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POVZETEK 

Aktivnosti, ki smo jih razvili v okviru magistrskega dela, se navezujejo na aktivnosti, razvite 

pri projektu CS Unplugged. Tema aktivnosti »sestavljanje računskih komponent« še ni 

pokrita z aktivnostmi projekta, zato predstavlja tudi njegovo nadgradnjo. Aktivnosti smo 

zasnovali za 4. razred osnovne šole, dodali pa smo jim tudi naloge, ki so primerne za učence 

zadnjega triletja. Znanje učencev, ki so ga pridobili preko izvedenih aktivnosti, smo primerjali 

z znanjem učencev, s katerimi omenjenih aktivnosti nismo izvajali. Ugotovili smo, da imata 

pri nalogah, ki pokrivajo poznavanje in razumevanje, obe skupini podobne dosežke. Razlike 

se kažejo pri nalogi, kjer preverjamo, ali so učenci sposobni posplošitve, kjer so učenci, s 

katerimi smo izvajali aktivnosti, dosegli boljše rezultate. Zelo malo učencev pa je bilo 

sposobnih prenašati znanja na novo situacijo, kar lahko pripišemo dejstvu, da imajo učenci s 

tem premalo izkušenj ali pa obupajo že pred reševanjem, kar je težava tudi pri drugih 

računalniških temah, na primer programiranju. 

 

Ključne besede: 

poučevanje računalništva, računalništvo brez računalnika, sestavljanje sistemov 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Activities described within the thesis have been developed in relation to CS Unplugged 

project. Combining computational components topic has not yet been covered by activities of 

the project and it also represents its upgrade. Activities are designed for fourth grade 

elementary school students. We also added tasks appropriate for students in the last triad. 

Acquired student knowledge was compared with control group of students where activities 

were not implemented. We have learned that both groups had similar achievements covering 

knowledge and understanding. The main differences between the groups are reflected where 

we verified students generalisation ability. Students who attended the activities have achieved 

better results. Very few students were able to transfer knowledge to a new situation. This can 

be the result of missing experience or despair before approaching the problem. Similar 

difficulties are found in other computer sciences disciplines such as programming. 
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UVOD 

V slovenskem šolskem sistemu gre danes v veliki meri pri pouku računalništva za razvijanje 

računalniške pismenosti, ki jo učenci pridobijo z uporabo računalniških orodij. Pa je res 

računalništvo le uporaba računalnika? O tem, kaj vse se skriva v ozadju, da računalnik deluje 

tako, kot deluje, učenci izvejo običajno premalo. Ali res želimo, da se pri računalništvu učenci 

učijo znati odpreti urejevalnik besedila in urediti dokument? Verjetno ne, saj potem ne bodo 

konkurenčni v hitro razvijajočem se svetu, v katerem se bodo današnji učenci v prihodnosti 

soočali s poklici, ki jih danes še niti ne poznamo. 

Pri projektu CS Unplugged, pri nas znanim pod imenom Računalništvo brez računalnika, so 

razvili aktivnosti, ki so primerne za učence različnih starosti in kjer z osnovnimi materiali za 

delo preko igre in premišljeno zastavljenih nalog učencem predstavljamo računalniške 

koncepte. Aktivnosti so zasnovane tako, da so zabavne, zanimive, da učencem predstavljajo 

ravno pravšnji izziv in jih z veseljem opravljajo.  

V magistrskem delu bomo razvili aktivnosti oziroma igre, ki so podobne tistim iz projekta 

Računalništvo brez računalnika, na temo sestavljanja sistemov iz računskih komponent, ki je 

aktivnosti omenjenega projekta še ne pokrivajo. Aktivnosti bodo v računalniškem in 

matematičnem smislu pokrile področja, pri katerih iz osnovnejših komponent sestavljamo 

kompleksnejše, kot lahko na primer z aritmetičnimi operacijami sestavljamo aritmetične 

izraze in z aritmetičnimi izrazi različne računalniške programe. Konkretno bomo zajeli pri 

računalništvu področja sestavljanja dreves, logičnih izrazov in osnov programiranja. Preko 

aktivnosti in z uporabo različnih metod dela želimo, da se učenci nevede učijo računalniških 

konceptov, saj so ti skriti v ozadju nalog. Naloge morajo biti premišljeno zastavljene, 

učencem zanimive, zabavne in hkrati poučne. Pri sestavljanju nalog mora učitelj razmisliti, 

kaj želi učence naučiti, kako bo vodil učni proces in kaj želi, da učenci odkrijejo sami, učitelj 

pa jim pri tem le pomaga. Za izvajanje aktivnosti, ki jih bomo razvili, niso potrebna nobena 

specifična predznanja, saj aktivnosti in posamezne naloge znotraj njih prilagodimo glede na 

izkušnje in znanje učencev, ki pa jih je smiselno tudi pred samim izvajanjem preveriti. 

Razvite aktivnosti bomo izvedli skupaj z učenci, nato pa primerjali njihovo usvojeno znanje z 

znanjem učencev, s katerimi pa aktivnosti nismo izvajali. Pričakujemo, da bodo učenci, s 

katerimi smo izvajali aktivnosti, dosegli boljše rezultate pri preverjanju znanja kot učenci, s 

katerimi nismo izvajali aktivnosti.  

Preko omenjenih aktivnosti učenci pridobijo računalniška znanja, prav tako pa se učijo 

sodelovalnega dela, reševanja problemov, povezovanja znanj z različnih področij, pri tem pa 

tudi poslušanja drugih, strpnosti, izmenjave mnenj in sprejemanja različnih pogledov za isti 

problem.  

Pregled vsebine poglavij 

Magistrsko delo je razdeljeno na osem poglavij. V prvem poglavju bomo predstavili novost 

pri poučevanju računalništva, in sicer projekt CS Unplugged, pri nas znan kot Računalništvo 
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brez računalnika, opisali bomo tudi, kakšen je značilen potek aktivnosti, ki temeljijo na 

omenjenem projektu. 

V drugem poglavju je predstavljeno teoretično ozadje, ki ga potrebujemo za razumevanje 

načina poučevanja in izbora učnih metod pri izvajanju aktivnosti, ki temeljijo na poučevanju 

računalništva brez računalnika. Teoretični del zajema opis konstruktivističnega načina 

poučevanja: smeri konstruktivizma, učne metode, ki jih učitelji uporabljajo pri tem, v 

nadaljevanju so opisani vloga učitelja v procesu poučevanja, kako poteka poučevanje pojmov 

in kako je mogoče preveriti znanje, pridobljeno s konstruktivističnim načinom poučevanja. 

Obravnavamo tudi motivacijo, ki igra pomembno vlogo pri aktivnostih, ki smo jih zasnovali. 

Obravnavali smo tudi transfer pri učenju kot pomembnejšo lastnost kognitivnih procesov. Ta 

se nanaša na prenos znanja in veščin učencev, pridobljenih v preteklosti ali z ene aktivnosti na 

drugo. 

V tretjem poglavju sledi opis aktivnosti, ki smo jih zasnovali za izvajanje v 4. razredu 

osnovne šole, na koncu vsake pa smo dodali tudi nekaj nalog, ki so primerne za izvajanje 

aktivnosti v zadnjem triletju osnovne šole. Dodane naloge so zahtevnejše in zato primerne za 

starejše učence, uporabimo jih lahko kot del samostojnega raziskovanja učencev, kot 

ponavljanje ali tudi kot preverjanje znanja. Pri dveh aktivnostih smo dodali konkretne napotke 

k izvajanju aktivnosti, ki smo jih povzeli iz naših izkušenj z izvajanjem aktivnosti. Sledi 

razlaga računalniških konceptov, ki smo jih zajeli z aktivnostmi in ki jih mora učitelj po 

izvedenih aktivnostih tako ali drugače posredovati učencem. Na koncu smo dodali še 

podpoglavje s splošnimi napotki za učitelje pri izvajanju aktivnosti projekta CS Unplugged. 

Četrto poglavje predstavlja opis raziskave, v katerem smo na začetku opisali raziskovalni 

problem, navedli raziskovalna vprašanja in opisali raziskovalno metodo. . 

Peto poglavje zajema analizo preverjanja znanja po posameznih nalogah in analizo ter 

interpretacijo pridobljenih rezultatov preverjanja znanja po nalogah in skupno po skupinah. 

V zaključku smo povzeli bistvene ugotovitve ter zapisali mnenje o aktivnostih s strani 

profesorice razrednega pouka, ki je vodila razred, v katerem smo aktivnosti izvajali, in glede 

na naše neformalno opazovanje učencev pri izvajanju aktivnosti. 
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1 CS UNPLUGGED ALI RAČUNALNIŠTVO BREZ 

RAČUNALNIKA 

V zadnjih letih prihaja do kurikularnih sprememb pri poučevanju računalništva, vendar 

predvsem v vplivnejših državah sveta, kot so Združene države Amerike, Velika Britanija in 

Nemčija. Trenutni pouk računalništva v Sloveniji temelji na digitalnem opismenjevanju in 

uporabi različnih računalniških orodij, učenci pa zelo malo slišijo o računalniških konceptih. 

Računalništvo je v osnovnih šolah izbirni predmet, s čimer zaostajamo za drugimi državami, 

ki so že uvedle računalništvo kot obvezen predmet že v nižje razrede osnovnih šol. Učiti bi se 

bilo treba predvsem računalniških konceptov, saj želimo, da bi naši otroci v prihodnosti 

ustvarjali novo tehnologijo, ne pa da bodo samo njeni uporabniki. Zato je čim prej treba 

vpeljati spremembe tudi v slovenski šolski sistem, da bodo lahko učenci konkurenčni ostalim 

v hitro razvijajočem se in nepredvidljivem svetu.  

V okviru projekta CS (Computer Science) Unplugged so pripravili aktivnosti in materiale za 

poučevanje računalniških konceptov brez uporabe računalnika, ki je za učence velikokrat le 

motnja. Učenci poznajo računalnik kot orodje ali celo igračo, ne pa kot objekt, ki bi ga morali 

študirati. Projekt CS Unplugged je nastal zaradi negativnega in nepravilnega odnosa učencev 

do računalništva, kot so dolgočasnost, pretežno sedeče delo z računalnikom, 

nezainteresiranost deklet za računalništvo in podobno (Bell, Alexander, Freeman, Grimley, 

2009). 

Aktivnosti so zasnovane tako, da so za učence zabavne in zanimive, hkrati pa jim 

predstavljajo izziv. Trenutno aktivnosti pokrivajo predvsem računalniške teme, kot so 

predstavitev in shranjevanje podatkov, algoritmi (urejanje, iskanje), kriptografija in omrežja. 

Vse te teme učencem predstavimo preko igre, skupinskega dela in drugih zanimivih metod 

dela, pri tem pa uporabimo le najosnovnejše materiale za delo, kot so papir, barvice, karte, 

krede (Taub, Armoni, Ben-Ari, 2012). Aktivnosti, ki jih omenjamo, so primerne za vse 

starosti, seveda z ustreznimi vsebinskimi in metodičnimi prilagoditvami, in za oba spola, 

izvajamo pa jih z velikim poudarkom na skupinskem delu. Nekatere aktivnosti so prilagojene 

tudi za izvajanje na šolskem dvorišču, pri čemer učenci združijo fizično aktivnost z 

reševanjem problemov (Bell idr., 2009). 

Opisi aktivnosti in materiali, povezani z njimi, ki so jih pripravili Tim Bell, Mike Fellows in 

Ian Witten pri projektu CS Unplugged na univerzi na Novi Zelandiji, so dostopni na njihovi 

spletni strani http://csunplugged.org/. Spletna stran projekta je namenjena tudi izmenjevanju 

idej med učitelji tako za aktivnosti kot tudi za metode dela, napotke pri izvedbi ter integraciji 

v kurikul. 

Aktivnosti so bile prevedene v številne jezike in jih uporabljajo po vsem svetu. V slovenski 

jezik sta jih prevedla Janez in Irena Demšar pod imenom Računalništvo brez računalnika, 

dostopne so na spletni strani http://vidra.si/. Aktivnosti se po svetu uporabljajo različno. 

Nekateri jih uporabljajo z namenom spodbuditve interesa za računalništvo pri učencih, 

nekateri jih izvajajo kot del učnega načrta in pri uporabi novih metod dela, drugim pa to 

http://csunplugged.org/
http://vidra.si/
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predstavlja edini način poučevanja računalništva, saj imajo omejen dostop do računalniške 

opreme. 

Bell je v enem od člankov zapisal, da je temi, kot sta kompleksnost algoritma in stiskanje 

podatkov, mogoče v osnovi razumeti brez strokovnih izkušenj na tem področju, torej z 

uporabo »unplugged« aktivnosti. Če bi se želeli srečati z omenjenima temama, bi se morali 

najprej naučiti programirati. Računalništvo ni samo reševanje problemov z računalnikom, 

temveč tudi uporaba idej iz računalništva pri reševanju vsakdanjih problemov. Ena od 

japonskih učiteljic, ki uporablja aktivnosti CS Unplugged pri poučevanju računalništva, pa 

pravi, da zdaj v učilnici končno vidi obraze učencev in ne le zadnjih delov zaslonov (Bell, 

Alexander, Freeman, Grimley, 2008). 

Aktivnosti Računalništvo brez računalnika pokrivajo naslednje teme: shranjevanje podatkov, 

kodiranje, stiskanje slik in besedil, nadzor pri prenosu bitov, binarno iskanje in časovna 

zahtevnost, računalniški jeziki, algoritmi urejanja, vpeta drevesa, končni avtomati, 

preiskovalni algoritmi, barvanje grafa, kriptografija, umetna inteligenca in strojno učenje. 

Velikokrat se aktivnosti navezujejo tudi na druga predmetna področja, kot sta matematika in 

fizika. V magistrskem delu bomo predstavili aktivnosti, za katerimi se skrivata dva 

računalniška koncepta: sestavljanje kompleksnejših sistemov iz osnovnejših komponent ter 

hierarhija ravni kompleksnosti. Aktivnosti na omenjenih področij še ne obstajajo, zato bomo 

tako tudi obogatili projekt CS Unplugged.  

Pri snovanju omenjenih aktivnosti je zelo pomembno, da računalniško temo zavijemo v 

zanimivo zgodbo in vsakdanje probleme ter da bomo pri tem poskrbeli za motivacijo učencev. 

Aktivnosti je treba definirati tako, da bodo primerno zahtevne za ciljno skupino učencev in 

hkrati ne bodo presegle njihovih matematičnih zmožnosti. Pri izvajanju aktivnosti sta potrebni 

uvodna motivacija, ki temelji na nečem, kar učenci že znajo, ter na koncu še diskusija, s 

pomočjo katere učenci spoznajo, kako se podobna načela dela uporabljajo pri računalništvu. 

Aktivnosti Računalništvo brez računalnika se že drugo leto za osnovnošolce izvajajo v 

enotedenski Poletni šoli FRI, ki jo v sodelovanju s Pedagoško fakulteto organizira Fakulteta 

za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani med poletnimi počitnicami. 

1.1 Scenarij »unplugged« aktivnosti 

V tem podpoglavju bomo opisali tipičen potek aktivnosti za poučevanje računalniških 

konceptov brez računalnika, na koncu pa bomo podali tudi konkreten primer. 

Učitelj mora najprej določiti, pri katerem predmetu bo izvajal aktivnost omenjenega tipa, da 

lahko kasneje pri načrtovanju učne ure opredeli učne cilje. Če bo aktivnost del pouka 

računalništva, bodo učni cilji bolj povezani z računalniško stroko, če bo del pouka matematike 

ali katerega drugega predmeta, pa se morajo učni cilji v veliki meri nanašati na izbrani 

predmet, računalništvo ter na učni načrt.  

Pred izvajanjem aktivnosti mora učitelj v razredu tudi preveriti, koliko predznanja o 

vsebovanih temah in konceptih imajo učenci in potem na tem temeljiti, zato je zaželeno, da 

aktivnosti prilagaja posameznemu razredu in se ne drži strogo predpisanih nalog. Nekatere 
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aktivnosti zahtevajo določena matematična predznanja, zato je smiselno predhodno preveriti, 

katera matematična znanja so potrebna za izvajanje določene aktivnosti, koliko tega 

predznanja imajo učenci, in tako aktivnosti ustrezno prilagoditi starostni skupini učencev.  

Med izvajanjem aktivnosti naj učitelj spodbuja raziskovalno delo učencev, diskusijo, 

postavljanje vprašanj in podajanje odgovorov, izražanje lastnega mnenja in sprejemanje 

drugačnih pogledov, delo v skupinah itn. Učitelj naj uporablja različne pristope in metode 

poučevanja, na koncu izvajanja pa naj skupaj z učenci povzame ugotovitve in tudi frontalno 

obrazloži snov. Včasih je frontalna razlaga potrebna že na začetku aktivnosti kot razlaga ali 

ponovitev predznanja, ki ga bodo učenci potrebovali med izvajanjem aktivnosti oziroma 

opravljanjem nalog.  

Rezultati, ki jih z aktivnostmi dosežemo, se navezujejo na računalniške koncepte, ki jih 

učenci spoznajo in v osnovi razumejo, to so poglabljanje matematičnih znanj, izgrajevanje 

osebnostnih kompetenc (učenje reševanja problemov, komunikacijske spretnosti, delo v 

skupini, vrstniški odnosi). 

Aktivnosti, ki jih omenjamo, so namenjene različno starim učencem, seveda z ustreznimi 

prilagoditvami, vključujejo pa tudi motorične in motivacijske komponente.  

V nadaljevanju sledi konkreten opis aktivnosti, ki predstavlja tudi okviren postopek, kako naj 

se učitelj loti vpeljave aktivnosti v pouk. 

Primer aktivnosti, ki jih lahko najdemo tudi na že v prejšnjem poglavju omenjeni spletni 

strani http://vidra.si/, je aktivnost z imenom »Zapis in prenos besedil«, dostopna na strani 

http://vidra.si/zapis-prenos-besedil. Na omenjeni strani so na voljo vsi učni listi in materiali, 

ki jih potrebujemo za izvajanje, ter učna priprava, v kateri se nahajajo namen aktivnosti, 

predviden čas izvajanja, dodatna navodila za izvajanje ter razlaga računalniških konceptov, ki 

so v ozadju. Pri načrtovanju učne ure naj učitelj na spletni strani preveri, katere aktivnosti je 

priporočljivo pred tem izvajati, da bodo lahko učenci povezovali znanja in jih tudi 

nadgrajevali. Prav tako pri načrtovanju učne ure opredelimo učne cilje in pripravimo 

preverjanje predznanja učencev. 

Namen aktivnosti »Zapis in prenos besedil« je, da učenci spoznajo, da s števili lahko 

zapisujemo tudi druge stvari, na primer besedila, z uporabo dveh stanj (črna in bela kartica, 

stegnjeni in skrčeni prsti, učenci, ki stojijo in čepijo, prižgana in ugasnjena luč itd.).  

Učencem predstavimo različne naloge. Začnemo z nalogo »Ujeti Štefan«, ki s prižiganjem in 

ugašanjem luči sporoča besedilo računalnikarju. Učenci dobijo učni list, na katerem je 

zapisano, kako Štefan prižiga in ugaša luči, prav tako pa imajo za pomoč zapisano abecedo za 

lažje razvozljanje besedila.  

Nadaljujemo z nalogo, kjer učencem posredujemo sporočilo z nizkim in visokim piskom, 

učenci si morajo pri tem zabeležiti sporočilo in ga kasneje pretvoriti v besedilo. Pri tem jim ne 

povemo, kaj pomeni nizek in kaj visok pisk.  

http://vidra.si/
http://vidra.si/zapis-prenos-besedil
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Potem sledi igra prenašanja besedil, kjer en učenec drugemu sporoča besedilo z uporabo 

modre in rdeče zastavice, obešanjem črnih in belih kartic (Slika 1), z udarjanjem s kuhalnico 

po dveh različnih loncih itd.  

 

SLIKA 1: UČENKA S PRIPENJANJEM BELIH IN ČRNIH KARTIC SPOROČA BESEDILO 

Na koncu sledi še tekmovanje po skupinah, kjer učenci prejmejo besedilo v dvojiškem zapisu, 

razrezano na trakove. Skupine morajo čim hitreje prebrati besedilo in ga zapisati v nam 

razumljivem jeziku (Slika 2).  

 

SLIKA 2: SKUPINA UČENCEV PRI TEKMOVANJU O RAZVOZLANJU BESEDILA 

Že med nalogami, lahko pa tudi na koncu, učencem predstavimo računalniško ozadje o 

dogovorjenem oštevilčenju znakov, pošiljanju sporočil na dolge razdalje, tudi preko interneta, 

smislu bitnega zapisa itd.  
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2 TEORETIČNE OSNOVE 

Ena največjih sprememb v zadnjih desetletjih je prehod od industrijske družbe k družbi 

znanja. Znanje je gonilna sila gospodarstev, posamezniki, podjetja in narodi pa so odvisni od 

človeškega in intelektualnega kapitala. Tako kot je pomembno znanje, je enako pomembno 

tudi učenje.  

Pojem vseživljenjsko učenje, ki se danes velikokrat omenja, pomeni, da učenje ni več vezano 

le na obdobje šolanja, pač pa na nadaljevanje učenja skozi celotno življenjsko obdobje. 

Učenje torej ne poteka le na šolah in univerzah, ampak tudi v različnih formalnih (za 

pridobivanje izobrazbe) in neformalnih (za pridobivanje znanj in spretnosti preko seminarjev, 

tečajev) učnih okoljih in preko priložnostnega učenja iz vsakdanjih izkušenj (Dumont, 

Istance, Benavides, 2013). Takšno učenje nam pomaga izboljšati znanje, spretnosti in 

zmožnosti tako z osebnega, družbenega, socialnega kot tudi zaposlitvenega vidika (Trunk 

Širca, Sulčič, 2010). 

Kompetence 21. stoletja, opisane v knjigi O naravi učenja, so razvijanje kritičnega in 

sistematičnega mišljenja, ustvarjanje, razvrščanje in obdelovanje kompleksnejših informacij, 

odločanje na podlagi premisleka o različnih dejstvih, reševanje konkretnih problemov sveta, 

uporaba znanj v novih situacijah, uporaba napredne informacijske tehnologije, spodbujanje 

vseživljenjskega učenja, uporaba socialnih in komunikacijskih veščin, prilagodljivost in 

ustvarjalnost. S tem naj bi učence pripravili za družbo znanja, za delovna mesta, ki jih še ne 

poznamo, in za reševanje problemov, za katere še ne vemo, da sploh so (Dumont idr., 2013).  

Temeljni cilj učenja v 21. stoletju je torej prilagodljivost zgoraj omenjenih kompetenc, kar 

pomeni smiselno, prilagodljivo in ustvarjalno rabo znanja ter pridobljenih veščin v različnih 

kontekstih in situacijah (De Corte v Dumont idr., 2013).  

Razlike med tradicionalnimi in novejšimi pogledi na učenje, ki jih omenja Marentič 

Požarnikova (2000), so naslednje: 

 učenje ni le sprejemanje znanja od drugih in njegova reprodukcija, ampak je aktiven 

proces (samostojna, aktivna rekonstrukcija idej, ustvarjanje lastnega znanja);  

 učenje je ne le individualni, ampak tudi socialni proces (skupinsko sodelovanje, 

interakcija, diskusija); 

 ko se učimo, ni pomembna le vsebina, ampak tudi proces učenja (kako se učimo, 

strategije učenja, metaučenje); 

 učenje ni le spoznavni proces, hkrati je tudi čustveno obarvan proces (pozitivna čustva 

pri učenju vodijo do večje trajnosti in uporabnosti naučenega, hkrati pa tudi večajo 

notranjo motivacijo in interes učencev); 

 učenje ni le sprejemanje dejstev, resnic od zunaj, temveč tudi postavljanje, 

preizkušanje domnev, prepoznavanje in tehtanje vrednot, vključevanje domišljije; 

 učenje ni le linearno, zaporedno urejen proces, večkrat je večsmerno, neurejeno in 

vključuje celostno mišljenje; 
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 napake so sestavni del učenja in ne tabu; 

 namen učenja ni le pridobitev spoznanj, ampak tudi osebno znanje, ki je prepleteno 

medpredmetno in vključuje življenjske probleme ter izkušnje; 

 merjenje uspešnosti učenja ni v količini znanja, temveč v uporabnosti znanja na 

različnih področjih in v različnih situacijah; 

 cilj je prehod k samostojnemu uravnavanju učenja ali samoreguliranju (načrtovanje, 

spremljanje učenja). 

Že dolgo se pojavlja tudi ideja o aktivnem učenju. Aktivno učenje je tisto, ki učenca 

celostno, miselno in čustveno aktivira. Res je, da je vsako učenje aktivno, vendar s tem 

izrazom mislimo tisto učenje, ki ima višjo stopnjo aktivnosti. Pogoji za uspešno učenje, ki 

miselno in čustveno aktivira učence, so samostojno iskanje in razmišljanje, sodelovanje in 

interakcija z drugimi, osebno pomembno znanje, ki se ga da uporabiti tudi v drugih situacijah 

in ki nam pomaga razumeti svet. Takšen pouk imenujemo transakcija, saj obstaja velika 

množica interakcij med učiteljem in učenci ter med učenci samimi, ter tudi transformacija, 

kar pa pomeni, da spreminjamo, preoblikujemo, dopolnjujemo pojmovanja, znanja, osebnost 

(Marentič Požarnik, 2000).  

Gotovo obstaja razlika v aktivnosti učenca, ki si zapisuje po nareku ali se uči točnih definicij, 

razlag, in učenca, ki sam išče odgovore, rešuje probleme, oblikuje sklepe. Pri transmisijskem 

pouku (posredovanje, prenašanje znanj) učenec posluša razlago učitelja in jo poskuša 

razumeti, vendar ni aktiven pri oblikovanju problema, mogočih rešitvah in posplošitvi na 

druga področja. V vseh teh fazah, ki so ključne za učenje z razumevanjem in uporabo 

naučenega v novih situacijah, učenec ni aktiven, saj ga učitelj le seznani s spoznanji, 

rešitvami, ki pa jih je namesto njega opravil nekdo drug (Rutar Ilc, 2004). Pojma aktivno 

učenje pa tudi ne smemo zamenjevati z aktivnostjo učencev ali pestrostjo dogajanja pri 

pouku. Pouk pri aktivnem učenju mora biti organizacija okoliščin za aktivno učenje in za 

odkrivanje ter izgradnjo znanja (Šteh, 2004). 

2.1 Konstruktivizem 

V sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je pojavila ideja, da učenci niso le 

prejemniki informacij in tisti, ki usvajajo znanje, ampak so aktivni pri konstrukciji, izgradnji 

lastnega znanja (Dumont idr., 2013).  

Pred tem so znanje pojmovali kot neodvisno od učenca, ki se med poukom prenaša nanj 

(učenec kot prazen list papirja). Še danes sta v šolah večkrat pomembna dosežen cilj in 

pravilen rezultat, ne pa tudi to, ali učenec razume problem, nalogo, pot do rešitve in ali zna 

rešitev, strategijo reševanja uporabiti v drugih problemskih situacijah. 

V izobraževanju dobivajo vse večji pomen zahtevnejši učni cilji, ki so usmerjeni v razvijanje 

višjih spoznavnih funkcij, kot so razvijanje ustvarjalnega in kritičnega mišljenja, zmožnost 

reševanja kompleksnejših problemov, povezovanje znanj z različnih področij, uporaba 

naučenega v novih situacijah ter spodbujanje in motiviranje učencev za vseživljenjsko učenje 

(Marentič Požarnik, 2008).  
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»Če učenci prihajajo do znanj v procesu lastnega odkrivanja in izgrajevanja z različnimi 

dejavnostmi in miselnimi procesi, imajo več priložnosti za ponotranjenje pojmov, principov in 

zakonitosti, s tem pa se večata tudi trajnost in transferna vrednost znanj« (Rutar Ilc, 2004, str. 

198). 

Kordeš (2004, str. 92) opisuje konstruktivističen pogled na pridobivanje znanja, ki ga primerja 

z učenjem plesa: »Ko se pri plesu ne spotikamo več, ampak skladno drsimo, takrat znamo 

plesati. To znanje pa ni nekaj dokončnega, ampak ga moramo obnavljati in dodajati ob 

vsakem novem koraku«.  

2.1.1 Smeri 

Plut Pregljeva (2004) govori o treh smereh konstruktivizma, kognitivnem (utemeljitelj je 

Piaget), socialnem (Vigotski) in socialnopragmatičnem konstruktivizmu (Dewey, Kolb, 

Bruner). V nadaljevanju jih bomo na kratko predstavili. 

Piaget, ki ga nekateri imenujejo tudi predhodnik konstruktivizma in utemeljitelj kognitivnega 

konstruktivizma, je otrokov spoznavni proces oziroma razvoj mišljenja opisal kot aktivno 

prilagajanje okolju (adaptacija), v katerem preko aktivnosti prihaja do stalnega rušenja in 

vzpostavljanja novega ravnovesja (ekvilibracija). Pri novih izkušnjah, ki so s prejšnjimi 

neskladne, se pri razreševanju kognitivnih konfliktov prepletata dva procesa, asimilacija in 

akomodacija. Asimilacija pomeni, da nove informacije povežemo v že obstoječe kognitivne 

strukture, akomodacija pa pomeni, da kognitivne strukture prilagajamo in spreminjamo. 

Pomembno je, da otroka v spoznavnem procesu vodimo, da se sooči z različnimi situacijami, 

ki privedejo do kognitivnega konflikta, ko ugotovi, da njegovo dosedanje znanje za 

razumevanje novega ne zadostuje več. Učenec je pri tem v vlogi aktivnega misleca, 

pojasnjevalca, spraševalca (Marentič Požarnik, 2000). Ob razreševanju kognitivnih konfliktov 

učenec gradi ustreznejše mentalne strukture in to mu omogoča reševanje novih problemov 

(Driver v Marentič Požarnik, 2004).  

Učenje je, po Vigotskem, najuspešnejše, če ga umestimo v območje bližnjega razvoja. To 

pomeni, da morajo biti naloge in aktivnosti, preko katerih se učenec uči, malo težje od tega, 

kar učenec že zna in jih sam brez usmerjanja, pomoči, vodenja in opore odraslega ali vrstnika 

ne bi rešil oziroma dosegel želenega znanja. Območje bližnjega razvoja je odvisno od stopnje 

razvitosti spoznavnih struktur in od predznanja (Marentič Požarnik, 2000). Vigotskega danes 

štejemo za utemeljitelja socialnega konstruktivizma, saj imajo odrasli in vrstniki pri učenju 

v območju bližnjega razvoja pomembno vlogo. V šoli ima tako vlogo učitelj, ki ustvarja nove 

situacije za socialne interakcije in daje oporo, ko jo učenec potrebuje, kasneje pa jo odstrani. 

Nudenje takšne opore označuje angleški izraz »scaffolding« (Marentič Požarnik, 2008). 

Pomembno vlogo pri učenju imajo tudi vrstniki, v šoli so to sošolci, zato mora učitelj pouk 

pripraviti in usmerjati tako, da bo privedel do čim več socialnih interakcij med učenci (Ribič 

Hederih, 2004). Učitelj to doseže tako, da se učenci pogovarjajo o reševanju smiselnega 

problema, dajejo predloge, jih utemeljujejo in upoštevajo perspektive drugih. 

Pojem scaffolding, ki ga omenjamo zgoraj, se nanaša na učiteljevo nudenje podpore učencem 

pri procesu učenja, ki je postavljeno v območje bližnjega razvoja. Učitelj lahko podporo nudi 

vnaprej, tako da pripravi navodila ali merila, ali pa jo nudi sproti, tako da postavlja vprašanja 
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za premislek ali pa dodatno obrazloži določeno snov. Izziv, ki ga učitelj pripravi za učence, ne 

sme biti ne prelahek in ne pretežak glede na njihovo starost, izkušnje, predznanje, z oporo pa 

zagotovi, da učenci pri gradnji znanja ne zaidejo. Učitelj v procesu učenja lahko oporo okrepi 

ali pa jo zmanjša, na koncu pa jo odstrani, tako kot odstranimo oder po koncu gradbenih del 

(Dumont idr., 2013).  

Socialno okolje je lahko spodbujevalno, to pomeni, da učencu omogoča nenehno interakcijo, 

komunikacijo, ustvarjalnost, lahko pa je tudi zavirajoče, kar pomeni, da se učenec umika, je 

pasiven in noče sodelovati (Ribič Hederih, 2008). Učencem moramo pripraviti okolje, v 

katerem se bodo dobro počutili, bodo drug drugega poslušali, kjer je zaupanje in kjer ni 

zasmehovanja, poniževanja in nasilja. To učitelj doseže tako, da se z učenci dogovori o 

pravilih, ki se jih vsi skupaj dosledno držijo. V takem okolju bo učenje najuspešnejše (Ginnis, 

2004).  

Dewey, ki ga uvrščamo med socialnopragmatične konstruktiviste, poudarja učenčevo 

izkušnjo. Iz izkušnje se mora učenec znati učiti in ob tem povezati znanje z že obstoječim 

(Marentič Požarnik, 2000). Kolb opisuje izkustveno učenje kot proces, pri katerem gre za 

naslednje ciklično sledeče si faze: konkretna izkušnja, ki ji sledijo razmišljujoče opazovanje, 

abstraktno razmišljanje in aktivno preizkušanje novih zamisli. V katero fazo učenec vstopi, ni 

pomembno, pomembno je le, da vse izvedemo in jih med seboj povežemo (Garvas, 2010).  

Glavne značilnosti izkustvenega učenja so, da: 

 je učenje cikličen proces, v katerem razrešujemo konflikte med različnimi 

nasprotnimi načini spoznavanja; 

 gre za celostno prilagajanje svetu, ker se pri tovrstnem načinu učenja povezujejo 

različni procesi, kot so zaznavanje, čustvovanje, razmišljanje in delovanje, v celoto; 

 pri tem ne gre le za sprejemanje gotovih spoznanj, pač pa za proces ustvarjanja 

znanja, stalnega preoblikovanja pojmov, znanj, idej pri soočanju z izkušnjami in 

teoretičnimi spoznanji (Marentič Požarnik, 2000). 

Marentič Požarnikova (2008) pravi, da nekateri napačno razumejo konstruktivizem, kot da so 

učenci sami v procesu gradnje znanja. Učenec se ne uči sam, saj mu odrasli pri tem nudi 

podporo, usmerjanje in vodenje, sam pa opravi miselne procese, ki se dogajajo v njegovi 

glavi.  

Preden lahko učenec konstruira znanje ali spretnosti, mora poznati nekaj dejstev, pravil, 

zakonitosti, ki jih lahko pridobi na različne načine – preko predavanja, razlage ali pa z 

uporabo vedenjskega pristopa (Ribič Hederih, 2008).  

Kakšno naj bo konstruktivistično učenje, je opisal Simons (v Šteh, 2004): 

 aktiven proces: potrebni sta mentalna in čustvena aktivnost učenca, da poišče, 

ustvarja, dopolnjuje pomene; 

 konstruktiven proces: učenec gradi svoje znanje, eno informacijo poveže z drugo; 

 kumulativen proces: znanje se gradi na predhodnem znanju oziroma je proces učenja 

odvisen od predznanja; 
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 k cilju usmerjen proces: učenec se mora zavedati ciljev, ki jih želi doseči; 

 diagnostično: diagnosticiramo proces učenja in rezultate (ali se skladajo s ciljem); 

 reflektivno: premislimo o procesu učenja. 

Pri tem pa opozarja, da vse značilnosti niso nujno prisotne pri konstruktivističnem 

poučevanju. 

2.1.2 Učne metode 

V tem razdelku bomo predstavili napotke za izbiro učnih metod pri konstruktivističnem 

načinu učenja in poučevanja. S tem ne mislimo na učne metode, ki so značilne za omenjeni 

način poučevanja, ampak bomo opisali, katere metode imajo več možnosti za dosego 

zastavljenih ciljev, katerim merilom mora zadoščati izvedba učne metode, da omogoča in 

pospešuje učenje. Opisali bomo nekatere metode, ki omogočajo učenčevo raziskovanje in ki 

omogočajo globlje razumevanje in trajnejše ter uporabnejše znanje, če so seveda uporabljene 

v pravem kontekstu in pravilno izvedene. Marentič Požarnikova (2004) navaja primer, da 

učencev ne moremo naučiti strategije reševanja problemov in kritičnega mišljenja s še tako 

dobro izvedenim predavanjem. Nekatere metode miselno bolj aktivirajo učence, druge manj. 

Niso pa opisane le tiste metode, ki bi jih moral učitelj uporabiti pri konstruktivističnem načinu 

poučevanja, saj je zaželeno, da učitelj učne metode pri pouku prilagaja in kombinira. 

Prednost imajo po Reichovi (v Marentič Požarnik, 2008) metode, ki učencem dopuščajo 

doživljanje sveta in konstruiranje svojih podob resničnosti z lastno aktivnostjo, učitelj pa pri 

tem ponudi naloge, vaje, pobudo za dialog. Učitelj naj bo pri tem odprt za ideje učencev, 

učence naj posluša in s tem ustvarja odprt prostor glede časa, prostora, obsega snovi in 

gradiva.  

Pri izbiri ustreznih metod naj učitelja vodi premislek, kako bi s posamezno metodo učence 

najbolj aktiviral za učno vsebino, da bodo aktivni pri oblikovanju spoznavnega procesa, ne 

vodita pa naj ga naključje in želja po popestritvi pouka. Zavedati se moramo, da vsako 

metodo lahko izvedemo bolj ali manj kakovostno ter da izvajanje učne metode še ne pomeni 

uspeha. Še vedno pa imajo metode, kot so problemski in raziskovalni pouk, sodelovalno 

učenje, produktiven učni dialog in diskusija, prednosti in širši doseg, kot ga ima na primer 

predavanje. Učitelj mora glede na cilje, vsebino, fazo, okoliščine pouka in sprejemljivost 

učencev določiti učno metodo, ki bo najuspešnejša (Marentič Požarnik, 2008).  

Adamič (2004) omenja, da učitelj ne more pričakovati, da bodo vsi učenci enako sposobni 

samostojno pridobivati znanje. Samostojno pridobivanje znanja je odvisno od razvojne 

stopnje učencev, predznanja, intelektualnih sposobnosti in samopodobe, učitelj pa mora vsem 

omogočiti možnosti in pogoje za aktivnosti, delo ter miselni razvoj. Učenci s slabo 

samopodobo, nižjimi intelektualnimi sposobnostmi in pomanjkljivim predznanjem bodo 

potrebovali več učiteljevega vodenja, razlage in posredovanja nekaterih informacij.  

Po povzetku nekaterih avtoric je Marentič Požarnikova (2008) zapisala priporočila za izbor 

metod in za izvajanje, ki so skupna vsem konstruktivističnim pristopom: 
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 zastavljanje nalog, vprašanj in problemov, ki nimajo le enega odgovora oziroma ene 

rešitve; 

 vzpostavljanje interakcije med učenci v obliki pogovora v frontalni obliki in pri 

sodelovalnem učenju. Učenci morajo znati podati svoje mnenje, poslušati druge in 

skupno skonstruirati pomen; 

 izbira različnih načinov predstavitve; 

 zavedanje načina učenja in miselnih procesov tudi s strani učenca; 

 v učenca usmerjen pouk, spodbujanje učenčevih spoznavnih procesov in odgovornosti 

za učenje in razumevanje. 

V nadaljevanju bomo opisali tri metode, ki zagotavljajo pri konstruktivistično usmerjenem 

poučevanju največ možnosti za dosego zastavljenih ciljev. 

Pogovor ali dialog je ena izmed osrednjih metod pri konstruktivističnem pristopu, saj ob 

pravilni izpeljavi spodbuja učence k samostojnemu razmišljanju, govornemu oblikovanju 

misli, primerjanju misli, sklepanju, motiviranosti in zanimanju. Pogovor naj poteka tako, da 

tako učitelj kot učenci zastavljajo vprašanja, na katera ni le enega pravilnega odgovora, 

problem naj bo tak, da ga učenci lahko povežejo z izkušnjami ter da pri odgovorih lahko 

uporabijo prejšnje, že usvojeno znanje. Vprašanja, ki jih zastavlja učitelj, naj bodo odprtega 

tipa, kjer je mogočih več odgovorov, in kompleksnega tipa, pri čemer morajo učenci 

razmisliti več vidikov, preden podajo odgovor. Odgovor je navadno daljši in izražen z 

lastnimi besedami. Učenci tako niso več pasivni poslušalci, pač pa so aktivni razpravljalci. 

Dejavniki, s katerimi učitelj vpliva na kakovost učnega pogovora, so tudi širši: zagotavljanje 

ugodne razredne klime (zaupanje, sprejetost, medsebojno spoštovanje), primerno odzivanje 

učitelja na odgovore, podaljševanje časa za razmislek, spodbujanje enakovrednega 

sodelovanja vseh učencev itd. (Marentič Požarnik, 2008). Seveda tak način pogovora ni 

mogoč v vseh situacijah, včasih je treba uporabiti tudi tradicionalen pogovor, ki temelji na 

postopku VOPI (vprašanje – odgovor – povratna informacija) in preko katerega učenci javno 

pokažejo obstoječe znanje, navadno s kratkimi odgovori (za preverjanje zapomnitve).  

Pogovor je pomemben tudi pri učenju na napakah, saj preko izražanja mnenj, razlage, kako so 

učenci prišli do rezultata, izmenjavi mnenj in poslušanja drugih učenec uvidi, ali je njegova 

rešitev, pojmovanje pravo ali pa mora to še dodelati ali celo spremeniti (Hodnik Čadež, 2004). 

Otroci od vrstnikov s sodelovanjem in opazovanjem pridobijo informacije o vzorcih 

mišljenja, strategijah reševanja problemov in metakogniciji. Prednost poučevanja učenec – 

učenec je v tem, da se otroci znajo vživeti v način razmišljanja vrstnika, uporabljajo enak 

jezik, so potrpežljivi in nimajo strahu pred vprašanji. O sodelovalnem učenju govorimo 

takrat, kadar učenci v skupini delajo z namenom doseganja skupnega cilja. Delo mora biti 

med člani skupine organizirano tako, da vsak član doseže maksimalen učni učinek, pri tem pa 

pomaga tudi ostalim članom skupine. V skupini je osrednji proces interakcija med učenci 

(Marentič Požarnik, 2000).  

Pri organizaciji sodelovalnega učenja je treba upoštevati naslednja osnovna načela (Peklaj v 

Marentič Požarnik, 2008): 
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 pozitivna povezanost med člani skupine: člane skupine zanimata napredek in uspeh 

ostalih članov, pri tem si pomagajo, da vsi skupaj dosežejo skupne cilje; 

 interakcija: člani skupaj načrtujejo pot za dosego ciljev, se dogovarjajo in ovrednotijo 

rezultate; 

 odgovornost posameznega člana skupine: razviden je posameznikov prispevek k delu 

celotne skupine; 

 oblikovanje čim bolj heterogenih skupin glede na sposobnosti, znanje, spol, socialno 

in etnično pripadnost; 

 vsak član mora prevzeti vse vloge v skupini, tudi vodstveno; 

 pomembni so spoznavni, čustveno-motivacijski in socialni cilji: učenci pridobijo 

socialne spretnosti (poslušanje članov, dajanje in sprejemanje pomoči članov, 

reševanje konfliktov, usklajevanje) in tudi spretnosti v povezavi z učno nalogo 

(iskanje, oblikovanje, posredovanje, povezovanje informacij in vrednotenje rešitev). 

Za uspešnost sodelovalnega učenja so nujni prisotnost odgovornosti posameznega člana in 

skupinski cilji. Skupina mora delati z namenom doseganja skupnega cilja, uspeh skupine pa je 

odvisen od vsakega posameznika v njej. Naloga skupin mora biti, da se vsak član nečesa 

nauči, ne pa da nekaj naredijo, saj potem ne bo sodelovanja med učno šibkejšimi in učno 

zmožnejšimi učenci (Dumont idr., 2013).  

Reševanje problemov kot oblika učenja je naslednja metoda dela, ki jo bomo opisali. Pojem 

pomeni, da učenec kombinira več pojmov, pravil, zakonitosti pri soočenju z novo situacijo, 

rešitev problema pa kasneje lahko uporabi tudi v drugih situacijah, saj se pojavi transfer ali 

prenos (opisano v nadaljevanju) znanja, metode, rešitve. Pri reševanju problemov gre 

večinoma za samostojno delo (izjemoma tudi skupinsko), pri katerem se prepletajo procesi 

odkrivanja, raziskovanja in preiskovanja. 

Kaplan (v Marentič Požarnik, 2000) navaja ideje za poučevanje strategij reševanja 

problemov: 

 učence je treba naučiti, kako opredeliti problem (analiziranje začetnega in končnega 

stanja, podatkov in omejitev); 

 začnemo s preprostejšimi problemi; 

 seznanimo jih z različnimi strategijami reševanja (npr. reševanje od cilja nazaj, 

tehtanje možnosti); 

 zagotovimo potrebno predznanje (pravila, zakonitosti, pojmi); 

 spodbujamo spraševanje, zastavljanje in preoblikovanje problemov; 

 spodbujamo, da pokažejo svoj način razmišljanja in da ovrednotijo uporabljene 

strategije (dobre in slabe plati); 

 dopuščamo in spodbujamo več mogočih poti do rešitev problema; 

 upoštevamo predznanje in razvojno stopnjo mišljenja; 

 spodbujamo sodelovanje. 
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Zelo priljubljen princip reševanja problemov je IDEAL model, ki ga je predlagal Bransford s 

sodelavci. Vsaka črka pomeni eno stopnjo na poti reševanja problema (Gage, Berliner v 

Marentič Požarnik, 2000):  

 Identificiraj problem, njegovo bistvo; 

 Definiraj: podrobneje opredeli problem, cilje; 

 Eksploriraj ali raziskuj: preizkušanje različnih strategij; 

 Akcija: deluj, rešuj, spremljaj učinke; 

 Look and Learn: pogled nazaj (preveri, ali so bile izbrane strategije uspešne) in učenje.  

2.1.3 Vloga učitelja 

Učitelj pri konstruktivistično usmerjenem poučevanju še vedno ohranja vlogo avtoritete 

znanja, vendar ta postane bolj stranskega pomena. Učitelj je tisti, ki ima vpogled v znanje 

učencev, v njihove izkušnje z različnih področij, in če poteka učenje v pravo smer (torej da 

učenje vodi k znanju), potem učence spodbuja, odpira nove probleme, če pa zazna, da bi 

lahko učenje vodilo do utrditve napačnih predstav, preprečuje ta proces in učence vodi 

drugam, preusmerja in jim nudi oporo (Mutić v Marentič Požarnik, 2008). 

Da učitelj sproži proces dejavnega, samostojnega pridobivanja znanja, mora najprej poskrbeti 

za pogoje, ki vplivajo na proces učenja: spodbudno okolje in socialno ozračje. Učitelj mora 

biti v procesu prilagodljiv, odprt, strpen, imeti mora sposobnost vzbuditi zanimanje in 

navdušenje, biti mora izviren in pripravljen upoštevati različna mnenja (Špoljar, 2004). 

Dobri odnosi v okolju, to je razredu, šoli, kolektivu in s starši, so osnova za izvajanje 

konstruktivistično usmerjenega pouka. Takšno okolje je odprto novostim in v njem 

prevladujejo spoštovanje, sodelovanje in zaupanje. 

Kot smo omenili že pri socialnem okolju, je pomembno, da učitelj in tudi učenci skrbijo za 

primerno socialno okolje, v katerem se posluša drug drugega in v katerem ni strahu, 

neprimernih opazk, zasmehovanja, agresivnega vedenja. 

Kompetence, ki naj bi jih imel učitelj, in metodični napotki pri izvajanju pouka s stališča 

kognitivnega in socialnega konstruktivizma so naslednji: 

 na začetku naj učitelj izvabi obstoječe ideje in izkušnje učencev v zvezi s problemom, 

temo; 

 oblikuje naj učne situacije, ki privedejo do prekonstruiranja znanja učencev; 

 omogoči naj čim več situacij, kjer bodo lahko učenci reševali smiselne, kompleksne 

probleme; 

 spodbuja naj k samostojnem razmišljanju in uporabi naučenega v novih situacijah; 

 predstavi naj probleme, kjer bodo morali učenci razlagati pojave, utemeljevati, 

sklepati, vrednotiti; 

 razkriva naj svoje miselne procese učencem; 

 ustvarja in skrbi naj za dobro razredno ozračje, ki je pomembno za pogumno 

razkrivanje idej, izkušenj, mnenj učencev; 
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 uporablja naj raznolike strategije preverjanja znanja, učencem daje sprotno povratno 

informacijo; 

 omogoči naj sodelovanje učencev pri oblikovanju merila kakovostnega znanja in pri 

ocenjevanju (Windschitel v Marentič Požarnik, 2004).  

Perkins (v Šteh, 2004) omenja, da je vloga konstruktivističnega učitelja ta, da učence drži v 

območju bližnjega razvoja in jim pri tem nudi ravno pravšnjo pomoč in vodenje.  

Učitelj pri omenjenem načinu poučevanja učencem približuje, pojasnjuje in utemeljuje cilje 

ter išče možnosti in načine vpliva na učenčeve dejavnosti. Učitelj s primernim odnosom do 

učencev spodbuja komunikacijo, interakcijo, vpliva na aktivnost učencev in jo dopolnjuje ter 

usmerja tako, da učenci sami izvajajo dejavnosti za dosego ciljev. Pri tem se moramo 

zavedati, da je treba določene dele snovi učencem posredovati, sicer bi njihovo samostojno 

konstruiranje znanja lahko zašlo v napačno smer in bilo pretežavno, prav tako pa je za 

uspešno raziskovanje treba poznati nekaj teorije in dejstev problematike, ki jo želimo 

obravnavati (Kramar, 2004).  

Glede na opisane kompetence oziroma metodične napotke za učitelje se pojavlja kar nekaj 

vprašanj oziroma dilem, ki so opisane v nadaljevanju. Učitelji so večkrat slabo pripravljeni na 

raznolike učne postopke, prav tako pa je velik preskok v vlogi učitelja, ki ni več posredovalec 

vsebin, ampak je diagnostik in vodnik. Naslednja dilema je razumevanje napak učencev, ki jih 

učitelji velikokrat razumejo kot področje graje, slabe ocene, pri konstruktivističnem načinu pa 

so napake področje novega razmišljanja oziroma njihova oporna točka. Ko učitelj zazna 

napako učenca, naj oblikuje situacijo, preko katere bo učenec sam popravil napako. Učitelji se 

soočajo tudi s pomanjkanjem časa, ker poglabljanje razumevanja in aktivnost učencev traja 

dalj časa, hkrati pa bi morali snovalci učnih načrtov tvegati nekaj širine snovi za bolj 

poglobljeno razumevanje (Marentič Požarnik, 2004).  

Marentič Požarnikova izpostavlja v svojih člankih (2004, 2008) tudi izobraževanje učiteljev 

za izvajanje konstruktivistično usmerjenega pouka. Če šolska politika želi uvesti spremembe 

v poučevalni proces, bo treba pri izobraževanju učiteljev za vpeljavo teh sprememb 

upoštevati, da so tudi oni učenci šolskih sprememb. Tako kot znanje oblikujejo učenci v šoli 

(na podlagi izkušenj, osebnostnih lastnosti, v skladu s predhodnim znanjem), tako ga tudi 

učitelji, ko se izobražujejo. Takšen način poučevanja, kot ga vseskozi omenjamo, bi morali 

prenesti tudi na poučevanje učiteljev, ki bi preko izkušenj, v interakciji z drugimi učitelji in 

lastno aktivnostjo pridobili znanje in zagon za prenovitev učnega procesa. Tega ne bi mogli 

doseči le s posredovanjem predpisov, ukrepov, učnih načrtov. 

Naj naštejemo še nekaj značilnosti konstruktivističnega pristopa pri poučevanju po Von 

Glasersfeldu (v Jeriček, 2004): 

 učitelj se mora ukvarjati s tem, kaj se dogaja v glavah učencev; 

 učitelj mora poslušati učence in na podlagi njihovih dejanj ugotoviti model 

konceptualne strukture; 

 naloga učitelja je, da učencu pomaga spremeniti konceptualne strukture; 

 učitelj mora primere črpati iz izkušenj učencev, s področij, ki so učencem znana. 
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2.1.4 Konstruktivistično poučevanje pojmov 

Konstruktivistično poučevanje pojmov veliko pozornost daje spreminjanju obstoječih, 

pomanjkljivih, napačnih pojmovanj. Marentič Požarnikova (2000) opisuje potek poučevanja 

pojmov po naslednjem zaporedju: 

1. Najprej je treba ugotoviti obstoječe pojme oziroma ideje, ki jih imajo učenci o pojavih. 

Učitelj to ugotovi s postavljanjem vprašanj odprtega tipa, z opazovanjem učencev, 

diskusijo itd. Kadar mora učitelj hitro ugotoviti obstoječe poznavanje pojmov skupine, 

lahko to stori tako, da mora vsak učenec najprej individualno zapisati asociacije na 

pojem, potem pa v manjših skupinah oblikujejo miselni vzorec. Učitelj potem skupaj z 

učenci primerja miselne vzorce med seboj, skupaj ugotovijo pomanjkljivosti, napake, 

razlike, kar pa je osnova za nadaljnje učenje. 

2. Izhodišče za načrtovanje učnega procesa naj bosta predznanje učencev in 

rekonstrukcija obstoječih idej, pojmovanj. Tu govorimo o kognitivnem in socialno-

kognitivnem konfliktu. Kognitivni konflikt se sproži, ko učenec ugotovi, da so 

njegovo trenutno znanje, ideja, razlaga pojma preskromni in neustrezni, o socialno-

kognitivnem konfliktu pa govorimo, kadar v razredu poteka diskusija ali skupinsko 

delo, kjer prihaja do izmenjave mnenj in učenec na podlagi razlage drugih ugotovi, da 

je njegovo znanje pomanjkljivo. 

3. Učenci morajo na koncu še ubesediti, dokumentirati novo opredelitev oziroma 

spremembe pri pojmovanju, pri tem pa jim pomaga učitelj. Učenec naj primerja staro 

in novo opredelitev. 

Seveda vseh pojmov ni mogoče poučevati na omenjen način, je pa pomembno, da učitelj pred 

uvedbo novega pojma razišče in ugotovi dosedanja pojmovanja učencev in mu to predstavlja 

izhodišče za delo. 

Na tem mestu lahko omenimo nekatere pogoje, ki jih je zbrala Plut Pregljeva (2004), s 

katerimi zagotovimo nadomestitev starih pojmov z novimi. Omenili bomo le tiste, ki so za nas 

pomembni: 

 izbira situacij, ki privedejo do neskladja pojmovanj in tega neskladja se mora učenec 

zavedati; 

 novi pojmi jim morajo biti razumljivi in morajo imeti smisel; 

 nov pojem mora biti del pojasnitve ali pa rešitev trenutnega in tudi možnost za rešitev 

drugega problema; 

2.1.5 Preverjanje in ocenjevanje znanja 

Učitelj naj pri konstruktivističnem poučevanju preverja znanje na tri načine, preverja naj 

predznanje, izkušnje pred obravnavo nove snovi (diagnostično preverjanje), med obravnavo 

snovi naj vmesno preverja stopnjo razumevanja (formativno ali sprotno preverjanje) ter po 

zaključku obravnave določenega sklopa snovi tudi preverja končno usvojeno znanje učencev 

(sumativno ali končno preverjanje) (Kariž Merhar, Čepič, Planinšič, 2008).  
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Na podlagi predznanja učencev in njihovih izkušenj učitelj načrtuje učni proces, za cel razred 

in posameznega učenca. Kadar ima posamezen učenec vrzeli v znanju, mu učitelj priporoči 

dodatno dejavnost, vire, s katerimi bo vrzel zapolnil. Pri diagnostičnem preverjanju ne gre 

le za preverjanje količine predznanja, ampak tudi za strukturo znanja (odnosi med pojmi) ter 

ugotavljanje obstoječih nepopolnih ali napačnih pojmovanj. S sprotnim preverjanjem 

znanja učitelj prilagaja učni proces, preverjanje izvaja preko ustnih ali pisnih vprašanj, učence 

pa preko pogoste in primerne povratne informacije seznanja s stopnjo razumevanja snovi. Pri 

sprotnem preverjanju znanja naj učitelj ne primerja učencev med seboj, pač pa naj spremlja 

kakovost dosežkov in napredek učencev. Informacija, ki jo učitelj pridobi z omenjenim 

preverjanjem, mu pove, ali je določena snov problematična za posamezne učence ali za 

večino razreda. Kadar je problematična za večino razreda, je treba iskati vzroke za 

neuspešnost v metodah dela in načinu obravnave, kadar pa je problematična za posameznike, 

naj jim učitelj ponudi dodatno pomoč. Končno preverjanje znanja se izvaja po zaključku 

obravnave sklopa snovi, ocenjevalnega obdobja oziroma ob koncu šolskega leta (Marentič 

Požarnik, 2000). 

Diagnostično preverjanje lahko izvedemo z različnimi tehnikami, kot so viharjenje možganov, 

razlage slik, shem ali drugih slikovnih struktur, ustna ali pisna vprašanja itd. Tehniko naj 

učitelj izbira glede na izbrano vsebino, čas, starost učencev in številčnost skupine. 

Najpogostejše metode sprotnega spremljanja napredka učencev so (Fuerst, 2004): 

 opazovanje – učitelj določi, kaj bo opazoval in kako bo beležil rezultate (beleženje ne 

sme vzeti veliko časa); 

 predstavitev – naloge, ki jih učitelj ocenjuje po določenih merilih in so umerjene k 

uresničevanju ciljev. Naloge pripravi učitelj in imajo več mogočih rešitev. Učenci v 

skupinah raziščejo problem in predstavijo rešitev; 

 izbrani odgovori – najpogosteje je to kviz ali test; 

 odprta vprašanja, naloge – učenci sami izberejo način ugotavljanja rešitve, pripravijo 

odgovor v poljubni obliki (risba, plakat, diagram, pisna oblika itd.), pri tem si 

pomagajo s knjigami in pojmi, ki so jih usvojili; 

 razprave med učenci in učiteljem – pogovor, posvet med učenci in učiteljem. Učenci 

razvijajo odgovornost za lastno učenje, učitelj pa ugotovi, kaj in kako učenec razume 

določeno temo. 

 portfolio – zbirka učenčevih del, v katerem se pokažejo njegov trud, prizadevanje, 

napredek in samoocenjevanje ter tudi uspeh, rast, razmišljanje, ustvarjalnost. 

Fuerstova (2004) omenja tudi načine beleženja podatkov o učencih. Med najpogostejše 

spadajo: 

 rubrike: učitelj zapiše učne cilje oziroma pričakovanja po doseganju za eno področje 

in označi, kje učenec je; 

 liste za spremljanje učenčevega dela: učitelj zapiše učne cilje in za oceno ravni znanja 

uporabi eno od oznak (npr. +, o, –); 

 pisni komentar: učitelj si pripravi vmesne stopnje učnega procesa in cilje, nato pa 

pisno zapiše razlago; 
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 pisno samoocenjevanje: učitelj pripravi samoocenjevalna vprašanja, na katere učenci 

odgovorijo z DA ali NE (običajno ta način uporabi ob zaključku nekega dela). 

Učitelj naj učencem sporoča povratne informacije sproti. Najprej naj se osredotoči na tista 

področja, ki jih učenec dobro obvlada in razume, nato pa naj predlaga učencu, na kaj naj bo 

pozoren in kaj še lahko izboljša. 

Pri preverjanju znanja, prav tako pa tudi pri načrtovanju pouka, so nam v veliko pomoč 

taksonomije učnih ciljev. Pri poučevanju se učitelji oklepajo učnih ciljev: kaj želimo, da se 

učenci naučijo, katere spretnosti naj razvijejo, kaj naj bodo zmožni narediti. Taksonomija 

učne cilje razporedi po zahtevnosti in tako s hierarhično ureditvijo razvrsti vedenje od 

poznavanja do uporabe, od konkretnega do abstraktnega. Obstaja kar nekaj taksonomij na 

področju učnih ciljev, na primer Bloomova, spremenjena ali revidirana Bloomova, 

Marzanova, SOLO taksonomija ipd. Izobraževalne taksonomije so navadno razdeljene na tri 

domene: kognitivna (znanje), afektivna (vedenje, čustva), psihomotorična (fizične spretnosti 

in veščine). V magistrskem delu bomo uporabili revidirano Bloomovo taksonomijo, ki so jo 

oblikovali nekdanji Bloomov učenec Anderson in njegovi kolegi (Bloom's Taxonomy v Fuller 

idr., 2007). 

Revidirana Bloomova taksonomija ohranja pri kognitivni domeni šest ravni, tako kot 

prvotna Bloomova taksonomija, le da so ravni poimenovane z glagoli, odvzeli so raven 

sinteze in na koncu dodali raven ustvarjanja. Ravni so razvrščene od nižjega reda mišljenja k 

višjemu. Vsaka višja raven vključuje vse nižje oziroma v prenesem pomenu to pomeni, če 

želimo priti na tretjo stopnico, moramo pred tem prehoditi še prvo in drugo. Ravni si sledijo 

po naslednjem zaporedju (Fuller idr., 2007): 

 pomnjenje: prepoznavanje in priklic informacij iz dolgoročnega spomina; 

 razumevanje: konstruiranje pomena iz učnega materiala in izkušenj, raven vsebuje še 

naslednje procese: interpretacija, ponazarjanje, razvrščanje, povzemanje, sklepanje, 

primerjanje in razlaganje; 

 uporabljanje: uporaba, izvajanje procedur v podobnih in novih situacijah; 

 analiziranje: koncept razstavimo na njegove sestavne dele in opisujemo, kako deli 

vplivajo na celoto, raven vsebuje naslednje procese: razlikovanje, organiziranje, 

pripisovanje; 

 evalviranje: presojanje na podlagi meril, standardov, raven vsebuje procesa 

preverjanja in ocenjevanja; 

 ustvarjanje: sestavljanje elementov za tvorjenje nove celote ali reorganiziranje 

elementov v novo celoto, raven vsebuje naslednje procese: ustvarjanje, načrtovanje, 

proizvajanje. 

Pri načrtovanju učnega procesa učitelj uporabi taksonomijo učnih ciljev za postavitev učnih 

ciljev, za izbiro nalog in dejavnosti, ki so povezane z njimi, ter za izbiro metod dela, s 

katerimi bodo učenci dosegli zastavljene učne cilje. Pri preverjanju in ocenjevanju znanja pa 

nam taksonomija služi za sestavo nalog, ki preverjajo določeno stopnjo oziroma raven 

razumevanja, za določitev ciljev preverjanja in spremljanje napredka učenca.  
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2.2 Motivacija 

Pri izvajanju aktivnosti Računalništvo brez računalnika igra motivacija veliko vlogo, da 

učenci vztrajajo pri aktivnostih, ki jih pripeljejo do cilja – do spoznavanja ali celo do 

razumevanja računalniškega koncepta, ki je v ozadju aktivnosti. 

Za uspeh pri učenju ni dovolj to, da se znamo učiti, pomembno je, da smo pripravljeni vložiti 

dovolj energije, časa v proces učenja in da pri tem vztrajamo. Tako bo usvojeno znanje 

trajnejše, bolj poglobljeno, uporabnejše. Pri konstruiranju znanja igra motivacija veliko vlogo 

(Marentič Požarnik, 2000). 

Po Marentič Požarnikovi (2000) je učna motivacija vse, kar daje pobudo za učenje, kar 

proces učenja usmerja in mu daje intenzivnost, kakovost in trajanje.  

Učitelj mora prilagajati poučevanje tako, da pripravi in načrtuje za učence zanimive in poučne 

didaktične aktivnosti, ki imajo svoj namen in jih učenci z veseljem opravljajo (Dumont idr., 

2013).  

Pomanjkanje učne motivacije se kaže kot odpor učencev za učenje in izvajanje aktivnosti – 

teh se lotevajo neradi, med poukom klepetajo, sanjarijo, izmikajo se učnim nalogam, miselno 

se odklopijo (Marentič Požarnik, 2000). 

Konstruktivisti so mnenja, da je vsak človek motiviran drugače in si po svoje razlaga vplive, 

socialni konstruktivisti pa spodbujajo vpliv skupine, kulture, okoliščin, staršev, sošolcev na 

motiviranost posameznega učenca (Marentič Požarnik, 2000). 

Ločimo zunanjo in notranjo motivacijo za učenje. O zunanji motivaciji govorimo, kadar se 

učimo zaradi zunanjih posledic (pohvale, ocene, želje po ugoditvi, izogibu graje itd.). Tako je 

učenje le sredstvo za doseganje pozitivnih posledic in izogibanje negativnim. Zunanja 

motivacija običajno ni trajna. Če vir podkrepitve odstranimo, učenec preneha izvajati 

dejavnost. Za notranjo motivacijo je značilno, da je cilj delovanja v dejavnosti, vir 

podkrepitve pa smo mi sami. Gre za razvijanje sposobnosti, doseganje nečesa, kar nas zanima, 

nas izpopolnjuje in veseli. Pri notranji motivaciji gre za občutek, da si želimo nečesa znati, 

razumeti, da smo radovedni (npr. igranje glasbila, eksperimentalno raziskovanje). Prednost te 

vrste motivacije je, da je trajnejša, nudi boljše rezultate in vzbuja zadovoljstvo, povezana je 

tudi z ustvarjalnostjo in širjenjem interesov (Marentič Požarnik, 2000). 

Zanimiva je raziskava Camerona in Pierca o odnosu med notranjo in zunanjo motivacijo. 

Raziskovala sta vplivanje sredstev zunanje motivacije (pohvale, nagrade) na notranjo 

motivacijo. Glavna ugotovitev je bila, da je pomembno, kako si posameznik razlaga pohvalo 

in nagrado, ali kot kontrolo dejavnosti ali pa kot priznanje, informacijo o svoji sposobnosti. 

Če jo bo razumel kot kontrolo, se notranja motivacija zniža. Torej nudenje zunanje nagrade za 

nekaj, kar bi učenec že tako ali tako sam po sebi storil, zmanjša notranjo motivacijo in vpliva 

na izvedbo, ustvarjalnost ter vložen trud. Kontrola dejavnosti je, če posameznik prejme 

nagrado za sodelovanje v dejavnosti ne glede na dosežek. Na primer: starši otroku obljubijo 

nagrado, če bo vsak dan eno uro sedel za knjigami (Marentič Požarnik, 2000; Dumont idr., 

2013). 
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Ko se je začelo razmišljati o konstruktivističnem načinu poučevanja, so se po svetu začeli 

oblikovati tudi celostnejši modeli spodbujanja učne motivacije. Eden najbolj znanih modelov 

se imenuje TARGET (Tasks, Authority, Recognition, Grouping, Evaluation, Time), kjer je 

izpostavljenih več področij, pri katerih naj učitelj spodbuja učno motivacijo. Po omenjenem 

modelu naj bo učitelj pozoren na naslednje (Juriševič, 2012): 

 pripravi naj smiselne in zanimive učne naloge; 

 učenci naj doživljajo med poukom občutek samostojnosti in odgovornosti; 

 poskrbi naj za sprotno povratno informacijo o učenčevih dosežkih, znanju; 

 pouk naj bo organiziran tako, da bo čim več sodelovanja, tekmovanja; 

 učence naj ustrezno oceni glede na individualen napredek in vložen trud ter 

spoprijemanje s težavami; 

 učenci naj imajo dovolj časa za učenje, še posebej pri problemsko zastavljenem 

pouku. 

2.3 Transfer 

Še en pomemben proces pri izvajanju »unplugged« aktivnosti je transfer ali prenos znanja. 

Transfer je pomemben pri prehodu iz razumevanja aktivnosti k razumevanju računalniškega 

koncepta in pri uporabi matematičnih znanj med izvajanjem aktivnosti. 

Učni transfer je prenos znanja, kompetenc, učnega učinka z enega predmetnega področja na 

drugega, s prejšnjega na nadaljnje učenje, iz ene problemske situacije v drugo in iz znane 

situacije (npr. šolske) v novo, poklicno, življenjsko. Marentič Požarnikova (2000) omenja, da 

velik del izobraževanja temelji na transferju, kot primer navaja, da znanje seštevanja pomaga 

pri učenju odštevanja, učenje nemščine naj bi olajšalo učenje angleščine, in če se ozremo še 

na področje računalništva, znanje matematike olajša razumevanje računalniških konceptov. 

Transfer je še posebej pomemben v današnjih časih, saj beležimo hitre družbene, gospodarske 

in znanstvene spremembe ter nepredvidljivo prihodnost. Učence je treba že danes učiti za 

situacije in poklice v prihodnosti, ki jih danes še ne poznamo.  

Ločimo pozitivni transfer, kjer učinki prejšnjega znanja pozitivno vplivajo na nadaljnje 

učenje, in negativni transfer, pri katerem gre za negativno vplivanje znanja, izkušenj na 

nadaljnje učenje. Če si pogledamo primer učenja tujih jezikov, je znano, da se bo tisti, ki 

obvlada več tujih jezikov, lažje naučil še enega tujega jezika, saj bo lahko prenašal nekatere 

jezikovne lastnosti (primer pozitivnega transferja). Včasih pa znanje enega tujega jezika 

negativno vpliva na učenje drugega tujega jezika, še posebej ko je treba na podoben dražljaj 

podati drugačen odgovor. Primer takšnega negativnega transferja so podobne besede iz 

različnih jezikov, ki pa imajo drugačen pomen (Marentič Požarnik, 2000). 

Ausuble loči še vertikalni ali specifični transfer in horizontalni ali splošni transfer. Pri 

vertikalnem transferju se učni učinki prenašajo znotraj istega predmetnega področja, in kjer 

je določeno predznanje pogoj za nadaljnje učenje (npr. pri matematiki, tujih jezikih). 

Horizontalni transfer pomeni širše prenašanje znanja med predmeti, šolskimi in življenjskimi 
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situacijami, med teorijo in prakso (znanje slovenščine, predvsem sporazumevanja, se prenaša 

na vsa druga področja) (Marentič Požarnik, 2000). 

Pri poučevanju je pomembno, da učitelj ohranja ravnotežje med vsebinskim in 

proceduralnim transferjem. Pri prvem gre za prenos pojmov, zakonitosti, podatkov pri 

posameznem predmetu, med predmeti ter s predmetnega področja na življenjske situacije. Pri 

drugem gre za prenos splošnih, širše uporabnih spretnosti, orodij, postopkov, ki so skupni 

različnim področjem (Marentič Požarnik, 2000). 

Kako naj učitelj pri svojem poučevanju čim bolj upošteva razvijanje transferja, je opisala 

Marentič Požarnikova (2000). Navajamo jih nekaj. Učitelj naj na primerih pokaže, v katerih 

situacijah je pravilo uporabno, pri poučevanju naj vključuje primere iz življenja in poklica ter 

področje znanja poveže z drugimi predmetnimi področji in tako predstavi več različnih 

vidikov ter sproži povezovanje spoznanj med predmeti. 

Aktivnosti Računalništvo brez računalnika temeljijo na življenjskih problemih, na situacijah, 

ki so učencem blizu, velikokrat pa pri reševanju problema potrebujejo matematična znanja in 

na koncu tudi prehod na računalniške koncepte, ki jih aktivnost zajema. 
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3 AKTIVNOSTI RAZVITE V SKLOPU MAGISTRSKEGA DELA 

V tem poglavju bomo predstavili aktivnosti, ki so nastale v okviru magistrskega dela, opisali 

bomo računalniško ozadje aktivnosti in pojasnili, kako se teorija, predstavljena v prvem in 

drugem delu magistrskega dela, povezuje pri snovanju in izvajanju aktivnosti.  

3.1 Snovanje aktivnosti 

V okviru magistrskega dela smo oblikovali aktivnosti za poučevanje o sestavljanju sistemov 

iz osnovnih (računskih) komponent z didaktičnimi metodami in pristopi, ki jih uporablja CS 

Unplugged. Način poučevanja pri omenjenem projektu v veliki meri temelji na 

konstruktivizmu, pri čemer učitelj nudi oporo, ko jo učenec potrebuje. Napotke za izvajanje 

aktivnosti smo opisali v poglavju 3.4 Napotki za učitelje. Pri definiranju aktivnosti smo 

upoštevali predznanje in razvojno stopnjo učencev. Upoštevali smo tudi, da morajo biti 

aktivnosti primerno zahtevne za ciljno skupino učencev in ne smejo presegati njihovih 

matematičnih zmožnosti. Prav tako je pomembno, da izhajajo iz bolj ali manj konkretnih 

življenjskih situacij, ki so učencem blizu, in da je učenje zasnovano na učenčevi lastni 

izkušnji. Tako bo naučeno trajnejše, učencem razumljivejše in bolj poglobljeno. Uvodna 

motivacija, ki učence pritegne k sodelovanju in izvajanju aktivnosti, mora temeljiti na nečem, 

kar učenci že znajo, in jih tako še bolj navdušimo za raziskovanje določene teme. V našem 

primeru aktivnosti temeljijo v uvodnem delu na učenčevem predznanju o aritmetičnih 

operacijah, ki jih nato preko aktivnosti prevedemo na logične izraze in še dlje, do osnovnih 

konceptov programiranja. Kot je značilno za aktivnosti te vrste, gre tudi tu za računalniške 

teme, ki so uporabniku računalnika skrite, zato je po izvedeni aktivnosti treba izvesti 

diskusijo, s katero učenci spoznajo, kako je to, kar so se naučili, uporabno v računalništvu 

oziroma je del njega. Računalniški koncepti, ki jih aktivnosti pokrivajo, so predstavljeni v 

posebnem poglavju (3.3 Razlaga računalniških konceptov). 

3.2 Opis aktivnosti 

Aktivnosti, ki so opisane v nadaljevanju, so razdeljene na tri dele in se po zahtevnosti 

stopnjujejo. Smiselno je, da jih izvajamo v napisanem zaporedju, saj se znanja med 

aktivnostmi poglabljajo in nadgrajujejo. Najprej smo opisali dele aktivnosti, ki so namenjene 

za drugo triletje osnovne šole, na koncu vsake skupine aktivnosti pa smo dodali prilagoditve 

za učence zadnjega triletja. Pri dveh aktivnostih smo dodali še nekaj nalog, ki bi jih še lahko 

vključili v aktivnost pri izvajanju v zadnjem triletju osnovne šole. Pri snovanju smo 

upoštevali, da jih bomo v raziskavi izvajali v 4. razredu in tako prilagodili tiste dele 

aktivnosti, kjer je potrebno matematično predznanje. 

Pred izvajanjem aktivnosti je priporočljivo prebrati poglavje 4.3.3 Izvedba aktivnosti, kjer 

učitelj najde naše izkušnje pri izvajanju aktivnosti in napotke ter izboljšave, ki so opisani na 

koncu dveh aktivnosti in jih velja upoštevati. V opisu aktivnosti je predstavljenih več 

problemov in nalog, kot jih je mogoče izvesti v zastavljenem času z namenom, da lahko 
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učitelj izbira probleme in naloge glede na predznanje in zanimanje učencev in tako prilagaja 

učni proces. 

3.2.1 Besedna sestavljanka 

Gre za aktivnost, pri kateri je treba na podlagi predhodno podanih mogočih pravil iz ene 

besede tvoriti drugo novo besedo. Pri tem imamo na voljo omejeno število pravil, prav tako 

pa je mogočih več različnih poti do rešitve. 

Namen 

Učenci spoznajo, da lahko na podlagi vnaprej definiranih ukazov oziroma pravil tvorimo iz 

osnovnih delov novo strukturo, pri tem pa je mogočih več različnih poti do rešitve. 

Potrebščine 

Vsak učenec potrebuje: 

 list z nalogami (Priloga 1), 

 svinčnik, 

 listke s pravili (Priloga 2), 

 lepilo, 

 list velikosti A3. 

Za delo po opisanem poteku učitelj za razlago potrebuje še: 

 liste z opisanimi pravili večjega formata (Priloga 3), 

 magnete. 

Predviden čas izvajanja 

Aktivnost se izvaja od pol ure do 45 minut. 

Potek dela vključno z nalogami in dodatno razlago 

1. Učencem pokažemo jabolko in jim povemo, da poznamo stroj, ki iz jabolka naredi 

klobaso. S pomočjo listov s pravili učencem pokažemo, kako bomo spremenili jabolko 

v besedo klobasa. Na tablo zapišemo »JABOLKO«, potem pa s pritrjevanjem listov s 

pravili večjega formata (Priloga 3) na tablo učencem pokažemo, kako pridemo do 

besede »KLOBASA«. 

2. V naslednjem koraku pokažemo in razložimo vsa zapisana pravila na listih. Povemo, 

da bi jih lahko imeli še več oziroma kakšne druge, ampak smo se odločili za tak nabor. 

Razlago pravil lahko podkrepimo s primeri in sodelovanjem učencev. 

3. Skupaj predelamo besedo »TOBOGAN« v »ROBOT« na tablo, pomagamo si z 

večjimi listki in magneti. Pri tem čim bolj vključujemo učence in se s tem prepričamo, 

da razumejo vsa pravila, ki jih imamo na voljo. 

4. Učence razdelimo v skupine po štiri, lahko tudi v pare. Vsaka skupina dobi šop listkov 

s pravili, liste z nalogami (Priloga 1) in nekaj listov A3. Učence pustimo, da sami 

pridejo do rešitev, ki naj si jih zapisujejo na liste, vmes pa nalepijo ustrezna pravila 

(Slika 3). Zapis na listih naj ustreza tistemu na tabli. Rešitve nalog niso nujno enake 
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pri vseh. Če učenec ne vidi mogoče poti do rešitve, naj učitelj nudi pomoč, na koncu 

pa rešitve še skupaj preverimo, komentiramo in primerjamo. 

 

SLIKA 3: UČENCA V PARU PREOBLIKUJETA BESEDE S POMOČJO PRAVIL NA MANJŠIH 

LISTKIH 

5. Dodatni izziv: tvorjenje zanimivih besed iz svojega imena ali priimka. 

Material, ki ga potrebujemo pri izvajanju 

Za izvajanje potrebujemo pravila na manjših (Priloga 2) in večjih listkih (Priloga 3) ter liste z 

nalogami (Priloga 1).  

Pri aktivnosti imamo na voljo enajst pravil, s katerimi spreminjamo in sestavljamo besede. 

Želimo, da učenci samostojno izbirajo pravila za tvorjenje novih besed, kar pomeni, da bodo 

učenci izbrali različne poti za rešitev problema oziroma naloge. S tem jim omogočimo 

svobodno izbiro in ustvarjanje. Pomemben vidik aktivnosti je primerjava različnih poti do 

rešitve (na primer število uporabljenih pravil), kar je podobno kot pri programiranju, kjer se 

upoštevata prostorska in časovna kompleksnost algoritma, saj želimo, da je napisani program 

ali algoritem čim učinkovitejši. 

Na Sliki 4 so prikazana pravila oziroma ukazi, ki jih imamo na voljo pri aktivnosti, za tem pa 

smo dodali še rešitvi primerov, ki ju rešimo na tablo, in rešitve primerov z lista, ki ga 

prejmejo učenci. 
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SLIKA 4: PRAVILA ZA SPREMINJANJE IN SESTAVLJANJE BESED  

 

Rešitve primerov, ki smo jih uporabili pri aktivnosti, se nahajajo spodaj. 

 Iz besede »jabolko« s pomočjo zgoraj naštetih pravil tvorimo besedo »klobasa«. 

Rešitev: 

      

jabolko  jabolk  klobaj  

      

 

 

 

 

  

kloba  klobas  klobasa  

 

 Iz besede »tobogan« s pomočjo zgoraj naštetih pravil tvorimo besedo »robot«.  
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Rešitev: 

      

tobogan  tobog  tobo  

 

 

    

tobor  robot  
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Rešitve primerov, ki jih učenci prejmejo na listu (Priloga 1), so v strnjeni obliki zapisani v 

Tabeli 1. 

(a) Iz besede NEBO tvori besedo BOBEN. 
na konec dodaj črko »B« (NEBO): NEBOB 

obrni besedo (NEBOB): BOBEN  

 

(b) Iz besede ŽARETI tvori besedo TERASA. 
odstrani prvo črko (ŽARETI): ARETI 

odstrani zadnjo črko (ARETI): ARET 

obrni besedo (ARET): TERA 

na konec dodaj črko »S« (TERA): TERAS 

na konec dodaj črko »A« (TERAS): TERASA 

(c) Iz besede KARTA tvori besedo TRASA. 
odstrani prvo črko (KARTA): ARTA 

odstrani zadnjo črko (ARTA): ART 

obrni besedo (ART): TRA 

na konec dodaj črko »S« (TRA): TRAS 

na konec dodaj črko »A« (TRAS): TRASA 

(d) Iz besede ŠKARPA tvori besedo PRAKSA. 
odstrani prvo črko (ŠKARPA): KARPA 

odstrani zadnjo črko (KARPA): KARP 

obrni besedo (KARP): PRAK 

na konec dodaj črko »S« (PRAK): PRAKS 

na konec dodaj črko »A« (TERAS): PRAKSA 

(e) Iz besede PETER tvori besedo PRETEP. 
na konec dodaj črko »P« (PETER): PETERP 

obrni besedo (PETERP): PRETEP 

 

(f) Iz besede OTOPEL tvori besedo LEPOTA. 
odstrani prvo črko (OTOPEL): TOPEL 

obrni besedo (TOPEL): LEPOT 

na konec dodaj črko »A« (LEPOT): LEPOTA 

(g) Iz besede PAMET tvori besedo TEMA. 
odstrani prvo črko (PAMET): AMET 

obrni besedo (AMET): TEMA 

 

Podobno: vagon  noga, kotel  leto, stolp  plot, 

šport  trop 

(h) Iz besede NOGAVICE tvori besedo VAGON. 
odstrani zadnji dve črki (NOGAVICE): NOGAVI 

odstrani zadnjo črko (NOGAVI): NOGAV 

obrni besedo (NOGAV): VAGON 

(i) Iz besede ŽIVILO tvori besedo OLIVA. 
odstrani prvi dve črki (ŽIVILO): VILO 

obrni besedo (VILO): OLIV 

na konec dodaj črko »A« (OLIV): OLIVA 

 

Podobno: zoolog  golob, prapor  ropar, gnusen 

 nesuh, jogurt  truga 

(j) Iz besede ZGANITI tvori besedo TINA. 
odstrani prvi dve črki (ZGANITI): ANITI 

obrni besedo (ANITI): ITINA 

odstrani prvo črko (ITINA): TINA 

 
Podobno: zboleti  telo, padalka klada, vsipanje  

napis 

(k) Iz besede VEČBRAVEN tvori besedo 

VRABČEK. 
odstrani zadnji dve črki (VEČBARVEN): VEČBARV 

obrni besedo (VEČBARV): VRABČEV 

odstrani zadnjo črko (ITINA): VRABČE 

na konec dodaj črko »K« (VRABČE): VRABČEK 

(l) Iz besed SLAP in DELO tvori besedo 

SLADOLED. 
odstrani zadnjo črko (SLAP): SLA 

na konec dodaj črko »D« (SLA): SLAD 

obrni besedo (DELO): OLED 

zlepi dve besedi v eno (SLAD, OLED): SLADOLED 

(m) Iz besed KOČA in DLAN tvori besedo 

ČOKOLADA. 
obrni besedo: AČOK 

odstrani prvo črko (KOČA): ČOK 

na konec dodaj črko »O« (ČOK): ČOKO 

odstrani zadnjo črko (DLAN): DLA 

prestavi zadnji dve črki na začetek (DLA): LAD 

na konec dodaj črko »A« (LAD): LADA 

zlepi dve besedi v eno (ČOKO, LADA): ČOKOLADA 

(n) Iz besed KOKOŠ in ŠKRAT tvori besedo 

KOŠARKA. 
odstrani prvi dve črki (KOKOŠ): KOŠ 

odstrani prvo črko (ŠKRAT): KRAT 

odstrani zadnjo črko: KRA 

obrni besedo (KRA): ARK 

na konec dodaj črko »A« (ARK): ARKA 

zlepi dve besedi v eno (KOŠ, ARKA): KOŠARKA 

TABELA 1: REŠITVE PRIMEROV, KI JIH UČENCI PREJMEJO NA LISTIH 
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Izboljšave in napotki za učitelje 

Pri uvodnem primeru, ko učencem pokažemo jabolko, je pomembno, da ne rečemo »to 

jabolko bomo spremenili v klobaso«, pač pa le rečemo »jabolko bomo spremenili v klobaso«. 

Tako si pripravimo izgovor za vprašanje, zakaj imamo jabolko še vedno na mizi in zakaj ni 

nikjer klobase.  

Pri uvodni razlagi vseh pravil, ki jih lahko uporabimo, se je dobro prepričati na dodatnem 

primeru, da jih vsi učenci razumejo, oziroma skupaj rešimo toliko primerov, da jim bodo 

pravila v celoti razumljiva. Za lažje zapisovanje primerov naj vsak par že na začetku prejme 

A3 list, na katerega bodo lahko zapisovali rešitve, in lepilo, da bodo lahko nalepili ustrezne 

ukaze na list. Prav tako že pred začetkom reševanja primerov podamo navodila, kako naj 

zapisujejo rešitve. Zapišejo naj besedo, narišejo puščico, nad puščico prilepijo ustrezen ukaz 

in potem zapišejo besedo, ki nastane. Tako bodo izdelki učencev preglednejši in imeli bodo 

tudi ustrezen zapis, ki bo podoben tistemu na tabli.  

Na koncu namenimo še 5 do 10 minut za ogled izdelkov ostalih učencev in diskusiji o 

različnih poteh do rešitve. Aktivnost se lahko uporabi pri pouku slovenščine, kjer učenci 

spoznavajo besede in jih preoblikujejo v nove. 

Prilagoditve za učence zadnjega triletja 

Pri aktivnosti Besedna sestavljanka ni bistvenih vsebinskih prilagoditev, večji poudarek 

dajemo metodičnim prilagoditvam. Učenci lahko povsem samostojno, brez uvodne razlage, 

rešujejo primere in o njih razmišljajo. Na koncu aktivnosti lahko pripravimo diskusijo, kjer 

učenci povzamejo ugotovitve, primerjajo in utemeljujejo rezultate. Učitelj pri tem opazuje, 

usmerja učence in sodeluje v diskusiji. Učno zmožnejši učenci lahko sami poiščejo primere 

besed, ki jih lahko preoblikujemo v kaj smiselnega, nato pa lahko nekaj teh primerov rešimo 

na tablo. 

3.2.2 Računski stroj 

Aktivnost Računski stroj prikaže, kako si lahko za poljuben izraz sestavimo stroj, ki nam ta 

izraz izračuna. Gremo lahko še dlje, tako da stroj sestavimo s spremenljivkami. 

Stroj bomo ponazorili kot drevo, pri čemer bomo uporabili le aritmetične operacije seštevanja, 

odštevanja in množenja, ponazorili pa ga bomo tudi tako, da bodo posamezni učenci 

predstavljali del drevesa oziroma stroja. 

Namen 

Učenci spoznajo način predstavitve izraza kot drevesa oziroma stroja, ki hitro računa. Želimo, 

da učenci razumejo operatorje in različne tipe podatkov, nad katerimi računski stroji izvajajo 

operacije. Vloge, ki jih učenci v tej aktivnosti spoznajo, se enačijo z nekaterimi pojmi, s 

katerimi se učenci srečajo kasneje: kockar (generator naključnih števil), dolgočasnež 

(konstanta), bralec (spremenljivka). 

Potrebščine 

Vsak učenec, ki sodeluje pri sestavljanju drevesa, potrebuje: 

 list s simbolom vloge (aritmetične operacije, števila, simboli) (Priloga 4). 
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Za reševanje nalog, ki so opisane na koncu aktivnosti, v parih učenci potrebujejo še: 

 pomanjšane simbole vlog (aritmetične operacije, števila, simboli), 

 list A3, 

 lepilo, 

 svinčnik. 

Učitelj pa za izvajanje potrebuje še: 

 barvni lepilni trak; 

 meter. 

Predviden čas izvajanja 

Čas, ki ga bomo porabili za izvajanje aktivnosti, je odvisen od števila nalog, ki jih bodo 

učenci rešili, okvirno pa od 45 minut do 75 minut. 

Potek dela na kratko 

1. Uvedemo vloge: kockar, množilec, seštevalec, dolgočasnež, bralec, podvojevalec. 

2. Sestavimo stroj iz učencev z različnimi vlogami. 

3. Izmislimo si izraz, ga zapišemo na tablo, učenci pa se postavijo v stroj, ki bo izračunal 

ta izraz. 

4. Učencem pokažemo primer stroja (v obliki drevesa), zanima nas, kateri izraz 

predstavlja. 

5. Učenci naj sestavijo stroj, ki izračuna obseg pravokotnika, mize. 

6. Rešimo nalogi z jabolki in zajčkom v trgovini, ki sta opisani v nadaljevanju. 

Potek dela vključno z nalogami in dodatno razlago 

 Izberemo dva prostovoljca, ki dobita vlogo kockarja (dobita list, na katerem je 

narisana igralna kocka) (Slika 5). Naloga kockarja je, da vsakič, ko je na vrsti, pove 

poljubno število med 1 in 6. Preverimo razumevanje tako, da ju preizkusimo. 

 

SLIKA 5: UČENKI PREJMETA VLOGI KOCKARJA 
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 Potrebujemo še enega prostovoljca, ki dobi vlogo dolgočasneža (dobi list s številom). 

Naloga dolgočasneža je, da vedno pove enako število, torej tisto, ki je zapisano na 

prejetem listu. 

 Uvedemo še vlogo množilca (dobi list, na katerem je narisan znak za množenje) in 

vlogo seštevalca (dobi list, na katerem je narisan znak za seštevanje). Množilec 

zmnoži dve števili, ki ju dobi, seštevalec pa dve dobljeni števili sešteje. 

 Preverimo razumevanje vlog, tako da učence razporedimo v poljubno »vezje« (na 

primer tako, kot je predstavljeno na Sliki 6), kjer bodo nastopale vse vloge, in tako 

preizkusimo delovanje stroja. Kockarja si izmišljujeta števila, dolgočasnež vedno reče 

isto število, množilec dve prejeti števili zmnoži, seštevalec pa števili sešteje in tako 

pove končni rezultat. Povezave naj predstavlja barvni lepilni trak, ki ga nalepimo na 

tla med učence. Eden od učencev naj stroj v obliki drevesa preriše na tablo. Slika 6 

prikazuje razporeditev učencev v poljubno »vezje«, ki pa se razlikuje od vezja na 

Shemi 1. 

 

 

SHEMA 1: DREVO, SESTAVLJENO IZ SEŠTEVALCA, MNOŽILCA, KOCKARJA IN 

DOLGOČASNEŽA 

 

 

 

SLIKA 6: UČENCI SE POSTAVIJO V STROJ ZA RAČUNANJE 
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 Nato uvedemo dve vlogi bralca, učenca dobita list s simbolom očal. Naloga bralca je, 

da prebere število ali pa ga izmeri. 

 Izračunamo kaj uporabnega, na primer obseg pravokotnika. Izraz za obseg 

pravokotnika najprej zapišemo na tablo, nato pa vodimo učence, da sestavijo stroj v 

obliki drevesa (predstavljen na Shemi 2) najprej na tablo, nato pa še z razporeditvijo 

učencev in lepilnim barvnim trakom na tla. Stroj preizkusimo tako, da izberemo nek 

pravokotnik, ki mu bralca izmerita stranici, ostali učenci, ki sestavljajo stroj, pa 

upoštevajo dodeljene vloge in vmesne rezultate sporočajo naprej po drevesu. 

 

SHEMA 2: DREVO ZA RAČUNANJE OBSEGA PRAVOKOTNIKA 

 Uvedemo vlogo podvojevalca (učenec dobi list z narisano oznako » 2«). Naloga 

podvojevalca je, da dobljeno število podvoji. Pomembno je, da učenci razumejo, da 

sta operaciji seštevanja in množenja dvočleni operaciji (potrebujemo dva vhodna 

podatka, operacija vrne en izhodni podatek), operacija podvojevanja pa je unarna ali 

enočlena operacija (en vhodni in en izhodni podatek). Z uvedbo vloge podvojevalca 

lahko izračunamo obseg na krajši način (vezje je predstavljeno na Shemi 3).  

 

SHEMA 3: DREVO ZA RAČUNANJE OBSEGA PRAVOKOTNIKA Z UVEDBO PODVOJEVALCA 

 Sledi naloga, kjer učenci samostojno sestavijo stroj. Pri tem gre lahko za delo v paru, 

kjer razdelimo pomanjšane simbole vlog in prazen A3 list papirja, ali pa za delo v 

manjših skupinah po 8 ali 9 učencev na tleh učilnice, saj imamo 8 vlog, eden pa lahko 

lepi po tleh lepilni trak, ki služi za povezave med učenci.  

Naloga se glasi: 

 

V šoli v naravi punce pojejo 2 jabolki na dan, fantje 3, učitelji pa 5. Koliko jabolk 

potrebujemo vsak dan?  
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Dodatno lahko izvajamo še naslednjo nalogo, učenci naj poskusijo sestaviti stroj sami. 

Na Sliki 7 se učenci dogovarjajo, kako se bodo postavili v vezje, katere vloge 

potrebujejo in kje morajo biti povezave. Naloga se glasi: 

 

Mama zajklja pošlje zajčka v trgovino. Da mu 30 zevrov. Naroči mu 4 repe in 2 zeljni 

glavi. Repa stane 3 zevre, zeljna glava pa 5. Koliko denarja mu ostane? 

 

Pazimo, da odštevamo od večjega števila manjše, zato je pomembno, kako narišemo 

stroj oziroma na kateri strani drevesa stoji znak za odštevanje. Ko učenci končajo 

sestavljanje stroja, tiste učence, ki so razliko zapisali na desno stran drevesa, z 

dodatnimi vprašanji pripeljemo do tega, da sami ugotovijo, da mora razlika stati na 

levi strani.  

 

Težja različica naloge pa je: 

 

Mama zajklja pošlje zajčka v trgovino. Da mu 30 zevrov. Naroči mu 4 repe in 2 zeljni 

glavi. Za toliko, kolikor mu denarja ostane, si lahko kupi korenčke. Koliko korenčkov 

bo dobil? Repa stane 3 zevre, zeljna glava 5, korenček pa 2 zevra. 

 

 

SLIKA 7: UČENCI SODELUJEJO PRI SESTAVLJANJU STROJA, KI POVE, KOLIKO 

KORENČKOV LAHKO KUPI ZAJČEK V TRGOVINI S PREOSTANKOM DENARJA  

 

Izboljšave in napotki za učitelje 

Pri lepljenju lepilnega traku za povezave v drevesu lahko to prepustimo učencem, ki nimajo 

listka z določeno vlogo, in bomo tako prihranili kar nekaj časa, poleg tega pa bomo lahko tako 

tudi spremljali znanje učencev, saj morajo razumeti, med katere pare sošolcev morajo prilepiti 

povezavo.  
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Da učenci lahko vidijo eden drugega, je bolje, da tisti, ki imajo vloge v stroju, sedijo na tleh 

»po turško«, in kadar so na vrsti, dvignejo le list nad glavo. Tako vsi vedo, kdo govori 

oziroma kdo je na vrsti, ostali učenci pa imajo pregled nad celotnim dogajanjem v stroju.  

Prilagoditve za učence zadnjega triletja 

Pri sestavljanju stroja za računanje obsega mize ali pravokotnika lahko učence manj 

usmerjamo in spodbujamo razmišljanje o različnih rešitvah problema. Računamo lahko tudi 

težje stvari, obsege različnih likov ali pa površine in prostornine teles.  

Dodatno lahko uporabimo še naslednje naloge: 

 Na tablo narišemo spodnje drevo (predstavljeno na Shemi 4) in učence izzovemo, naj 

napišejo izraz, ki ga ta stroj računa. 

 

SHEMA 4: IZRAZ, ZAPISAN V OBLIKI DREVESA 

Rešitev je: (2 + 3)  4 =. 

Potem učencem podamo nove izraze in jim zastavimo obratno nalogo, namreč ali bi se 

znali razporediti v stroj tako, da bi izračunali ta izraz, in ali bi znali narisati izraz v 

obliki drevesa.  

 Na tablo zapišemo številski izraz 3  2 + 7 + 1 + 5  2 + 4. Učence povabimo pred tablo 

(oziroma v del učilnice, kjer je dovolj prostora) ter jim povemo, da bomo izraz 

izračunali s pomočjo računskega stroja, ki ga bomo sestavili iz učencev z različnimi 

vlogami.  

 

Učenci se razporedijo v spodaj prikazan stroj oziroma drevo (Shema 5). Pri 

razporejanju v drevo učence usmerimo z vprašanjem: »Kateri del izraza lahko 

izračunamo v prvem delu?« 
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SHEMA 5: DALJŠI IZRAZ, ZAPISAN V OBLIKI DREVESA 

Ko se učenci postavijo v drevo, ga eden od preostalih nariše še na tablo, učence pa 

vprašamo, kateri del drevesa predstavlja en učenec in kateri del drugi učenec. 

Nalogo lahko razširimo tako, da učencem predstavimo različne načine zapisa izraza, ki 

ga predstavlja drevo. Način zapisa razložimo na lažjem primeru, nato pa naj učenci 

sami razmislijo in poiščejo rešitev za narisano drevo. Eden od načinov zapisa izraza z 

zgornjega drevesa bi bil lahko tak: 

+ ( (3, 2), + ((+ (7, 1), + ( (5, 2), 4)))).  

 Seštevanje števil (povzeto po aktivnosti Vzporedno urejanje):   

Učencem predstavimo nalogo, kako si je mogoče razdeliti seštevanje več števil. 

Učence razdelimo v skupine, ki prejmejo izziv, naj čim hitreje seštejejo 8 števil, ki jim 

jih podamo na listih. Na koncu stroj za seštevanje števil narišemo na tablo (Slika 8). 

Najboljši in najhitrejši način je, da štirje učenci seštejejo po dve števili, potem 

dobljene vsote seštejeta dva učenca in na koncu zopet dobljeni vsoti sešteje še en 

učenec. Vsota osmih števil je tako izračunana v treh korakih. 

V praksi morda ne bo zmagala skupina učencev, ki bo računala po zgornjem postopku, 

pač pa tista skupina, v kateri učenci hitreje računajo in pri tem ne delajo napak.  

 

Primer vzporednega računanja vsote 16 števil je prikazan na Shemi 6. 
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SHEMA 6: DREVO ZA RAČUNANJE VSOTE 16 ŠTEVIL 

Če vsak potrebuje 1 sekundo, da sešteje dve števili, potem potrebujemo v tem primeru 

4 sekunde, da stroj izračuna vsoto 16 števil. Vsi, ki so v isti vrstici seštevanja, bodo v 

isti sekundi podali vsoto dveh števil, ker imamo 4 vrstice, bo rezultat na voljo v 4 

sekundah. To ugotovitev naj učenci razvijejo sami ob vodenju učitelja.  

Nalogo lahko razvijemo naprej, zanima nas, koliko časa bi potrebovali za izračun 

vsote 32, 64, 128, 256 števil in koliko za 1 milijon števil. Zanima nas še, koliko ljudi 

bi potrebovali za hitro računanje v posameznih primerih, učence spodbujamo, da 

razvijejo formulo, ki to izračuna. Odgovori na vprašanja se nahajajo v Tabeli 2. 

 

 2
4
 2

5
 2

6
 2

7
 2

8
 2

9
 2

10
 2

19 
2

20 

vsote 16 32 64 128 256 512 1024 524288 1048576 

št. sekund za vsoto 4 5 6 7 8 9 10 19 20 

št. ljudi 2
5 
– 1 = 31 63 127 255 511 1023 2048 2

20 
– 1 2

21 
– 1 

TABELA 2: ČAS IN ŠTEVILO LJUDI, KI JIH POTREBUJEMO ZA RAČUNANJE VSOTE ŠTEVIL 

Učencem pri izvajanju te naloge povemo, da računalniki v resnici pospešujejo 

določene izračune na takšen način: boljše grafične kartice imajo tisoče procesorjev, da 

tako hitreje »izračunajo« na primer sliko v igrici ali vzporedno izvajajo analize 

desettisočev genov. Kot zanimivost lahko omenimo še, da imajo veliki podatkovni 

centri, na primer Google in Amazon, »oblake« z desettisoči povezanih računalnikov. 
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SLIKA 8: UČENEC SESTAVI STROJ ZA RAČUNANJE VSOTE 8 ŠTEVIL 

 

 Učencem predstavimo še črtno kodo EAN 13 (European Article Numbering), s 

pomočjo katere identificiramo kateri koli izdelek. Koda je namenjena predvsem 

odčitavanju na prodajnih mestih. Učenci naj sami raziščejo delovanje kode in narišejo 

drevo, ki preveri kontrolno številko. Poglejmo si najprej, kako omenjena črtna koda 

sploh deluje.  

Izhajali bomo iz kode, ki je prikazana na Sliki 9. Najprej prepišemo prvih 12 števil 

kode, pod vsako od njih pa izmenično napišemo števili 1 in 3. Po kolonah zmnožimo 

in v naslednjo vrstico (zmnožki) podpišemo rezultat. Postopek je prikazan v Tabeli 3. 

Nato seštejemo vse dobljene zmnožke in izračunamo vsoto po modulu 10. Kontrolno 

številko, 13. po vrsti, dobimo tako, da od 10 odštejemo vsoto po modulu 10. 

Primer: 

 

SLIKA 9: PRIMER ČRTNE KODE EAN 13 

 

 

 

TABELA 3: PRIKAZ PREVERJANJA ZADNJE PREBRANE ŠTEVKE V KODI EAN 13 

Izračun: 10 − 𝑣𝑠𝑜𝑡𝑎 𝑚𝑜𝑑 10 = 10 − 83 𝑚𝑜𝑑 10 = 10 − 3 = 7. 

koda 5 9 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 
 

 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

zmnožki 5 27 0 3 2 9 4 3 2 9 4 15 = 83 
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Izračun se ujema z zadnjim številom na sliki črtne kode. 

 Podobna naloga prejšnjima dvema je tudi pretvarjanje iz dvojiškega v desetiški zapis. 

Učencem zastavimo nalogo: »Ali bi znal z drevesom predstaviti pretvarjanje iz 

dvojiškega v desetiški zapis?« 

Ena od mogočih rešitev je predstavljena na Shemi 7. 

 

SHEMA 7: PRIKAZ PRETVARJANJA IZ DVOJIŠKEGA V DESETIŠKI ZAPIS V OBLIKI 

DREVESA 

 

Učitelj naj se za posamezne naloge, ki jih bo vključil ali izključil iz aktivnosti, odloči sam, saj 

najbolje pozna svoje učence, kakšne so njihove zmožnosti, kakšen način dela jim ustreza in 

koliko vodenja pri tem potrebujejo. 

3.2.3 Logična drevesa 

Aktivnost je nadaljevanje aktivnosti »Računski stroj«, saj učencem pokažemo, da operacije v 

drevesu, vezju oziroma stroju niso nujno aritmetične operacije, temveč so lahko tudi logični 

operatorji: IN, ALI, NE ter ekskluzivni ALI. Kot smo omenili v drugem poglavju (2.3 

Transfer), gre pri tem za učni transfer, ko se znanje prenese z ene problemske situacije na 

drugo. Znanje, ki so ga učenci pridobili preko aktivnosti »Računski stroj«, se bo preneslo na 

razumevanje in reševanje problemov pri aktivnosti »Logična drevesa«. 

Preden opišemo aktivnost je treba opozoriti, da se v jezikovnem sporočanju logični operatorji 

uporabljajo drugače kot v logiki sami. Logični jezik se pogosto ne sklada z naravno govorico, 

kar je treba učencem tudi predstaviti. Kot primer navajamo naslednji situaciji.  

Stojimo v dvigalu, ko nas oseba, ki je že v dvigalu, vpraša: »Greste dol ali gor?« V naravnem 

(pogovornem) jeziku, bi odgovorili »Dol« ali »Gor«, v logičnem jeziku pa bi rekli le »Ja«, saj 

gre za disjunkcijo izjav. Disjunkcija izjav »A  B« je pravilna, kadar je vsaj ena od izjav A, B 

pravilna. Torej odgovorimo z »Ja« zato, ker gremo v vsakem primeru gor ali dol. 

Druga situacija je zamenjava logičnega veznika »in« z »ali«. Če nekomu rečemo, da doma 

ostanejo bolni in poredni otroci, bo to razumel v naravnem jeziku tako, da doma ostanejo vsi 

otroci, ki so bolni, vsi, ki so poredni, in vsi, ki so bolni in poredni. To pomeni, da smo stavek 

obravnavali kot v primeru logičnega veznika »ali«. Če pa bi stavek obravnavali z logičnim 

veznikom »in«, bi doma ostali le učenci, ki so bolni in hkrati poredni.  
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Namen 

Učenci spoznajo osnovno idejo logičnih vezij in predstavitev podatkov s pomočjo vezij. 

Potrebščine 

 listi A4 z napisanimi logičnimi operatorji in s čustvenimi simboli (Priloga 5), 

 barvni lepilni trak, 

 listki z napisanimi stavki za sestavljanje logičnih vezij (3. del aktivnosti) (Priloga 6). 

Predviden čas izvajanja 

Aktivnost se izvaja približno 30 minut. 

Potek dela na kratko 

1. Z nalogo o praznovanju rojstnega dne uvedemo logične operatorje preko situacij, ki so 

učencem poznane. Začnemo tako kot pri aktivnosti Računski stroj, saj bomo zopet 

sestavljali vezja s pomočjo učencev. 

2. Pokažemo jim sliko vezja, ki predstavlja, kdaj mora učenec ostati doma. Skupaj z 

učenci razpravljamo, kaj pomeni določen operator in kaj predstavljajo vmesni deli 

drevesa, kaj celotno drevo in kaj se zgodi ob različnih vhodnih podatkih. 

3. Učencem pokažemo nekaj povedi, iz katerih naj potem sami ustvarijo drevo, kot smo 

jim ga pokazali v prejšnji točki. 

Potek dela vključno z nalogami in dodatno razlago 

 Praznovanje rojstnega dne: Naloga je povzeta po Christmas Lectures 2008: All very 

logical, dodali oziroma spremenili smo nekaj podrobnosti pri izvajanju z učenci. Ideja 

naloge je, da določimo učence, ki predstavljajo logična vrata (IN, ALI, NE), ter 

učence, ki ponazarjajo prijatelje. Učenci morajo sestaviti vezje, ki pove, ali Andrej 

pride na rojstni dan svoje sošolke Tinke. 

Andrej pravi: »Jaz pridem na rojstni dan, če gresta Žiga in Katarina in če ne gre 

Tadej.« 

Opomba: Pri nalogi uporabimo imena učencev, ki sestavljajo drevesa, in material iz 

Priloge 5. 

Izberemo: 

 tri učence, ki ponazarjajo prijatelje: Katarina, Tadej, Žiga (vsak dobi dva 

lista, na katerih sta narisana čustvena simbola  – pride ali  – ne pride); 

 dva učenca, ki ponazarjata vrata IN (dobita lista z narisanimi logičnimi 

vrati IN);  

 enega učenca, ki ponazarja vrata NE (dobi list z narisanimi logičnimi vrati 

NE); 

 enega učenca, ki predstavlja izhod in sporoči odločitev o tem, ali Andrej 

pride na Tinkin rojstni dan (dobi lista s čustvenima simboloma); 

 enega učenca, ki bo med sošolci nalepil barvni lepilni trak, ki bo ponazoril 

povezave med učenci. 
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Če je naloga učenca, da predstavlja logična vrata, potem mora vedno počakati, da 

prejme oba vhodna podatka (oz. enega, če predstavlja vrata NE), šele nato sporoči 

naprej izhodni podatek. Da nastalo vezje deluje, se morajo Katarina, Tadej in Žiga 

odločiti, ali pridejo na rojstni dan. Če pridejo, potem izberejo list z veselim čustvenim 

simbolom in ga dvignejo v zrak, če ne pridejo, potem v zrak dvignejo list z žalostnim 

čustvenim simbolom. Učenec, ki predstavlja izhod, sporoči, ali Andrej pride na zabavo 

za rojstni dan ali ne, tako, da dvigne ustrezen list ali z veselim ali pa z žalostnim 

čustvenim simbolom. Skupaj z učenci nato rešimo pravilnostno tabelo (Tabela 4) na 

tablo, torej tako preverimo vse mogoče kombinacije. 

 

Ali Katarina pride? Ali Žiga pride? Ali Tadej pride? Ali Andrej pride? 

DA DA DA  

DA DA NE  

DA NE DA  

DA NE NE  

NE DA DA  

NE DA NE  

NE NE DA  

NE NE NE  

TABELA 4: PRAVILNOSTNA TABELA, KI POVE, ALI ANDREJ PRIDE NA ROJSTNI DAN 

  

Učitelj se lahko spomni podobne situacije in učence pusti, da samostojno ugotovijo 

ugodne rešitve. Primer podobne situacije v drugem kontekstu: »Maša gre v kino, če gre 

Luka ali Sara in če ne gresta Rok in Jakob.« 

 Učna situacija tudi tokrat temelji na nečem, kar je učencem znano in kar si lahko 

predstavljajo. Pokažemo jim sliko logičnega vezja (Shema 8) in jih spodbudimo k 

razpravi, kaj predstavlja. Omenimo, da je naloga samo malo drugačna kot pri prejšnji 

aktivnosti Računski stroj: namesto aritmetičnih operatorjev in števil imamo tu logične 

operatorje in besede. 
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SHEMA 8: PREDSTAVITEV VSAKDANJE SITUACIJE Z DREVESOM 

Pričakujemo, da bomo skupaj ugotovili, da vezje predstavlja naslednje:  

»Doma ostanem, če sem bolan ali pa če sem poreden. Bolan sem, če sem moker ali če 

jem z umazanimi rokami. Moker sem, če se vozim s kolesom in pada dež.« 

Učencem moramo razložiti, da kadar imamo operator IN, je treba izpolniti oba pogoja 

(tako mami kot ati morata dovoliti, da grem lahko k prijatelju). Kadar imamo operator 

ALI, pa zadostuje, da je izpolnjen eden od pogojev, lahko pa kar oba. 

Nato učence razdelimo v skupine in vsaki skupini podamo eno izmed naslednjih 

besedil (Priloga 6). Učenci naj sestavijo vezje na zgornji način: 

 »Na zabavo grem, če sem pospravil sobo ali če sem naredil nalogo. Sobo 

sem pospravil, če sem odnesel umazane cunje in če sem pospravil igrače.« 

 »S prijatelji grem igrat košarko, če je lepo vreme in če sem priden. Lepo 

vreme je, če zunaj sije sonce ali pa je toplo.«  

 »Na jezero sem grem kopat, če sem ubogal mamo in sem pripravil 

nahrbtnik. Mamo sem ubogal, če sem pojedel kosilo in če sem pometel 

stopnice. Nahrbtnik sem pripravil, če sem vzel malico in če sem vzel kremo 

za sončenje.« 

Učenci naj vezja narišejo na večje liste, potem pa vsaka skupina predstavi, kaj je 

sestavila. Pri vsakem od vezij skupaj ugotavljamo, kaj se zgodi ob določenih pogojih. 

Na primer za prvo vezje: »Ali ostanem doma, če sem moker?« 

Prilagoditve za učence zadnjega triletja 

Pri izvajanju aktivnosti za učence zadnjega triletja uvedemo simbolni zapis za logične 

operatorje. Prav tako pa lahko izvedemo še dve zahtevnejši nalogi. 

 Vodna logika (povzeto po Naloge s starejših tekmovanj Bober): Na Sliki 10 nas 

zanima, v katerih primerih bomo zalili rožo. Učenci naj poiščejo čim več mogočih 

rešitev, spodbujamo jih, naj uporabljajo zapis, kot je: »(ne B in A) ali (C in D)« ali 
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celo »(B  A)  (C  D)«. Pri tem upoštevamo dejstvo, da pri odprtem ventilu B vsa 

voda steče navzdol, nič vode pa ne steče po cevi desno. 

 

 

SLIKA 10: SISTEM CEVI IN VENTILOV 

 Dvobitni seštevalnik (Heeren, Magliery, Pitt, 1998): Z nalogo se poveže znanje 

logičnih operatorjev z operacijo seštevanja dvobitnih števil. Uvedemo še operator 

ekskluzivni ali (XOR) in učencem razložimo, kako operator deluje. Najlažje si 

pomagamo tako, da učenem povemo pravilo »bodisi A bodisi B«. Potem jim 

pokažemo Shemo 9 in učence postavimo v vezje, kjer pravilnost delovanja vezja 

preizkusimo z različnimi vhodnimi podatki. Če želimo na primer sešteti »1 0« in »1 

1«, potem velja A1 = 1, B1 = 0 in A2 = 1, B2 = 1. 

 

SHEMA 9: DVOBITNI SEŠTEVALNIK, PREDSTAVLJEN V OBLIKI DREVESA 

 

3.3 Razlaga računalniških konceptov 

V tem podpoglavju so opisani računalniški koncepti, ki se skrivajo v ozadju aktivnosti. Učitelj 

naj razlago računalniških konceptov preuči že pri načrtovanju aktivnosti, da bo lahko kasneje, 

po izvajanju aktivnosti, pripravljeno razlago podal učencem. Pri tem naj uporablja in 

izmenjuje različne metode: razlaga, diskusija, raziskovanje učencev. V grobem je bistvo vseh 

treh aktivnosti, da želimo učence seznaniti s konceptom in načinom dela, pri katerem 
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sestavljamo zapletene strukture iz relativno preprostih sestavnih delov oziroma osnovnih 

komponent.  

Pri aktivnosti Besedna sestavljanka želimo učence seznaniti z osnovnim konceptom 

programiranja, pri čemer imamo na voljo določen nabor pravil ali ukazov za spreminjanje 

besed, ki jih lahko uporabimo, da eno besedo spremenimo v drugo. Pri programiranju na 

podoben način vhodni podatek s pomočjo ukazov predelamo v izhodnega. Aktivnost 

Računski stroj prikaže, kako sestavljamo računske izraze s pomočjo aritmetičnih operacij in 

števil, pri tem pa lahko zapišemo izraz v obliki drevesa. Učenci pri tej aktivnosti (implicitno) 

spoznajo tudi pojem spremenljivke, saj nas zanima obrazec za obseg pravokotnika ne glede na 

to, kako velik pravokotnik imamo. Zopet na koncu sestavimo stroj, v računalniškem smislu je 

to program, ki računa in je sestavljen iz osnovnih operacij. Zadnja aktivnost, Logična drevesa, 

je nadaljevanje prejšnje aktivnosti, saj gre za to, da aritmetične operacije zamenjamo z 

logičnimi. V ozadju se skriva tudi dejstvo, da s sestavljanjem logičnih operatorjev dobimo 

aritmetične operacije.  

Programi so, ne glede na svojo kompleksnost in dolžino, sestavljeni iz relativno majhnega 

nabora preprostih osnovnih operacij (na primer pogojni stavki, aritmetični izrazi in podobno). 

Če gremo še nižje v strukturo aritmetičnih izrazov, jih lahko po eni strani razumemo kot 

osnovne komponente programa, po drugi strani pa kot zapleteno strukturo, sestavljeno iz le 

nekaj osnovnih aritmetičnih operacij. Še nižje pa je implementacija osnovnih operacij, na 

primer seštevanje, saj je na tej ravni to zapletena operacija, ki je sestavljena iz osnovnih. 

Dvobitni seštevalnik je sestavljen iz ustreznega števila logičnih vrat, ki predstavljajo logične 

operatorje (konjunkcija – IN, disjunkcija – ALI, ekskluzivna disjunkcija – XOR). Na najnižji 

ravni pa so logična vrata sestavljena iz polprevodniških elementov. 

Povedano iz druge smeri: s sestavljanjem osnovnih polprevodniških elementov dobimo 

logična vrata, s sestavljanjem logičnih vrat (kot preprostih osnovnih komponent, pri čemer 

pozabimo, da so sestavljena iz še osnovnejših) dobimo osnovne aritmetične operacije. S 

sestavljanjem osnovnih aritmetičnih operacij dobimo poljubno zapletene aritmetične izraze in 

s sestavljanjem teh (in drugih osnovnih komponent) sestavimo poljubno zapleten program. 

V aktivnostih se torej skrivata dva osnovna računalniška koncepta: 

 sestavljanje kompleksnejših sistemov iz osnovnejših komponent; 

 hierarhija ravni kompleksnosti. 

Učenci lahko preko teh aktivnostih spoznajo, da je nek sistem na eni ravni lahko osnoven, na 

drugi, hierarhično nižji, pa predstavlja zapleteno množico nekih drugih osnovnejših 

komponent. 

Oba zgornja koncepta, ki smo jih zajeli z aktivnostmi, se pojavljata tudi pri drugih predmetih, 

na primer pri matematiki in fiziki, zato se aktivnosti tudi medpredmetno povezujejo. Pri 

matematiki sestavljamo števila in aritmetične operacije v številske izraze in kasneje, če 

posplošimo, še v obrazce za izračun obsega, ploščine, površine in prostornine. Pri fiziki je 

znanje posameznih sil, ki delujejo na telo, pomembno za razumevanje sil, ki delujejo na telo, 

ko se to giba. Po izvajanju aktivnosti naj učitelj učencem razloži računalniške koncepte, nato 
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pa naj razlago, diskusijo ali katero koli drugo metodo podpre z nizanjem ali iskanjem 

primerov z drugih predmetnih področij. Tako bodo učenci videli širši pogled na obravnavano 

snov, če bodo poiskali svoje primere, pa bo znanje tudi trajnejše in veliko bolj smiselno, prav 

tako pa ga bodo lahko uporabili v podobnih ali čisto novih situacijah. 

3.4 Napotki za učitelje 

Aktivnosti izvajamo v skladu z novejšimi pogledi na proces učenja. Učenje moramo razumeti 

kot aktiven proces, kar pomeni, da spodbujamo učenčevo samostojno in aktivno 

rekonstruiranje idej in ustvarjanje lastnega znanja. Pri aktivnostih smo zato večkrat omenili, 

naj učenci samostojno rešijo del naloge ali pa vsak zase premislijo, kako bi določen problem 

rešili. Seveda mora učitelj pri tem presoditi, kaj so učenci sposobni samostojno raziskovati in 

konstruirati in česa ne ter kako bo učni proces usmeril tako, da pri tem ne bodo imeli 

prevelikih težav učno šibkejši učenci in da se bodo tudi učno zmožnejši učenci soočili s 

problemi, ki jim bodo predstavljali izziv.  

Učencem lahko na začetku vsake aktivnosti posredujemo osnovne koncepte, ideje in 

zakonitosti, ki jih potrebujejo za razumevanje problemov, s katerimi se bodo med aktivnostmi 

srečali. S posredovanjem omenjenih konceptov ponovimo osnovna znanja, ki jih potrebujemo 

za razumevanje in ki nam predstavljajo osnovo za nadgradnjo. Učitelj se mora zavedati, da ni 

pomembna količina znanja, pač pa uporabnost znanja na različnih področjih in v različnih 

situacijah. Zato smo pri aktivnostih vključili vsakdanje, življenjske situacije, na primer risanje 

stroja za računanje obsega poljubno velike šolske mize ali pa situacija, kdo pride na rojstni 

dan in kdo ne. Učencev pa med aktivnostmi ne učimo le računalniških konceptov, ampak tudi 

različnega načina dela, samostojnega dela in razmišljanja, spoštovanja mnenja drugih, 

prilagajanja, krepijo se komunikacijske veščine, veščine za delo v skupini itn. Poleg tega pa se 

aktivnosti povezujejo še z drugimi predmeti, najbolj z matematiko, nekoliko tudi s 

slovenščino. 

Učenje ni samo individualni, ampak tudi socialni proces, zato spodbujamo skupinsko 

sodelovanje, interakcijo in diskusijo. Aktivnosti smo zasnovali tako, da je omenjeni način dela 

že vključen, na primer delo v parih, delo v skupinah, diskusija učencev o postopku reševanja 

nekega problema, lahko pa učitelj kadar koli vključi v proces ustreznejšo učno metodo, ki bolj 

aktivira učence za raziskovanje in samostojno pridobivanje znanja.  

Učitelj naj aktivnosti z učenci izvaja tako, da situacije čim večkrat privedejo do kognitivnih in 

socialno-kognitivnih konfliktov. Napake so sestavni del učnega procesa. Učence spodbujamo, 

naj sami pridejo do spoznanja, da je njihovo razmišljanje napačno, preskromno ali 

pomanjkljivo, prav tako naj učenci poskušajo sami odpraviti napake ali pomanjkljivosti.  

Pomembno je, da med izvajanjem aktivnosti ohranjamo motivacijo učencev za reševanje 

problemov, sproti prilagajamo učni proces, da učencem nudimo oporo, ko jo potrebujejo, in 

sprotno povratno informacijo. 
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4 OPIS RAZISKAVE 

4.1 Raziskovalni problem 

Novejši pedagoški pristopi na učenje gledajo kot na aktiven proces gradnje znanja, pri čemer 

so pomembni tudi sodelovanje in interakcija z vrstniki ter pozitivna čustva, ki vodijo do večje 

trajnosti in uporabnosti naučenega, hkrati pa večajo interes in motivacijo učenca. V sklopu 

magistrskega dela smo pripravili aktivnosti za učence 4. razreda na temo sestavljanja 

računskih komponent po pristopu, ki ga uporablja CS Unplugged. Aktivnosti na to temo pri 

projektu še ni, zato bodo predstavljale nov del množice aktivnosti. Glede na trenutno situacijo 

poučevanja računalništva po učnem načrtu v slovenskem šolskem sistemu se učenci večinoma 

učijo uporabe računalniških programov, zelo malo pa je poudarka na razumevanju 

računalniških konceptov. Aktivnosti, ki smo jih zasnovali, v ozadju skrivajo različne 

računalniške koncepte. Široko gledano gre za temo sestavljanja sistemov iz osnovnejših 

komponent, pri čemer iz aritmetičnih izrazov prehajamo na logične izraze in spoznamo nekaj 

osnovnih konceptov programiranja. 

V raziskavi nas je zanimalo, ali so učenci preko izvajanja aktivnosti usvojili želeno znanje. 

Torej ali so aktivnosti primerno zahtevne za učence, zanimalo nas je tudi, v katerih delih se 

pojavljajo težave pri razumevanju ter kje so prednosti omenjenega načina poučevanja. 

Raziskati želimo tudi, ali so učenci sposobni prenašati znanje iz ene problemske situacije na 

drugo, torej ali se pojavi učni transfer. Pričakujemo, da bo večina učencev dosegla večino 

zastavljenih ciljev aktivnosti ter da se bodo pri prehodu na novo problemsko situacijo 

pojavljale težave. 

4.2 Raziskovalna vprašanja 

Na podlagi opisanih teoretičnih izhodišč, razvitih aktivnosti in raziskovalnega problema bomo 

v okviru raziskave poskušali odgovoriti na naslednji vprašanji: 

[1] Ali razvite aktivnosti omogočajo usvajanje obravnavanih vsebin pri učencih v drugem 

triletju osnovne šole? 

[2] Ali so učenci po izvedenih aktivnostih sposobni generalizacije obravnavanih dejstev in 

uporabe naučenega pri reševanju problemov? 

Na prvo raziskovalno vprašanje bomo odgovorili tako, da bomo primerjali rezultate reševanja 

preverjanja znanja učencev iz eksperimentalne in kontrolne skupine. Na drugo raziskovalno 

vprašanje pa bomo odgovorili glede na pridobljene rezultate obeh skupin pri zadnji nalogi 

preverjanja znanja, s katero želimo preveriti prenos znanja z enega področja na drugega. 

4.3 Metoda raziskovanja 

V začetnem delu magistrskega dela smo uporabili opisno oziroma deskriptivno metodo, 

učinkovitost na novo razvitih aktivnosti pa bomo ugotavljali z eksperimentalno metodo, saj 

smo preverjali znanje pri učencih, s katerimi smo izvajali aktivnosti (eksperimentalna 

skupina), in z učenci, ki aktivnosti niso bili deležni (kontrolna skupina). 
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4.3.1 Postopek 

Aktivnosti smo najprej poskusno izvajali z učenci, ki so se udeležili Poletne šole FRI v tednu 

od 30. 6. do 4. 7. 2014, nato pa smo z ustreznimi prilagoditvami aktivnosti izvajali še z učenci 

4. b razreda Osnovne šole Alojzija Šuštarja (eksperimentalna skupina). Doseganje ciljev 

aktivnosti smo preverili naslednji dan po izvajanju aktivnosti s preizkusom znanja, ki so ga 

rešili učenci eksperimentalne skupine in učenci 4. a razreda Osnovne šole Alojzija Šuštarja, ki 

aktivnosti niso bili deležni (kontrolna skupina). 

4.3.2 Vzorec 

V raziskavo je bilo vključenih 74 učencev Osnovne šole Alojzija Šuštarja v Šentvidu, ki so v 

šolskem letu 2014/15 obiskovali 4. razred. S 23 učenci, ki so vsi obiskovali 4. b razred, smo 

izvajali aktivnosti (eksperimentalna skupina), s 24 učenci 4. a razreda pa aktivnosti nismo 

izvajali (kontrolna skupina), pač pa smo primerjali njihovo znanje z znanjem učencev 4. b 

razreda po izvedenih aktivnostih. 

Od učiteljice oddelka smo prejeli informacije, da učenci kontrolne skupine konceptov, ki jih 

zajemajo aktivnosti, še niso spoznali pri nobenem šolskem predmetu, prav tako jih pred 

izvajanjem niso spoznali učenci eksperimentalne skupine. Učenci 4. razreda se pri pouku 

matematike že srečajo z drevesnimi strukturami, zato smo izvajali aktivnosti pred obravnavo 

drevesnih struktur in tako zagotovili, da imata obe skupini učencev enako predznanje.  

4.3.3 Izvedba aktivnosti 

Aktivnosti smo najprej poskusno izvajali v okviru Poletne šole Računalništvo brez 

računalnika, ki jo je organizirala Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v 

Ljubljani v sodelovanju s Pedagoško fakulteto od 30. 6. do 4. 7. 2014. Sodelovalo je 30 

učencev od 4. do 6. razreda osnovne šole. Tako smo ugotovili, katere dele aktivnosti je treba 

prilagoditi, kaj podrobneje razložiti in kje lahko učencem pustimo več svobode za samostojno 

raziskovanje. 

Poskusno smo izvajali prvi del aktivnosti Računski stroj, kjer učenci sestavljajo stroj s 

pomočjo drugih učencev. Učencem smo na začetku le razložili vloge kockarja, dolgočasneža, 

seštevalca, množilca, podvojevalca, nato pa smo jim podali različne izzive, kako naj se 

postavijo v stroj oziroma vezje, ki bo izračunalo določen izraz. Učenci so pri tem sodelovali, 

si izmenjevali vloge in se zabavali. Predstavili smo jim tudi aktivnost Besedna sestavljanka, ki 

pa nekaterim učencem ni bila preveč všeč. Mogoča razloga sta dva. Prvi je ta, da so na Poletni 

šoli sodelovali učenci od 4. do 6. razreda, ki so imeli verjetno nekoliko več predznanja in je 

bila aktivnost, ki smo jo pripravili, zanje preveč preprosta. Drugi razlog pa je bilo neprimerno 

vedenje nekaterih učencev, ki so s svojo nezainteresiranostjo demotivirali ostale. Medtem ko 

bi jih pri pouku v tem primeru disciplinirali, smo v okviru Poletne šole raje prešli na naslednjo 

aktivnost, saj je bilo materiala glede na razpoložljivi čas v vsakem primeru preveč.  

Poskusno izvajanje smo izvedli zato, da smo lahko na podlagi pridobljenih povratnih 

informacijah s strani sodelujočih kasneje prilagodili določene dele aktivnosti, jih naredili še 

zanimivejše in primernejše starostni skupini učencev. Prav tako smo s poskusnim izvajanjem 
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preverili, koliko časa potrebujemo za določene dele aktivnosti, kar je pomembno pri izvajanju 

med šolskim poukom. 

Kasneje smo 22. 10. 2014 aktivnosti izvajali še v Osnovni šoli Alojzija Šuštarja v Šentvidu za 

23 učencev 4. b razreda, kjer smo imeli na voljo približno dve šolski uri, preverjanje pa so 

učenci pisali naslednji dan po izvajanju aktivnosti. Pri izvajanju sta bila prisotna profesorica 

razrednega pouka mag. Irena Demšar, ki je v šolskem letu 2014/2015 vodila omenjeni razred, 

ter mentor magistrske naloge dr. Janez Demšar. V nadaljevanju sledi podrobnejši opis 

izvajanja aktivnosti. 

Izvajanje aktivnosti v eksperimentalni skupini 

Prav začetkom izvajanja aktivnosti je bilo izvedeno kratko ustno preverjanje predznanja 

učencev, okvirne informacije o predznanju pa smo že pred tem pridobili od profesorice mag. 

Irene Demšar, ki je v šolskem letu 2014/2015 vodila 4. b razred.  

Najprej sem učencem predstavila aktivnost Besedna sestavljanka. Pokazala sem jim jabolko 

in jim povedala, da znam narediti stroj, ki jabolko spremeni v klobaso. Učenci so z 

navdušenjem opazovali, kaj se bo zgodilo. Na tablo sem zapisala »jabolko« in potem z 

magnetom pritrdila prvi ukaz, ki spremeni besedo jabolko v drugo besedo. Postopek sem 

nadaljevala, dokler ni nastala beseda »klobasa«. Nato sem učencem predstavila vse ukaze, ki 

jih imamo na voljo za preoblikovanje besed, in se prepričala, da jih učenci razumejo, kar sem 

preverila tako, da smo na primeru preizkusili vse ukaze. Prav tako sem vse ukaze, ki jih 

imamo na voljo, pritrdila na tablo, saj je ukaz tudi ustrezno slikovno ponazorjen. Učence sem 

kasneje razdelila v pare, jim razdelila liste z nalogami in ukaze za preoblikovanje besed 

(manjši listki). Potem so se lotili primerov. Najprej je bilo mišljeno, da si zapišejo besedo in 

premikajo ukaze po listu, vendar učenci tako ne bi imeli pregleda, katere ukaze so pri katerem 

od primerov uporabili, zato sem jim razdelila A4 liste in jim dovolila, da ukaze prilepijo na 

list. Ko je večina učencev končala reševanje, smo izdelke z magneti pritrdili na tablo, da so si 

jih lahko ostali po koncu aktivnosti ogledali. Z učenci smo rešili še nekaj tistih primerov, ki 

jih večina ni rešila oziroma sploh niso vedeli, kako naj začnejo. Pred koncem aktivnosti sem 

učence spomnila še, naj bodo pri ogledovanju izdelkov drugih učencev pozorni na to, da 

obstaja več različnih rešitev iste naloge. Med reševanjem primerov me je kar nekaj učencev 

vprašalo, zakaj ni listka, ki bi vseboval ukaz »dodaj črko na začetek besede«. Učencem sem 

razložila, da imamo omejen nabor ukazov, ki jih moramo upoštevati, prav tako pa se da s 

pravo kombinacijo ukazov dodati črko na začetek besede (črko dodamo na konec, nato pa 

zadnjo črko prestavimo na začetek).  

Aktivnost Besedna sestavljanka je trajala dobrih 30 minut, lahko bi jo še podaljšali. Celoten 

material (manjše listke, primere nalog) je dobro objaviti tudi na spletu (npr. v spletni učilnici), 

da je učencem dostopno tudi doma, kjer lahko nadaljujejo igro.  

Potem smo nadaljevali z aktivnostjo Računski stroj. Učencem sem razložila, da bodo 

nekateri od njih dobili listke z različnimi vlogami. Dobljeni list so morali držati v roki, 

upoštevati so morali vlogo, ki so jo prejeli, in kadar so bili na vrsti, so morali list dvigniti v 

zrak. Najprej smo začeli z vlogami kockarja, dolgočasneža, množilca in seštevalca. Da sem se 

lahko prepričala, da učenci razumejo vloge, smo sestavili poskusni stroj, kjer sta nastopala 
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dva kockarja in po en dolgočasnež, množilec in seštevalec. Učence sem razporedila v 

skupino, ki je oponašala delovanje računalniškega sistema, tako da so se postavili v stroj, ki je 

izračunal nek računski izraz. Vsak se je postavil na svoje mesto, vmesna polja pa smo po tleh 

povezali z barvnim lepilnim trakom. Nadaljevali smo tako, da smo uvedli vlogo bralca, ki je 

število prebral ali pa ga izmeril. Učencem sem povedala, da bomo izračunali nekaj 

uporabnega, in sicer nas bo zanimal obseg šolske mize. Ker učenci še niso poznali formule za 

obseg pravokotnika, smo se morali o tem najprej pogovoriti. Najprej smo se pogovorili, kaj 

sploh obseg je, torej kaj predstavlja obseg (npr. postavljanje ograje okrog pašnika). Potem pa 

sem, ker učenci v tem razredu še ne poznajo pojma spremenljivka, ob zamisli mentorja uvedla 

mala in velika očala bralca. Manjša očala so predstavljala dolžino krajše stranice mize, večja 

očala pa dolžino daljše stranice. Obema bralcema smo priskrbeli tudi meter. Učence smo nato 

vprašali, če bi znali narisati na tablo stroj, ki bi izračunal obseg mize. Skupaj smo razmislili o 

formuli, ki bi nam izračunala obseg poljubnega pravokotnika, in zapisali   2 +   2. 

Učenci so potem morali iz sebe samih sestaviti stroj, ki bo računal obsege različnih 

pravokotnikov, nato pa je eden izmed učencev stroj narisal še na tablo. Postavili so se v stroj, 

ki je računal po naslednjem obrazcu ( + 2) + (  2). Obrazec za izračun ni bil pravilen, a 

jim tega nisem povedala, saj sem želela učence pripeljati do tega, da sami odkrijejo, da 

postavljena formula ne drži. Oblikovala sem situacijo, preko katere so učenci sami zaznali in 

kasneje popravili napako, kot smo to omenjali v podpoglavju Vloga učitelja. Preverjanja 

pravilnosti delovanja stroja smo se lotili s preprostim primerom računanja obsega lista 

velikosti A4. Učenca, ki sta predstavljala bralca, sta izmerila krajšo (2 dm) in daljšo stranico 

(3 dm). Potem pa so učenci, ki so sestavljali stroj, izračunali, da je obseg 10 dm (kar je 

pravilno). Nato smo učencem dali tretjino lista A4, bralca sta izmerila stranici (1 dm in 2 dm), 

stroj je izračunal 7 dm, ko pa smo obseg lista izmerili, smo dobili 6 dm. Učenci so videli 

različna rezultata in se strinjali, da je nekaj narobe. Ko smo zapisali izračune na tablo, so 

kmalu ugotovili, da morajo namesto prvega seštevanja uporabiti množenje. Ko so stroj 

popravili, smo ga še preizkusili z računanjem obsega šolske mize.  

Pri aktivnosti Računski stroj smo izpustili pri izvajanju nekaj nalog, in sicer nalogo o jabolkih 

in nalogo o zajčku v trgovini. Po obeh izvedenih aktivnostih je sledila še razlaga o 

računalniškem ozadju obeh aktivnosti.  

Učni proces smo tekom izvajanja aktivnosti prilagajali glede na predznanje, interese, potrebe 

učencev, kar se je še posebej videlo pri računanju obsega pravokotnika, saj učenci še niso 

poznali formule in jim je bilo treba to razložiti pred izvajanjem dela aktivnosti.  

Za izvajanje v razredu sem imela pripravljeno tudi aktivnost Logična drevesa, za katero pa 

nam je zmanjkalo časa. Vendar sva potem z mentorjem ugotovila, da je bolje, da te aktivnosti 

nisem izvajala, saj smo jo lahko uporabili v preverjanju znanja, da smo preverili, ali bi učenci 

naučeno znanje znali uporabiti v čisto novi situaciji. 

Potek izvajanja aktivnosti po korakih v strnjeni obliki je prikazan v Tabeli 5. 
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 Čarovnija in prikaz pretvorbe besede 

»jabolko« v besedo »klobasa«; 

 predstavitev in slikovna ponazoritev ukazov 

na primeru, prikaz zapisa; 

 razdelitev učencev v pare, vsak par vzame 

šop ukazov in list z nalogami; 

 samostojno reševanje nalog v parih; 

 pregled in predstavitev primerov; 

 frontalno reševanje težjih primerov na tablo; 

 diskusija o različnih poteh do rešitve; 

 predstavitev računalniških konceptov 

(diskusija, pogovor). 

 Jabolko; 

 

 ukazi na večjem 

formatu (Priloga 3) 

in magneti; 

 ukazi na manjšem 

formatu (Priloga 2), 
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(Priloga 1), lepilo, 
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 Uvodna navodila za učence; 

 predstavitev in dodelitev vlog kockarja, 

dolgočasneža, množilca in seštevalca ter 

preverjanje razumevanja vlog s poskusnim 

strojem, ki računa računski izraz; 

 uvedba vloge bralca; 

 predstavitev problema »računanje obsega 

šolske mize«, frontalna razlaga obsega in 

računanja le-tega; 

 uvedba majhnih (ponazarjajo dolžino krajše 

stranice pravokotnika) in velikih očal 

(ponazarjajo dolžino daljše stranice 

pravokotnika) bralca; 

 izpeljava formule z učenci za računanje 

obsega pravokotnika z uporabo majhnih in 

velikih očal; 

 skupinsko sestavljanje stroja (učitelj je 

opazovalec) iz samih sebe; 

 preverjanje pravilnosti delovanja 

sestavljenega stroja z računanjem obsega 

lista velikosti A4 na 2 načina: z uporabo 

stroja, z merjenjem; 

 preverjanje pravilnosti delovanja 

sestavljenega stroja z računanjem obsega 

ene tretjine lista velikosti A4 na 2 načina: z 

uporabo stroja, z merjenjem; 

 kognitivni konflikt, vnos sprememb v stroj 

in ponovni preizkus stroja; 

 zaključek in predstavitev računalniških 

konceptov. 

 

 Simboli vlog na 

listih (Priloga 4); 

 barvni lepilni trak; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 list A4; 

 

 ena tretjina lista A4. 

TABELA 5: STRNJEN POTEK IZVAJANJA AKTIVNOSTI V EKSPERIMENTALNI SKUPINI 
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4.3.4 Preizkus znanja 

Podatke pri raziskavi smo zbirali preko preizkusa znanja, ki smo ga sestavili sami. Preizkus 

znanja vsebuje pet nalog, prvi dve se navezujeta na aktivnost »Besedna sestavljanka«, drugi 

dve na »Računski stroj« in zadnja na aktivnost »Logična drevesa«. S preizkusom smo 

pridobili podatke za primerjavo znanja učencev iz eksperimentalne in kontrolne skupine, po 

izvedbi aktivnosti v eksperimentalni skupini. Podrobneje, po nalogah, je preizkus znanja 

opisan v poglavju Rezultati in interpretacija, v obliki, ki so jo prejeli učenci obeh skupin, pa je 

na voljo kot Priloga 7. 

S preizkusom znanja smo preverili, ali učenci eksperimentalne skupine dosežejo učne cilje 

zasnovanih aktivnosti z načinom poučevanja, pri katerem učence vodimo, da sami 

konstruirajo svoje znanje, da so pri tem aktivni in sodelujejo tudi z drugimi učenci. Prav tako 

smo pridobili podatke, kako se razlikuje znanje učencev iz eksperimentalne in kontrolne 

skupine in ali je prišlo do transferja znanja pri eksperimentalni skupini (5. naloga).  

Preizkus znanja so pisali učenci 23. 10. 2014 pri skupni šolski uri, in sicer 23 učencev 4. b 

razreda (eksperimentalna skupina) in 24 učencev 4. a razreda (kontrolna skupina) Osnovne 

šole Alojzija Šuštarja iz Šentvida. Za reševanje preizkusa so vsi učenci imeli na voljo eno 

šolsko uro, pred tem so prejeli kratka navodila učiteljice mag. Irene Demšar. 

V Tabeli 6 so prikazani cilji posameznih nalog preizkusa znanja in navezava na določeno 

aktivnost. 

Naloga Cilji Navezava na aktivnost 

1. - prepoznavanje in razumevanje posameznih pravil 

ter množice pravil za spreminjanje besed;  
Besedna sestavljanka 

2. - iz množice pravil izbrati točno določeno pravilo, 

ki eno podano besedo spremeni v drugo podano; 
Besedna sestavljanka 

3. - na podlagi podane drevesne strukture pravilno 

zapisati številski izraz, ki ga drevo predstavlja; 
Računski stroj 

4. - po besedilu zapisati matematični izraz vsote dveh 

produktov in ga izračunati; 

- ponazoriti izraz iz prvega dela naloge z drevesno 

strukturo in z uporabo simbolov (iz konkretne 

situacije je potrebno sklepati na splošno); 

Računski stroj 

5. - ponazoriti situacijo opisano z besedami z 

drevesno strukturo (aritmetične operacije smo 

zamenjali z logičnimi) 

Logična drevesa 

TABELA 6: CILJI PREIZKUSA ZNANJA IN NAVEZAVA NA AKTIVNOSTI 
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4.3.5 Postopek obdelave podatkov 

Podatke, pridobljene s preverjanjem, smo kvantitativno obdelali z metodo deskriptivne 

analize in jih predstavili s tabelami in grafom. Ostale pridobljene podatke (osebne izkušnje in 

opažanja pri izvajanju aktivnosti, mnenje učiteljice in učencev) smo opisali v sklepnem delu. 
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5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V nadaljevanju bomo opisali preizkus znanja, s katerim smo preverjali, v kolikšni meri se 

razlikujejo dosežki učencev, s katerimi smo izvajali aktivnosti (eksperimentalna skupina), in 

učenci, s katerimi aktivnosti nismo izvajali (kontrolna skupina). Prav tako bomo predstavili 

dosežke obeh skupin učencev, jih analizirali in odgovorili na raziskovalni vprašanji. 

Učencem smo že med izvajanjem aktivnosti zastavljali vprašanja in naloge, ki so zahtevale 

povezovanje naučenega iz ene situacije v drugo, s čimer smo sproti preverjali njihovo znanje 

in na podlagi tega tudi usmerjali učno delo ter prilagajali aktivnosti.  

Za ovrednotenje znanja, ki so ga učenci 4. b razreda pridobili preko aktivnosti, smo pripravili 

pisno preverjanje znanja, ki so ga učenci rešili naslednji dan po izvedenih aktivnostih. Prav 

tako pa so preizkus rešili tudi učenci v kontrolni skupini (4. a razred), ki niso spoznali 

omenjenih aktivnosti. Tako smo lahko v raziskavi primerjali znanje učencev iz obeh skupin. 

Obe skupini sta imeli enako predznanje, kar sta nam zagotovili profesorici, ki sta vodili oba 

razreda. Preizkus znanja je 23. 10. 2014 rešilo 23 učencev 4. b razreda in 24 učencev 4. a 

razreda Osnovne šole Alojzija Šuštarja iz Šentvida v taki obliki, kot je prikazano v Priloga 7. 

Preizkus znanja (Priloga 7) vsebuje pet nalog, dve nalogi se nanašata na aktivnost Besedna 

sestavljanka, dve na Računski stroj, zadnja pa je naloga, ki je povezana z aktivnostjo Logična 

drevesa. Omenjene aktivnosti nismo izvajali, ker smo želeli preveriti, ali so učenci sposobni 

uporabiti naučeno znanje v novi situaciji, ki je nekoliko drugačna od prejšnje, saj smo 

zamenjali aritmetične operacije z logičnimi. 

Analiza preizkusa znanja in rezultati po nalogah 

Preizkus znanja bomo opisali po nalogah, prav tako bomo predstavili v tabelah pridobljene 

rezultate reševanja preverjanja znanja obeh skupin po posameznih nalogah. Na koncu bomo 

dodali graf, ki bo prikazal, kako so posamezni učenci reševali preizkus znanja po nalogah in 

glede na skupino. 

1. naloga: 

Prva naloga je preverjala, ali učenec razume posamezne ukaze iz aktivnosti Besedna 

sestavljanka in ali razume, kako deluje zaporedje ukazov na besedi. Naloga je prikazana na 

Sliki 11. 
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SLIKA 11: PREVERJANJE ZNANJA – 1. NALOGA 

Rezultati uspešnosti reševanja 1. naloge po skupinah so prikazani v Tabeli 7. 

Opomba: Rezultati preverjanja v tabelah, ki so podani v odstotkih, lahko odstopajo zaradi 

zaokroževanja. 

 eksperimentalna 

skupina 

kontrolna 

skupina 

naloge ni rešil 
0 (0 %) 0 (0 %) 

nalogo je rešil 

napačno 
0 (0 %) 1 (4,2 %) 

nalogo je rešil 

pomanjkljivo 
1 (4,3 %) 1 (4,2 %) 

nalogo je rešil 

pravilno 
22 (95,7 %) 22 (91,7 %) 

TABELA 7: REZULTATI USPEŠNOSTI REŠEVANJA 1. NALOGE V EKSPERIMENTALNI IN 

KONTROLNI SKUPINI 

Nalogo so v eksperimentalni skupini, torej v tisti, kjer smo izvajali aktivnosti, in v kontrolni 

skupini, kjer nismo izvajali aktivnosti, reševali zelo dobro. Večina učencev obeh skupin je 

zapisala pravilni odgovor. Nalogo je napačno rešil le en učenec iz kontrolne skupine. 

2. naloga: 

Pri drugi nalogi je treba zapisati ustrezne ukaze, ki spremenijo besedo v točno določeno drugo 

besedo. Za pomoč imajo pod nalogo navedeno, katere ukaze lahko uporabijo. Z nalogo 

preverjamo znanje uporabe določenih ukazov na besedah. Učenci morajo poiskati iz množice 

ustrezno operacijo, ki spremeni podani vhodni podatek v podanega izhodnega. Naloga je 

predstavljena na Sliki 12. 
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SLIKA 12: PREVERJANJE ZNANJA – 2. NALOGA 

Uspešnost reševanja 2. naloge v obeh skupinah je prikazana v Tabeli 8. 

 eksperimentalna 

skupina 

kontrolna 

skupina 

naloge ni rešil 

1 (4,3 %) 3 (12,5 %) 

nalogo je rešil 

napačno 3 (13 %) 1 (4,2 %) 

nalogo je rešil 

pomanjkljivo 3 (13 %) 8 (33,3 %) 

nalogo je rešil 

pravilno 16 (69,6 %) 12 (50 %) 

TABELA 8: REZULTATI USPEŠNOSTI REŠEVANJA 2. NALOGE V EKSPERIMENTALNI IN 

KONTROLNI SKUPINI 

Nalogo so reševali bolje v eksperimentalni skupini, saj jo je pravilno rešilo 16 učencev, kar 

predstavlja 69,6 % vseh učencev iz eksperimentalne skupine, v kontrolni skupini pa nekoliko 

slabše, pravilno jo je rešilo 12 učencev, kar je 50 %. V eksperimentalni skupini trije učenci 

niso dokončali naloge, trije je niso rešili pravilno, eden je ni rešil, medtem ko v kontrolni 

skupini osem učencev naloge ni rešilo pravilno, trije pa naloge niso rešili. Največ napak pri 

reševanju je bilo v prvem delu, ko so uporabili ukaz »prestavi zadnji dve črki na začetek« 

namesto ukaza »odstrani zadnji dve črki«. Iz pridobljenih podatkov lahko sklepamo, da so 

učenci eksperimentalne skupine nalogo reševali bolje od učencev iz kontrolne skupine. 

3. naloga: 

Tretja naloga preverja razumevanje zapisa številskega izraza z drevesom. Podan je primer, ki 

pokaže, kako zapisati izraz. Naloga je predstavljena na Sliki 13. 
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SLIKA 13: PREVERJANJE ZNANJA – 3. NALOGA 

Pri popravljanju preizkusov smo kot pravilne upoštevali naslednje zapise: 7  2 + 3 + 4 – 1, 3 

+ 4 – 1+ 7  2 in 7  2 – 1+ 3 + 4.  

Rezultati reševanja 3. naloge v eksperimentalni in kontrolni skupini so prikazani v Tabeli 9. 

 eksperimentalna 

skupina 

kontrolna 

skupina 

naloge ni rešil 
5 (21,7 %) 2 (8,3 %) 

nalogo je rešil 

napačno 
0 (0 %) 4 (16,7 %) 

nalogo je rešil 

pravilno 
18 (78,3 %) 18 (75 %) 

TABELA 9: REZULTATI REŠEVANJA 3. NALOGE V EKSPERIMENTALNI IN KONTROLNI 

SKUPINI 

Rezultati so pokazali, da je nalogo pravilno rešilo v obeh skupinah enako število učencev, ker 

pa je v eksperimentalni skupini en učenec manj kot v kontrolni, je torej povprečje pravilnosti 

reševanja v eksperimentalni skupini večje (78,3 % učencev je nalogo rešilo pravilno) kot v 

kontrolni skupini (75 % učencev je nalogo rešilo pravilno). Nihče v eksperimentalni skupini 

naloge ni rešil napačno, medtem ko v kontrolni skupini kar štirje učenci (kar predstavlja 16,7 

% učencev). V eksperimentalni skupini kar 5 učencev naloge ni rešilo, v kontrolni pa le dva. 

Podatek, da nihče od učencev iz eksperimentalne skupine ni rešil naloge napačno, lahko kaže 

na dejstvo, da so si učenci eksperimentalne skupine pridobili več izkušenj s predstavitvijo 

izraza z drevesom pri izvajanju aktivnosti. 

4. naloga, prvi del: 

Prvi del 4. naloge preverja matematično razumevanje konkretne situacije, ki je pogoj za 

splošno razmišljanje o tej isti situaciji. Učenci morajo sešteti zmnožke števila zelenjave in 

njene teže. Naloga je prikazana na Sliki 14. 
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SLIKA 14: PREVERJANJE ZNANJA – PRVI DEL 4. NALOGE 

Rezultati uspešnosti reševanja prvega dela 4. naloge so prikazani v Tabeli 10. 

 eksperimentalna 

skupina 

kontrolna 

skupina 

naloge ni izračunal 
7 (30,4 %) 2 (8,3 %) 

nalogo je izračunal 

napačno 
5 (21,7 %) 5 (20,8 %) 

nalogo je izračunal 

pomanjkljivo 
1 (4,3 %) 2 (8,3 %) 

nalogo je izračunal 

pravilno 
10 (43,5 %) 15 (62,5 %) 

TABELA 10: REZULTATI REŠEVANJA PRVEGA DELA 4. NALOGE V EKSPERIMENTALNI IN 

KONTROLNI SKUPINI 

Primerjava pokaže, da so učenci v kontrolni skupini nalogo reševali bolje kot učenci v 

eksperimentalni skupini. Nalogo je pravilno rešilo 15 učencev kontrolne skupine, kar 

predstavlja 62,5 % učencev, in 10 učencev eksperimentalne skupine, kar predstavlja 43,5 % 

učencev. V obeh skupinah so trije učenci pomanjkljivo izračunali nalogo, napačno v vsaki 

skupini po 5 učencev, naloge pa ni rešilo 7 učencev eksperimentalne skupine (30,4 %) in 2 

učenca kontrolne skupine (8,3 %). Najpogostejša napaka je bila, da učenci niso pomnožili 

teže zelenjave s količino, ki jo mora zajček kupiti, pač pa so le sešteli težo ene in druge vrste 

zelenjave.  

Glede na to, da gre tu za klasično matematično besedilno nalogo, kaže ta rezultat zgolj na 

mogočo razliko v matematičnem predznanju učencev. Nalogo so tako bolje reševali v 

kontrolni skupini, saj je več učencev izračunalo pravilno in manj nepravilno kot v 

eksperimentalni skupini. 

4. naloga, drugi del: 

V drugem delu morajo učenci narisati stroj, ki izračuna težo vrečke za poljubno količino 

zelenjave. Pri tem si pomagajo z izračunom v prvem delu naloge, saj morajo namesto količine 

uporabiti znak za ustrezno vrsto zelenjave in pretvoriti izraz v drevo oziroma stroj. Z nalogo 

želimo preveriti, ali so učenci sposobni izpeljati posplošitev, torej narisati tak stroj, ki bo 

računal težo vrečke, če kupimo poljubno količino korenja in zelja. Naloga je podobna delu 

aktivnosti, ki smo jo izvajali z učenci eksperimentalne skupine, in sicer računanju obsega, pri 
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čemer smo najprej izračunali obseg šolske mize, nato pa sestavili stroj. Naloga je prikazana na 

Sliki 15. 

 

SLIKA 15: PREVERJANJE ZNANJA – DRUGI DEL 4. NALOGE 

Pri rezultatih moramo upoštevati dejstvo, da je večina učencev v 4. razredu po Piagetovi 

stopnji mišljenja še v fazi konkretnih operacij, v kateri abstraktne probleme učenci težje 

razumejo in zato tudi slabše rešujejo. Abstraktno mišljenje se pri učencih začne razvijati pri 

približno 11. letu. 

Rezultati uspešnosti reševanja drugega dela 4. naloge so prikazani v Tabeli 11. 

 eksperimentalna 

skupina 

kontrolna 

skupina 

stroja ni narisal 
9 (39,1 %) 5 (20,8 %) 

stroj je narisal napačno 
4 (17,4 %) 10 (41,7 %) 

stroj je narisal pomanjkljivo 

za konkretno nalogo 
2 (8,7 %) 4 (16,7 %) 

stroj je narisal pomanjkljivo 

za splošno nalogo 
0 (0 %) 3 (12,5 %) 

stroj je narisal pravilno za 

konkretno nalogo 
6 (26,1 %) 1 (4,2 %) 

stroj je narisal pravilno za 

splošno nalogo 
2 (8,7 %) 1 (4,2 %) 

TABELA 11: REZULTATI REŠEVANJA DRUGEGA DELA 4. NALOGE V EKSPERIMENTALNI 

IN KONTROLNI SKUPINI 

Rezultate smo predstavili glede na rešitve učencev. Ločili smo stroje za konkretno situacijo, 

ki izhaja iz prvega dela 4. naloge, pri čemer so učenci narisali stroj za konkretno število 

korenčkov in zelja, in stroje za splošno situacijo, pri čemer so učenci uporabili znak za 

poljubno število korenčkov in zelja. 

Rezultati so pokazali, da so splošen stroj v celoti pravilno narisali le trije učenci, dva iz 

eksperimentalne (8,7 %) in eden iz kontrolne skupine (4,2 %). Za konkretno situacijo, prvi del 

4. naloge, je stroj pravilno narisalo 6 učencev eksperimentalne skupine (26,1 %) in še en 

učenec kontrolne skupine (4,2 %). Kar 7 učencev kontrolne skupine je pomanjkljivo narisalo 
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stroj za konkretno ali splošno situacijo, napačno pa je stroj narisalo 10 učencev kontrolne 

skupine (41,7 %) in 4 učenci eksperimentalne skupine (17,4 %). Za obe skupini velja, da tisti 

učenci, ki niso rešili prvega dela 4. naloge, tudi niso narisali stroja v drugem delu naloge. Za 

obe skupini prav tako velja, da tisti učenci, ki so napačno izračunali prvi del 4. naloge, so v 

drugem delu napačno narisali stroj ali pa ga sploh niso narisali. Noben od učencev v 

eksperimentalni skupini, ki je pravilno izračunal prvi del naloge, ni napačno narisal stroja v 

drugem delu, medtem ko so v kontrolni skupini napačno narisali stroj kljub pravilnemu 

izračunu štirje učenci (16,7 %). Zaključimo lahko, da so nalogo bolje reševali v 

eksperimentalni skupini, več učencev je pravilno narisalo stroj za splošno in konkretno 

situacijo, manj pa jih je napačno narisalo stroj. Opažamo, da je na splošno glede na rezultate 

nalog v eksperimentalni skupini veliko učencev, ki se nalog niso lotili reševati. 

5. naloga: 

Z nalogo smo želeli preveriti, ali bi učenci znali uporabiti znanje v novi situaciji, kjer smo 

aritmetične operatorje zamenjali z logičnimi. Zanimalo nas je, ali bodo učenci zmožni 

preskoka iz aritmetičnih izrazov na logične. Naloga je predstavljena na Sliki 16. 

 

SLIKA 16: PREVERJANJE ZNANJA – 5. NALOGA 

Rezultati uspešnosti reševanja 5. naloge so prikazani v Tabeli 12. 

 eksperimentalna 

skupina 

kontrolna 

skupina 

naloge ni rešil 
16 (69,6 %) 8 (33,3 %) 

nalogo je rešil 

napačno 
5 (21,7 %) 11 (45,8 %) 

nalogo je rešil 

pomanjkljivo 
0 (0 %) 4 (16,7 %) 

nalogo je rešil 

pravilno 
2 (8,7 %) 1 (4,2 %) 

TABELA 12: REZULTATI REŠEVANJA 5. NALOGE V EKSPERIMENTALNI IN KONTROLNI 

SKUPINI 

Iz tabele je razvidno, da so nalogo rešili pravilno le trije učenci, dva iz eksperimentalne (8,7 

%) in eden iz kontrolne skupine (4,2 %). Večina učencev iz eksperimentalne skupine (69,6 %) 
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naloge sploh ni rešila, največ učencev iz kontrolne skupine (45,8 %) pa je nalogo rešilo 

napačno. 

Sklepne ugotovitve 

Odgovor na prvo raziskovalno vprašanje je kompleksen, saj ne moremo sklepati glede na 

celoten preizkus znanja, ampak po nalogah. Rezultati preizkusa so pokazali, da lažje naloge, 

ki vključujejo poznavanje, razumevanje in uporabo, rešujejo učenci iz kontrolne in 

eksperimentalne skupine precej podobno, večina jih reši pravilno, nekaj jih nalog ne reši, reši 

pomanjkljivo, malo pa jih reši napačno. Zanimivi so rezultati prvega dela 4. naloge, ki 

pokažejo, da so matematični del izračunali bolje v kontrolni skupini. Pri posploševanju, v 

drugem delu 4. naloge, so se bolje odrezali v eksperimentalni skupini, prav tako je več 

učencev kot pa v kontrolni skupini narisalo stroj za konkretno situacijo ter tudi za splošno. V 

kontrolni skupini je veliko učencev napačno rešilo drugi del 4. naloge, kar lahko pripišemo 

dejstvu, da učenci niso spoznali strojev za računanje, niso jih sestavljali in z njimi računali.  

Pri drugem raziskovalnem vprašanju, ki smo si ga zastavili, nas je zanimalo, ali so učenci 

sposobni prenesti znanje z ene učne situacije na drugo. Torej ali se pojavi transfer, če se 

učenci srečajo s problemom v enem kontekstu, potem pa učencem podamo nalogo, ki zahteva 

podoben način reševanja, le da je postavljena v drug kontekst. Pri zadnji nalogi, ki je temeljila 

na drugem, še nepoznanem, novem konceptu, se je pokazalo, da je malo učencev sposobnih 

prenašati znanja iz ene, poznane situacije v drugo, novo. Učenci imajo s tem verjetno malo 

izkušenj, sposobni morajo biti povezovati znanja z različnih področij in uporabiti podoben 

način reševanja problema kot pri že poznani situaciji, le da imajo pri tem nove vsebine.  

Preizkus znanja tako ni pokazal večjih razlik v poznavanju obravnavanih tem med 

eksperimentalno in kontrolno skupino. Sklepamo, da je razlog predvsem ta, da obravnavanih 

pojmov in dejstev ni mogoče usvojiti v tako kratkem času ob manjšem številu aktivnosti, 

potrebno bi bilo dlje časa opazovati učni proces, ki bi bil sestavljen iz podobnih aktivnosti, ki 

smo jih tudi sami razvili. Pomen izkušnje je predvsem ta, da so zasnovane aktivnosti 

izvedljive z učenci, da so učencem zanimive, razumljive, da radi sodelujejo v učnem procesu 

in sami aktivno izgrajujejo lastno znanje. 
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GRAF 1: PRIKAZ USPEŠNOSTI REŠEVANJA PREVERJANJA ZNANJA PO UČENCIH IN PO 

SKUPINAH 

Na zgornjem grafu (Graf 1) je prikazano, kako uspešno so učenci reševali posamezne naloge 

v eksperimentalni in kontrolni skupini. Vsaka krivulja prikazuje enega učenca, tako da lahko z 

grafa vidimo, kako je posamezen učenec reševal katero od nalog. Naloge v preverjanju znanja 

si po težavnosti sledijo od najlažje do najtežje, zato je pričakovano, da se uspešnost reševanja 

nalog zmanjšuje s težavnostjo. Z grafa je razvidno, da je večina učencev pravilno rešila prve 

tri naloge, drugi del 4. naloge in 5. nalogo pa je rešil zelo majhen delež učencev. Poleg tega 

gre večina krivulj navzdol, kar pomeni, da učenec, ki ni rešil preprostejše naloge, navadno 

tudi ni znal rešiti težje. 
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6 ZAKLJUČEK 

Učenje po konstruktivističnem pristopu je proces, kjer učenec z lastno aktivnostjo gradi svoje 

znanje. To pomeni, da mu učitelj znanja ne sme le posredovati, temveč mora pripraviti 

aktivnosti, naloge, preko katerih se učenec uči. V tem procesu ni nujno, da je učenec sam, 

ampak so ob njem tudi vrstniki, ki imajo različna znanja in poglede na nek problem. Učitelj še 

vedno vodi pouk, ni pa tisti, ki večino časa le predava, ostali pa ga poslušajo. Učitelj je tu 

mentor in podpornik, saj učence vodi in jih podpira, da pri učenju ne zaidejo in imajo pri tem 

čim večjo motivacijo. 

V magistrskem delu nas je zanimalo tudi, ali so aktivnosti motivacijske, privlačne za učence, 

ali je mogoče aktivnosti izvajati tudi pri drugih predmetih. Slednjega nismo preverjali z 

raziskovalnimi metodami, pač pa smo ugotovitve zbrali glede na mnenje profesorice 

razrednega pouka mag. Irene Demšar, ki je v šolskem letu 2014/2015 vodila 4. b razred na 

Osnovni šoli Alojzija Šuštarja, v katerem smo tudi izvajali zasnovane aktivnosti, in naše 

neformalno opazovanje učencev pri izvajanju aktivnosti. Mnenje smo pridobili preko kratkih 

vnaprej pripravljenih vprašanj, katerih odgovore smo povzeli spodaj. Naj omenimo, da mag. 

Irena Demšar tudi sama pri pouku in interesnih dejavnostih velikokrat izvaja aktivnosti 

projekta CS Unplugged, zato ji je poznan način poučevanja, ki ga projekt zagovarja, saj ga 

sama uspešno integrira in uporablja. Ugotovitve so zapisane v nadaljevanju. 

V splošnem je pri izvajanju aktivnosti treba paziti na to, da ne izvajamo preveč aktivnosti 

zapored, saj učencem koncentracija medtem lahko hitro pade. Zaradi različnega načina dela v 

različnih razredih se lahko zgodi, da bomo za izvajanje ene aktivnosti potrebovali več časa, 

kot smo sprva predvideli. Ker pa smo po drugi strani omejeni na uro ali največ dve šolski uri, 

pa lahko delo postane preveč zgoščeno in ne bomo dosegli pravega učinka. Pomembno je, da 

učitelj učence opazuje in neprestano prilagaja učni proces glede na skupino in posameznike. 

Aktivnosti, ki smo jih izvajali v okviru tega magistrskega dela, so bile za učence 4. razreda 

glede na njihove zmožnosti in znanje primerne. Učenci so bili pri izvajanju aktivnosti 

motivirani, malokrat se soočijo s takim načinom dela v učilnici, zato pri novostih radi 

sodelujejo, če zadevo seveda tudi razumejo. V splošnem imajo največ težav pri tem učno 

šibkejši učenci, ki potrebujejo več vodenega dela, ponavljanja, strukturnega dela in navodil, 

zato je nujno pred izvajanjem aktivnosti narediti uvod v tematiko, preveriti predznanje 

učencev, na koncu pa vse skupaj še frontalno povzeti in pripraviti dodatne naloge za 

utrjevanje.  

Poleg znanj, ki so zajeta v aktivnostih, učenci z načinom dela, ki se uporablja pri »unplugged« 

aktivnostih, pridobijo tudi druga znanja, ki so uporabna v različnih situacijah v življenju. 

Učenci se tako učijo strpnosti, poslušanja navodil in poslušanja drugih, opazovanja, sledenja 

razlagi, dogajanju in navodilom. Aktivnosti so same po sebi zelo primerne za igro, če pa jim 

na koncu dodamo še razlago računalniških konceptov, ki se odvijajo v ozadju, bodo ta znanja 

lahko uporabili tudi drugje, pri drugih predmetnih področjih in situacijah. Učencem je prav 

tako treba dobro razložiti temo, na katero se nanaša aktivnost, da bodo razumeli računalniške 
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koncepte, ki so skriti v ozadju. Pri tem so velikokrat problem tudi sami učitelji, ki nimajo 

ustreznih ali zadostnih znanj o računalništvu. Vsak, ki se loti izvajanja aktivnosti, mora pred 

tem presoditi, ali ima zadostna znanja o računalniških konceptih, da jih bo lahko posredoval 

učencem in zanesljivo odgovarjal na morebitna vprašanja učencev. 

Zasnovane aktivnosti spodbujajo prenos znanj z enega predmetnega področja na drugega, 

hkrati pa učence učijo razumevanja računalniških konceptov, ki jih z aktivnostmi zajamemo. 

Rezultati primerjave uspešnosti reševanja preverjanja znanja učencev, s katerimi smo izvajali 

aktivnosti, in učencev, s katerimi nismo izvajali aktivnosti, so pokazali, da imajo vsi podobna 

znanja pri nalogah nižjih taksonomskih stopenj, pri nalogah posploševanja pa so učenci iz 

eksperimentalne skupine pokazali več znanja. Pri tem moramo seveda upoštevati dejstvo, da 

so učenci v 4. razredu večinoma še v fazi konkretnih situacij in imajo s posploševanjem malo 

izkušenj. Ugotovili smo tudi, da na splošno učenci iz obeh skupin niso bili sposobni prenašati 

znanj na druge, nove situacije, kar pa je lahko vodilo za nadaljnje organiziranje pouka. Učitelj 

mora poskrbeti, da že pri pouku upošteva, vključuje in predstavlja probleme iz različnih 

zornih kotov oziroma različnih predmetnih področij, učence pa pri tem spodbuja, naj sami 

poiščejo probleme in pri njihovem reševanju povezujejo znanja iz različnih situacij oziroma 

področij.  
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8 PRILOGE 

PRILOGA 1: LIST Z NALOGAMI ZA SAMOSTOJNO REŠEVANJE UČENCEV 
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PRILOGA 2: MANJŠI LISTKI S PRAVILI 
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PRILOGA 3: VEČJI LISTI S PRAVILI 
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PRILOGA 4: SIMBOLI VLOG 
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PRILOGA 5: ČUSTVENA SIMBOLA IN SIMBOLI LOGIČNIH VRAT 
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List za učence z napisanimi stavki za risanje dreves: 

 

 

  

Poskusi narisati drevo za naslednje situacije: 

 Na zabavo grem, če sem pospravil sobo ali če sem naredil nalogo. 

Sobo sem pospravil, če sem odnesel umazane cunje in če sem pospravil igrače. 

 

 S prijatelji grem igrat košarko, če je lepo vreme in če sem priden.  

Lepo vreme je, če zunaj sije sonce ali pa ne piha veter.  

 

 Na jezero sem grem kopat, če sem ubogal mamo in sem pripravil nahrbtnik.  

Mamo sem ubogal, če sem pojedel kosilo in če sem pometel stopnice.  

Nahrbtnik sem pripravil, če sem vzel malico in če sem vzel kremo za sončenje. 

 

 

 

 

PRILOGA 6: STAVKI ZA SESTAVLJANJE LOGIČNIH VEZIJ 

PRILOGA 7: PREVERJANJE ZNANJA 
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Pokaži, kaj znaš! 

1.  Besedo ZIMA spustimo skozi spodnji stroj. Katero besedo dobimo? 

ZIMA → 

 

→ 

 

→ 

 

→ ? 

 
 

      

Dobimo besedo: _______________________ 

2. V prazna polja vpiši ukaze stroja, ki spremeni besedo večbarven v besedo vrabček. Pomagaj 

si s spodaj napisanimi ukazi. 

 

 

  

 

Uporabiš lahko naslednje ukaze: 

 

 

 

3. Račune lahko narišemo. Račun 3 + 4 ∙ 5 lahko predstavimo z drevesom takole: 

Kateri račun je narisan na spodnji sliki? 

 

 

Račun: _______________________ 

  

vrabče

a 

vrabček večbarven vrabčev večbarv 
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4. Mama zajklja je poslala zajčka v trgovino. Prinesti mora 4 korenčke in 2 glavi zelja. En 

korenček je težak 10 dag, ena glava zelja pa 100 dag. Koliko dag bo zajček nesel v vrečki 

domov? Zapiši račun in ga izračunaj.  

Izračun : 

 

 

Nariši drevo ("stroj"), ki bo znalo izračunati težo vrečke za poljubno količino korenčkov in 

zelja. Uporabi simbol za število korenčkov in  za število zeljnih glav. 

Stroj: 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Ferdo je razvajen izbirčnež, ki je zadovoljen s kosilom takrat, ko drži tole: 

(za kosilo so makaroni  A L I  za kosilo je pizza)  I N  po kosilu je sladoled. 

Tudi to je neke vrste izračun. Ali ga znaš narisati v obliki takšnega "stroja" kot prej? 

Stroj: 

 

 


