da bi rekurzijo poučevali pred zankami, 

saj rekurzija zahteva poznavanje le dveh programskih lastnosti, funkcij in pogojnih 

stavkov, in je na podlagi tega sintaktično lažja od programskih zank. V sledečih poglavjih 

bom podrobneje opisal pristope k poučevanju rekurzije.  

4.1 DELEGIRANJE 

En izmed pristopov k poučevanju rekurzije je delegiranje. V realnem svetu lahko nadrejeni 

nalogo, ki je dovolj velika in kompleksna delegira na svoje podrejene. Ko nalogo delegira 

mora nadrejeni počakati, da podrejeni, ki so prejeli dele naloge, svoj del naloge rešijo in 

rešitev vrnejo nazaj. Podrejeni lahko svoj del naloge zopet delegirajo dalje, če mislijo, da 

je ta del naloge prevelik, in ponovijo postopek. Na dnu take verige so posamezniki, ki 

rešujejo zelo majhne in enostavne probleme, ki niso več deljivi na podprobleme. Ti ta 

enostaven problem rešijo in rešitev vrnejo nazaj svojemu nadrejenemu, ki rešitve 

enostavnih delov problema združijo v rešitev svojega podproblema in tako naprej, dokler 

ne pridemo do rešitve problema (Shelley, 2004 ter Edgington, 2007). Turbak, Royden, 

Stephan in  Herbst (1999) poimenujejo to metodo DCG (Divide, Conquer and Glue) kar 

pomeni deli, obvladaj in zlepi.  

 

 

 
Slika 4: Metoda Deli, Obvladaj, Lepi. 

 

Ravno tako kot Shelley (2004) delijo problem na podprobleme. Ko so podproblemi dovolj 

enostavni, da jih lahko rešimo na enostaven način, te rešitve »zlepimo« v večje rešitve, ki 

pripeljejo do končnega rezultata. Edgington (2007) razlaga, da je edina razlika med 

delegiranjem v realnem svetu in virtualnem svetu ta, da imamo v realnem svetu omejeno 

števijo podrejenih, na katere lahko delegiramo svoje podprobleme, medtem ko v virtualnem 

svetu lahko ustvarimo toliko podrejenih, kolikor jih potrebujemo, da rešimo problem. Ko 

podrejenih ne potrebujemo več v virtualnem svetu, jih uničimo. Primer takega reševanja v 

realnem svetu bi bil po mnenju avtorja, čiščenje restavracije. Nadrejeni restavracije delo 

razdeli svojim štirim zaposlenim. Ko ti zaključijo delo lahko gredo domov. V virtualnem 

svetu je opravilo enako, le da lahko nadrejeni ustvari toliko delavcev, kolikor jih želi, in ti 

lahko po potrebi ustvarjajo nove delavce. Vsi ti delavci so kloni svojega nadrejenega. Zato 

da tak pristop deluje, mora nadrejeni vedeti, kako opraviti določene podnaloge. Nadrejeni 

mora ta rekurzivni pristop razdeliti na pet delov: 

 

- Osnovni primer: nadrejeni mora vedeti, kako rešiti osnovne probleme brez 

delegiranja. Če obstaja več osnovnih problemov, mora zanje poznati vse rešitve; 

- Problem deljenja: nadrejeni mora vedeti, kako razdeliti problem na manjše 

podprobleme, kar pripomore k temu, da se rekurzija premika proti zaključku; 

- Ustvarjanje klonov: nadrejeni mora vedeti, koliko klonov želi ustvariti. 
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- Dodeljevanje podproblemov: nadrejeni mora biti sposoben razdeliti podprobleme 

svojim podrejenim. 

- Kombiniranje oziroma lepljenje rezultatov: nadrejeni mora združiti rešitve 

podproblemov v skupno rešitev.  

 

Pristop delegiranja lahko poučujemo na različne načine, na primer preko metafor, 

matematičnih problemov ali vizualno kinestetičnih metod (Shelley, 2004). 

4.2 DELEGIRANJE PREKO METAFOR 

Pri poučevanju rekurzije z metaforami moramo poiskati zaporedje metafor, ki ima dobro 

določene lastnosti med predmeti. V metaforah je potrebno poiskati primeren rekurzivni 

vzorec, s katerim lahko opišemo abstrakcijo. S takimi primeri je nato občutek rekurzije bolj 

intuitiven, še posebej ko najdemo take vzorce. S praktičnega vidika lahko uporabimo 

rekurzijo kjerkoli, kjer lahko najdemo zaporedje z dovolj dobro določenimi lastnostmi med 

predmeti. Pri poučevanju si lahko pomagamo s tem, da analiziramo prvo metaforo in v njej 

izpostavimo rekurzivni vzorec, ter s pridobljenim znanjem analiziramo drugo pesmico. 

(Michaelson, 2015 ter Shelley, 2004 ter Edgington, 2007). Primer take metafore je sledeč:  

 

Živel je mož, imel je psa, lepo ga je učil. 

Nekoč ukradel mu je kos mesa, zato ga je ubil. 

Postavil mu je spomenik in nanj napisal: 

 Živel je mož, imel je psa, lepo ga je učil. 

 Nekoč ukradel mu je kos mesa, zato ga je ubil. 

 Postavil mu je spomenik in nanj napisal: 

  Živel je mož, imel je psa, lepo ga je učil. 

  Nekoč ukradel mu je kos mesa, zato ga je ubil. 

  Postavil mu je spomenik in nanj napisal: 

   Živel je mož, imel je psa…. 

 

Prednosti takega načina poučevanja rekurzije je ta, da jo razumejo učenci, ki nimajo dobro 

osnovanega matematičnega ali lingvističnega znanja, slabost pa je, da lahko preko takega 

poučevanja dobi učenec nepopoln model znanja – če izberemo neposrečen primer, kot je 

naveden zgoraj, lahko izpostavimo rekurzivni klic, težje je izpostaviti ustavitveni pogoj, ki 

je za pravilno izvajanje rekurzije nujno potreben.  

4.3 DELEGIRANJE Z MATEMATIČNIMI PROBLEMI 

Rekurzivno računalniško razmišljanje ima svojo vzporednico v matematični indukciji. V 

obeh mora uporabnik določiti niz osnovnih primerov, ki so enostavno izračunljivi ter 

primerno pravilo, ki ga lahko ponavljamo toliko časa, dokler ne pridemo do rešitve. V 

računalništvu običajno dobimo kompleksen problem. Kompleksnost tega problema 

reduciramo s pravilom toliko časa, dokler nam ne ostane le enostaven primer. Ko 

uporabljamo matematično indukcijo, se nagibamo k temu, da razmišljamo v nasprotni 

smeri. Začnemo s tem, da zagotovimo enostaven primer in nato uporabimo pravila 

indukcije s katerimi pridobimo kompleksnejše rezultate (Roberts, 1986 ter Brandt in 

Richey, 2004). 
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Matematična indukcija je lahko obravnavana v srednješolskem programu gimnazija že v 

prvem letniku pri predmetu matematika kot posebno znanje ali kot splošno znanje v tretjem 

ali četrtem letniku. Ker imajo dijaki že predznanje matematične indukcije, učitelji pogosto 

prvi primer rekurzije izvedejo na matematični indukciji (Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport, 2018). Poleg tega je matematični pristop eden prvih, ker je za učitelje 

primeren za reševanje in učence motivira k reševanju (Mordechai, 1997). 

 

Roberts (1986) navaja, da je primer računalniške rekurzije osnovane na matematični 

indukciji na primer seštevanje števil od 1 do največje vrednosti N. Seštevek bi lahko 

enostavno izračunali tako, da bi vzeli vsako število v vrstnem redu in ga prištevali v skupno 

vsoto. Tak način seštevanja pri velikih številih na primer od 1 do 1000 bi zahtevalo 1000 

seštevanj, kar pa ni več optimalno. Lažji pristop k temu seštevanju je z uporabo formule: 

 

1 + 2 + 3 + ⋯ + 𝑁 =
𝑁 ∗ (𝑁 + 1)

2
 

 

Tak način reševanja je boljši, vendar le, če smo prepričani v pravilnost rešitve. Pravilnost 

pa lahko testiramo z mehanizmom matematične indukcije, tako da definiramo osnovni 

primer rešitve (ko je N = 1). Če število 1 zamenjamo z N dobimo rezultat: 

 
1 ∗ (1 + 1)

2
=

2

2
= 1 

 

Ostali primer so dokazani z indukcijo po sledečih korakih: 

 

1. Predvidevamo, da je formula pravilna za določeno število N. Temu predvidevanju 

pravimo induktivna hipoteza. 

2. Z uporabo te hipoteze dokazujemo, da formula drži tudi za število N+1.  

 

V našem primeru z induktivno hipotezo predvidevamo da formula 

 

1 + 2 + 3 + ⋯ + 𝑁 =
𝑁 ∗ (𝑁 + 1)

2
 

 

drži tudi za nedoločeno število N. Če želimo dokazati indukcijo, moramo pokazati 

 

1 + 2 + 3 + ⋯ + (𝑁 + 1) =
(𝑁 + 1) ∗ (𝑁 + 2)

2
 

 

Programska koda za seštevanje števil od 1 do N je sledeča: 

 
def seštej(n): 

    if n == 1: 

        return 1 

    else: 

        return n + seštej(n-1) 

 

Prednost take obravnave rekurzije je, da je matematičnih primerov za obravnavo rekurzije 

veliko, slabost je pa ta, da imamo navadno različne učence, ki nimajo enako dobrega 

matematičnega predznanja (Shelley, 2004). Michaelson (2015) ter Turbak, Royden, 

Stephan in Herbst (1999) trdijo, da je poučevanje rekurzije z matematičnimi primeri 
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neprimerno. Navajajo, da večina študentov meni, da je iskanje največjega skupnega 

delitelja, fakultete števila in Fibbonaccijevega zaporedja števil namenjeno le temu, da 

razloži sicer popolnoma nepomemben koncept reševanja problemov.  

4.4 VIZUALNO KINESTETIČNE METODE 

Za poučevanje rekurzije je bilo ustvarjenih veliko vizualnih metod, ki predstavijo različne 

rekurzivne procedure, ki so osnovane na delegiranju. Dann, Cooper in Pausch (2001) ter 

Mordechai (1997) delijo vizualno kinestetične metode na pet področij: ruske figure, 

sledenje procesu, simulacija sklada, matematična indukcija ter predloge strukture.  

 

 
Slika 5: Ruske figure. 

 

Odločitev, katero vizualno kinestetično metodo bomo izbrali, je odvisna predvsem od 

učenčevega predznanja. Poleg tega navajajo še pristop k animiranemu prikazu algoritmov, 

s katerim učitelj sprogramira pogosto uporabljen algoritem. Učenec nato že pripravljeno 

animacijo požene ter opazuje izvajanje algoritma z uporabo različnih vhodnih podatkov. 

Poudarjajo, da je pri animacijah predvsem pomembno to, da lahko vsak učenec tak program 

spreminja in je s tem učenec aktivno vključen v učenje, ne pa le pasiven gledalec vnaprej 

pripravljenih programov. Takih programov je več in sicer poznamo: Karel, The Robot, 

Karel++, Logo in Alice.  
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Slika 6: Programska koda fakultete števila v okolju Alice. 

Mordechai (1997) izpostavlja, da z objekti iz realnega sveta, kot so ruske figure, pokažemo, 

da obstajajo primeri rekurzije tudi v realnem svetu. Zakaj torej v programiranju to ne bi 

bilo mogoče. Izpostavi, da je pomembno tudi uporabiti diagrame, ki lahko omogočijo, da 

učenec sledi izvajanju rekurzivnega programa v skladu. Ta dva pristopa je dobro 

kombinirati med seboj.  

 

Kljub vsemu izpostavi (prav tam), da imata ta dva pristopa tudi slabosti. Prva slabost je 

lahko to, da je analogija med rekurzijo in resničnim svetom šibka. Kot primer navede kaj 

bi lahko bila analogija med ruskimi figurami in računanjem fakultete števila. Druga slabost 

je prezgodnje prikazovanje in obravnava sklada ter implementacija le-tega pri obravnavi 

rekurzije.  

 

Mordechai (1997)  in Hazzan, Lapidot, ter Ragonis (2011) predstavijo nekaj primerov, kako 

preko vizualno kinestetičnih metod predstaviti rekurzijo. 

4.4.1 KLASIFIKACIJA IN GENERALIZACIJA REKURZIJE 

Dalit (2001) in Hazzan, Lapidot, ter Ragonis (2011) razlagajo, da je konstruktivistično 

prepričanje, da mora vsak »razumevanje zgraditi sam« in da je »znanje produkt naših 

kognitivnih dejanj«. Splošen cilj poučevanja je, da ustvarimo učno okolje, ki spodbuja 

razvoj intuicije ter razmišljanja o konceptih in idejah. Ideja o klasifikaciji in generalizaciji 

rekurzije  je načrtovana tako, da spodbuja diskusijo o konceptu rekurzije. Šele nato se 

lotimo opisovanja izvajanja algoritma in nato analizi procesa rekurzije. 

 

Aktivnost se izvaja v učilnici z razlago različnih rekurzivnih fenomenov s področja slike, 

glasbe, literature, časopisov, matematike in programiranja. Po tej razlagi morajo učenci 

razvrstiti primere rekurzije na podlagi slike (glej slika 7) (Levy, Insights and Conflicts in 

Discussing Recursion: A Case Study, 2001). 
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Slika 7: Primeri za klasifikacijo rekurzije. 

 

Učenci si pri klasifikaciji sami izberejo kriterije. Avtor pravi, da ni pravilne klasifikacije, 

in da učenci delajo v skupinah, da se lahko pogovorijo med seboj o različnih kriterijih in 

klasifikacijah. Ti kriteriji se izkažejo kot zelo pomembni konstrukti za osvojitev koncepta 

rekurzije (Levy, Insights and Conflicts in Discussing Recursion: A Case Study, 2001). 

4.4.2 SKOK ZAUPANJA 

Ko so učenci že seznanjeni s konceptom rekurzije, lahko začnemo s programskim vidikom 

rekurzije. Avtorji menijo, da je ta korak potrebno narediti previdno, saj se lahko pojavijo 

tri težave:  

 

1. Razkorak med preprostim rekurzivnim algoritmom in zahtevnim izvajanjem 

rekurzivnega procesa; 

2. Učenci imajo lahko napačen mentalni model izvajanja rekurzivnega procesa; 

3. Metode poučevanja rekurzije. 

 

Za prve korake poučevanja rekurzije je zaželeno, da so usmerjeni v razmerje med 

algoritmom in rezultatom izvajanja algoritma, ne pa na razmerje med algoritmom in 

procesom izvajanja rekurzivnega algoritma. Ta predlog temelji na spoznanju, da morajo 

učenci najprej razumeti, kako lahko fenomen rekurzije opišemo rekurzivno, in se šele 

zatem lotimo zahtevnejšega izvajanja rekurzivnega procesa. Temu načinu poučevanja 

pravimo »skok zaupanja«. (Hazzan, Lapidot, in Ragonis, 2011) 

Skok zaupanja deluje na načelu, da učenec verjamem v fenomen, ki ga ne more prijeti ali 

dokazati. S skokom zaupanja predpostavljamo, da napisani algoritem deluje. Metoda vodi 

učence k pisanju rekurzivnih opisov, čeprav ne vedo točno, kako rekurzija sama po sebi 
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deluje. Avtorji priporočajo, da se metoda implementira v skladu z oblikami rekurzije (na 

primer fraktali ali drevesi). Ko učenci znajo zapisati rekurzivne opise, lahko potem s takim 

načinom pišejo tudi rekurzivne funkcije. (Hazzan, Lapidot, in Ragonis, 2011)  

4.4.3 ODPIRANJE DARILA 

Problem, ki ga zastavi Mordechai (1997), je ta: "Prijatelji ti podarijo uro za rojstni dan. 

Zato, da podaljšajo napetost med odpiranjem darila, ga zavijejo v več plasti darilnega 

papirja." Problem odpiranja darila je v osnovi podoben problemu ruskih figur, vendar je 

prikazan kot rekurziven algoritem, ne pa rekurziven objekt. Rekurzivna rešitev takega 

problema v psevdokodi je: 

 
1. Odpri - darilo(darilo)  
2.       Če je darilo ura potem  
3.            Reci »Hvala!« 
4.       Sicer  
5.            Odpri škatlo  
6.            Odpri - darilo(vsebina škatle)  
7.            Zapri škatlo   

 

 

 

 
Slika 8: Shema zavijanja darila. 

Mordechai (1997) navaja, da je tak primer v programiranju podoben problemu branja nizov 

znakov, v obliki (((W))), kjer se mora število oklepajev ujemati s številom zaklepajev. Če 

niz znakov ni pravilno formiran, se mora izpisati ena ali več napak.  

4.4.4 SESTAVLJANJE VERIGE 

Drugi problem, ki ga zastavi Mordechai (1997), je sledeč: "Dani so obroči s sponkami. 

Sestavi verigo iz n obročev." Za to obstaja preprosta rekurzivna formulacija: rečemo 

sošolcu, naj sestavi verigo z n-1 členi, nato pa dodaj svoj obroč na manjšo verigo.  

 
1. Sestavi verigo(n)  
2.       Če n=1 potem  
3.            vrni obroč 
4.       Sicer  
5.            Sestavi verigo(n-1)  
6.            Pripni nov obroček  
7.            Vrni verigo   
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Sestavljanje verige je po sestavi zelo podobno matematičnemu primeru fakultete števila: 

 
def fakulteta(n): 

    if n == 0: 

        return 1 

    else: 

        n * fakulteta(n-1) 

 

Mordechai (1997) trdi, da je v tem primeru pomembno, da študent čaka na delno verigo in 

šele, ko jo dobi, »računa« - doda dodaten obroček, da dobi končni rezultat.  

4.4.5 POJEJ ČOKOLADO 

Imamo čokolado z lešniki. Pojesti smemo le tiste kvadrate, ki vsebujejo lešnike. 

 

 
Slika 9: Shema čokolade z lešniki. 

 

Algoritem za rešitev problema bi bil sledeč: 

 
1. Pojej čokolado(čokolada)  
2.       Če je čokolada le en kvadratek potem  
3.            Če čokolada vsebuje lešnik potem 
4.               Pojej 
5.       Sicer  
6.            Prelomi čokolado na dva dela  
7.            Pojej čokolado(prvi del čokolade) 
8.            Pojej čokolado(drugi del čokolade)   

 

Tak algoritem je zabaven za izdelavo. Manjši kosi čokolade služijo kot delni izračuni, ki 

jih je potrebno vrniti. Če vsak učenec poda dele čokolade sosedu ali sosedi, bosta en ali dva 

učenca pojedla večino čokolade. S tem spoznanjem lahko razložimo, kako so elementi v 

skladu ponovno uporabljeni. Tak način reševanja lahko uporabimo, ko razlagamo 

Fibonaccijeva števila ali katere druge algoritme nad tabelami, kot na primer binarno iskanje 

(Mordechai, 1997). 
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4.4.6 MODEL MALIH LJUDI 

Model malih ljudi pomaga učencem pri vizualizaciji izvajanja rekurzivnega procesa. Poleg 

orodja, ki simulira rekurzivni proces, je model utemeljen tudi na aktivnem sodelovanju in 

ustvarjanju rekurzivnega procesa. Vsak korak omogoča napovedovanja naslednjih 

korakov. (Hazzan, Lapidot, in Ragonis, 2011) 

 

Model malih ljudi predpostavlja, da velika skupnost malih ljudi živi v računalniku, kjer je 

vsaka oseba strokovnjak za izvajanje specifičnih metod ali programov in ima enako 

usposobljenost lahko več kot samo ena oseba (Hazzan, Lapidot, in Ragonis, 2011). Ko 

funkcijo pokličemo, ena mala oseba, oblečena v obleko z žepi, ki je strokovnjak v izvajanju, 

izvede opravilo. Število žepov je enako število vhodnih podatkov, ki jih ima funkcija, ki jo 

mora mala oseba (strokovnjak za to funkcijo) izvesti (Hazzan, Lapidot, in Ragonis, 2011). 

4.4.7 MODEL PREKRIVAJOČIH OKVIRJEV 

Model malih ljudi je dobro pedagoško orodje za predstavitev izvajanja rekurzivnih funkcij, 

vendar učenci ne morejo tega modela narisati v zvezek in ga vzeti s seboj. Model 

prekrivajočih okvirjev reši to omejitev, saj omogoči, da vsak učenec lahko sledi 

rekurzivnemu procesu. Ta model vodi učence čez vse stopnje rekurzije, ki jih je potrebno 

izvesti (enega za drugim), kjer je za vsak rekurzivni klic potrebno narediti nov okvir, dokler 

niso vsi okvirji vstavljeni v klic začetne funkcije (Hazzan, Lapidot, in Ragonis, 2011). 

 
Slika 10: Izvajanje modela prekrivajočih okvirjev. 



 

 

18 

 

Ko so vsi okvirji vstavljeni z vsemi podrobnostmi, je potrebno izpisati izveden program.  

 

 
Slika 11: Izpisovanje rezultatov modela prekrivajočih okvirjev. 

4.4.8 SLEDENJE 

Vsakič, ko je funkcija poklicana, se izpišejo ime funkcije in njeni vhodni parametri. Vsakič, 

ko se funkcija izvede, vrstico z imenom funkcije in vrednostjo, ki jo vrne, izpišemo. 

Sledenje izvajanju je lahko mišljeno kot statično poenostavljanje sklada, v katerem so 

vhodni parametri vrednosti, ki se vračajo, in vrstni red klicev (Haynes, 1995). 

 

Sledenje je lahko zelo učinkovito v kombinaciji z drugimi pristopi poučevanja rekurzije. 

Za učence je lahko sledenje procesu zahtevno, če funkcija večkrat kliče samo sebe (Haynes, 

1995). 

 

Sholtz in Sanders (2010) navajata, da je sledenje funkciji nujen pripomoček za poučevanje 

rekurzije. Ta pripomoček omogoča učencem mehaničen pomen sledenja izvajanju 

rekurzivnega algoritma. Učenci lahko uporabljajo to tehniko za izračun pravilnega rezultata 

rekurzivne funkcije z danimi vhodnimi parametri. Sledenje tudi omogoča študentom 

razumevanje aktivnega toka, mejnega oziroma osnovnega primera in pasivnega toka 

rekurzivne funkcije.  
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Slika 12:  Sledenje procesu z orodjem na spletni strani http:// www.pythontutor.com 

4.4.9 KAKO ZVENI REKURZIJA? 

V računalniški učilnici lahko s pomočjo barv in glasbe analiziramo drevesa in fraktale, ki 

so dobro poznane rekurzivne strukture. Ta metoda poučevanja, ki spodbuja uporabo barv 

in zvokov, sloni na trditvi, da »slika pove več kot tisoč besed, ena glasbena nota pa je 

vredna vsaj 100 besed.« Podobno kot pri vizualizaciji je glasba močno orodje, ki spodbudi 

človekove čute, spremeni človekovo duševno stanje, ima visoko in hitro sporočilnost in 

zagotovi prejem informacij, ki bi jih na drug način lahko težko prejeli (Hazzan, Lapidot, in 

Ragonis, 2011). 

 

Primer aktivnosti z glasbo razdelijo avtorji na tri dele in sicer: 

 

1. V prvem delu učitelj izvede program, ki nariše binarno drevo. Poleg narisanega 

program tudi zaigra unikaten zvok za vsako stopnjo (na primer C ton za prvi nivo, 

D ton za drugi nivo itd.) Med prvo izvedbo učenci opazujejo izvajanje programa. 

Med drugo izvedbo zaprejo oči in poslušajo glasbo in si predstavljajo risanje 

drevesa glede na predvajano glasbo (Hazzan, Lapidot, in Ragonis, 2011). 
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2. V drugem delu učenci poskušajo napisati program, ki nariše binarno drevo s tem, 

da pobarvamo vsak nivo z drugačno barvo in vsakemu nivoju dodamo določeno 

unikatno glasbo (Hazzan, Lapidot, in Ragonis, 2011). 

 

 
 

Slika 13: Pobarvano binarno drevo v petih nivojih. 

 

3. V tretjem delu aktivnosti se z učenci pogovorimo o sledečih vprašanjih: 

o Katere vidike ali ideje rekurzije se lahko naučimo na podlagi aktivnosti na 

drevesu? 

o Kako lahko barve in zvok povečajo učenčevo razumevanje rekurzije, če sploh? 

o Zakaj glasbene razlike med drevesi in fraktali sploh obstajajo? Kaj nam povedo 

te razlike o rekurzivnih strukturah in na splošno o rekurziji (Hazzan, Lapidot, 

in Ragonis, 2011)? 

5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA 

PROBLEMA 

V magistrskem delu raziskujemo poučevanje rekurzije pri predmetu Informatika v 

srednješolskem programu gimnazija. Pri vpeljevanju rekurzije ima ključno vlogo izbira 

primerov za poučevanje rekurzije. Odločili smo se, da bomo pri prvi skupini dijakov 

uporabili matematične primere, ker se v programerskih izobraževanjih najpogosteje 

poučuje rekurzijo na osnovi matematičnih primerov. Pri drugi skupini dijakov, pa bomo 

uporabili primere z nizi znakov, saj je ljudem razumljiva komunikacija in s tem tudi 

manipulacija z znaki.  

 

V raziskavi bomo ugotavljali, ali se dijaki, ki se učijo rekurzije z manipulacijo z nizi znakov 

bolje oziroma hitreje razumejo rekurzijo kot njihovi sovrstniki, ki so se je učili z klasičnimi 

matematičnimi primeri. Zanima nas, kateri pristop prinaša boljše rezultate z vidika 

kakovosti in učinkovitosti poučevanja rekurzije. V prvi skupini bomo poučevali rekurzijo 

z nizi znakov, v drugi skupini pa z matematičnimi primeri. Poskusili bomo ugotoviti, ali je 

matematično predznanje nujno za poučevanje rekurzije. Zanima nas, ali dijaki poleg dane 

literature uporabljajo dodatno literaturo, če jo, katero. Zanima nas tudi, s kakšnimi težavami 

se dijaki srečujejo pri učenju rekurzije. 
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5.1 CILJI RAZISKAVE 

V raziskavi želimo ugotoviti, ali dijaki preko pripravljenih učnih ur usvojijo koncept 

rekurzije v skladu z učnim načrtom predmeta Informatika v srednješolskem programu 

gimnazija. Želimo tudi odkriti, kateri način poučevanja rekurzije, z manipulacijo nizov 

znakov ali z matematičnimi primeri, je boljši oziroma bolj intuitiven za dijake. Cilj je 

odkriti tudi, ali dijaki, ki se učijo rekurzijo z manipulacijo nizov, bolje prenašajo svoje 

znanje na druge primere (na primer matematične) kot druga skupina, ki se uči matematičnih 

primerov, na nize znakov.   

Ugotavljali bomo tudi, kje imajo dijaki največ težav pri učenju rekurzije in kako te težave 

odpraviti. Dijake bomo v intervjuju vprašali o njihovih težavah. Vprašali jih bomo tudi, 

koliko časa so potrebovali, da so razumeli rekurzijo in jo nato znali uporabiti.  

 

CILJI MAGISTRSKE NALOGE: 

 

Cilji magistrske naloge so ugotoviti, kako se dijaki učijo rekurzijo. Ugotoviti želimo, v 

katerih stopnjah rekurzije imajo dijaki največ težav s poudarkom na razumevanju problema 

in delitev tega na manjše po metodi deli in obvladaj. Poleg tega bi radi ugotovili, ali znajo 

dijaki pri rekurziji določiti ustavitveni pogoj in rekurzivni klic funkcije. Poleg teh ciljev 

želimo ugotoviti, katera skupina dijakov iz naše raziskave boljše aplicira svoje znanje na 

primere, ki so nasprotnega tipa, kot je bila uporabljen v raziskavi.  

5.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Raziskovalno vprašanje: Ali se med skupinama pojavljajo statistično pomembne 

razlike v reševanju rekurzivnih nalog? 

 

2. Raziskovalno vprašanje: Ali se med skupinama pojavljajo statistično pomembne 

razlike pri pravilnosti določitve ustavitvenega pogoja oziroma osnovnega primera 

rekurzije? 

 

3. Raziskovalno vprašanje: Ali se med skupinama pojavljajo statistično pomembne 

razlike pri pravilnosti določitve rekurzivnega klica? 

 

4. Raziskovalno vprašanje: Ali se med skupinama pojavljajo statistično pomembne 

razlike pri reševanju naloge nasprotnega tipa? 

 

5. Raziskovalno vprašanje: Ali dijaki uporabljajo za učenje rekurzije še katere 

pripomočke in vsebine poleg tistih, ki so jih dobili/spoznali pri pouku? 

 

6. Raziskovalno vprašanje: S katerimi težavami se srečujejo dijaki pri učenju in 

razumevanju rekurzije? 

6 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V okviru empiričnega dela magistrske naloge smo izvedli akcijsko raziskavo, ki temelji na 

kvalitativnem in kvantitativnem pristopu. Pri kvantitativni raziskavi smo dobili rezultate s 

pomočjo preizkusa znanja. Dijaki so reševali naloge, s katerimi smo preverjali znanje 
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rekurzije. Pri kvalitativni raziskavi smo prišli do rezultatov s pomočjo intervjuja z izbranimi 

dijaki. Dijake smo izbrali na podlagi opazovanja. Izbrani dijaki so pri samostojnih vajah 

pokazali več znanja in so pomagali drugim dijakom pri reševanju rekurzivnih vaj.  

 

Za iskanje odgovora na prvo, drugo, tretje in četrto raziskovalno vprašanje smo uporabili 

rezultate pridobljene na pisnem preizkusu znanja. Rezultate smo med seboj primerjali in na 

podlagi tega prišli do ugotovitve, katera skupina je bila kvantitativno uspešnejša pri 

doseganju zastavljenega učnega cilja – znanja rekurzije.  

 

Za peto in šesto raziskovalno vprašanje smo organizirali in izvedli polstrukturiran odprt 

intervju z šestimi izbranimi dijaki, saj smo želeli poleg pridobljenih kvantitativnih 

rezultatov pridobiti tudi nekoliko bolj poglobljen vpogled v težave, ki se pojavljajo v učenju 

in poučevanju rekurzije, ter ugotoviti, katere pripomočke dijaki uporabljajo, da se rekurzijo 

naučijo.  

6.1 VZOREC 

Uporabljen vzorec je bil slučajnosten in priložnosten. Sodelovali so dijaki tretjega letnika 

ene izmed slovenskih gimnazij pri predmetu Informatika v šolskem letu 2017/2018. Dijaki 

se pred tem šolskim letom s programiranjem niso srečali, ravno tako se niso srečali z 

rekurzijo. Dijake smo preko razlage in nalog matematičnega tipa pri prvi skupini in nalog 

z nizi znakov v drugi skupini učili osnovnega koncepta rekurzije v programskem jeziku 

Python. Dijaki so bili stari 17 in 18 let. Pouk Informatike obiskuje 42 dijakov iz treh 

oddelkov. Ti dijaki so že predhodno razdeljeni v dve skupini in sicer v eni skupini jih je 22 

(to skupino smo določili za prvo) in 20 v drugi skupini (to skupino smo določili za drugo). 

V prvi skupini je 14 dijakinj in 8 dijakov, v drugi skupini pa je 11 dijakinj in 9 dijakov.  

 

 
Graf 1: Dijaki prve skupine glede na spol.        Graf 2: druge skupine glede na spol. 
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6.2 RAZISKOVALNI INSTRUMENTI IN POSTOPEK 

ZBIRANJA PODATKOV 

6.2.1 RAZISKOVALNI INSTRUMENTI 

Za odgovarjanje na raziskovalna vprašanja smo uporabili pisno preverjanje znanja po 

eksperimentu in intervju z izbranimi dijaki po izvedbi eksperimenta in lastnega opazovanja.  

 

6.2.1.1 TESTIRANJE 

 

Po koncu izvajanja aktivnosti poučevanja rekurzije so dijaki rešili test za preverjanje znanja 

(Priloga 1), na katerem sta bili dve nalogi. Ena naloga je bila matematičnega tipa, druga je 

bila pa zasnovana na osnovi reševanja rekurzije z nizi znakov. Na preizkus znanja so dijaki 

napisali svoja imena.  

 

Učni cilji, ki smo jih preverjali: 

 

1. Ali dijak pravilno zapiše ustavitveni oziroma robni pogoj rekurzije; 

2. Ali dijak pravilno zapiše rekurzivni klic rekurzije; 

3. Ali je celotna naloga, rešena z uporabo rekurzije, izpiše pravilen rezultat. 

 

Obe nalogi sta pokrivali vse tri učne cilje.  

 

6.2.1.2 INTERVJU 

 

Intervju je potekal po izvedenem pisnem preizkusu znanja, ki smo ga opravili z dijaki. 

Intervju je bil polstrukturiran, saj ni imel točno določenega poteka, vodili smo ga na podlagi 

teme, ki jo raziskujemo ter nabora nekaj vprašanj, ki jih lahko v času intervjuja 

dopolnjujemo. (Merriam, 1998). Nabor vprašanj je temelji na prilogi 2. Pri naboru vprašanj 

za intervju smo se omejili na vprašanja, ki so omogočala, da ugotovimo, kaj so težave, ki 

jih dijaki imajo pri učenju rekurzije, odkrijemo pripomočke, ki jih poleg tistih, ki smo jih 

uporabljali pri pouku, dijaki še uporabljajo in ugotovimo ali je dijakom tak način dela, kot 

smo ga izvajali pri pouku, ustreza oz. kaj bi pri tem pouku spremenili. Dijake smo vprašali, 

kaj svetujejo glede učenja rekurzije bodočim dijakom.  

6.2.2 IZVEDBA RAZISKOVANJA 

Učni načrt za predmet Informatika obravnava programiranje v tematskem sklopu obdelava 

podatkov in navaja tri vsebinske sklope in sicer: Algoritem, Programski jezik in 

Programiranje. (Učni načrt Informatika Gimnazija, splošna, klasična, strokovna gimnazija, 

2018) 

 

Pri vsebinskem sklopu Algoritem morajo dijaki doseči sledeče cilje:  

 opredelijo koncept algoritem in poznajo temeljne zahteve za algoritem. 

 poznajo osnovne gradnike algoritma, razvijejo algoritem za problem z vejiščem in 

zanko (do 15 gradnikov), uporabijo diagram poteka in uporabljeno rešitev 

utemeljijo. 
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 analizirajo algoritem, ki reši zahtevnejši problem, in ga ovrednotijo. 

 

V vsebini programiranje morajo dijaki izpolnjevati sledeče cilje: 

 za dani algoritem izdelajo računalniški program.  

 opredelijo dokumentiranje programa in razložijo njegov pomen.  

 analizirajo program in ovrednotijo rezultate dobljene s programsko rešitvijo. 

 

V dokumentu K12 Computer Science Framework je rekurzija dodatna neobvezna vsebina, 

ki jo lahko obravnavamo v zadnjem letniku izobraževanja. (K12 Computer Science 

Framework, 2018) 

 

S pripravo učnih ur smo želeli, da dijaki poskusijo razviti algoritem za dani problem 

rekurzivno, brez uporabe zank, in za razviti algoritem napišejo v programskem jeziku 

Python enostavno rekurzivno funkcijo ter funkcijo razvijejo v aktivnem in pasivnem toku.  

 

Za razlago rekurzivnih funkcij smo si v vsaki skupini rezervirali po 11 šolskih ur. Z vsemi 

dijaki smo predhodno obravnavali osnove programiranja (osnove algoritmičnega 

razmišljanja, poznavanje in uporaba spremenljivk, pogojnih stavkov in zank ter funkcij).  

 

Prva šolska ura 

Prva šolska ura je bila za dijake obeh skupin enaka. Obravnavali smo teoretično zasnovo 

rekurzije. Dijaki so med uro spraševali, kako lahko rekurzija deluje brez zank, kar jih je v 

trenutku razlage zmedlo. Obrazložili smo, da rekurzija ne potrebuje zanke za izvedbo 

problema, saj se izvaja tako, da pokliče funkcija samo sebe, le da se vhodni podatki, ki jih 

rekurzija dobi na začetku, tekom izvajanja spreminjajo. Ta razlaga je povzročila še večjo 

zmedo, zato smo se za naslednjo uro odločili, da razložimo rekurzijo na osnovnem primeru.  

 

Druga šolska ura 

V drugi šolski uri smo obravnavali prvi primer rekurzije. Za primer smo izbrali štetje 

dijakov v vrsti. Sprehodil sem se do prvega dijaka v prvi vrsti in ga vprašal: »Ali veš koliko 

dijakov sedi v vrsti za teboj?« Pozval sem tudi tega dijaka, da naj se ne obrača, ter druge 

dijake, da mu ne povedo odgovora. Dijak je v prvi in drugi skupini v obeh primerih 

odgovoril z odgovorom: »Ne vem.« Dijaka smo pozvali, naj poskusi z besedami povedati, 

koliko dijakov sedi v vrsti za njim, kljub temu, da ne ve konkretnega odgovora. Tudi druge 

dijake smo pozvali, da poskusijo odgovoriti na to vprašanje, ne da bi odgovorili s številom. 

Tudi v tem primeru še vedno nismo prišli do konkretnejšega odgovora. Dijake smo pozvali, 

da poskusijo razmisliti od tem, koliko dijakov je najmanj potrebnih, da vrsta obstaja. V tem 

primeru smo dobili v obeh skupinah dva odgovora in sicer, da sta potrebna, da vrsta obstaja, 

dva dijaka. To je bil, poleg enega dijaka, tudi najpogostejši odgovor. Vprašali smo, kako 

so prišli do odgovorov za dva oz. enega dijaka. Dijaki so odgovorili, da vrsta obstaja, samo 

da je en predstavnik v vrsti, tisti, ki so odgovorili z odgovorom dva dijaka pa so odgovorili, 

da morata biti dva zato, da jih lahko preštejemo.  

Nato smo povedali, da je dejstvo, da vrsta obstaja, podobno obstoju spremenljivke v 

programskem jeziku Python. Spremenljivka namreč obstaja le takrat, ko ima shranjeno 

vrednost. Torej vrsta obstaja, če ima vsaj enega predstavnika, kar je v primeru rekurzije 

osnovni primer.  

Nato smo prvega dijaka spet vprašali, kako bi lahko na drugačen način izrazil, koliko 

dijakov je v vrsti, čeprav sam ne ve, koliko dijakov je za njim,. Dijaki so začeli podajati 

različne odgovore. Nato je eden od dijakov razložil, da je v vrsti on sam in vsi, ki so za 

njim, kar smo označili za pravilen odgovor. Potem smo vprašali drugega dijaka v vrsti: 
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»Koliko dijakov je v vrsti?« Dijak je najprej odgovoril z »Ne vem.« Nato smo vprašali, ali 

bi lahko drugi dijak rekel isto, kot prvi pred njim, da je v vrsti on in vsi, ki so za njim. 

Dijaki so pritrdili, vendar so se med njimi pojavili nekateri zadržki. Vprašali so, kaj je s 

prvim dijakom, ki je zase rekel isto. Opazili smo, da so s tem nekateri dijaki začeli 

razmišljati o aktivnem in pasivnem toku rekurzije, čeprav se tega še niso zavedali. Razložili 

smo, da rekurzija na tega prvega dijaka ni pozabila, ampak si ga je zapomnila za pozneje, 

kljub temu, da to v tem trenutku še ni razvidno. Premaknili smo se do naslednjega dijaka v 

vrsti in ga vprašali zopet isto kot prejšnja dva. Ta dijak si je že zapomnil vzorec prejšnjih 

dveh in odgovoril z odgovorom: »Jaz in še vsi za menoj.« Ravno tako je odgovoril naslednji 

dijak. Zadnjega dijaka v vrsti smo vprašali isto vprašanje. Ta je pa odgovoril z odgovorom: 

»Samo še jaz sem, za menoj je zid!«. Sedaj smo definirali, da smo prišli do osnovnega 

primera. Premaknili smo se nazaj do predzadnjega dijaka, in mu rekli: »Sedaj veš, da je za 

teboj en dijak. Koliko jih je na podlagi tvojega prejšnjega odgovora sedaj v vrsti?« Dijak 

je odgovoril: »Jaz in še en dijak«. Nato smo se premaknili zopet do tretjega dijaka v vrsti 

in ga vprašali isto vprašanje. Ta je odgovoril: »Jaz in dva dijaka«. Ravno tako smo vprašali 

še drugega dijaka. Ta je po vzorcu odgovoril: »Jaz in trije dijaki«. Nato smo še vprašali 

zopet prvega dijaka v vrsti in ga vprašali isto vprašanje: »Jaz in štirje dijaki«. S čimer smo 

zaključili, da je v vrsti pet dijakov.  

Nato smo povzeli, da je to osnovni način delovanja rekurzije. S pomočjo rekurzije 

zmanjšujemo naš problem na manjše podprobleme, ki so lažje rešljivi. To počnemo toliko 

časa, dokler ne pridemo do osnovnega primera problema. Po "srečanju" z osnovnim 

primerom potem (pod)rešitve združujemo nazaj v končno rešitev našega problema.  

 

 
Slika 14: Rekurzivno štetje. 

 

Tretja šolska ura 

Tretjo šolsko uro smo prvič začeli z ločenim načinom učenja v prvi in drugi skupini.  

V drugi skupini smo izvedli primer rekurzivnega štetja črk v nizu znakov. Z dijaki smo 

najprej poskusili definirati osnovni primer Dijake smo vprašali: »Kaj bi lahko bil osnovni 

primer rekurzije pri štetju znakov v besedi?« Dijaki na to vprašanje niso znali odgovoriti. 

Odločili smo se, da parafraziramo vprašanje in vprašamo takole: »Kdaj črk v nizu ne 

moremo več šteti?« Dijaki so nekaj časa razmišljali, nato pa so odgovorili, da ne vedo. Nato 

smo vprašali, kaj je bil osnovni primer prejšnje šolske ure, ko smo šteli dijake v vrsti. Dijaki 

so odgovorili, da je bil osnovni primer en dijak v vrsti. Dijake smo pozvali, naj razmišljajo 

o črkah tako, kot o dijakih v vrsti. Ponovno smo vprašali, kaj bi definirali kot osnovni 

primer rekurzije. Odgovorili so, da je osnovni primer takrat, ko imamo le eno črko v nizu. 

Na vprašanje, katero vrednost naj vrnemo, če imamo le eno črko v nizu, so odgovorili, da 

mora biti to število ena. Nato smo dijake vprašali, kaj bi definirali kot rekurzivni klic 

funkcije. Dijaki so s tem imeli nekaj težav. Pozvali smo jih, naj ponovno premislijo o štetju 

v vrsti v pretekli šolski uri in naj še vedno o črkah razmišljajo tako, kot bi razmišljali o 

štetju v vrsti, a rekurzivnega klica še niso znali definirati.  
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Nato smo na tablo napisali primer besede BESEDA v obliki tabele, kjer je v vsaki celici 

tabele ena črka.  

 

B E S E D A 

 

Dijakom smo rekli naj si predstavljajo, da je vsaka črka en dijak. Nato smo pobrisali vse 

črke razen prve. 

 

 

 

Rekli smo jim, naj si predstavljajo ostale črke zakrite in  jih vprašali, kako bi definirali, 

koliko črk je v besedi. Sedaj so po analogiji na prejšnjo uro povedali, da je število črk v 

bistvu trenutna črka in vse ostale, ki so v nizu, kar smo potrdili kot pravilen odgovor.  

 

Dijake smo pozvali, naj poskusijo razdeljeni v pare napisati rekurzivno funkcijo v 

programskem jeziku Python, ki bi preštela črke v nizu na podlagi postopka, ki smo ga 

predhodno definirali. Pri tem smo jim pustili čas do konca šolske ure (20 minut).  

 

V prvi skupini smo tretjo šolsko uro poskusili rekurzijo obrazložiti s izpisovanjem števil 

od števila n do števila 1. Dijake smo vprašali, kaj je v tem primeru osnovni primer rekurzije. 

Povedali so, da bi bil primeren ustavitveni pogoj lahko takrat, ko pridemo do števila 1. Nato 

smo jih vprašali, kako bi definirali rekurzivni klic, a tudi v tem primeru dijaki niso vedeli, 

kako bi definirali rekurzivni klic. Pozvali smo jih, naj pomislijo, kako pridemo lahko od 

števila n. Določili smo, da je število n enako deset. Dijaki so odgovorili, da od števila deset 

odštevamo število ena toliko časa, dokler ne pridemo do števila ena. Potem smo jim 

naročili, naj v programskem jeziku Python napišejo rekurzivno funkcijo, ki bo na podlagi 

podanega algoritma izpisala števila od n do ena in  jim za to dali čas do konca šolske ure 

(25 minut). 

 

Četrta šolska ura 

V četrti šolski uri smo v obeh skupinah preverjali pravilnost reševanja rekurzivnega 

problema: štetja črk in izpisovanja števil od n do 1. Pri obeh skupinah so se večinoma 

pojavile težave predvsem v zapisu rekurzivnega klica funkcije. Velikokrat so dijaki 

uporabili iterativno reševanje z zankami ali pa so napisali rekurzivni klic funkcije narobe. 

Pri definiranju ustavitvenega pogoja večinoma ni bilo težav.  

Odločili smo se, da poenotimo način reševanja in pri obeh skupinah rešimo nalogo na tablo 

s programsko kodo in narisanem poteku izvajanja rekurzije. Poleg tabelne slike smo izvajali 

programe še preko spletne strani http://www.pythontutor.com, ki omogoča vizualizacijo 

programske kode.  

 

B  
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Slika 15: Izvajanje odštevanja črk na strani www.pythontuttor.com. 

 
Slika 16: Štetje črk z vizualizacijo na spletni strani http://www.pythontutor.com. 
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Ugotovili smo, da je štetje črk zahtevnejše od izpisovanja števil, saj je potrebno definirati 

štetje ter rekurzivni klic funkcije, ki mora vsebovati skrajšano besedo. Štetje števil lahko 

naredimo le z izpisovanjem števil in klicem funkcije, ki ima število zmanjšano za 1.  

 

Peta šolska ura 

V peti šolski uri smo pri drugi skupini obravnavali problem palindroma. Obrazložili smo, 

da je palindrom beseda, ki se enako prebere od začetka do konca ali obratno. Za primer te 

besede smo uporabili niz »anna«.  

Dijake smo vprašali, kako bi lahko preverili, ali je določena beseda palindrom ali ne, a so 

imeli težave z iskanjem rešitve, kako preveriti palindrom. Nato smo jih vprašali, kaj bi 

lahko določili za ustavitveni pogoj palindroma, vendar so dijaki poskusili odgovoriti z 

iterativno rešitvijo. Dijaki bi niz obrnili in primerjali ali sta izvirni in obrnjeni niz enaka. S 

tem bi potrdili, da je niz palindrom. Rešitev smo označili kot primerno, vendar smo 

poudarili, da to ni rekurzivna rešitev problema. Povedali smo, da je niz palindrom, če je 

sestavljen le iz ene črke. Podali smo namig, da si naj predstavljajo niz tako, kot smo šteli 

dijake, le da bi namesto štetja dijakov primerjali, ali sta prvi in zadnji dijak v vrsti enako 

oblečena. Če sta, se premaknemo naprej na drugega in predzadnjega dijaka in spet 

primerjamo ali sta enako oblečena. To primerjanje ponavljamo, dokler ne pridemo do 

sredine vrste. Če katerikoli par dijakov ni oblečen enako, zaključimo s premikanjem, saj ni 

smiselno nadaljevati, ker v tem primeru vemo, da podana beseda ni palindrom.  

Dijakom smo dali nalogo, naj poskusijo napisati funkcijo, ki bo preverila, ali je podana 

beseda palindrom ali ne. Na tablo smo napisali ustavitvena pogoja v besedi ter vsebino 

rekurzivnega klica. Razlaga primera in izvajanja le-tega je trajala skoraj celo šolsko uro. 

Po tej šolski uri smo dobili občutek, da je primer palindroma na tej stopnji učenja rekurzije 

prezahteven in se odločili, da primer zamenjamo z drugim in razlago palindroma 

premaknemo za nekaj ur naprej.  

V prvi skupini smo šesto šolsko uro obravnavali primer izračuna fakultete števila. Razložili 

smo, da je fakulteta števila zmnožek vseh naravnih števil od 1 do števila, ki ga računamo. 

Povedali smo, da je splošna formula za račun fakultete sledeča:  

 

𝑛! =  {

1 ,                 𝑛 = 0

∏ 𝑘 , 𝑛 > 1

𝑛

𝑘=1

 

 

Razložili smo, da je fakulteto označujemo z znakom ! poleg števila. Nato smo razložili na 

primeru števila 5!: 

 

5!=5*4*3*2*1=120 

 

Poleg tega smo napisali na tablo še sledeče: 

 

5!=5*4! 

4!=4*3! 

3!=3*2! 

2!=2*1! 

1!=1*0! 

0!=1 
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Dijake smo vprašali, če bi lahko na podlagi napisanega na tabli lahko interpretirali, kaj bi 

lahko bil lahko ustavitveni pogoj rekurzije, ter kako bi lahko definirali rekurzivni klic. 

Dijaki so v tem primeru v kratkem času ugotovili, da je ustavitveni pogoj takrat, ko je 

število, ki ga obravnavamo enako 0. Pozvali smo jih, naj narekujejo, kako bi lahko 

rekurzivni klic zapisali v programskem jeziku Python. Odgovorili so sledeče: 
 

def fakulteta(n): 

    if n==0: 

        return 1 

 

Nato smo jih pozvali, da naj na podlagi zapisanega na tabli poskusijo definirati še 

preostanek funkcije. Dijaki so se nekaj časa obotavljali, saj niso vedeli, kako bi razvijali 

rekurzivni klic. Pomagali smo jim tako, da smo na tablo napisali še sledečo formulo: 

 

n!=n*(n-1)! 

 

Na podlagi tega, so nato dijaki predlagali sledeči rekurzivni klic: 

 
else: 

    return n*fakulteta(n-1) 

 

Izvajanje funkcije smo nato še narisali na tablo. Povedali smo, da sistem pri izvajanju 

funkcije rekurzivno kliče to isto funkcijo toliko časa, dokler ne pride do ustavitvenega 

pogoja, nato pa vrača vmesne vrednosti računanja fakultete števila, dokler v zadnji izvedbi 

ne vrne iskane vrednosti. 

 

Šesta šolska ura 

V šesti šolski uri smo v drugi skupini povedali, da bomo primer palindroma začasno 

umaknili in da se bomo lotili primera štetja števila pojavitev določene črke v nizu znakov. 

Za primer smo uporabili besedo ananas in določili, da bomo šteli vse pojavitve črke a. 

Dijake smo vprašali, kako bi določili ustavitveni pogoj in jim namignili, naj se spomnijo 

štetja vseh črk v nizu znakov. Odgovorili so, da bi lahko bil ustavitveni pogoj enak kot pri 

tisti nalogi, saj moramo v vsakem primeru se sprehoditi čez vse črke v nizu. Vprašali smo, 

ali bi lahko primer štetja črk spremenili v štetje izbrane črke. Dijaki so odgovorili, da je to 

mogoče, saj je potreben le pogoj, v katerem je potrebno šteti le izbrano črko. pozvali smo 

jih, naj poskusijo rešiti to nalogo in jim dovolili, da si pomagajo med seboj. Dali smo jim 

15 minut časa. največjo težavo jim je v tem primeru predstavljal dodaten vhodni podatek 

za funkcijo ter dejstvo, da je treba vse vhodne podatke ob rekurzivnem klicu funkcije 

vpisati v funkcijo. Na koncu so spremenili prejšnji program v pravilno rešitev:  

 
def pojavitev_crke(beseda,crka): 

    if len(beseda)==0: 

        return 0 

    else: 

        if crka == beseda[0]: 

            return 1+pojavitev_crke(beseda[1:],crka) 

        else: 

            return pojavitev_crke(beseda[1:],crka) 

 

Opazili smo, da imajo dijaki druge skupine več težav z obravnavanjem rekurzije tudi zaradi 

tega, ker so predhodno rešili manj primerov z nizi znakov in zaradi tega pri programiranju 

niso tako vešči z manipuliranjem znakov.  
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V prvi skupini smo šesto šolsko uro obravnavali primer rekurzije s Fibonaccijevimi števili. 

Pri tej šolski uri smo želeli razširiti znanje rekurzije na nekoliko drugačen primer. Razložili 

smo, da se Fibonaccijeva števila računajo po sledeči enačbi: 

 

𝑓𝑛 ≡ 𝑓(𝑛) =  {
1;                                       𝑛 = 0
1;                                       𝑛 = 1
𝑓(𝑛 − 2) + 𝑓(𝑛 − 1); 𝑛 > 1

 

 

in pojasnili, da gre pri Fibonaccijevih številih vedno za seštevek prejšnjih dveh števil. 

Predstavili smo primer f(4) in ga razložili na primeru drevesa. 

 

 
 

Slika 17: Razvoj izvajanja računanja Fibonaccijevega zaporedja števil. 

Razložili smo, da je v tem primeru rekurzija drugačna, saj imamo dva rekurzivna klica 

funkcije.  

 

Dijakom smo dali nalogo, naj poskusijo napisati rekurzivno funkcijo, ki bo izračunala 

Fibonaccijevo število. Hitro so ugotovili, da je osnovni primer rekurzije takrat, ko pridemo 

do prvega ali drugega člen Fibonaccijevega zaporedja števil. V tem primeru je rezultat 

Fibonaccijevega zaporedja 0, če je vhodni podatek n = 0, če je n = 1, je potem rezultat 1. V 

vseh ostalih primerih smo skupaj ugotovili, da je potrebno poklicati rekurzivno funkcijo 

dvakrat. 

 
def fibonacci(n): 

    if n==0: 

 return 0 

    if n==1: 

        return 1 

    else: 

        return fibonacci(n-2)+fibonacci(n-1) 
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V nadaljnjih treh šolskih urah so dijaki v obeh skupinah reševali vaje samostojno. Prva  

skupina je dobila vaje s poudarkom na matematični osnovi (priloga 2), druga skupina pa je 

dobila vaje s poudarkom na nizih znakov (priloga 3). Vse vaje smo po principu prejšnjih 

vaj rešili na tablo in obrazložili potek reševanja. 

 

V zadnjih dveh šolskih urah, ki smo jih namenili učenju rekurzije, smo drugi skupini dali 

za reševanje nekaj nalog matematičnega tipa in prvi skupini nekaj nalog z nizi znakov. Vse 

naloge smo preverili tako, da smo jih rešili na tablo. 

 

Za preverjanje znanja smo sestavili dve nalogi. Prva naloga je osnovana na matematičnem 

primeru, druga naloga pa na primeru z nizi znakov. Za tako preverjanje znanja smo se 

odločili, da lahko preverimo, katera skupina bolje prenaša svoje znanje na nalogo 

nasprotnega tipa. Naloge so sestavljene na tak način, da morajo dijaki določiti ustavitveni 

pogoj ter dva rekurzivna klica funkcije na podlagi pogojnega stavka.  

6.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Pri raziskovanju smo uporabili kvantitativni in kvalitativni pristop. Za analizo dobljenih 

podatkov smo uporabili ustrezna orodja.  

 

Podatke, pridobljene s testiranjem, smo obdelali s pomočjo računalniških programov 

Microsoft Excel 2016 in IBM SPSS Statistics. Analizirali smo porazdelitev podatkov in na 

podlagi tega izbrali ustrezne parametrične in neparametrične teste. Rezultate testov smo 

prikazali v obliki grafov in tabel.  

 

Kolmogorov-Smirnov test (α = 0,42) je pokazal, da so podatki za število točk za celotno 

preverjanje znanja normalno porazdeljeni, zato smo za nadaljnjo statistično obdelavo  

uporabili parametričen test – t-test za neodvisne vzorce. 

 

Za preverjanje pravilnosti ustavitvenih pogojev in rekurzivnih klicev je Kolmogorov-

Smirnov test pokazal, da podatki niso normalno porazdeljeni (α = 0,00, α = 0,031), zato 

smo za nadaljnjo statistično obdelavo uporabili neparametričen test – Mann-Whitney test. 

 

Podatke, pridobljene s pomočjo intervjuja, smo obdelali s kvalitativno analizo.  

7 REZULTATI Z ANALIZO IN INTERPRETACIJO 

V tem poglavju so opisani rezultati, pridobljeni s preizkusom znanja, in rezultati pridobljeni 

z intervjujem ter analiza teh rezultatov. 

7.1 TESTIRANJE 

V nadaljevanju bodo prikazani rezultati dijakov prve in druge skupine, ki smo jih pridobili 

s preizkusom znanja. 

 

Za pridobitev rezultatov smo test točkovali in rezultate merili s številom dobljenih točk. 

Vsako nalogo smo ovrednotili s tremi točkami. Eno točko je dobil dijak za pravilno napisan 

ustavitveni pogoj rekurzije, drugo točko je dobil za pravilno napisan rekurzivni klic, tretjo 
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točko je dobil za pravilno rešitev celotne naloge. Največje število točk, ki jih je lahko 

posamezen dijak osvojil na preverjanju znanja, je šest točk.  

 

Preverjanje znanja smo izvedli z dvema nalogama. Prva naloga je bila zasnovana na 

matematičnem primeru, druga pa na štetju črk v nizu znakov. Obe nalogi pokrivata cilj 

magistrske naloge - "Ugotoviti, katera skupina dijakov boljše aplicira svoje znanje na 

primere, ki so nasprotnega tipa." in "Ugotoviti, kje imajo dijaki največ težav pri učenju 

rekurzije.". 

7.1.1 PRIMERJAVA REZULTATOV PREVERJANJA ZNANJA MED 

PRVO IN DRUGO SKUPINO 

V spodnji tabeli (Tabela 1) so prikazani rezultati dijakov prve in druge skupine. V tabeli 

lahko vidimo primerjavo uspešnosti učencev pri reševanju preverjanja znanja rekurzije. 

Prikazano je povprečno število točk dijakov prve in dijakov druge skupine. V drugi skupini 

je sodelovalo 22 dijakov, v prvi skupini pa 15 dijakov (5 dijakov v kontrolni skupini je bilo 

zaradi bolezni ta dan odsotnih).  

 

Raziskovalno vprašanje: Ali se med prvo in drugo skupino pojavljajo statistično 

pomembne razlike v reševanju rekurzivnih nalog? 

 

 

Statistika skupin 

 skupina Število (N) Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Ocena 

standardne 

napake 

Število 

točk 

Prva 15 3,3000 2,37397 ,61296 

Druga 22 2,6136 2,02327 ,43136 

 

 

T-test za neodvisne vzorce 

 Levene test 

homogenosti varianc 

T-test enakosti aritmetičnih sredin 

F α t g α 

(2-

smeren) 

Ocena 

standardne 

napake 

Število 

točk 

Enakost 

varianc 

1,043 ,314 ,944 35 ,351 ,72673 

   ,916 26,902 ,368 ,74952 

 
Tabela 1: T-test za neodvisne vzorce - doseženo povprečno število točk pri preverjanju znanja. 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc (F=1,043, α=0,314) je t-test za 

neodvisne vzorce pokazal, da se med prvo in drugo skupino ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike v doseženem številu točk pri preverjanju znanja rekurzije (t=0,944, 
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g=35, α=0,351). Iz rezultatov lahko ugotovimo, da je prva skupina dosegla nekoliko višje 

povprečno število točk (M=3,30) kot druga skupina (M=2,61).  

 

Raziskovalno vprašanje: Ali se med prvo in drugo skupino pojavljajo statistično 

pomembne razlike pri pravilnosti ustavitvenega pogoja oz. osnovnega primera 

rekurzije? 

 

 PRVA DRUGA   

 N �̅� N �̅� U α 

Ustavitveni 

pogoj – 

matematičn

a naloga 

15 20,83 22 17,75 137,

5 

0,32

2 

Ustavitveni 

pogoj – 

naloga z 

nizi znakov 

15 19,37 22 18,75 159,

5 

0,84

4 

Tabela 2: Rezultati Mann-Whitney preizkusa prve in druge skupine za ustavitveni pogoj. 

Vrednost Mann-Whitney preizkusa ni pri nobeni izmed nalog in nobeni izmed skupin ni 

statistično pomembna. Opazimo, da je prva skupina pri matematični nalogi in nalogi z nizi 

znakov dosegla boljše rezultate kot druga skupina. Vendar razlike nikjer niso statistično 

pomembne.  

 

Raziskovalno vprašanje: Ali se med prvo in drugo skupino pojavljajo statistično 

pomembne razlike pri pravilnosti rekurzivnega klica? 

 

 PRVA DRUGA   

 N �̅� N �̅� U α 

Rekurzivni 

klic – 

matematična 

naloga 

15 22,37 22 16,70 114,5 0,059 

Rekurzivni 

klic – 

naloga z nizi 

znakov 

15 18,63 22 19,25 159,5 0,844 

Tabela 3: Rezultati Mann-Whitney preizkusa prve in druge skupine za rekurzivni klic. 

Vrednost Mann-Whitney preizkusa pri nobeni izmed nalog in nobeni izmed skupin ni 

statistično pomembna. Opazimo, da je prva skupina pri matematični nalogi dosegla boljše 

rezultate kot druga skupina, medtem ko je druga skupina dosegla višje število točk kot prva 

skupina. V vseh primerih razlike niso statistično pomembne.  
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Raziskovalno vprašanje: Ali se med prvo in drugo skupino pojavljajo statistično 

pomembne razlike v reševanju naloge nasprotnega tipa? 

 

 PRVA DRUGA   

 N �̅� N �̅� U α 

Reševanje 

naloge 

nasprotnega 

tipa 

15 21,20 22 17,50 132 0,269 

Tabela 4: Rezultati Mann-Whitney preizkusa prve in druge skupine v reševanju naloge nasprotnega tipa. 

Vrednost Mann-Whitney preizkusa ni statistično pomembna (U = 132, α = 0,269). Med 

prvo in drugo skupino se ne pojavljajo pomembne razlike v reševanju nalog nasprotnega 

tipa. Opazimo, da je prva skupina pri reševanju naloge nasprotnega tipa dosegla višje 

število točk (�̅� = 21,20) kot druga skupina (�̅� = 17,50). 

 

Na podlagi statističnih testov lahko povzamemo, da v našem vzorcu noben podatkovni tip 

ni bistveno vplival na znanje rekurzije, je pa v večini primerov prva skupina, ki je v  

glavnem obravnavala matematične primere rekurzije, dobila višje število točk kot druga 

skupina. Tudi, ko so dijaki prve skupine reševali nalogo s črkami, so jo reševali bolje kot 

druga skupina, toda razlike niso bile statistično pomembne. 

7.2 INTERVJU 

En mesec po raziskavi smo s šestimi dijaki izvedli intervju o učenju rekurzije. Teh šest 

dijakov smo izbrali na podlagi opazovanja v skupini. Ti dijaki so izkazali nekoliko višje 

razumevanje rekurzije in so pri urah, kjer so dijaki naloge reševali bolj samostojno, bili 

tisti, ki so snov razlagali ostalim dijakom. Trije dijaki so bili iz prve skupine in trije dijaki 

iz druge skupine.  

 

Namen intervjuja je bil, da ugotovimo, ali so dijaki pri učenju v šoli in doma poleg 

uporabljenih pripomočkov pri pouku in razlag uporabili še druge pripomočke, ter ugotoviti, 

kje je rekurzija zanje in sošolce predstavljala največjo težavo. S temi podatki bomo lahko 

prilagodili metode in tehnike poučevanja bodočim generacijam in naredili več za boljše 

razumevanje rekurzije. 

 

Intervju je bil polstrukturiran, saj smo želeli dijaku postaviti tudi dodatna podvprašanja, če 

bi se nam ta med pogovorom zdela smiselna. Intervju z vsakim dijakom je trajal 15 minut. 

Izvedli smo ga v šoli, v času, ko dijaki niso imeli pouka ali z dovoljenjem razrednikov med 

njihovimi razrednimi urami. Transkripcija intervjujev je v prilogi 4. 

7.2.1 ANALIZA INTERVJUJEV Z DIJAKI 

V prvem in drugem vprašanju smo dijake vprašali, kaj menijo o učnih urah, pri katerih smo 

obravnavali rekurzijo, in kaj o številu vaj, ki smo jih obdelali. Vprašanje se je nanašalo na 

to, ali so si na podlagi razlage in primerov lahko predstavljali rekurzijo in delovanje le-te. 

Pet dijakov od šestih je odgovorilo, da jim je bil način obravnave rekurzije primeren. Ena 

dijakinja je pojasnila, da je razumela rekurzijo, ko smo obravnavali primer štetja dijakov v 

vrsti. Dijakom se je zdelo pomembno tudi, da so imeli na voljo dovolj konkretnih primerov, 
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po  katerih so se lahko zgledovali, kar potrdita tudi Hieber (2008) in Levy (2002). Na 

intervjuju so dijaki poudarili pomen teoretične osnove, ki jim je pomagala predstavljati si 

reševanje problema, ena dijakinja je izpostavila, da ji teorija na začetku ni pomagala. 

Dijakom so bile všeč samostojne vaje, pri katerih so se morali znajti sami. En dijak je izrazil 

željo po več vodenih vajah, ena dijakinja pa bi si želela višjo težavnost vaj. Enemu dijaku 

je bilo všeč, da so morali vaje reševati po razlagi sami, eni dijakinji pa, da niso bili časovno 

omejeni s samostojnim reševanjem nalog, ampak so imeli na voljo čas, da so lahko v 

svojem ritmu razumeli delovanje rekurzije, kar izpostavijo v svojem članku tudi Turbak, 

Royden, Stephan, in Herbst, (1999). Ugotovili smo, da dijaki večinoma želijo strukturirano 

učenje. Graditi je potrebno s teorijo in primeri, ki si jih lahko predstavljajo, nato pa 

preidemo na vodene vaje, ki služijo za odpravljanje morebitnih težav, in samostojne vaje, 

ob katerih lahko dijaki utrdijo znanje. 

 

V naslednjem vprašanju nas je zanimalo, kje so dijaki pri učenju in razumevanju rekurzije 

naleteli na težavo. Največkrat so povedali, da jim je bilo na začetku najtežje problem deliti 

na podprobleme. Ugotovili so tudi, da so nekateri sošolci, ko so naleteli na problem, obupali 

in niso niti poskusili razumeti rekurzije. Ena dijakinja je izpostavila težavo, da si kljub 

razlagi rekurzije niso znali predstavljati. Pojasnili so, da je bilo težavno napisati rekurzivni 

klic funkcije, čeprav so si ga znali predstavljati. Ugotavljamo, da moramo učitelji pri 

obravnavi abstraktnih učnih snovi več časa nameniti diferenciaciji pouka, saj nimajo vsi 

dijaki enakega načina razmišljanja. Poleg tega je potrebno pred začetkom obravnave 

zahtevnejše snovi utrditi osnove programiranja, kot so spremenljivke, pogojni stavki in 

zanke.  

 

V sledečem vprašanju smo dijake vprašali, če so poleg pripomočkov, uporabljenih in 

prikazanih pri pouku, uporabili še katere druge. Odgovorili so, da dodatnih pripomočkov 

niso iskali, so pa nekateri iskali rešitve na forumih in v zbirkah rešenih vaj na različnih 

spletnih straneh. Ugotavljamo, da moramo učitelji dijake opozarjati na možnost napačnih 

rešitev in na podlagi tega na informacijsko onesnaženost.  

 

Zanimalo nas je tudi, ali je dijakom rekurzija kot način reševanja problemov enako 

intuitivna ali uporabna kot iterativno reševanje. Menili so, da jim je za začetno razumevanje 

reševanja problemov lažje iterativno reševanje, le ena dijakinja bi reševala probleme 

rekurzivno. Ena dijakinja je povedala, da bi se za rekurzijo odločila na podlagi navodila 

naloge. Če bi si ob branju naloge predstavljala rekurzivno rešitev, bi uporabila to, sicer pa 

iterativni pristop. En dijak je v celoti zavrnil možnost reševanja nalog z rekurzijo, saj mu 

je iterativni princip bolj domač. Ugotavljamo, da je potrebno pri razlagi rekurzije bolj 

izpostaviti prednosti rekurzivnega reševanja problemov.  

 

Povprašali smo, koliko časa so dijaki potrebovali, da so rekurzijo usvojili. Dijaki so se 

opredelili za različne dolžine časa: od takojšnjega razumevanja do nekaj šolskih ur. Da pa 

so rekurzijo znali uporabiti, so potrebovali bistveno več časa – tudi nekaj tednov. Nekateri 

so se poglobili v učenje rekurzije šele pred preverjanjem znanja. Ugotavljamo, da moramo 

pri dijakih spodbujati redno učenje in grajenje znanja. S tem lahko zmanjšamo anksioznost 

pred preverjanjem znanja.  

 

V enem od vprašanj smo iskali odgovor, ali je dijakom predznanje matematike, fizike ali 

logike pomagalo pri učenju rekurzije in reševanju rekurzivnih nalog. Dijaki so v večini 

primerov odgovorili, da jim matematika in fizika nista pomagali, pač pa logično 

razmišljanje. Nekateri so povedali, da je tistim, ki nimajo dobro razvitega logičnega 
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mišljenja, lahko težje kot drugim. Na podlagi tega ugotavljamo, da moramo učitelji pri 

dijakih spodbujati samostojno razmišljanje in izražanje le-tega. S tem ko bodo poslušali 

drug drugega, bodo lahko prišli do svojih idej, ki si jih mogoče pred tem ne bi zamislili.  

 

Dijake smo še vprašali, kaj svetujejo bodočim dijakom glede učenja rekurzije. Svetovali 

so, naj se bodoči dijaki ne prestrašijo rekurzije, ker ni tako zahtevna, kot se zdi na prvi 

pogled, in naj se pred začetkom rekurzije res dobro naučijo osnov programiranja. Predlagali 

so tudi, naj si vzamejo dovolj časa za razumevanje delovanje rekurzije, shranjevanje 

vmesnih rezultatov, sestavljanje končne rešitve in naj sledijo razlagi pri pouku. Izpostavili 

so še, naj bodoči dijaki učitelja vprašajo, če česa ne razumejo, in naj bodo pri razlagi 

rekurzije osredotočeni. Pomembno se jim zdi tudi samostojno reševanje rekurzivnih nalog 

doma. Svetujejo, naj se dijaki lotijo učenja rekurzije stopenjsko, od lažjih primerov do 

težjih. 

 

Ugotovili smo, da so dijaki glede na število rešenih primerov in čas, ki smo si ga zastavili 

– 9 šolskih ur – zelo dobro usvojili rekurzijo. Pred začetkom šolskega leta niso imeli 

nobenega znanja programiranja in so v sklopu 20 šolskih ur, v katerih smo obravnavali 

osnove programiranja, in 9 šolskih ur, v katerih smo obravnavali rekurzijo, pridobili velik 

obseg znanja.  
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8 SKLEP 

Izvedba eksperimentalnega dela magistrske naloge, še posebej intervjuji z dijaki, nam je 

dala zanimive ugotovitve glede poučevanja rekurzije in programiranja, saj nam je dala 

iztočnice, ki nam bodo pomagali pri temu, da bodo dijaki lažje razumeli rekurzijo.  

 

Cilj naših aktivnosti je bil, da ugotovimo, kako se dijaki učijo rekurzijo in kje se jim pri 

učenju le-te zatakne. Rekurzijo smo izbrali, da bi učiteljem olajšali poučevanje rekurzije in 

omogočili dijakom boljše razumevanje tako abstraktnega koncepta, saj je navadno dijakom 

težje razumljiva in učiteljem zahtevna za poučevanje .  

 

Med izvajanjem učnih ur, ki so bile zastavljene v obliki diskusije, smo dijake ves čas 

spodbujali k razmišljanju o rekurziji, o deljenju problema, ki smo jim ga zastavili na manjše 

podprobleme, in nato združevanju le-tega v neko celoto. Pomembno je, da dijakov ne 

omejujemo pri njihovem razmišljanju, temveč jih spodbujamo, da izražajo svoje ideje, 

kljub temu, da so lahko nepravilne. Poskusiti je treba te odgovore z dijaki analizirati in v 

dijakih vzbuditi dvom o njihovih odgovorih, saj s tem kot to navajajo Götschi, Sanders, in 

Galpin (2003) spodbujamo k grajenju novih mentalnih modelov. 

 

Analiza dobljenih podatkov v kvantitativni raziskavi med prvo in drugo skupino ni 

pokazala statistično pomembnih razlik, kar pomeni, da podatkovni tip, ki ga uporabimo kot 

podlago za poučevanje rekurzije, ni tako pomemben. 

 

Ugotovili smo, tako kot že pred nami Turbak, Royden, Stephan, in Herbst, (1999), da dijaki 

potrebujejo za osvajanje novih konceptov dovolj časa, da se z novim konceptom lahko 

poistovetijo. Poleg tega mora biti predznanje osnov programiranja pred začetkom 

poučevanja rekurzije dovolj trdno. Pomembno je, da dijakom predstavimo čim več analogij 

z realnim svetom, saj s tem omogočimo boljše razumevanje rekurzije, kar sta v svojih 

raziskavah potrdita tudi Hieber (2008) in Levy (2002). Poleg tega moramo poskrbeti za 

ustrezno diferenciacijo pouka, s katero lahko šibkejšim dijakom nudimo dodatno pomoč 

pri razumevanju snovi ter nadarjenim dijakom omogočimo dodaten razvoj, kar tudi 

pripomore k razvoju notranje motivacije dijakov.  

 

Z analizo intervjujev z dijaki smo ugotovili, da je del dijakov zaradi nerazumevanja 

rekurzije izgubil motivacijo za učenje, kar lahko navežemo na ugotovitve Ala-mutke 

(2017). Izguba motivacije je po našem mnenju bistveno vplivala na rezultate raziskave, kjer 

je bilo povprečno število točk pri obeh skupinah nizko. Poleg tega je iz intervjujev 

razvidno, da nekateri dijaki ne razumejo oz. ne zaupajo popolnoma v to, da lahko brez 

uporabe iterativnih metod, kot so zanke ali pogojni stavki, pridemo do rešitve, kar navaja 

tudi Roberts (1986). Največ dijakov pravi, da je imelo vsaj na začetku težave s tem, kako 

problem razdeliti na podprobleme, medtem ko pri dijakih večinoma ni bilo težav pri 

vzpostavitvi ustavitvenega klica rekurzije.  

 

Ne smemo pa ostati pri analogijah rekurzije z realnim svetom, ampak moramo pridobljeno 

znanje prenašati na primere, ki so programerske narave, kar pomeni, da pišemo kodo, ki jo 

je dobro vizualizirati na več različnih načinov, kot na primer na tablo ali s katerim koli 

orodjem, ki prikaže razvoj rekurzije, da dijaki »korak za korakom« vidijo, kako rekurzija 

deluje in s tem pridobijo zaupanje v rekurzivno rešitev.  
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Pustiti tudi moramo, da dijaki rešujejo vaje sami in si s tem sami gradijo svoje znanje. S 

tem sledimo teoriji Jeana Piageta o konstruktivizmu, ki pravi, da se miselne operacije 

gradijo skozi interakcije posameznika.  

 

Pri naslednjih generacijah dijakov moramo dati več poudarka na to, da šibkejšim dijakom 

omogočimo, da preko reševanja enostavnejših primerov rekurzije pridobijo razumevanje 

rekurzije, medtem ko bolj nadarjenim dijakom ponudimo bolj kompleksne primere 

rekurzivnih problemov, ki jim bodo dali globlje razumevanje rekurzije. 

 

Poleg prvega primera rekurzije s štetjem dijakom bomo uporabili tudi drugačne, 

nekonvencionalne primere razlage rekurzije, ki poleg razlage, ki je osnovana na skladu, 

razložijo rekurzijo tudi na binarnem drevesu in podobne primere.  

 

Vse zbrane vaje in ugotovitve bomo uporabili za sestavljanje in izboljšavo učnih priprav 

za prihodnje generacije gimnazijskih dijakov.    
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PRILOGE 

PRILOGA 1 

 

1. Vaja: Napišite rekurzivno funkcijo v programskem jeziku Python, ki sešteje vsa liha 

naravna števila od števila 1 do števila n! 

 

Rešitev naloge: 

 
def sestej_liha(n): 

    if n==0: 

        return 0 

    elif n%2!=0: 

        return n+sestej_liha(n-1) 

    else: 

        return sestej_liha(n-1) 

 

 

2. Vaja: Napišite funkcijo v programskem jeziku Python, ki prešteje število pojavitev 

določene črke v nizu znakov. 

 

Primer: 

Beseda: banana 

Črka: a 

 

Rezultat: Število pojavitev črke a je 3. 

 

Rešitev naloge:  

 
def prestej_crke(beseda,crka): 

    if len(beseda)==0: 

        return 0 

    elif beseda[0]==crka: 

        return 1+prestej_crke(beseda[1:],crka) 

    else: 

        return prestej_crke(beseda[1:],crka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

42 

 

PRILOGA 2 

 

Matematične vaje: 

 

1. Napišite funkcijo v programskem jeziku Python, ki rekurzivno zmnoži dve števili. 

 

Rešitev:  

 
def mnozenje_stevil(num_1, num_2): 

    if num_1 == 1:  # ustavitveni pogoj. 

        return num_2 

    elif num_1 == 0: # v primeru, da uporabnik vnese 0. 

        return 0 

    else: 

        return num_2 + mnozenje_stevil(num_1 - 1, num_2) # rekurzivni 

klic. 

 

 

2. Napišite funkcijo v programskem jeziku Python, ki rekurzivno izračuna potenco dveh 

števil.  

 

Rešitev:  
 

def potenca(osnova, eksponent): 

    if eksponent == 0: 

        return 1 

    else:  

        return osnova * potenca(osnova, eksponent - 1) 

 

3. Napišite funkcijo v programskem jeziku Python, ki izpiše števila od n do 0 rekurzivno. 

 

Rešitev: 
 

def stej_od_n_do_0(n): 

    if n == 0: 

        return 0 

    elif n < 0: 

        print n 

        return stej_od_n_do_0 (n + 1) 

    else: 

        print n 

        return stej_od_n_do_0 (n - 1) 

 

 

4. Napišite funkcijo v programskem jeziku Python, ki izpiše števila od 0 do n rekurzivno.  

 

Rešitev:  

 
def stejOdNicDoN(n): 

    if n != 0: 

        stejOdNicDoN(n-1) 

    print(n)     

 

 



 

 

43 

 

5. Napišite rekurzivno funkcijo v programskem jeziku Python, ki preveri, ali je število n 

praštevilo.  

 

Rešitev: 

 
def je_prastevilo(N, a=2): 

    if N <= 1: 

        return N 

    elif a >= N: 

        print(N) 

    elif N % a != 0: 

        je_prastevilo (N, a + 1) 

 

 
 

 

PRILOGA 3 

 

1. Naloga: Napišite rekurzivno funkcijo v programskem jeziku Python, ki prešteje število 

črk v nizu znakov. 

 

Rešitev: 

 
def prestej_crke(niz): 

    if len(niz)==0: 

        return 0 

    else: 

        return 1+prestej_crke(niz[1:]) 

 

2. Naloga: Napišite rekurzivno funkcijo v programskem jeziku Python, ki dani niz znakov 

obrne v obratni vrstni red. 

 

Primer: Hello 

Rezultat: olleH 

 

Rešitev:  

 
def obrni(niz): 

    if niz=="": 

        return niz 

    else: 

        return obrni(niz[1:])+niz[0] 

 

3. Naloga: Napišite rekurzivno funkcijo v programskem jeziku Python, ki preveri, ali je 

podani niz palindrom.  

 

Rešitev: 

 
def palindrom(niz): 

    if niz=="": 

        return True 

    elif niz[0]!=niz[-1]: 

        return False 

    else: 

        return palindrom(niz[1:-1]) 
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4. Naloga: Napiši rekurzivno funkcijo v programskem jeziku Python, ki vsako črko v 

podanem nizu podvoji.  

 

Primer: 

Vhodni niz: beseda 

Rezultat: bbeesseeddaa 

 
def podvoji_crke(niz): 

    if niz=="": 

        return "" 

    else: 

        return 2*niz[0]+podvoji_crke(niz[1:]) 

 

5. Naloga:  Napiši rekurzivno funkcijo v programskem jeziku Python, ki vsako črko 

podanega niza posebej izpiše. 

 

Primer: BESEDA 

 

Izpis: 

B 

E 

S 

E 

D 

A 

 

Rešitev: 

 
def vsaka_crka(niz): 

    if niz=="": 

        return niz 

    else: 

        print niz[0] 

        return vsaka_crka(niz[1:]) 

 

 

PRILOGA 4 

 

INTEVJU Z DIJAKINJO ENA 
 

1. Kakšne so se ti zdele učne ure, pri katerih smo obravnavali rekurzijo? 

 

Učne ure so bile res dobre. Rekurzije se doma nisem veliko učila. Spremljala sem razlago, 

ki ste jo izvedli tekom učnih ur, in tako sem razumela ključne stvari pri rekurziji. Zase 

menim, da nisem posebno dobra v matematiki ali logiki, ki je s snovjo povezana, pa mi 

vseeno ni bilo pretežko. Mogoče me je zmotilo to, da so nekatere naloge vzele celo šolsko 

uro časa, ampak to ni nujno slabo, saj sem po uri res razumela rekurzijo in je to bolje, kot 

bi hiteli z več nalogami v eni šolski uri. 

 

2. Kje si imela največ težav pri razumevanju rekurzije? Kaj je bilo najtežje? Kaj je 

bilo težavno tvojim sošolcem? 
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Na začetku mi je bilo najtežje razdeliti problem na manjše podprobleme, še posebej pri 

primeru največjega skupnega delitelja števila. Vendar se je težava pojavljala samo na 

začetku učenja rekurzije. Pozneje, z večjim številom rešenih vaj, je postalo tudi reševanje 

takih problemov lažje in bolj logično. Ustavitveni pogoji rekurzije pa niso bili težavni. 

Najtežje je bilo res razumeti, kaj rekurzija počne.  

Nekateri sošolci so že na začetku rekli, da rekurzije ne razumejo in je niti niso poskusili 

razumeti. Po moje moraš za razumevanje rekurzije imeti nekoliko bolj razvito logično 

mišljenje S tem sicer ne mislim, da ga sošolci nimajo, le mogoče si nekatere zadeve težje 

predstavljajo. Mislim pa, da ni potrebno biti matematični strokovnjak, da jo razumeš. Za 

sošolce mislim, da so se v večini primerov rekurzije prestrašili in se zaradi tega niso toliko 

poglobili v njeno razumevanje. Nekaterih programiranje ne zanima in se ne poglobijo v to. 

 

3. Ali misliš, da sem na začetku rekurzijo predstavil kot zahtevno in s tem prestrašil 

dijake? 

 

Mogoče pa res. Med dijaki je vaše mnenje o določeni snovi zelo pomembno. S tem, ko ste 

predstavili rekurzijo kot zahtevnejšo snov, ste nekatere dijake prestrašili, nekaterih pa 

verjetno to niti ni toliko ganilo. Zelo je odvisno od posameznega dijaka.  

Po eni strani je mogoče bolje, da ste rekurzijo poudarili kot zahtevno tematiko, saj smo jo 

potem vzeli bolj resno. Če ne bi bilo to tako poudarjeno, bi verjetno z učenjem odnašali do 

zadnjega dne. 

 

4. Kaj meniš, ali smo naredili dovolj vaj za rekurzijo pri pouku? Ali bi si jih želela 

več? Bi morale biti bolj raznolike? 

 

Po mojem mnenju je bilo vaj glede na zahtevano snov dovolj. Vem, da so v drugi skupini 

delali drugačne primere rekurzije z drugim podatkovnim tipom, vendar je po mojem 

mnenju pri nekaterih drugih sošolcih to bolj prineslo zmedo kot pa pomagalo k 

razumevanju rekurzije. 

 

5. Ali si poleg uporabljenih pripomočkov, uporabljenih pri pouku, uporabila še katere 

druge pripomočke ali učna gradiva, ki so ti pomagali pri razumevanju rekurzije? Če 

da, katere? 

 

Poleg pri pouku uporabljenih pripomočkov nisem uporabila nobenih drugih pripomočkov. 

Samo en dan pred testiranjem sem na spletu našla vaje, ki pa so bile prezahtevne, saj sem 

rešila samo eno vajo in sicer vajo s palindromi. Ostale vaje so se mi zdele prezahtevne in 

jih nisem reševala, saj sem po rešenih vajah pri pouku sklepala, da tako zahtevnih nalog ne 

boste vključili v preverjanje. Reševala sem vaje, ki smo jih reševali pri pouku in tiste, ki 

smo jih dobili na listih z vajami.  

 

6. Ali meniš, da je rekurzija v primerjavi z iterativnimi načini reševanja nalog enako 

uporabna? 

 

Pri meni je to odvisno od naloge. Če naloga z navodilom ni omejena na določen način 

reševanja in dobim po prebranem navodilu občutek, da bi jo lahko enostavno rešila z 

rekurzijo, bom šla nalogo reševati najprej na rekurziven način. Všeč mi je predvsem to, da 

so rekurzivne rešitve pri nalogah, ki smo jih delali, krajše in lahko hitro rešim določeno 

nalogo. Je pa res tudi to, da če je naloga zahtevnejša in nisem prepričana, jo raje rešujem 
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po iterativnem načinu, saj potem vem, da bo vsaj del programa deloval pravilno, medtem 

ko pri rekurziji nisem čisto prepričana. 

 

7. Nekaj dijakov je pri obravnavi seznamov v programskem jeziku Python vprašalo, 

ali lahko določene naloge rešujejo tudi rekurzivno. Zakaj meniš, da je do tega prišlo, 

saj do takrat nismo nikjer omenili, da se naloge s seznami lahko rešujejo tudi 

rekurzivno? 

 

Menim, da so nekateri dijaki šele takrat razumeli, kaj je rekurzija. Menim tudi, da je 

marsikdo naredil analogijo med besedami, ki so v Pythonu podobno obravnavane kot 

seznami, in ugotovil, da lahko določene zadeve rešuje tudi z rekurzijo. Poskusili so tudi 

najti čim krajšo rešitev za nalogo, ki je bila zastavljena, je pa to res odvisno od 

posameznika. 

 

8. Če bi se še enkrat znova učila rekurzijo, ali bi se jo učila drugače? Ali predlagaš 

kakšne spremembe? 

 

Sama svojega načina učenja rekurzije ne bi spreminjala. Pri pouku se spomnim, da smo 

prvo šolsko uro obravnavali teoretične osnove rekurzije. Za te se spomnim, da mi niso kaj 

preveč pomagale pri razumevanju rekurzije in po mojem mnenju tudi večini drugim 

dijakom ne. Po prvi uri sem se po pravici povedano rekurzije prestrašila. Predlagala bi, da 

bi teorijo vpeljevali spotoma, med razlago primerov. Dvomim, da je po uri teorije kdo 

vedel, kaj dejansko rekurzija je. 

 

9. Koliko časa si potrebovala, da si razumela in osvojila reševanje rekurzivnih nalog? 

 

Delovanja rekurzije nisem razumela takoj po prvi šolski uri. Rekurzijo in njeno delovanje 

sem razumela šele nekje po tretji šolski uri. Doma nisem vložila veliko časa v razumevanje 

rekurzije, v glavnem so mi bile šolske ure za razumevanje dovolj. Pred preizkusom znanja 

sem vložila nekaj več časa, da sem rekurzijo ponovila. Struktura rekurzije ni bila težavna. 

Bolj je bila težava v razumevanju naloge. 

 

10. Če prav razumem, zate sama struktura rekurzije ni bila težavna, večja težava je 

bila v tem kako specifičen problem rešiti? 

 

Tako je. Ustavitveni pogoji so bili glede na rešene naloge zelo podobni in mi niso 

predstavljali težave, bolj je bila težava, kako sestaviti tak rekurzivni klic, ki bo deloval za 

dano nalogo in še posebej to, da bo rešitev rekurzivnega klica lahko kar v eni vrstici. Kako 

razcepiti problem na podprobleme. To mi je predstavljajo težavo. 

 

11. Kaj bi bodočim dijakom svetovala glede učenja rekurzije? 

 

Naj se rekurzije ne prestrašijo, saj ni tako zelo zahtevna, kot zgleda na začetku. Predlagam 

jim, da naj se predhodno res dobro naučijo osnov programiranja, kot so spremenljivke, 

zanke in pogojni stavki, ker se veliko teh zadev prenese v rekurzijo. Rekurzijo naj gledajo 

ne le kot celoto, ampak ustavitveni pogoj posebej in rekurzivni klic posebej. Ustavitveni 

pogoj se mi zdi pomemben, saj ko ga znaš določiti, si lažje zamisliš rekurzivni klic. 

Smiselno je tudi to, da se pri učenju rekurzije ne komplicira, saj si s tem le otežiš reševanje 

nalog. 
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12. Ali ti je predznanje matematike, logike ali celo fizike pomagalo pri reševanju 

rekurzivnih nalog? 

 

Niti ne. Matematika v gimnaziji se mi zdi zapletena in mi njeno predznanje ni v nobenem 

pogledu pomagalo pri rekurzivnih nalogah.  

 

INTERVJU Z DIJAKOM DVE 
 

1. Kakšne so se ti zdele učne ure, pri katerih smo delali rekurzijo? 

 

Meni je nasploh programiranje všeč. Dobro je bilo, da smo rekurzijo najprej obrazložili 

teoretično, da smo razumeli za kaj se gre in kako naj na problem gledam. Všeč mi je bilo, 

da ste obrazložili, kako rekurzija deluje, kako se shranjujejo vmesni rezultati rekurzije, 

kako naj pri rekurzivnih nalogah razmišljamo. Naloge so bile dobre, saj smo na njih lahko 

preizkusili, kako rekurzija deluje in dobili občutek kako delati z rekurzijo. Naloge so mi 

bile všeč, ker je bilo potrebno pri vsaki nalogi domisliti novo rešitev, in tudi razmisliti, 

kako dobiti rešitev za nek problem na različne načine. Ko smo recimo reševali problem 

praštevil smo morali razmisliti o poteh reševanja, o možnostih, ki jih imamo, na kaj 

moramo paziti. Mislim, da smo se te zadeve dobro naučili in nam bodo te zadeve prav prišle 

tudi naprej pri pouku. 

 

2.  Ali smo naredili dovolj rekurzivnih vaj pri pouku? Ali bi si jih želel več? Bi morale 

biti bolj raznolike? 

 

Na splošno mislim, da je bilo vaj dovolj, saj si jih moral dejansko narediti, ne samo slediti 

nekemu postopku na tabli. Jaz sem večino vaj rešil sam in sem s tem lažje prišel v ta način 

razmišljanja. Pri večini ostalih dijakov mislim, da je bila največja težava ta, da niso znali 

razmišljati na drugačen način in je potem pri preverjanju prišlo do tega, da so nekateri dijaki 

»zablokirali« in se vdali. Kljub temu, da je naša skupina reševala rekurzijo na en način, 

druga pa na drugačen, je bilo vse, kar je bilo potrebno, to, da smo se naučili razmišljati 

rekurzivno, kar je bilo, ne glede na tip naloge, vedno enako. 

 

3.  Ali lahko zase rečeš, da si, ko si ugotovil, kako rekurzija deluje na enem primeru, 

potem to znanje prenašal tudi na reševanje ostalih primerov? 

 

Tako je. 

 

4.  Ali si poleg uporabljenih pripomočkov pri pouku uporabil še katere druge 

pripomočke ali vsebine, ki so ti pomagali pri razumevanju rekurzije? Če da, katere? 

 

Drugih pripomočkov ali orodij nisem potreboval. Če mi kaj res ni bilo jasno, sem si 

pomagal z rešitvami na spletni strani www.w3resource.com, kjer sem našel rešene vaje, ali 

na nekaterih forumih. Pri forumih mi je bilo všeč, da je bilo predstavljenih več različnih 

načinov razmišljanja. Večkrat sem uporabil orodje na http://www.pythontutor.com, da sem 

videl, kako po korakih deluje funkcija in ali so vmesne vrednosti prave. 

 

5.  Kje si imel največ težav pri razumevanju rekurzije? Kaj je bilo najtežje? Kaj je 

bilo težavno tvojim sošolcem? 

 

http://www.w3resource.com/
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Največ težav sem imel s tem, da sem si zamislil rešitev nekega problema. Ko sem poskusil 

to rešitev napisati, koda ni delala tako kot sem si jo zamislil. Ideja sicer je bila dobra, le 

izpeljava je bila slabša. Nekatere zadeve sem si prehitro zamislil – idejno sem si premislil 

vse težave, ki jih lahko pri reševanju imam, nisem jih pa zapisal in zato lahko funkcija ni 

delovala po željah. Lahko bi rekli, da sem sam sebe prehiteval. Verjetno bi si moral vzeti 

več časa, da premislim rešitev in jo nato zapišem.  

 

6.  Ali misliš, da ti je delalo težave to, da si si problem naloge razdelil na premalo 

podproblemov? Ali mogoče to, da so se ti zdele nekatere rešitve samoumevne in se 

zaradi tega nisi toliko ukvarjal z njimi? 

 

Ideja je bila vedno v redu, je pa res, da so se med izvajanjem pojavili kakšni podproblemi, 

na katere nisem pomislil. Verjetno, če bi reševal bolj počasi, bi bilo bolje. 

 

7.  Se ti zdi ta način poučevanja rekurzije primeren? Misliš, da bi bilo bolje kako 

drugače? 

 

Meni je bilo v redu, saj ste razložili strukturirano najprej osnove, nato te osnove prenesli 

na primere reševanja rekurzije in nato smo morali naloge reševati sami. Ne vem, kako bi 

lahko še delali drugače. Če se sam postavim v vašo kožo, bi verjetno učil rekurzijo po istem 

kopitu. Tudi če sem sošolcem razlagal kaj o rekurziji, so morali vedno najprej razumeti 

osnove rekurzije, kot recimo vračanje funkcije in ko so to razumeli, smo delali vaje. Potem 

naprej je tako, da vaja dela mojstra. 

 

8.  Torej meniš, da je za znanje rekurzije potrebno začetno razumevanje, nato pa čim 

več vaj? Misliš, da bi lahko šlo drugače? 

 

Da. Mislim, da mora biti neka teoretična osnova, ki ni nujno, da je popolna, saj z večjo 

količino vaj, naletiš na probleme, ki jih na tistem mestu preučiš, razmisliš o možnostih, 

poiščeš rešitve. Hkrati pa utrjuješ svoje že osvojeno znanje.  

 

9.  Ali se ti zdi rekurzija uporabna v primerjavi z iterativnimi pristopi kot so zanke 

ali pogojni stavki? 

 

Meni so bile zanke in pogojni stavki bolj enostavni za razumevanje. Ko pa sem razumel 

rekurzijo in njeno delovanje, mi je bilo bistveno lažje marsikateri problem rešiti z rekurzijo. 

Če vzamem primer Fibonaccijevih števil, mi je rekurzivni način reševanja bolj enostaven 

kot rešitev z zankami, saj mi je glede na moj način razmišljanja lažje deliti problem na 

manjše podprobleme, kot reševati nalogo z zanko.  

 

10.  Ali bi, če pomisliš za nazaj, kaj spremenil pri svojem načinu učenja rekurzije? 

 

Ne. Mogoče bi rešil katero nalogo več. 

 

11.  Koliko časa si potreboval, da si razumel rekurzijo in jo potem znal tudi uporabiti? 

V bistvu lahko rečem, da sem že prvo uro razumel idejo rekurzije. Za samo uporabo pa sem 

potreboval kak teden ali dva, da sem z dovolj veliko količino vaj znal rekurzijo tudi 

uporabiti.  
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12.  Ali ti je predznanje matematike, logike ali celo fizike pomagalo pri reševanju 

rekurzivnih nalog? 

 

Ja, pri matematiki je velik poudarek na logiki. Če imaš razvito to logiko je veliko lažje 

reševanje takih nalog. Zavedaš se, da moraš nekako reševati nalogo po korakih in 

razmišljaš, kako priti do neke rešitve. Če to logiko imaš, pomaga pri reševanju takih nalog, 

če tega nimaš, vidiš pred seboj samo nek problem, kjer ne veš niti približno, kako se ga bi 

lotil.  

 

13.  Kaj bi bodočim dijakom svetoval glede učenja rekurzije? 

 

Moj nasvet je, da naj posvetijo čas temu, da rekurzijo res razumejo, kako deluje, kako se 

shranjujejo vmesni rezultati, kako se vmesni rezultati nato sestavljajo celoto. Naj jih tudi 

ne bo strah rekurzije in naj sledijo vajam pri pouku. 

 

INTERVJU Z DIJAKINJO TRI 
 

1.  Kakšne so se ti zdele učne ure, kjer smo obravnavali rekurzijo? 

 

Način podajanja znanja mi je bil všeč, še posebej to, da smo izhajali pri obravnavi rekurzije 

iz konkretnih primerov. Bili smo postavljeni prek konkretne probleme, ki smo jih morali 

sami rešiti. Če nismo vedeli točno tako, smo si pomagali s spletom. Mogoče je bilo za 

začetku težko se spopasti z nalogo, vendar če sam najdeš rešitev na nalogo, je potem za 

druge naloge precej lažje. Jaz sem si že prvo uro precej dobro predstavljala rekurzijo, 

pomagal mi je primer štetja dijakov v vrsti. S tem sem takoj razumela.  

 

2.  Ali smo naredili dovolj rekurzivnih vaj pri pouku? Ali bi si jih želel več? Bi morale 

biti bolj raznolike? 

 

Za urjenje je dobro, da je vaj čim več. Ampak mislim, da smo imeli vaj dovolj, poleg tega 

je pa vaj veliko tudi na spletu. Kdor hoče več vaj, jih lahko najde, kolikor želi.  

 

3.  Ali si poleg uporabljenih pripomočkov pri pouku uporabila še katere druge 

pripomočke ali vsebine, ki so ti pomagali pri razumevanju rekurzije? Če da, katere? 

 

Dobila sem na spletu eno skripto vaj, s katero sem si pomagala. Meni pomaga, če imam 

rešitve vaj že poleg naloge in če res ne najdem rešitve sama, si potem pomagam z rešitvijo. 

S tem se lažje učim.  

 

4. Pri prvem vprašanju si omenila, da si na podlagi štetja dijakov v vrsti takoj 

razumela rekurzijo. V vaši skupini smo obravnavali tudi primer Fibonaccijevih števil, 

ki pa ni tako zelo podoben štetju dijakov. Ali bi ti pomagalo, če bi za razlago 

Fibonaccijevih števil uporabili primer podoben štetju dijakov? 

 

Ja, lažje bi bilo za razumevanje. Je pa tudi tako, pri Fibonaccijevih številih so res nekoliko 

več razmišljanja, vendar mi je tudi brez takega primera bila razlaga dovolj razumljiva. 

 

5.  Kje si imela pri učenju rekurzije največ težav? 
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Največja težava je bila to, da nisem vedela, kako napisati rekurzivni klic. Imela sem 

predstavo, kako bi morala izgledati rešitev, vendar tega nisem znala napisati v programski 

kodi. Sicer, mi je bilo ob pogledu na rešitev naloge vedno vse jasno, ko sem pa morala na 

začetku to sama napisati, je bilo to težje. Potrebnih je veliko vaj, da to usvojiš.  

 

6.  Ali se ti zdi rekurzija enako uporabna kot iterativni pristop? Če bi imela primer 

naloge, kjer nisi omejena s pristopom reševanja, za kateri pristop se bi odločila? 

 

Za te naloge, ki smo jih mi reševali, je po mojem mnenju težja rekurzija. Verjetno je pri 

večjih sestavljenih primerih rekurzija bolj učinkovita kot iterativne rešitve. Če bi dobila za 

reševanje odprto nalogo, kjer bi sama izbirala način reševanja, bi izbrala iterativno 

reševanje, ker ga bolje razumem.  

 

7.  Se ti zdi ta način poučevanja rekurzije primeren? Misliš, da bi bilo bolje kako 

drugače? 

 

Mislim, da je bil način poučevanja primeren. Mogoče bi lahko naredili več vaj skupaj in 

šele nato šli vaje reševati samostojno, drugače pa nimam nobenih pripomb. 

 

8.  Koliko časa si potrebovala, da si razumela rekurzijo in si to razumevanje prenesla 

na reševanje vaj? Kaj pa doma? 

 

Če govorimo o šolskih urah, da sem res razumela rekurzijo, sem porabila nekje okrog 12 

šolskih ur. Doma mi ni bilo potrebno veliko delati, saj imamo tukaj res dovolj časa, da se 

lahko naučimo zadeve. Porabila sem doma približno 4 ure.  

 

9.  Ali misliš, da ti je predznanje matematike, logike ali celo fizike pomagalo pri 

reševanju rekurzivnih nalog? 

 

Ko so bili primeri, ki so bili povezani s fiziko ali matematiko, da. Logika mi je pomagala 

pa pri večini primerov. 

 

10.  Kaj bi bil tvoj nasvet bodočim dijakom, kako naj se učijo rekurzijo? 

 

Naj izkoristijo šolske ure, saj niso natlačene s snovjo in je vedno dovolj časa za reševanje. 

Naj tudi vprašajo učitelja, če kaj ne razumejo, in naj bodo skoncentrirani na delo.  

 

INTERVJU Z DIJAKINJO ŠTIRI 
 

1.  Kakšne so se ti zdele učne ure rekurzije? 

 

Rekurzija je bila v nasprotju z ostalim programiranjem posebna. Všeč mi je bila tista prva 

ura, kjer ste na vrsti dijakov pokazali delovanje rekurzije, so pa bile tudi ostale ure dobre. 

Pred preverjanjem sem za dodatno razlago vprašala sošolko, da mi je dodatno razložila 

rekurzijo, se mi pa zdi, da smo rekurzijo, jaz in sošolci, res razumeli šele pozneje.  

 

2. Ali misliš, da je bil za razumevanje rekurzije potreben določen čas, da ideja dozori? 

 

Ja, zdi se mi, da potrebuješ nekaj rešenih vaj, da vidiš postopek in dobiš občutek. Res je 

bilo dobro, da ste precej vaj rešili na tablo in prikazali delovanje ter rešitve objavili na 
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spletni učilnici, to mi je zelo pomagalo. Ko sem vadila, sem to delala tako, da sem reševala 

vaje, ki smo jih delali v šoli, in sem jih nato preverjala z rešitvami, ki ste jih objavili.  

 

3.  Ali meniš, da je bilo rekurzivnih vaj, ki smo jih naredili v šoli dovolj?  

 

Vse naloge so bile nekako enake. Vse, ki smo jih obravnavali, so bile s števili ali s črkami. 

Ne predstavljam si, kdaj bi rekurzijo lahko uporabila razen s števili in črkami. Rada bi, da 

bi bil še katera drugačna naloga na drugačni osnovi, da bi lahko res rekurzijo konkretizirali 

in vedeli, kje je še uporabna.  

 

4.  Pri vaši skupini je bil bistveno večji poudarek na manipulaciji črk kot 

matematičnih primerih. Če primerjaš naloge, s katerimi si bolj razumela rekurzijo? 

 

Nizi znakov so mi bili lažji za razumevanje. Vsako črko si lahko posebej obravnaval…črke 

so mi bile lažje. 

 

5.  Ali si poleg pripomočkov, ki smo jih uporabili v šoli za učenje rekurzije uporabila 

še kaj drugega? 

 

Pomagala mi je sošolka. Pomagala sem si tudi z orodjem repl.it, ker spotoma pokaže, če je 

kje v programski kodi napaka. Poskusila sem si tudi pomagati s spletnimi forumi, vendar 

so bile v teh primerih razlage meni nerazumljive.  

 

6.  Kje si imela pri učenju rekurzije največ težav? 

 

Najtežje mi je bilo dojemanje ideje rekurzije na začetku. Rekurzija je drugačna kot iteracija. 

V iterativnih rešitvah funkcije ne kličejo same sebe. Zame je to nekaj popolnoma drugega. 

Ustavitveni pogoj ni problem, bolj je problem kaj je potrebno narediti, da rekurzivni klic 

deluje.  

 

7.  Je težava bolj v tem, da ugotoviš, kako se določena naloga rešuje? 

 

Da. Sicer pozneje je bilo lažje, ker smo rešili precej vaj po istem kopitu in sem potem že 

vedela, če je pa bila katera nova naloga, je bilo to precej težje in smo si pomagali s spletom.  

 

8.  Ali meniš, da je rekurzija uporabna? Če bi dobila za nalogo, ki ne zahteva, s 

katerim načinom reševanja jo rešuješ, za kaj se bi odločila? Za rekurzijo ali iteracijo? 

 

Ravno, ko sem bila vprašana, sem dobila primer odprte naloge, ki sem se jo lotila z 

rekurzijo. Bilo mi je lažje, ker je bila rešitev krajša, kot bi bila iterativna rešitev. Če ti 

rekurzija dobro gre, rešiš nalogo rekurzivno, sicer je bolje, da ne. Rekurzije si ne znamo še 

čisto dobro predstavljati, razen s primeri s črkami in številkami. Če bi nam dali kak 

drugačen primer, bi verjetno šli problem reševati z zankami. Zdi se mi, da je pri rekurziji 

težje priti do tega, kako problem rešiti.  

 

9.  Se ti zdi ta način poučevanja rekurzije primeren? Misliš, da bi bilo bolje kako 

drugače? 

 

Meni je bilo dobro, da je bila najprej razlaga, nato pa nekaj primerov, ki smo jih rešili 

skupaj. in šele nato smo samostojno reševali vaje. Na koncu koncev si svoje lastno 
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razumevanje gradimo sami. Jaz sem doma pred preverjanjem delala nekaj več vaj. Jaz sem 

taka, da če dobim nalogo, jo moram rešiti. Če jo ne znam, moram ugotoviti, kaj je težava. 

Če tega ne zmorem sama, vprašam za pomoč.  

 

10.  Ali bi, če pomisliš za nazaj, kaj spremenila pri svojem načinu učenja rekurzije? 

 

Po mojem bi ravno tako šla skozi teorijo, osnovne primere in nato prešla na kompleksnejše 

primere. 

 

11.  Koliko časa si potrebovala, da si razumela rekurzijo in jo nato znala uporabiti na 

primerih? Koliko časa si porabila za učenje rekurzije doma? 

 

Čisto na začetku nisem razumela rekurzije. Nato pa vsako uro nekoliko več. Nekje četrto 

šolsko uro sem razumela, kako rekurzija deluje, ko sem rešila prvi primer sama. Doma pa 

tega dela ni bilo veliko. Ko mi je sošolka razložila, sem osvojila rekurzijo hitro, v nekaj 

urah. Njena razlaga je bila zelo podobna vaši, vendar mi je bilo lažje, ker se je lahko 

posvetila samo meni in mojemu načinu razmišljanja. Veliko me je tudi spraševala, kako bi 

to jaz naredila in sem se na podlagi tega naučila.  

 

12.  Ali misliš, da ti je predznanje matematike, logike ali celo fizike pomagalo pri 

reševanju rekurzivnih nalog? 

 

Po eni strani ja. Mislim, da ustavitveni pogoj nima nobene veze z matematiko, je pa 

povezano z logiko. Rekurzija mi je tako abstraktna, težko si jo je predstavljati. Verjetno je 

nekomu, ki je bolj naravoslovni tip, rekurzija lažja za razumevanje, kot nekomu, ki je bolj 

družboslovni tip. Vseeno pa mislim, da jo lahko tudi kdo, ki ni tako naravosloven tip, če se 

posveti temu, lahko razume.  

 

13.  Kaj bi bil tvoj nasvet bodočim dijakom, kako naj se učijo rekurzijo? 

 

Rekurzija, ki jo delaš pri pouku, ni dovolj za razumevanje. Potrebno je reševati naloge tudi 

doma. Zdi se mi, da nas je veliko to reševalo le pri pouku in pred preverjanjem znanja. Če 

ne razumeš, je dobro, da to razčistiš čim prej sam pri sebi. Rekurzija pride prav in pouk je 

bil dovolj razumljiv. Sedaj pri marsikateri nalogi razmišljam o rekurziji kot načinu 

reševanja. Na začetku mi rekurzija ni bila simpatična, pozneje, ko sem jo dojela, pa 

bistveno bolj, saj sem dobila način za krajše reševanje nalog.  

 

INTERVJU Z DIJAKOM PET 
 

1.  Kakšne so se ti zdele učne ure, pri katerih smo obravnavali rekurzijo? 

 

Všeč mi je bilo, ker ste dobro razložili in smo naredili veliko vaj, saj ni bilo treba veliko 

iskanja na spletu. Meni sicer rekurzija ni predstavljala težav, je pa za ostale dijake bilo 

dobro poskrbljeno. Rekurzija mi je bila zanimiva in všeč.  

 

2.  Ali je bilo dovolj vaj, ali misliš, da bi jih morali narediti več? 

 

V bistvu je odvisno od skupine. Če gre celotni skupini slabše, se naredi kakšna vaja več, se 

ponovi osnove, sicer pa se da težje vaje. Mogoče si bi želela težje vaje.  
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3. V vaši skupini sem zgodaj obravnaval nalogo z rekurzivnim preverjanjem 

palindroma, vendar sem tekom ure opazil, da je večini dijakov pojem palindroma 

nerazumljiv. Kaj si ti misliš o tem? 

 

Med prvimi urami rekurzije, ko smo obravnavali štetje dijakov, je bil prehod res pretežak. 

Po mojem ste pravilno naredili, da ste primer palindroma prestavili na pozneje. 

 

4.  Ali si razen pripomočkov, ki smo jih uporabljala v šoli uporabila še katere druge 

pripomočke ali vsebine? 

 

Drugih pripomočkov poleg uporabljenih v šoli nisem uporabila. Rekurzijo sem si poskusila 

predstavljati z dodatnimi vajami ali dodatnimi predstavami. Spomnim se, ko sem videla 

primer z ogledalom v ogledalu in sedaj v naravi marsikje vidim primere rekurzije, ki jih 

prej nisem. 

 

5.  Kje si imela pri učenju rekurzije največ težav? 

 

Ustavitveni pogoji so mi bili vedno dokaj logični. Samo pomisliti je bilo treba, kdaj je 

smiselno, da se rekurzija konča. Pri rekurzivnemu klicu, če pride bolj zahteven primer, se 

pa lahko zakomplicira, na primer, če se samo ena spremenljivka spremeni, ali se jih 

spremeni več. V takih primerih sem imela največ težav. 

 

6.  Če bi dobila za reševanje odprto nalogo, kjer bi imela na izbiro rekurzivni način 

reševanja ali iterativni način reševanja, kaj bi izbrala? 

 

Jaz se bi jo lotila z rekurzijo, ker mi v veliko primerih, ki jih obravnavamo pri pouku, pade 

na pamet rekurzivna rešitev in vedno je ta rešitev res kratka.  

 

7.  Ali se ti zdi rekurzija uporabna? 

 

Če rekurzijo znaš uporabljati, pride zelo prav. Na lažji oziroma krajši način lahko prideš 

hitro do rešitve.  

 

8.  Ali bi, če pomisliš za nazaj, kaj spremenila pri svojem načinu učenja rekurzije? 

Na začetku je bilo res v redu, šli ste po vrsti, saj ste dobro razložili in tudi naprej ste vsako 

nalogo obrazložili. Mogoče edino vmes, če ste vmes zasledili, da rekurzija ne gre, da bi 

morali zadeve dodatno ponoviti. Je pa res, da je to odvisno tudi od nas, koliko želimo slediti. 

Večkrat ste dali tudi bolj realne primere, vendar je še vedno rekurzija zelo abstraktna za 

razumevanje. Edino, kar bi lahko naredili, da bi naredili na začetku še več osnovnih 

primerov rekurzije. 

 

9.  Ali bi se sedaj rekurzijo učila drugače 

 

Ne bi. Najprej si pogledaš teorijo in nato narediš vaje. To je to. 

 

10.  Koliko časa si potrebovala, da si razumela rekurzijo in si to razumevanje prenesla 

na reševanje vaj? Kaj pa doma? 
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Na začetku sem takoj razumela rekurzijo, saj je bila rekurzija dobro razložena. Da sem pa 

znala rešiti rekurzivne vaje, sem se pa potrebovala dalj časa in nekaj vaj, da sem res 

rekurzijo znala uporabiti.  

 

11.  Ali misliš, da ti je predznanje matematike, logike ali celo fizike pomagalo pri 

reševanju rekurzivnih nalog? 

 

Mislim, da mi je najbolj pomagala logika in to, da sem si znala predstavljati. Tudi vaša 

razlaga, ko ste razstavljali besedo po črkah na tabli mi je zelo pomagala. Matematika ali 

fizika pa niti ne. 

 

12.  Kaj bi bil tvoj nasvet bodočim dijakom pri učenju rekurzije? 

 

Naj pri pouku dijaki res sledijo razlagi, če ne si bodo sami krivi in tudi vi lahko naredite 

veliko različnih primerov, pa še vedno rekurzija ne bo šla. Če poslušaš, res odneseš veliko 

od pouka, saj je vaša razlaga res dobra.  

 

13.  Pri tebi sem opazil, da so te sošolci tudi o rekurziji kaj spraševali. Kaj misliš, da 

je bil pri tvojih sošolcih (poleg slabšemu sledenju razlagi) največja težava? 

 

Največkrat je bila težava to, da so si rekurzijo težko predstavljali. Včasih so sicer samo kaj 

pozabili dopisati, večkrat pa se je zgodilo, da niso znali razdeliti problema na manjše 

podprobleme, ali pa so ga razdelili nepravilno. Niso razmišljali dovolj rekurzivno. Bolj je 

problem to, kako sestaviti rekurzivni klic. 

 

INTERVJU Z DIJAKOM ŠEST 
 

1.  Kakšne so se ti zdele učne ure, pri katerih smo obravnavali rekurzijo? 

 

Pri urah mi je bil najbolj všeč spletna stran www.pythontutor.com, s katero sem si pomagal 

pri razumevanju rekurzije. Sama rekurzija mi pa ni všeč. Če je mogoče, raje rešujem naloge 

na drugačen način. 

 

2.  Ali je bilo po tvojem mnenju vaj, pri katerih smo obravnavali rekurzij dovolj? 

 

Po moje bi jih lahko naredil več. Sicer jih ni bilo premalo, ampak jih bi lahko bilo več, 

predvsem vodenih vaj.  

 

3.  Ali si poleg spletne strani www.pythontutor.com uporabil še katere druge 

pripomočke za učenje rekurzije? Si našel mogoče kje še katero drugo razlago ali vaje, 

ki so ti bile v pomoč? 

 

Na spletu sem iskal vsebine v zvezi z programskim jezikom Python in rekurzijo, vendar 

nisem nič posebnega našel.  

 

4.  Kaj ti je pri učenju rekurzije predstavljalo največjo težavo? 

 

Razumevanje delovanja rekurzije mi je predstavljalo največjo težavo. Kako z rekurzijo 

rešiti določen problem, ter tudi delovanje rekurzije mi ni bilo ravno enostavno. 

 

http://www.pythontutor.com/


 

 

55 

 

5.  Če bi dobil odprto nalogo, ki bi jo lahko reševal iterativno ali rekurzivno, kako bi 

jo reševal? 

 

Nalogo bi v vsakem primeru reševal iterativno. Veliko bolj sem prepričan v zanke in 

pogojne stavke kot v rekurzijo. Vem, da moram napisati več vrstic kode in da rešujem 

nalogo dlje, vendar imam pri iterativnih rešitvah boljši pregled, kje se kaj zgodi in mi je to 

všeč. 

 

6.  Pri obravnavi rekurzije smo najprej obravnavali teorijo rekurzije, nato smo 

naredili primer štetja dijakov v vrsti, zatem smo naredili nekaj vodenih vaj, nato smo 

delali bolj samostojne vaje. Ali se ti zdi tak način učenja rekurzije primeren, z 

upoštevanjem, da bi po tvojem mnenju morali narediti več vaj? 

 

Ker je meni orodje na spletni strani www.pythontutor.com veliko pomagalo, bi želel, da bi 

vsako vodeno vajo rešili s tem orodjem. Vaje s štetjem dijakov v vrsti na začetku nisem 

razumel. Razumel sem šele pozneje, ko smo že rešili nekaj vaj, saj sem si s simuliranjem 

izvajanja programske kode rekurzije veliko lažje predstavljal delovanje le-te. 

 

7.  Koliko časa si potreboval, da si razumel rekurzijo in koliko časa, da si jo znal 

uporabiti pri reševanju nalog? 

 

Jaz se učim vse kampanjsko, ko je nujno. Ko sem se učil pred testom, sem znal rešiti nalogo 

v nekaj urah. Delovanje rekurzije sem pa razumel že pri pouku, takoj ko ste mi narisali 

delovanje rekurzivne funkcije na papir. 

 

8.  Meniš, da ti je znanje matematike, logike ali fizike pomagalo pri reševanju 

rekurzivnih nalog? 

 

Logika mi je pomagala, matematika manj. Fizika mi ni pomagala. 

 

9.  Kaj bi svetoval bodočim dijakom, kako naj se učijo rekurzijo? 

 

Naj si za rekurzijo vzamejo čas in začnejo z lažjimi primeri in te nato stopnjujejo. Dobro 

je, da na začetku sledijo razlagi in reševanju prvih vaj, saj to zelo pomaga pri lažjemu 

razumevanju.  

 


