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I 

 

POVZETEK 

Zmožnost dojemanja in učenja je na najvišji ravni v prvih fazah življenja. Takrat smo 

najdojemljivejši za učenje novih stvari. Ravno zato stremimo k zgodnjemu poučevanju na 

različnih področjih, med drugim tudi na področju računalništva. Osrednja tema magistrskega 

dela je zgodnje poučevanje računalništva z uporabo metode upravljanja objektov v ravnini. 

V teoretičnem delu magistrskega dela se bomo osredotočili na teorije o učenju, na katerih 

temelji sodobno poučevanje računalništva. Izpostavili bomo Piagetovo teorijo, ki predpostavlja 

aktivno udeležbo posameznika v procesu učenja. Osredotočili se bomo tudi na neopiagetovo 

teorijo kognitivnega razvoja. Opisali bomo pomen te teorije pri zgodnjem poučevanju 

računalništva. V nadaljevanju bomo predstavili veščino računalniškega razmišljanja in 

koncepte, ki jih ta veščina obsega. Predstavili bomo tudi pomembnost zgodnjega poučevanja 

računalništva, ki ima namreč pomembno vlogo na vseh predmetnih področjih, saj s 

problemskim pristopom prispeva k razvoju znanj in veščin 21. stoletja. 

V empiričnem delu bomo uporabili aktivnosti na karirastem papirju, ki so nastale v okviru 

diplomskega dela. Karirast papir predstavlja ravnino, po kateri učenci navidezno premikajo 

objekte od začetka do cilja. Učenci objekte upravljajo s podanimi ukazi. Na podlagi povratnih 

informacij, dobljenih v sklopu diplomskega dela, smo naredili didaktične spremembe, ki bodo 

omogočale še večjo učinkovitost izdelanih aktivnosti. Aktivnosti bodo učitelji lahko uporabili 

pri poučevanju predmeta računalništvo, saj na tem področju primanjkuje primernih gradiv, 

preko katerih učenci usvajajo zastavljene učne cilje. Učni cilji, ki smo jih izpostavili znotraj 

magistrskega dela: Učenec zna slediti zaporedju ukazov, Učenec zna dopolniti zaporedje 

ukazov in Učenec zna poiskati napako v zaporedju ukazov in jo popraviti. 

Prenovljene naloge bomo preizkusili pri učencih druge triade osnovne šole. Po izvajanju 

aktivnosti bomo evalvirali odziv učencev. S tem želimo ugotoviti, kako se učenci lotijo 

reševanja pripravljenih aktivnosti in kateri pristop privede do uspešnih rezultatov. Prav tako 

želimo ugotoviti, kako naloge pomagajo pri razvijanju računalniškega razmišljanja: ali učenci 

preko nalog usvojijo natančno izvajanje ukazov, izboljšajo abstrakcijo in orientacijo ter ali 

lahko prenesejo pridobljeno znanje na nove problemske situacije. 

Pri raziskovanju bomo uporabili različne kvalitativne in kvantitativne metode. 
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ABSTRACT 

The ability to learn is at the highest level in the early stages of life. At that time, we are most 

suited to learning new things. That's why we are striving for early teaching in different subject 

areas, including in computer science. The main topic of the master's thesis is the early teaching 

computer science by object manipulation in 2D. 

The theoretical part of the master's thesis will focus on learning theories which describe modern 

teaching of computer science. We will highlight Piaget’s theory, which presupposes active 

participation in the process of teaching. We will focus on neo-Piaget’s theory of cognitive 

development. We will describe the importance of this theory in the early phase of teaching 

computer science. Then we will present computational thinking and concepts of computational 

thinking. We will also present the importance of the early teaching of computer science, which 

plays an important role in all subject areas, since it contributes to the development of 21st 

century knowledge and skills. 

In the empirical part we will use activities on checkered paper that arose in the context of the 

thesis. Checkered paper represents the grid by which pupils move objects from start to finish. 

The pupils manage objects with commands. Based on the feedback obtained as part of the 

previous work, we have made didactic changes that will allow even greater efficiency of 

activities. Teachers can use activities at Computer Science course, because in this area there is 

a lack of appropriate materials through which pupils acquire the set of learning outcomes. 

Learning outcomes that we have highlighted within the master's thesis: Pupil can follow the 

sequence of commands, Pupil can complete the sequence of commands and Pupil can find an 

error in the sequence of commands and fix it. 

We will use the renewed tasks with students of 2nd three-year cycle of primary school. In 

carrying out the activities we will evaluate the response of the students. We want to determine 

how students start solving prepared activities and which approach brings the successful results. 

We also want to determine how tasks help in the development of the computational thinking: 

do students acquire the exact implementation of commands, improve abstraction and 

orientation through tasks and can they use new knowledge in new problem situations. 

During the research we used a combination of qualitative and quantitative methods. 
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1 UVOD 

»Vsi bi se morali učiti programirati, saj nas to uči, kako moramo razmišljati.« 

          (Steve Jobs) 

Danes je pomembno, da smo kompetentni na različnih področjih, saj delodajalci iščejo kader, 

ki je spreten in uspešen pri reševanju raznovrstnih problemov ter ima široko znanje. Med 

drugimi je ena izmed pomembnih kompetenc tudi računalniška pismenost. Produkti moderne 

tehnologije so se namreč razširili na vsa področja. Uporabniku teh tehnologij ni dovolj le 

spretnost pri njihovi uporabi; za učinkovito uporabo morajo imeti tudi poglobljeno znanje 

o konceptih v ozadju. Veliko več je tudi povpraševanja po znanju programskih jezikov. 

Računalniško programiranje je eno izmed področij računalništva. Njegov glavni cilj je 

ustvarjanje novih računalniških programov z uporabo nekega specifičnega računalniškega 

jezika. Vendar je v poglobljenem pogledu programiranje veliko več, saj poleg znanja sintakse 

jezika zahteva, da imamo razvite še ostale veščine, ki pripomorejo k boljšemu udejstvovanju 

na tem področju. Ena izmed tovrstnih veščin je tudi računalniško razmišljanje. Računalniško 

razmišljanje je veščina, ki nam omogoča, da smo uspešni pri reševanju problemov in iskanju 

rešitev. Pri tem razmišljanju moramo biti odprti za nove ideje in ustvarjalni. Je pomembno 

izhodišče za vse poklice, ne zgolj za tiste, ki temeljijo na matematiki in računalništvu. Problemi 

se pojavljajo na vseh področjih. Pomembno je, da znamo ustrezno pristopiti k reševanju 

problema, se usmeriti k iskanju cilja in najti najustreznejšo rešitev.  

Vsak dan prejemamo ogromno novih informacij, jih predelujemo in uporabljamo v ustreznih 

novih situacijah. Učenje je kompleksen proces. Zahteva našo voljo, pripravljenost in naš čas. V 

svetu moderne tehnologije, kjer vse poteka hitro in prehitro, je včasih ravno čas naša ovira. Dan 

ima še vedno le štiriindvajset ur, vendar mi želimo v tem času narediti veliko več, kot so naši 

predniki. To je posledica hitrega tehnološkega napredka in razvoja, saj so podatki dostopni ves 

čas in na vsakem koraku. Posledično dnevno obdelamo veliko novih podatkov. Da lahko iz njih 

izluščimo vse nove informacije in jih tudi ustrezno shranimo v kognitivne strukture, mora biti 

pristop pri procesiranju podatkov ustrezno zasnovan in skrbno načrtovan. Le sistematično 

učenje omogoča, da se podatki ustrezno obdelajo in se kot informacije shranijo v naše možgane 

ter ostanejo v dolgoročnem spominu, da jih lahko nato v določeni situaciji uporabimo. Dobra 

zasnovanost učnega procesa nam prinese kakovostne rezultate in omogoča, da se v najkrajšem 

možnem času naučimo veliko novega. 

Pri učenju imata pomembno vlogo predznanje in učni proces. Ravno zato smo izhajali iz 

neopiagetove teorije o kognitivnem razvoju, ki trdi, da je zmožnost abstrakcije povezana s 

predznanjem in izkušnjami in ne s starostjo učencev. Predznanje je odvisno od okolja, iz 

katerega prihajajo učenci. Učni proces pa je odvisen od učitelja, ki učence poučuje. In ravno 

dobro zasnovan učni proces je to, kar lahko na podlagi predznanja omogoči, da so vsi učenci 

uspešni, četudi eni pridejo do zastavljenih ciljev hitreje, drugi pa počasneje.  

Pristopov za poučevanje je veliko, vendar je treba izbrati tistega, ki nam prinaša kakovostne 

rezultate za izbrane učne teme in taksonomske ravni znanja. Eden izmed dobro zasnovanih 

pristopov k učenju temelji na teoriji o kognitivnem razvoju. Ljudje smo bitja, ki moramo biti 

aktivna in preko lastnega udejstvovanja priti do novih ugotovitev. Ta pristop zagovarja ravno 

to in posledično so rezultati pri učenju, kjer je uporabljen ta pristop, uspešni. Kot je že zapisal 

Herbert Spencer: »Vsak drobec znanja, ki ga učenec pridobi sam – vsak problem, ki ga sam 

reši – postane mnogo bolj njegov, kot bi bil sicer. Dejavnost uma, ki je spodbudila učenčev 
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uspeh, koncentracija misli, potrebnih zanj, in vznemirjenje, ki sledi zmagoslavju, prispevajo k 

temu, da se dejstva vtisnejo v spomin, kot se ne bi mogla nobena informacija, ki jo je slišal od 

učitelja ali prebral v učbeniku.« 

V ta namen smo izdelali aktivnosti, ki učencem omogočajo, da se seznanijo z osnovnimi 

koncepti, ki jih bodo lahko v nadaljevanju uporabili in bodo uspešni. Naš namen je bil izdelati 

aktivnosti, preko katerih učenci lahko usvojijo osnovne koncepte s področja računalništva in 

razvijajo veščine, ki jim omogočajo uspešno reševanje problemov. Poleg seznanjanja z 

osnovnimi koncepti računalništva je namen pripravljenih aktivnosti tudi to, da imajo vsi učenci 

možnost se spoznati z njimi, saj so prosto dostopne za vsakogar. 
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2 TEORIJE O KOGNITIVNEM RAZVOJU 

Ljudje smo si med seboj različni tudi glede dojemanja pojavov zunanjega sveta. Nekateri so 

dojemljivejši, spet drugi potrebujejo več časa in izkušenj, da usvojijo določeno znanje. Vendar 

gremo kljub temu vsi skozi proces kognitivnega razvoja. Kognitivni razvoj vključuje razvoj 

kognitivnih sposobnostih posameznika. Kognitivne sposobnosti se navezujejo na spomin, 

sklepanje, reševanje problemov, govor, učenje, presojanje … 

Kognitivni razvoj je razvoj mišljenja in zmožnosti razmišljanja. Je izvajanje miselnih procesov, 

kot so pomnjenje, sprejemanje odločitev, reševanje problemov. Pri ljudeh je prisoten od rojstva 

do smrti. Kognitivni razvoj je področje preučevanja psihologije in se ukvarja z razvojem otrok 

v zvezi z obdelavo podatkov, zaznavnimi spretnostmi, konceptualnimi viri, učenjem jezikov ter 

drugimi elementi inteligence (Ahmad, Ch, Batool, Sittar in Malik, 2016). 

Otroci gredo v življenju preko različnih razvojnih mejnikov. Razvojni mejniki opredeljujejo 

uspešno usvojene veščine, ki jih otrok pridobi v nekem starostnem obdobju. Mejniki se 

razvijejo v določenem zaporedju. To pomeni, da gre za postopno razvijanje ene sposobnosti, 

preden je otrok pripravljen na usvajanje naslednje (npr. najprej se je treba naučiti hoditi, da 

lahko potem tečeš). Otroci svoje spretnosti razvijajo na več različnih področjih. Poleg 

socialnega in čustvenega razvoja, razvoja fine in grobe motorike ter govora in jezika je eno 

izmed področij razvoja kognitivni razvoj (Horvat in Magajna, 1987). 

Zmožnost dojemanja in učenja je na najvišji ravni v prvih fazah življenja. Takrat smo 

najdojemljivejši za učenje novih stvari. V tem obdobju lahko z ustreznim pristopom in 

poučevanjem svoje sposobnosti razvijajmo najučinkovitejše. V tem času učenci razvijajo svoje 

sposobnosti na zgoraj opisanih področjih. Prav tako pa preko učenja in izkušenj pridobivajo 

ostalo znanje, ki jim koristi pri uspešnosti na strokovnem področju v odrasli dobi. 

S staranjem prihaja do upada fizioloških funkcij, med drugim se zmanjšuje tudi zmožnost 

dojemanja. Možgani so tisti, ki omogočajo, da kognitivni razvoj poteka uspešno. Pomembno 

vlogo ima del možganov hypocampus, ki vpliva na spomin in uspešno učenje. Za uspešno 

delovanje potrebuje zadostne količine kisika. S starostjo količina prejetega kisika upada in 

posledično se zmanjšuje njegova funkcionalnost. Iz tu izhaja razlog, zakaj se s starostjo 

zmanjšuje sposobnost za učenje in dojemanje novih stvari (Serranoa in Klann, 2004). 

Kognitivni razvoj ima dolgo zgodovino v procesu poučevanja, opisovali so ga že številni 

avtorji. Začelo se je pri Darwinu z evolucijskim konceptom sposobnosti in inteligentnosti. Prav 

tako je bil razvoj zajet v psihometrični utemeljitvi psihologa Alfreda Bineta, ki se je ukvarjal s 

človeško inteligenco. Sperman ga je uporabil pri teoriji g-faktorja in številni drugi avtorji so ga 

uporabili pri utemeljevanju svojih teorij (Musek, 2012). 

Za nas je predvsem pomemben utemeljitelj teorije kognitivnega razvoja, psiholog Jean Piaget. 

V svojem delu je naredil veliko raziskav na področju zgodnjega učenja in poučevanja preko 

konkretnih izkušenj. Osredotočil se je na človeka in njegovo dojemanje v različnih starostnih 

obdobjih. Prav tako je raziskal, kako lahko kognitivni razvoj spodbujamo in kako lahko s tem 

vplivamo na posameznikovo uspešnost. Njegovo delo na tem področju je opisano v naslednjem 

poglavju. Iz njegove teorije so izhajali tudi številni drugi raziskovalci in utemeljili neopiagetovo 

teorijo o kognitivnem razvoju. 
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2.1 PIAGETOVA TEORIJA  

O Piagetu in njegovem delu na področju učenja in poučevanja smo pisali že v diplomskem delu 

(Luštek, 2015). V nadaljevanju bomo povzeli nekaj bistvenih dejstev. 

Jean Piaget (1896–1980) je bil švicarski psiholog in začetnik teorije, ki pravi, da je učenje 

aktiven proces. S svojimi delom je utemeljil teorijo kognitivnega razvoja posameznika, zato 

njegovo teorijo imenujemo kognitivizem. 

Kognitivizem je smer v izobraževanju, ki temelji na aktivni udeležbi posameznika v procesu 

učenja in poučevanja. Učenci gradijo svoje znanje na podlagi fizičnih in mentalnih izkušenj. 

Izkušnje in informacije iz okolja sprejemajo v že obstoječe miselne strukture (Clement in 

Battista, 1990). Glavni poudarek kognitivizma je na kognitivnem razvoju posameznika, ki je 

povezan s starostjo posameznika. 

Kognitivni razvoj se dogaja v času odraščanja, ob sprejemanju informaciji iz okolja. Ljudje ves 

čas osmišljamo dogajanje okoli sebe ter skladiščimo informacije. Na ta način spreminjamo 

mišljenje in gradimo svoje obzorje. Piaget je to utemeljil preko štirih dejavnikov, ki so med 

seboj v interakciji: biološka maturacija, aktivnost, socialne izkušnje in ekvilibracija (Woolfolk, 

2002). 

Kognitivni razvoj je ponazoril s štirimi stopnjami, skozi katere prehajamo ljudje v določenem 

starostnem obdobju. V prvi fazi, ki se imenuje senzomotorična faza (0–2 leti), je dojemanje 

sveta omejeno. Temelji predvsem na fizični interakciji posameznika (raziskovanje okolja z 

rokami ali očmi). Sledi predoperacionalna faza (2–7 let), kjer se inteligenca izraža preko 

uporabe simbolov. Razvita sta tudi domišljija in spomin, ni pa še razvita sposobnost smiselnega 

razmišljanja. V fazi konkretnih operacij (7–11 let) se že razvija inteligenca, ki se kaže preko 

logične in sistematične uporabe simbolov v navezi s konkretnimi objekti. V zadnji fazi, to je 

faza formalnih operacij (11 let–odraslost), je posameznik sposoben razmišljati o abstraktnih 

konceptih (Huitt in Hummel, 2003). 

V svojem delu pa je v ospredje postavil še dva procesa, ki sta po njegovem mnenju bistvenega 

pomena za otrokovo konstruiranje in rekonstruiranje informacij iz okolja in na podlagi tega 

gradnje inteligence. To sta akomodacija in asimilacija (Block, 1982).  

Asimilacija nastopi takrat, ko preko že obstoječega znanja poskušamo razumeti nove pojave. 

Že obstoječemu znanju dodajamo nove informacije in tako gradimo svoje znanje. Akomodacija 

pa nastopi, ko se srečujemo z novostmi, ki jih ne moremo povezati s tem, kar vemo ali znamo. 

Obstoječe znanje sicer lahko uporabimo, vendar moramo biti prilagodljivi in odprti za nove 

informacije (Woolfolk, 2002).  

Vendar ni asimilacije brez akomodacije in ni akomodacije brez asimilacije. Med njima obstaja 

neko ravnotežje, ki ga imenujemo ekvlibracija (Block, 1982). Šele skozi ta proces prihaja do 

sprememb v mišljenju in s tem do novega znanja (Woolfolk, 2002). 

Piaget je s svojim delom in raziskavami zelo veliko doprinesel k razumevanju učenja in 

poučevanja. Iz njegove teorije se je razvilo veliko pristopov, preko katerih naj bi bilo učenje 

učinkovitejše. Iz njegove osnovne teorije se je razvila tudi neopiagetova teorija o kognitivnem 

razvoju, ki jo bomo opisali v naslednjem poglavju. 
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2.2 NEOPIAGETOVA TEORIJA O KOGNITIVNEM RAZVOJU 

V prejšnjem poglavju smo opisali Piagetovo teorijo. Razširitev te je neopiagetova teorija. 

Piagetova teorija je imela zelo velik vpliv na področje učenja. Teorija zagovarja aktivno 

vključenost posameznika v proces učenja. Le preko lastnih izkušenj se tvorijo ustrezne 

kognitivne strukture. Učenec mora glede na svojo starost prejemati ustrezne izkušnje in 

informacije iz okolja. 

Vendar so nekateri psihologi, pedagogi in raziskovalci na področju učenja in poučevanja začeli 

kritično gledati na to teorijo. Zastavljali so si sledeča vprašanja: Ali je teorija res ustrezna? Ali 

razvoj res poteka v tovrstnih fazah in zaporedju? Ali res vsi v določeni starosti preidejo skozi 

te faze? 

Na tem področju so posledično naredili kar nekaj raziskav, preko katerih so avtorji ugotovili, 

da ima Piageteva teorija pomanjkljivosti (Forough Ameri, 2015): 

1) Kritiki trdijo, da je Piaget podcenjeval otrokove sposobnosti s tem, ko je uporabljal 

abstraktne izraze in dajal zahtevne naloge. Raziskovalci so ugotovili, da so lahko otroci 

uspešni pri enostavnejših oblikah nalog, ki zahtevajo enake veščine. 

2) Piageteva teorija predvideva, da imajo vsi otroci glede na fazo, v kateri se nahajajo, 

enako razmišljanje. Z drugimi besedami, predšolski otroci pri vseh kognitivnih nalogah 

nastopajo enako. Raziskovalci na tem področju pa so dokazali, da se otroci medsebojno 

zelo razlikujejo po načinu razmišljanja pri enakih nalogah. 

3) Piaget je menil, da bi bili pri poučevanju zahtevnejših konceptov pri otrocih neuspešni. 

Raziskovalci so ugotovili, da se v nekaterih primerih otroci pogosto naučijo 

zahtevnejših konceptov, če jim damo sorazmerno kratka navodila. Raziskovalci menijo, 

da so učenci veliko kompetentnejši, kot je predvideval Piaget. Predvsem v praktičnem 

znanju. 

4) Piageteva teorija se pri svojem obravnavanju ne osredotoča na kulturno in družbeno 

okolje, iz katerega prihaja otrok. Piaget je spregledal, da je dojemanje odvisno tudi od 

okolja, iz katerega posamezniki izhajajo.  

Različni avtorji so se začeli poglabljati v njegovo teorijo in poskušali raziskati vidike, ki jih je 

Piaget raziskal. Z določenimi deli teorije o kognitivnem razvoju so se strinjali, vendar so glede 

na lastne raziskave prišli tudi do nekaterih drugačnih ugotovitev. Kar nekaj raziskav je 

pokazalo, da določeni dejavniki, kot so spomin, komunikacija ter zmožnost razumevanja nalog 

in procedur, vplivajo na uspešnost posameznika v vseh starostih (Demetriou, 2006). To pa 

pomeni, da kognitivni razvoj ni vezan na določeno starostno obdobje, temveč na izkušnje 

posameznika. Iz tega se je razvila neopiagetova teorija. 

V nadaljevanju bomo predstavili nekaj avtorjev, ki so na različne načine utemeljevali 

neopiagetovo teorijo. Vsem je skupno to, da so se opirali na Piagetovo teorijo. Verjeli so, da 

združevanje konceptov te teorije in metod za uspešno pomnjenje, razumevanje in uporabo 

informacij vodi do boljše teorije kognitivnega razvoja. Osredotočili so se na zaporedje glavnih 

faz kognitivnega razvoja po Piagetu in sprememb, do katerih prihaja pri prejemanju informaciji 

iz okolja (Demetriou, 2006). 

Juan Pascual – Leone je kognitivni razvoj opisoval preko zmožnosti procesiranja informacij. 

Zagovarjal je dejstvo, da to vpliva tako na prehod med posameznimi fazami kot na individualne 

razlike v razvojni stopnji. Menil je, da so misli organizirane kot dvostopenjski model. Na prvi 

stopnji so tihi operatorji, ki določajo, koliko informacij lahko posameznik sprejme, shrani in 
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obdela. Na drugi stopnji so subjektivni operatorji, ki urejajo sprejete informacije in omogočajo, 

da jih lahko uporabimo v določeni situaciji (Demetriou, 2006).  

Robbie Case je izhajal iz Pascualove teorije. Tudi on je zagovarjal dvostopenjski model 

organiziranja misli. Vendar je v svoji teoriji dodal še nekaj dejavnikov, ki vplivajo na kognitivni 

razvoj, a je te Juan Pascual Leone zanemaril. Case je analiziral mentalne strukture kot sisteme, 

ki so ciljno usmerjeni v reševanje problemov. Gre za nadzorne strukture, ki tvorijo strategije, 

da v določenem zaporedju pridemo do zastavljenih ciljev. Nadzorne strukture vsebujejo tri 

komponente:  

1) prikaz problemske situacije;  

2) ugotavljanje, kaj je naš cilj in kakšni so pogoji pri reševanju problemov;  

3) sestavljanje strategije za reševanje problemov.  

Prav tako je trdil, da gre posameznik v tem procesu skozi štiri stopnje. Te pa sovpadajo 

s Piagetovimi fazami razvoja (Demetriou, 2006). 

Z neopiagetovo teorijo se je ukvarjal tudi Graeme S. Halford, ki je trdil, da ljudje različno 

razumejo sprejete informacije in uporabijo različne strategije za reševanje problemov 

(Demetriou, 2006).  

Z vidika začetnikov programiranja je najpomembnejši Lister oziroma njegovo delo na tem 

področju, ki je opisano v nadaljevanju. 

2.3 NEOPIAGETOVA TEORIJA IN PROGRAMIRANJE 

Matematika in logika sta učencem že od nekdaj povzročali težave. Na tem področju je bilo 

izvedenih že veliko raziskav. Manj pa je znano, zakaj in kje se pojavljajo težave na področju 

učenja programiranja (Teague, 2014).  

Lister (2011) je v svojem delu hipotetično opisal obnašanje študentov pri učenju programiranja 

po posameznih fazah neopiagetove teorije. Na tak način je razložil, da je učenje programiranja 

povezano s predznanjem in izkušnjami. Je eden izmed prvih, ki je v svojem delu navedel, da je 

ta teorija primerna za opisovanje kognitivnega razvoja programerjev začetnikov (Teague, 

2015). 

Faze neopiagetove teorije imajo enako poimenovanje kot faze Piagetove: senzomotorična faza, 

predoperacijska faza, faza konkretnih operacij in faza formalnih operacij. Pravzaprav so 

izpeljane iz njegove teorije, saj, kot smo že povedali, gre zgolj za razširitev. Pri neopiagetovi 

teoriji faze niso povezane s starostnim obdobjem, temveč temeljijo na izkušnjah učencev in 

njihovi zmožnosti abstraktnega razmišljanja (Lister, 2011). 

V prvi fazi kognitivnega razvoja, v senzomotorični fazi, ima začetnik predvsem težave s 

sledenjem kode in izvajanjem programa. V naslednji fazi, predoperacijski, se zaveda svojih 

začetnih napak in lahko sledi kodi z več natančnosti. Vendar v tej fazi še ne more razmišljati o 

namenu kode, prav tako ne vidi odnosa med posameznimi deli kode. Pri reševanju uporablja 

induktivno sklepanje, ki temelji na vhodno-izhodnih parih, in s tem ugotovi izid izvajanja kode. 

V fazi konkretnih operacij je učenec sposoben razmišljati o celoti kode in ne zgolj posameznih 

delih. V fazi formalnih operacij pa ima učenec sposobnost razumevanja konceptov 

reverzibilnosti in tranzitivnosti. Ko učenec dopolni to fazo, lahko razmišlja o kodi sistematično, 

konsistentno in logično. Razume in uporablja lahko abstraktno razmišljanje in samostojno 

ustvarja kompleksne programe. Vsak posameznik napreduje skozi faze različno hitro (Teague, 

2014).  
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2.4 FAZE NEOPIAGETOVE TEORIJE O KOGNITIVNEM 

RAZVOJU in UČENJE PROGRAMIRANJA 

Zagovorniki neopiagetove teorije trdijo, da zmožnost abstrakcije ni povezana z biološko 

zrelostjo, temveč je posledica povečanje zmožnosti delovnega (kratkotrajnega) spomina. Znano 

je, da ima delovni spomin zelo majhno kapaciteto – sedem plus/minus dve enoti (Miller, 1956, 

v Lister, 2011). Vendar si lahko ljudje kljub temu zapomnimo več podatkov. Če imamo 

določene pojme že shranjene v dolgoročnem spominu, jih lahko prenesemo v kratkoročni 

delovni spomin kot celoto, ki tam šteje kot ena enota. Na ta način prikličemo že znane 

informacije, njim pa dodamo nove pojme. Tako združujemo manjše enote v večje in bolj 

smiselne celote (Lister, 2011).  

V nadaljevanju bomo opisali stopnje neopiagetove teorije v procesu učenja programiranja, kot 

jih je opisal Lister (2011) v svojem delu. Pri svojem delu in raziskavi se je navezoval tudi na 

taksonomijo SOLO ter preko nje iskal odnose med neopiagetovo teorijo in programiranjem: 

 SENZOMOTORIČNA FAZA 

Je prva faza v kognitivnem razvoju. V tej fazi se posamezniki srečujejo z novimi 

informacijami iz okolja in jih poskušajo v čim večji količini shraniti v svoj spomin.  

 

Uporaba programskega jezika na tej stopnji je omejena. Raziskave so pokazale, da je 

zmožnost natančnosti sledenja kodi na tej stopnji zelo majhna. Ker je zmožnost natančnosti 

pri sledenju kodi majhna, imajo učenci težave pri reševanju nalog in posledično ne morejo 

razumeti kode kot celote (Philpott, Robbins in Whalley, 2007, v Lister, 2011). Učenci 

razumejo posamezen del kode in na podlagi tega lahko rešujejo preproste naloge. 

 

 PREDOPERACIJSKA FAZA 

Z neopiagetove perspektive večina začetnikov začne s to fazo razmišljanja (Teague, 2015). 

V tej fazi posamezniki lahko sledijo kodi ter določijo vrednost spremenljivke, ko pridejo do 

konca. Ne prepoznajo, v kakšnem odnosu so posamezni deli kode, prav tako še ne razberejo 

abstraktnega pomena kode (Gluga, Kay, Lister in Teague, 2012). 

Razmišljanje na tej stopnji še ni sistematično. Posamezniki se lahko osredotočajo zgolj na 

en objekt, niso še zmožni povezovati v celoto. Če pogledamo z neopiagetove perspektive, 

je razlog za to v tem, da nimajo še dobro usvojenih pojmov. Delovni spomin je 

preobremenjen z novim pojmi in informacijami, ki jih prejemajo iz okolice. Na tej stopnji 

še ne povezujejo novih informacij z enotami v dolgoročnem spominu, temveč se nove enote 

organizirano nalagajo vanj. Pri reševanju uporabljajo induktivno sklepanje. Na podlagi 

vhodno-izhodnih enot pridejo do rešitve (Lister, 2011).  

Tako jim v primeru naslednje naloge ni treba razumeti vseh konceptov, vendar kljub temu 

lahko odgovorijo pravilno. V primeru, da bi naloga vsebovala več podatkov, pravilnega 

odgovora ne bi znali poiskati (Gluga idr., 2012).  
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int a = 3; 

int b = 7; 

int c = 0; 

int tab [] = {1,6,5,2,3}; 

 

for (int i = 0; i < tab.length; i++){ 

   if (tab[i] > a && tab[i] < b){ 

           c++; 

   } 

} 

Slika 1: Primer naloge: Predoperacijska faza (Gluga idr., 2012). 

 FAZA KONKRETNIH OPERACIJ 

Na tej stopnji imajo posamezniki še slabše razvito abstraktno razmišljanje. Slednje je 

omejeno na znane, konkretne primere in ne na hipotetične situacije (od tukaj tudi ime 

»konkretnih«) (Gluga idr., 2012). Prav tako še nimajo dobro izostrenih veščin za 

prepoznavanje, razvrščanje in kategoriziranje problemskih situacij.  

Postopoma začenjajo razumeti odnose med posameznimi deli kode. Vendar imajo zaradi 

slabše organiziranosti težave pri reševanju problemov (Teague, 2015).  

Učenci na tej stopnji imajo že usvojene osnovne pojme. Temeljne informacije za nadaljnje 

učenje so shranjene v dolgoročnem spominu. Ko pride do novih situacij, posameznik 

poskuša te povezati z že znanimi dejstvi. K znanim stvarem dodaja nove informacije in tako 

nadgrajuje svoje znanje. 

 

Posamezniki v fazi konkretnih operacij imajo razvite naslednje sposobnosti (Lister, 2011): 

 Konzervacije: Zmožnost učenca, da naredi preproste spremembe v kodi, 

tako da se lastnosti programa ohranjajo.  

 Tranzitivnosti: Zmožnost sklepanja, če sta A in B ter A in C v nekem odnosu, 

je tudi med B in C isto odnosno razmerje. Z drugimi besedami, posameznik 

lahko razmišlja o odnosih med posameznimi deli celote oziroma programa. 

 Reverzibilnosti: Zmožnost razmišljanja o kodi kot o celoti.  

 

 FAZA FORMALNIH OPERACIJ 

To je stopnja najvišje zmožnosti razmišljanja pri človeku. Pripisujejo jo ljudem na 

univerzitetni ravni. Na tej stopnji je abstraktno razmišljanje visoko razvito. Posameznik pri 

reševanju problemov uporablja hipotetično in deduktivno sklepanje. Razmišljanje je 

logično, konsistentno in sistematično.  

Neopiagetova teorija pravi, da lahko posamezniki, ki se učijo programiranja, skozi te stopnje 

potujejo zelo hitro. Prav tako obstaja možnost, da katero izmed stopenj celo preskočijo. Torej 

gredo s predoperacijske faze direktno na formalno operacijsko fazo. Piagetova teorija nasprotno 

poudarja, da posamezniki zagotovo napredujejo preko posamezne faze in v določeni starosti 

dosežejo tisto, ki je predvidena za to starostno skupino.  
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2.5 PRIMERJAVA PIAGETOVE IN NEOPIAGETOVE TEORIJE 

Teoriji sta v določenih delih podobni, vendar je med njima tudi nekaj razlik. Knight in Sutton 

(2004) sta v svojem delu zapisala, da se neopiagetova teorija podrobneje osredotoča na odnos 

med učenjem in razvojem kot klasična Piagetova. Klasična Piagetova teorija se osredotoča na 

kognitivni razvoj posameznika med odraščanjem. Neopiagetova teorija pravi, da kognitivni 

razvoj ni povezan s starostjo, temveč z izkušnjami, ki jih človek dobiva. To je tudi bistvena 

razlika med obema teorijama (Gluga idr., 2012). 

Razlike, do katerih še prihaja med teorijama, so predstavljene v spodnji tabeli (Teague, 2015, 

str. 31): 

PIAGETOVA TEORIJA NEOPIAGETOVA TEORIJA 

Osredotočena je na kognitivni razvoj 

posameznika glede na starost. Glede na 

starost je posameznik umeščen v določeno 

Piagetovo fazo razvoja. 

Posameznik je umeščen v določeno 

Piagetovo fazo razvoja glede na izkušnje in 

znanje. 

Ljudje v določeni fazi po Piagetu 

uporabljamo isto sklepanje za vse 

kognitivne naloge (npr. matematika ali šah). 

Ljudje na različnih področjih uporabljamo 

različna sklepanja pri reševanju nalog.  

Obstajajo splošni testi, preko katerih lahko 

ugotovimo, na kateri stopnji se trenutno 

nahaja posameznik. 

Ni splošnega testa, ki bi pokazal, na kateri 

stopnji se trenutno nahaja posameznik. 

Predpisuje tipične starostne skupine za 

posamezno fazo, vendar raziskave kažejo, 

da obstajajo odstopanja glede na kulturo in 

dejavnike okolja. 

Čas, ki ga posamezniki preživijo v določeni 

fazi, se spreminja glede na njihovo 

zmožnost učenja in količino izkušenj, ki jih 

imajo s tega področja. 

Otroci preživijo daljše obdobje v eni fazi, 

preden dosežejo naslednjo fazo. 

Prehodi med fazami so lahko hitri, 

posamezniki lahko tudi preskočijo kakšno 

fazo. 
Tabela 1: Primerjava Piagetove in neopagetove teorije (Teague, 2015, str. 31). 

Neopiagetova teorija ponuja različne možnosti za opisovanje zmožnosti abstrakcije pri 

programerjih začetnikih (Lister, 2011). Zaradi pomembnosti na pedagoškem področju je 

pomembno, da se s to teorijo seznanijo tudi učitelji, ki niso strokovnjaki s področja 

računalništva. Na ta način bodo lahko ustrezno zasnovali potek učne ure in učenci bodo 

uspešnejši pri doseganju ciljev (Gluga idr., 2012). Poznavanje teorije omogoča, da pedagogi 

izberejo primerne tipe nalog. Učenci bodo s tem lahko dosegali veliko boljše rezultate in bili 

uspešnejši pri doseganju zastavljenih učnih ciljev iz učnega načrta. 
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3 RAČUNALNIŠKO RAZMIŠLJANJE 

Živimo v svetu, ki nas obdaja s produkti moderne tehnologije. Ena izmed posledic tehnološkega 

napredka je tudi možnost povezovanja z različnimi kulturami in njihovimi jeziki, kljub razdalji. 

Preko interneta se lahko povežemo z ljudmi na drugem koncu sveta. S povezovanjem z drugimi 

ljudmi širimo svoje obzorje in znanje. Med drugim tudi znanje tujega jezika. Učenje tujega 

jezika poteka hitro, če smo v stiku z njim in če smo pri učenju vztrajni. Začnemo z osnovami 

jezika in ga nadgrajujemo z zahtevnejšimi frazami.  

Učenje programskega jezika poteka podobno kot učenje kateregakoli svetovnega jezika, saj v 

obeh primerih pristopamo po korakih. Najprej se naučimo osnove, nato sledi spoznavanje 

zahtevnejših konceptov. Nekoliko kompleksnejši proces pa je učenje programiranja, saj v 

ozadju zahteva tudi zmožnost logičnega razmišljanja. Zato mora poučevanje tega potekati 

strukturirano, saj se v nasprotnem primeru lahko v določeni fazi učenja pojavijo težave, ki so 

posledica slabo usvojenih osnovnih konceptov. Med poučevanjem programiranja pri učencih 

razvijamo zmožnost logičnega razmišljanja in jih spodbujamo k razvijanju kreativnosti. Pri 

učencih razvijamo tudi način razmišljanja, ki jim omogoča uspešno reševanje problemov. 

Tovrstnemu načinu razmišljanja rečemo računalniško razmišljanje. 

Veščina računalniškega razmišljanja je zelo pomembna v procesu učenja programiranja. Kljub 

temu da programiranje ni dejavnost, ki bi se pojavila šele v 21. stoletju, za izraz računalniško 

razmišljanje tega ne moremo trditi. Izraz in opisovanje njegovega pomena se v pedagoškem 

procesu pojavljata šele v zadnjih nekaj letih. Prvič je ta izraz v svojih delih uporabil Papert leta 

1996 (Papert, 1996). Nato so ga začeli uporabljati tudi številni drugi avtorji. Sanz (2015) je 

navedel, da računalniško razmišljanje vključuje natančno analiziranje problemov. To ni zgolj 

pomembno pri kodiranju, ampak posamezniku omogoča, da lahko analizira in razume 

probleme, išče vzorce in najde rešitve. Veliko literature na področju računalniškega 

razmišljanja je podala tudi Wingova. Računalniško razmišljanje je definirala kot miselni proces, 

ki je vključen v oblikovanje problemov in njihovih rešitev, tako da so rešitve predstavljene v 

obliki, ki jo je mogoče izvajati z informacijsko procesnim agentom (Curzon, Dorling, Ng, Selby, 

Woollard, 2014).  

Kot je že navedla Wingova (2006) v svojih delih, je veščina računalniškega razmišljanja 

pomembna, saj usvojitev te veščine posamezniku omogoča, da je uspešen pri reševanju lažjih 

in zahtevnejših problemov. To vodi do sposobnosti snovanja kompleksnejših računalniških 

sistemov.  

Pomembnost računalniškega razmišljanja so raziskali tudi znanstveniki pri NSF (NSF – 

National Science Foundation). Menijo, da bi morali v kurikul vključiti čim več dejavnosti, 

preko katerih se razvija ta veščina. Pri tem pa izhajajo iz sedmih velikih idej računalništva 

(Grover in Pea, 2013):  

1) Računalništvo je kreativna človeška dejavnost; 

2) zmanjšanje števila abstraktnih podatkov vodi do uspešnega razumevanja in reševanja 

problemov; 

3) pridobljeni podatki in informacije olajšajo ustvarjanje novega znanja; 

4) algoritmi so orodja za razvijanje in izražanje rešitev računalniško zasnovanih 

problemov; 

5) programiranje je kreativen proces, katerega rezultati so zanimivi produkti (igre, 

aplikacije, interaktivne zgodbe, itd.); 
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6) digitalne naprave, računalniški sistemi in omrežja s svojim povezovanjem omogočajo 

hitrejši računalniški pristop pri reševanju problemov; 

7) računalništvo omogoča inovacije na drugih raznovrstnih strokovnih področjih. Med njih 

vključujemo naravoslovje, družboslovje, humanistiko, umetnost, medicino, tehniko in 

poslovne vede. 

Na podlagi zgornjih idej se je zahteva po dobro usvojeni veščini računalniškega razmišljanja 

razširjala in prenašala na različna področja. Pomaga pri soočanju s številnimi življenjskimi in 

kariernimi problemi in omogoča boljše razumevanje odnosa med ljudmi in stroji (García-

Peñalvo, Reimann, Tuul, Rees in Jormanainen, 2016). Je pomembno izhodišče za vse poklice, 

ne zgolj za tiste, ki so povezani z matematiko. Veščina računalniškega razmišljanja je vpeta v 

delo zdravnikov, odvetnikov, učiteljev, farmacevtov … Razlog je v tem, da se problemi 

pojavljajo tudi na drugih strokovnih področjih. Zagovorniki računalniškega razmišljanja trdijo, 

da obstajajo logični problemi, ki so koristni za poučevanje vseh učencev, ne zgolj tistih, ki so 

računalniško usmerjeni oziroma imajo namen nadaljevati v tej smeri. Računalniško 

razmišljanje ni zgolj reševanje problemov z računalnikom, ampak omogoča, da se prenesejo 

ideje s področja računalništva na resnične probleme (Bell, Alexander, Freeman in Grimley, 

2009). Uspešno reševanje problemov pa prinaša dobre rezultate na vseh področjih, k čemur v 

današnjem času stremimo. 

Potreba po veščini računalniškega razmišljanja na različnih področjih nam zelo nazorno 

prikazuje, kako širok pojem je računalniško razmišljanje. Kljub temu pa ga ne moremo 

natančno definirati. S poglobljenim pogledom vidimo, da gre pri računalniškem razmišljanju 

za sovpadanje različnih oblik razmišljanja, kot je zapisala Wingova (Wing, 2008). 

Računalniško razmišljanje je vrsta analitičnega razmišljanja. Podobno je matematičnemu 

razmišljanju, znotraj katerega razrešujemo matematično zasnovane probleme. Podobno je 

inženirskemu razmišljanju, znotraj katerega ustvarjamo velike, kompleksne sisteme in 

analiziramo rezultate. Podobno je znanstvenemu razmišljanju, znotraj katerega lahko 

dojamemo človeško inteligenco in razumemo človeško vedenje.  

Uspešno usvojena veščina računalniškega razmišljanja nam omogoča, da lahko analiziramo 

velike količine podatkov ter pridobljene rezultate uporabljamo pri nadaljnjem raziskovanju na 

različnih področjih. Ena izmed posledic produktov moderne tehnologije je tudi velika količina 

novih informacij, ki jih vsakodnevno prejmemo. Vse prejete podatke pa je treba analizirati in 

obdelati ter jih nato ustrezno razvrstiti. Preko veščine računalniškega razmišljanja razvijamo 

sposobnost množične obdelave podatkov. Dobljene podatke nato shranjujemo in tako gradimo 

novo znanje, ki ga nato uporabimo v ustrezni situaciji. Pridobljeno novo znanje vodi do tega, 

da se nam zastavljajo nova vprašanja in kritični pogled na že obstoječe ugotovitve raznovrstnih 

študij. Posledično si zastavljamo nova raziskovalna vprašanja, ki zahtevajo nove raziskave. 

Zastavljamo si nove cilje, ki jih poskušamo doseči, in ko pridemo do novih ugotovitev, lahko 

postavljamo nove teorije (Wing, 2008). Na tak način napreduje znanost in z njo tudi mi. 

Glede na to, da je pomembnost računalniškega razmišljanja v zadnjem času narasla, se 

postopoma kaže potreba po njem na različnih področjih. To vodi do izobraževalnega izziva, kar 

pomeni, da morajo učitelji zasnovati pouk tako, da bodo učenci lahko razvijali to veščino. 

Pedagoški delavci morajo posledično pripraviti učni načrt tako, da se v procesu učenja učencem 

približajo vsi koncepti računalniškega razmišljanja. 

Računalniško razmišljanje vsebuje različne koncepte. Pri poučevanju je pomembno, da 

učencem na prijazen način približamo te koncepte, da jih lahko uspešno usvojijo. 

Računalniško razmišljanje je osnovano na naslednjih temeljnih konceptih (Curzon idr., 2014): 
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 algoritmično razmišljanje; 

 evalvacija; 

 dekompozicija; 

 abstrakcija; 

 generalizacija. 
 

Pri poučevanju moramo pripraviti aktivnosti, preko katerih učenci usvojijo te koncepte. Poleg 

tega moramo pri pripravi učnega načrta paziti na spodaj navedene elemente, ki so njihovi 

sestavni deli in preko katerih pri učenju razvijamo veščino računalniškega razmišljanja (Grover 

in Pea, 2013): 

 abstrakcija in vzorec posplošitve; 

 sistematično procesiranje podatkov; 

 simbolni sistem in predstavitev; 

 rekurzivno, vzporedno in zaporedno razmišljanje; 

 razumevanje pogojnih stavkov; 

 razhroščevanje in odkrivanje sistematičnih napak. 

Pri poučevanju, skozi katerega želimo učencem približati koncepte računalniškega 

razmišljanja, moramo biti iznajdljivi in uporabljati različne aktivnosti. Pri tem moramo biti 

pazljivi, da se učenci ne naučijo zgolj postopkov, temveč razumejo koncepte, preko katerih so 

prišli do rešitve.  

Poučevanje mora potekati aktivno in mora vsebovati motivacijske elemente. Predvsem je 

motivacijska nota pomembna pri začetnikih, vendar ima učinke tudi pri starejših učencih. Pri 

poučevanju tako uporabljamo čim več vizualnih ponazoritev in animacij. V proces učenja 

moramo vpeti tudi čim več konkretnih primerov in konkretnih pripomočkov. Tako učencem 

omogočamo, da tudi sami poskušajo in raziskujejo. Učenci pri tem uporabijo različna čutila, 

preko katerih še bolj ponotranjijo snov. Posledično je gradnja kognitivnih struktur 

učinkovitejša. 

Kot smo že napisali, je računalniško razmišljanje v zadnjem času izredno spremenilo tok učenja 

in poučevanja na vseh področjih. Veščina se je razširila na različna področja in ne zgolj na 

računalništvo, čeprav v korenu nosi ime računalniško. Zaradi njenega pomena jo posledično 

poskušamo čim bolj implementirati v učne načrte pri vseh predmetih. Pri tem ne uporabljajo 

vedno imena računalniško razmišljanje, vendar učni načrti vsebujejo vedno več komponent, 

katerih cilj je reševanje različno zasnovanih problemov. Če vzamemo primer iz učnega načrta 

za biologijo, je eden izmed operativnih učnih ciljev: sposobnost za prepoznavanje kompleksnih 

problemov in njihovo reševanje (tudi z interdisciplinarnim pristopom) ter znanstven način 

razmišljanja (Vilhar idr., 2011).  

Pomembnost usvajanja te veščine je vplivala na že obstoječe učne načrte pri predmetu 

računalništvo tako v svetovnem kot tudi slovenskem merilu, ki so se v skladu z novostmi tudi 

spremenili. Do sprememb in novosti je prišlo tudi v Sloveniji. S šolskim letom 2014/2015 je 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport uvedlo neobvezni izbirni predmet računalništvo 

v drugi triadi osnovne šole, katerega namen je, da se učenci srečajo z osnovnimi koncepti 

programiranja in razvijajo veščino računalniškega razmišljanja.  

4 ZGODNJE POUČEVANJE RAČUNALNIŠTVA  

Uporaba računalnika v vsakdanjem življenju in pri delu je danes nekaj povsem normalnega. Še 

pred manj kot dvajsetimi leti pa temu ni bilo tako. Večina ljudi, ki pred tem porastom uporabe 
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digitalne tehnologije računalnikov niso uporabljali, se je z računalnikom seznanila zaradi 

njegove uporabe na delovnem mestu. Ti ljudje so se naučili nekaj postopkov, ki jih uporabljajo 

pri svojem delu. Nikoli pa se niso poglobljeno podali v raziskovanje ostalih funkcij, ki jih 

računalnik kot naprava nudi, in procesov v ozadju, ki omogočajo delovanje računalniških 

programov. Večinoma so zgolj pasivni uporabniki. Pri starejših ljudeh brez njihove 

samoiniciative ne moremo narediti sprememb, lahko pa to naredimo pri učencih, ki se šele 

srečujejo z računalnikom in vsem, kar nam ponuja svet digitalnih tehnologij. Pomembno je, da 

otroke že zgodaj seznanimo s pomembnimi koncepti in jim s tem omogočamo, da niso le pasivni 

uporabniki produktov moderne tehnologije, temveč da tudi poznajo in razumejo procese v 

ozadju.  

V slovenskem šolskem sistemu imamo izbirni predmet iz računalništva uveljavljen že nekaj 

časa. Je naravoslovno-tehnični predmet, pri katerem učenci spoznavajo osnovne zakonitosti 

računalništva in pridobijo temeljna znanja računalniške pismenosti. Izbirni predmet lahko 

učenci izberejo v tretjem triletju, to je v sedmem, osmem in devetem razredu. Vsako leto je na 

vrsti eno tematsko področje: urejanje besedil, računalniška omrežja in multimedija. 

»Pri izbirnem predmetu računalništvo – urejanje besedil pridobijo učenci in učenke osnovna 

znanja, ki so potrebna za razumevanje in temeljno uporabo računalnika, pri predmetu 

računalništvo – računalniška omrežja in multimedija pa se ta znanja spiralno nadgradijo, 

poglobijo in razširijo« (Batagelj idr., 2002, str. 5).  

Znotraj tega izbirnega predmeta se učenci srečujejo predvsem z orodji za obdelavo besedil, 

tabel in grafov. Učijo se narediti slikovne predstavitve, animacije in filme ter oblikovati 

fotografije in spletne strani. V učnem načrtu je med tematskimi sklopi tudi programiranje, 

vendar spada med dodatne vsebine, zaradi česar veliko učiteljev tega tudi ne obravnava ali pa 

učencem na hitro predstavi nekaj osnovnih pojmov. Dejstvo je, da je to zelo pomembno 

tematsko področje. Mnenje številnih strokovnjakov s tega področja je, da bi bilo treba korenito 

spremeniti učni načrt, predmet računalništvo pa v šolskem sistemu uveljaviti veliko prej. 

Demšar je zapisal: »Oblikovanje besedil sodi v pouk slovenščine (če že), risanje s paintom v 

likovnega (če že) in preglednice v matematiko (če že, vendar najbrž ne). Računalništvo je nekaj 

drugega. Računalništvo so koncepti, je način razmišljanja, način formaliziranja in reševanja 

problemov. Znanje računalništva ne pomeni vedeti, katera ikona naredi kaj in kako velike 

morajo biti črke na prosojnicah. Računalništvo je veda, ne veščina« (Demšar, 2012).  

V mnogih nacionalnih kurikulih so naredili na področju poučevanja programiranja spremembe 

že veliko prej, kot smo jih v Sloveniji. Dejstvo je, da se učenci preko učenja programiranja učijo 

uspešno reševati zastavljene probleme. Zahteve in potrebe gospodarstva se v zadnjem času 

spreminjajo. Veliko več je moderno zasnovanih tehnoloških naprav, ki jih uporabljajo 

vsakodnevno na mnogih delovnih mestih. Posledično je tudi več povpraševanja po kadrih, kjer 

je zahtevano znanje iz programiranja. Zato so nekaj sprememb naredili tudi v slovenskem 

šolskem sistemu.  

4.1 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET RAČUNALNIŠTVO V 

DRUGI TRIADI OSNOVNE ŠOLE 

Namen predmeta je učence seznaniti s temeljnimi računalniškimi koncepti in procesi. 

»Učenci se pri računalništvu seznanjajo s tehnikami in metodami reševanja problemov in 

razvijajo algoritmičen način razmišljanja, spoznavajo omejitve računalnikov in njihov vpliv na 

družbo. Način dela pri predmetu spodbuja ustvarjalnost, sodelovanje in poseben način 

razmišljanja ter delovanja. S spoznavanjem računalniških konceptov in razvijanjem 
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postopkovnega načina razmišljanja učenci pridobivajo znanja, spretnosti in veščine, ki so 

veliko bolj trajni kot hitro razvijajoče se tehnologije. Ta znanja so neodvisna od tehnologij. 

Znanja, ki jih pridobijo učenci pri tem predmetu, so prenosljiva ter uporabna na vseh področjih 

človeških dejavnosti. Učencem bodo koristila tudi pri drugih predmetih in v poznejšem 

življenju. Ta znanja, spretnosti in veščine so del digitalne pismenosti v evropskem referenčnem 

okvirju osmih ključnih kompetenc« (Krajnc idr., 2013, str. 4).  

Predmet pokriva različne tematske sklope in omogoča razvijanje veščine računalniškega 

razmišljanja. V nadaljevanju bodo predstavljeni posamezni tematski sklopi. Znotraj tematskih 

sklopov se zahtevnost porazdeli preko treh šolskih let. Učenci postopoma preko različnih okolij 

spoznavajo koncepte. Začnejo pri lažjih in prehajajo na zahtevnejše (Krajnc idr., 2013): 

 Algoritmi: Znotraj tega tematskega sklopa se učenci seznanijo s pojmom algoritem. Preko 

primerov spoznajo, kaj je algoritem, ter ga ponazorijo na vsakdanjih problemih. Naučijo 

se ga uporabiti pri opisovanju preprostih opravil, pri čemer uporabijo diagram poteka. Prav 

tako se naučijo slediti že zapisanemu algoritmu. V nadaljevanju se srečajo tudi s 

konceptom zanke in vejitve. Spoznajo pojem podprogramov in se naučijo povezovati 

posamezne algoritme v zaključeno celoto. Naučeno znanje uporabijo pri reševanju 

problemov. Naučijo se kritično presojati ustreznost algoritmov ter poiskati 

najustreznejšega glede na dana merila. Učenci se spoznajo tudi s ključnimi algoritmi za 

urejanje podatkov.  

 Programi: Učenci postopoma iz algoritma preidejo na pojem program. Naučijo se slediti 

izvajanju tujega programa in se srečajo s pojmom spremenljivke in konstante. Naučijo se 

slediti programu in izpisati vrednosti spremenljivke med izvajanjem programa. Seznanijo 

se z različnimi podatkovnimi tipi, logičnimi operatorji in se jih naučijo uporabljati pri 

pisanju programov. Naučijo se tudi uporabiti pogojni stavek in izvesti vejitev. 

 Podatki: Učenci se spoznajo s pojmoma podatek in informacija. Spoznajo se tudi z 

dvojiškim številskim sistemom, načinom kodiranja podatkov in načinom predstavitve 

določenih podatkov ter odnosi med njimi (dvojiška drevesa in grafi). Seznanijo se s 

stiskanjem podatkov (z izgubami in brez izgub) in pomembnostjo varovanja osebnih 

podatkov. 

 Reševanje problemov: Učenci se naučijo uporabiti različne strategije za reševanje 

problemov. Spoznajo se s fazami reševanja problemov in se naučijo iskati podatke, ki so 

pomembni za reševanje določenega problema. Naučijo se razdeliti problem na 

podprobleme ter izdelati učinkovit načrt, preko katerega se lahko realizira rešitev.  

 Komunikacija in storitve: Učenci spoznajo računalniška omrežja in njihove glavne 

storitve. Seznanijo se z različnimi iskalnimi strategijami v iskalnikih in omejitvami pri 

uporabi najdenih informacij preko spleta.  

4.2 ZGODNJE POUČEVANJE PROGRAMIRANJA 

4.2.1 ZAKAJ ZGODNJE POUČEVANJE PROGRAMIRANJA 

Zgodnje učenje je izrednega pomena. Služi kot priprava za učinkovito izobrazbo, spodbuja 

socialne interakcije in omogoča učinkovit razvoj delovne sile na različnih gospodarskih 

področjih. Zgodnje poučevanje tudi nauči učence sprejemati odgovornost in vodi k zavedanju 

o pomembnosti aktivnega učenja. 
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Če omogočimo učencem dober začetek, je veliko manj tveganja, da bo šlo pozneje kaj narobe. 

V nasprotnem primeru imajo učenci pozneje težave pri razumevanju konceptov, ki jih v fazi 

zgodnjega učenja veliko hitreje dojamejo (Ball, 1994). 

Ravno zaradi tega stremimo k zgodnjemu poučevanju na različnih področjih, med drugim tudi 

na področju računalništva oziroma programiranja. 

Na tem področju se ponuja vprašanje, katera je ustrezna starostna meja za začetek poučevanja 

programiranja. 

Splošno je znano, da je učenje jezikov treba začeti čim bolj zgodaj. Podobno je pri učenju 

programiranja in programskih jezikov, saj gre zgolj za še en jezik. »Programiranje prinese 

mlajšim otrokom bogate zmožnosti za razvoj jezika in usvajanje znanja na podlagi učenja iz 

napak« (Jacobson, 2016). Tudi učenje pisanja črk in besed se začne že zgodaj. Resnick (2013) 

pa vidi kodiranje kot razširitev oziroma »podaljšek« pisanja. Zmožnost pisanja kode omogoča, 

da napišeš nove stvari, kot so interaktivne zgodbe, igre, animacije in simulacije. Torej naj bi se 

učenci učili programirati takrat, ko se učijo pisati. 

Razširjeno je tudi dejstvo, da ni zdravo preveliko časa preživeti pred računalniki. Priporočljivo 

naj bi bilo dve uri na dan, ampak novejše raziskave na tem področju to mejo še znižujejo. 

Prekomerna uporaba računalnikov vodi do premalo fizičnih aktivnosti, izpostavljenost 

računalniškim ekranom pa vodi do težav z vidom, kar posledično vodi do psiholoških težav 

(Hamer, Stamatakis in Mishra, 2009). Vendar ni nujno, da učenje poteka ravno preko tovrstnih 

kanalov. Obstaja ogromno aktivnosti brez računalnika, preko katerih lahko spodbujamo 

zgodnje učenje računalništva. 

Torej ni natančnega odgovora na vprašanje o primerni začetni starosti programiranja. Vendar 

tako kot zgodnje poučevanje ostalih stvari ima tudi zgodnje poučevanje programiranja svoje 

prednosti. 

Zgodnje poučevanje programiranja nudi veliko prednosti. Kot že navedeno, se na ta način 

ustvarja delovna sila za prihodnost. Prav tako se pri posamezniku na ta način razvijajo 

intelektualne sposobnosti in življenjske spretnosti. V ospredju je namreč učenje na podlagi 

reševanja problemov, kar je izrednega pomena v današnjem času. Različne panoge stremijo k 

uporabi »pametnih« strojev, ki sledijo podanim ukazom. Ukaze pa lahko podamo v 

programskem jeziku, katerega sintakso in semantiko moramo obvladati, da napišemo čim 

optimalnejšo rešitev za iskani problem.  

Ravno zato se je programiranje kot obvezen predmet umestilo v veliko šolskih učnih sistemov 

po svetu. Na tovrstne odločitve je vplivalo zavedanje, da lahko z znanjem predmeta 

omogočamo kompetentnost učencev, vplivamo na njihovo samopodobo in dobimo nove 

inovatorje. Poleg zgoraj naštetih lastnosti pa je CODE.org organizacija navedla v nadaljevanju 

opisane lastnosti, ki jih posameznik dobi, če zgodaj pristopi k učenju programiranja. 

Organizacija Code.org (https://code.org/) promovira idejo, da bi morali imeti vsi učenci 

priložnost za učenje računalništva in s tem programiranja. Spodbudo imajo s strani osebnosti, 

ki imajo velik vpliv na svet tehnologije. Navedli so spodaj opisane razloge za zgodnje 

poučevanje na tem področju. 

 

Digitalna inteligenca ali »DQ«: je sklop socialnih, emocionalnih in kognitivnih zmožnosti, ki 

posamezniku omogočajo, da se sooči z izzivi in se prilagodi zahtevam digitalnega življenja. Te 

sposobnosti se lahko medsebojno izražajo na naslednjih osmih področjih (García-Peñalvo idr., 

2016): 



Anja Luštek   Magistrsko delo 

 

 

 16 

  

 Digitalna identiteta: sposobnost ustvarjanja in upravljanja lastne spletne identitete in 

ugleda. To vključuje zavestno zastopanje na spletu in odgovornost pri odločitvah, ki 

imajo kratkoročne in dolgoročne posledice. 

 

 Digitalna uporaba: sposobnost uporabe digitalnih naprav in medijev za potrebe zabave 

in učenja. Vključuje tudi posameznikovo sposobnost nadzorovanja ravnovesja med 

digitalnim in resničnim življenjem. 

 

 Digitalna varnost: sposobnost upravljanja s tveganji na spletu (spletno nasilje, 

navezovanje stikov). Prav tako je tu zajeta sposobnost zaznavanja ustreznih vsebin. 

Torej, da kritično presodimo neprimerne vsebine, ki spodbujajo nasilje, ter se jim 

izognemo. 

 

 Digitalna uporaba varnostnih parametrov: sposobnost zaznavanja nevarnih spletnih 

vsebin (Phising, virusi …). Pomeni tudi poznavanje ustreznih varnostnih programov in 

orodij, ki nas ščitijo pred raznimi virusi. 

 

 Digitalna čustvena inteligenca: sposobnost biti sočuten in graditi pozitivne odnose 

tudi v virtualnem svetu. 

 

 Digitalna komunikacija: sposobnost komunikacije in sodelovanja z ostalimi 

uporabniki digitalnih produktov. 

 

 Digitalna pismenost: sposobnost poiskati, evalvirati, utemeljiti, deliti in ustvariti 

vsebine, ki so ustrezne. Prav tako se navezuje na sposobnost reševanja problemov v 

sklopu računalniškega razmišljanja. 

 

 Digitalne pravice: sposobnost razumevanja legalnih pravic. Vključuje pravico do 

zasebnosti, intelektualne lastnine, svobode govora in zaščito pred sovražnim govorom. 

Televizija oddaja programe preko interneta. Ljudje ne kupujejo knjig, zemljevidov in ostalih 

stvari v tiskani obliki, saj je vse dostopno preko spleta. Prav tako lahko kupujejo preko spleta 

obleke, živila, razne pripomočke in celo zdravila. Digitalna oblika življenja se je razširila in ni 

več prisotna zgolj na službenem področju, ampak tudi v vsakdanjem življenju posameznika. S 

to razširitvijo je prišlo tudi do novih potreb ljudi (Crow, 2014).  

Ravno zaradi tega je še bolj izpostavljena potreba po učenju za tak način življenja. Pomembno 

je, da znamo uporabljati logiko, da znamo biti ustvarjalni in reševati probleme. Torej je težnja 

po učenju tovrstnih tem še večja. Vendar ni vedno enostavno. Na tej poti se posamezniki soočijo 

z raznovrstnimi težavami, ki so jim velika ovira in prepreka za doseganje ciljev. Težave 

zmanjšajo motivacijo in posledično nekateri celo obupajo. 

4.2.2 ZAKAJ IMAJO PROGRAMERJI – ZAČETNIKI TEŽAVE 

Začetniki v programiranju imajo lahko zelo veliko težav. Težave se pojavljajo tudi še po 

večletnem učenju. Predvsem so to težave pri napovedovanju izhodov, napovedovanju, v kakšen 

vrstnem redu se bodo izvajali ukazi, ter pisanju in razhroščevanju programske kode, ki rešuje 

nek problem (Pea, 1986). 

Perkins in Martin (1986) sta težave videla kot posledico »krhkega znanja«. Definirala sta štiri 

tipe krhkega znanja: 
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 Manjkajoče znanje: Gre za znanje, ki ga učenec nikoli ni pridobil ali ga je pozabil. 

 Negibno znanje: Učenci imajo znanje, vendar ga ne nadgrajujejo. Prav tako ne znajo 

pridobljenega znanja uporabiti v novih okoliščinah. 

 Napačno znanje: Gre za neustrezno uporabo znanja v novih situacijah. 

 Neutemeljeno znanje: Učenci se naučijo, vendar bolj po občutku. Ne poznajo pa pravil, 

ki se nahajajo v ozadju. 

Pomembno je, da poskušamo odpraviti krhko znanje pri učencih, saj bo tako njihovo znanje 

dolgoročno in uporabno. Vendar če želimo biti uspešni pri odpravljanju težav, moramo tudi 

vedeti, iz kje težave izhajajo in kakšne so. 

Soloway (1986) je ugotovil, da je za učenje programiranja potrebno veliko vaje in ni dovolj le 

nekaj primerov. Težave imajo predvsem učenci, ki so imeli v začetni fazi učenja premalo 

podanih primerov, preko katerih so se lahko učili. Ta problem je opisal kot problem postopne 

izpopolnitve. Začetnikom so ob učenju predstavljeni zgolj osnovni primeri, katerih rešitve niso 

vedno ustrezno utemeljene. Posledično imajo težave pri zahtevnejših problemih in 

razdeljevanju teh na podprobleme. 

Težava pri začetnikih je tudi ustvarjanje napačnih predstav. Začetniki pri učenju programiranja 

uporabljajo metodo induktivnega sklepanja. Ko se srečajo z novostmi, poskušajo poiskati neko 

ustrezno razlago, s pomočjo katere utemeljujejo nov pojav (Clancy, 2004, v Teague, 2015). Na 

tak način poteka začetno učenje. Do težav prihaja, ker njihova razlaga ni nujno pravilna in s 

tem gradijo napačne miselne strukture. 

Težava je tudi v miselnosti začetnikov pri učenju programiranja. Mislijo, da ima računalnik 

moč interpretacije in lahko ugotovi namen programerja. Predstavljajo si, da ima računalnik 

enako inteligenco kot človek. Ravno zato začetniki poskušajo stopiti v stik z računalnikom na 

način, kot da se pogovarjajo s človekom (Teague, 2015). Tovrstno mišljenje povzroča, da imajo 

začetniki težave pri razumevanju koncepta spremenljivk. Spremenljivka v računalniškem svetu 

pomeni nek »naslov« v pomnilniku, kamor se shranjujejo vrednosti. Takoj ko spremenljivki 

oziroma lokaciji dodelimo novo vrednost, se stara izgubi. Prav tako spremenljivka dobi 

vrednost šele, ko se izvede določen del kode. Tega koncepta učenci na začetku še ne usvojijo 

in to povzroča težave pri razumevanju in njihovem nadaljnjem delu. Mislijo, da je računalnik 

sposoben ugotoviti predvideno vlogo spremenljivke zgolj na podlagi njenega imena v programu 

(Teague, 2015).  

Pea (1986) je ta pojav opisal kot »egocentrični hrošč«. Gre za mišljenje, da bo program točno 

sledil tistemu, kar smo si zamislili. Začetniki težko vidijo nejasnosti v kodi. Ne razumejo, da je 

treba računalniku podati zelo podrobna navodila, da pri izvajanju ve, kaj mora narediti. 

Prav tako je vzrok težave tudi nezavedanje, da imajo lahko besede različen pomen v 

pogovornem in računalniškem svetu. Težava se pojavi zaradi lingvističnega prenosa. Začetniki 

imajo napačne predstave v analogiji med človeškimi navodili in navodili pri programiranju (du 

Boulay, 1989, v Teague, 2015). Določene besede imajo različen pomen. Predvsem gre tukaj za 

pomen zank, ki jih v pogovornem jeziku uporabljamo drugače kot v programskem jeziku. 

V nadaljevanju bomo opisali težave, ki izhajajo iz napačnih predstav in razumevanja 

programerjev – začetnikov. 

4.2.3 KAKŠNE TEŽAVE IMAJO PROGRAMERJI – ZAČETNIKI  

Neopiaegetova teorija kognitivnega razvoja navaja, da se ne rodimo s sposobnostmi 

abstraktnega razmišljanja, temveč to postopoma razvijamo preko učenja in izkušenj. Na poti do 
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usvojenega znanja in veščin se srečujemo z raznimi težavami, ki so z uporabo ustreznega 

pristopa obvladljive. 

Vrste težav (Teague, 2015): 

 ZAPOREDNO IZVAJANJE: 

Začetniki imajo pogosto težave pri razumevanju koncepta zaporedja. Mislijo, da je 

računalnik tako hiter, da bere vse vrstice naenkrat in ne postopoma vrstice za vrstico. 

Pea (1986) je ta pojav označil kot »vzporednosti hrošč«. 

 
spr = 10 

if (spr == 15) : print 'Pozdravljeni' 

spr = 15 

Slika 2: Težave pri začetnem učenju programiranja: Primer 1 (Teague, 2015). 

V primeru zgornje naloge je vprašanje, kaj bo računalnik izpisal. Ker se pri izvajanju 

programa bere vrstice postopoma, se ne bo nič izpisalo. Vrednost spremenljivke ob 

nastopu pogojnega stavka je 10 in posledično se ne naredi izpisa. Začetniki mislijo, da 

se bo beseda »Pozdravljeni« izpisala na ekranu. Ne zavedajo se, da se vrednost 

spremenljivke spremeni šele v naslednjem koraku. 

 

Začetniki tudi mislijo, da računalnik lahko predvideva, kaj se bo zgodilo pozneje pri 

izvajanju kode. Pea (1986) je tovrstni pojav označil kot »ciljno usmerjen hrošč«. 

Pripravil je podoben primer naloge, kot je prikazana na Sliki 3. Nalogo je podal v 

reševanje učencem ter jim rekel, naj pri reševanju razmišljajo na glas. Kot rešitev naj 

narišejo to, kar bi izvedel program glede na podano kodo. 

 
def oblika (velikost): 

 if velikost == 10: 

     return 

 else 

     for i in range(4) : 

         forward(velikost) 

         right(90) 

Slika 3: Težave pri začetnem učenju programiranja: Primer 2 (Teague, 2015). 

Veliko učencev je v odgovoru predvidevalo, da se bo izrisala škatla velikosti 10. Tak 

odgovor so podali, ker niso upoštevali pogojnega stavka.  

 SPREMENLJIVKE: 

Spremenljivke so eden izmed prvih konceptov, s katerim se srečajo začetniki pri 

programiranju. So bistvenega pomena pri programiranju in so tudi eden izmed razlogov, 

zakaj imajo začetniki težave pri učenju tega. Pomembno je, da ta koncept učencem na 

začetku predstavimo na ustrezen način. Uporabljajo se različni pristopi. 

 

Učencem spremenljivke lahko predstavimo kot naslov v pomnilniku, kamor se 

shranjujejo vrednosti, ki jih določimo. Vendar tovrstna razlaga učencem povzroča 

težave, saj ne dojamejo, da se s spremembo vrednosti ne spremenijo tudi ime 
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spremenljivke, njena funkcionalnost in odnos do ostalih elementov v programu 

(Samurcay, 1989, v Teague, 2015). 

 

Drug način, ki je tudi pogost pri razlaganju spremenljivke, je analogija s škatlo. Škatla 

ima neko ime in hrani različne vrednosti. V enem trenutku lahko hrani zgolj eno 

vrednost. Vrednost lahko spremenimo, vendar se s tem ne spremeni ime škatle (Du 

Boulay, 1986).  

 

 

Slika 4: Koncept spremenljivke kot škatla za shranjevanje vrednosti ( https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CPT-

programming-variable.svg). 

 DODELJEVANJE VREDNOSTI: 

Dodeljevanje vrednosti spremenljivkam je tudi ena izmed večjih težav pri 

programiranju. Težava izhaja iz uporabe istih simbolov z različnimi pomeni pri 

matematiki in računalništvu. 

 

Kot je prikazano v spodnji tabeli, ima simbol »=« različen pomen pri računalništvu in 

matematiki (Teague, 2015): 

 

 

POMEN SIMBOLA »=« 

 

Matematični pomen 
a = b 

Pomeni, da imata a in b enako 

vrednost. 

Pomen v programskem jeziku Python 

a = b 

Pomeni, da smo spremenljivki 

a dodelili vrednost 

spremenljivke b. Oziroma da 

je vrednost na lokaciji a enaka 

b. 
Tabela 2: Pomen simbola »=«(Teague, 2015). 

  

Veliko zmede med začetniki prinese tudi spodnji zapis: 

a = a + 1 

 

Težave so predvsem zato, ker učenci niso predhodno razumeli zaporednosti izvajanja 

programa. Začetnikom ni ravno jasno, da spremenljivka na levi strani zapisanega stavka 

ni obravnavana enako kot spremenljivka na desni strani. Spremenljivka na levi strani 
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določa lokacijo, na desni pa vrednost spremenljivke. Posledično imajo težave tudi z 

razumevanjem, da a = 1 ni enako kot 1 = a (Du Boulay, 1986). 

Do težav pride tudi zaradi razlik med načinom branja in mentalnim modelom 

spremenljivk. Običajno beremo od leve proti desni, medtem ko se program v spodnjem 

primeru izvaja od desne proti levi. Spremenljivki a se priredi vrednost spremenljivke b; 

to pomeni, da se vrednost, ki je shranjena na naslovu b, prekopira na naslov a. 

Koda:                               a = b 

 

 

Beremo:                      a       =       b 

                             »a je dodeljena vrednost b« 

 

 

Mentalni model:           a       =       b 

                            »vrednost b je kopirana v a« 
Tabela 3: Interpretacija a = b (Teague, 2015). 

NIZI IN TABELE: 

Veliko težav se nanaša tudi na druge podatkovne strukture. Predvsem začetnikom 

povzročajo težave tabele kot celote in tudi posamezne celice v tabeli. Začetniki še 

nimajo ustvarjenih predstav, zato zamenjujemo tabelo s posamezno celico v tabeli. 

Težave imajo tudi pri definiranju vrednosti znotraj posamezne celice in klicanju 

vrednosti iz tabele. 

Tabele so pogosto predstavljene kot zaporedje škatel z vrednostmi. Včasih so prikazane 

horizontalno, včasih vertikalno. Težava se pojavi, ko delamo z večdimenzionalnimi 

tabelami. Učenci imajo težave z indeksi in s tem s premikanjem po tabeli (Du Boulay, 

1986). 

 

 

Slika 5: Tabele kot zaporedje škatel z vrednostmi (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CPT-programming-array.svg). 
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5 AKTIVNOSTI BREZ UPORABE RAČUNALNIKA 

Učenje programiranja za začetnike lahko poteka na različne načine. Pomembno je, da so 

posamezniki pri tem motivirani. Motivacijski element ima pomembno spodbujevalno vlogo, saj 

le tako učenci vztrajajo in s tem napredujejo. Kot je zapisala Marentič Požarnikova, motivacija 

»pomeni, da smo pripravljeni usmerjati svojo energijo v doseganje zastavljenih, tudi 

zahtevnejših ciljev in pri tem tudi vztrajati« (Marentič Požarnik, 2000). 

Eden izmed zastavljenih ciljev pri učencih je lahko tudi znati programirati. Zastavljen cilj jim 

lahko pomaga pri doseganju uspehov v programiranju. Pomembno je, da dobro usvojijo osnove 

in potem dograjujejo svoje znanje. Osnovno znanje jim omogoča, da lahko naredijo prehod med 

različnimi programskimi jeziki, ko se naučijo njihovo sintakso in specifične možnosti jezika. 

Učenje programiranja je le eden izmed načinov spodbujanja računalniškega razmišljanja pri 

učencih. Ni nujno, da vedno poteka preko računalnika. Učenje osnovnih pojmov lahko poteka 

tudi brez računalnika.  

Tim Bell, Mike Fellow in Ian H. Witten (2015) so pripravili aktivnosti, preko katerih se učenci 

lahko učijo koncepte računalništva z uporabo ugank, iger in »čarobnih« trikov. Ne glede na 

starost učencev računalništvo brez računalnika osvobodi učence ekranov in tipkovnic. 

Vključuje telesne aktivnosti, učence spodbuja, da se premikajo, tečejo in lovijo in na takšen 

način spoznavajo delovanje računalnika in procese znotraj njega. Učenci s tem razvijajo 

abstraktno razmišljanje, beležijo informacije iz okolja in razvijajo socialne veščine. Učitelji pa 

učencem omogočajo, da samostojno spoznavajo svet okoli sebe in sami pridejo do rešitev in 

znajo utemeljiti pridobljene ugotovitve. 

Uporaba aktivnosti brez računalnika je zelo učinkovita za gradnjo pravilnih predstav o 

računalništvu pri učencih. Otroci običajno uporabijo računalnik kot igračo oziroma kot orodje 

za igranje igric in ne kot predmet učenja. Z odstranitvijo računalnikov omogočamo, da so učenci 

sposobni razmisliti o pomembnih konceptih, ki se skrivajo za preprostim programiranjem. To 

so kompleksnost algoritma, stiskanje podatkov, grafični algoritmi in vmesniki (Bell idr., 2009). 

Tovrsten pristop so učitelji v zadnjem času dobro sprejeli. Eden izmed razlogov za to je tudi 

dejstvo, da ga je enostavno vključiti v učni proces. Ne zahteva veliko dodatnih pripomočkov, 

samo papir, prostor in učiteljevo iznajdljivost. 

V nadaljevanju bomo opisali dva primera aktivnosti, ki ju lahko uporabimo za poučevanje 

osnovnih konceptov programiranja. 
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5.1 AKTIVNOSTI NA KARIRASTEM PAPIRJU 

Aktivnosti na karirastem papirju so nastale v sklopu diplomskega dela (Luštek, 2015). Do 

aktivnosti lahko zainteresirani dostopajo na spletnem naslovu http://radirka.si/661/. V tem 

poglavju bomo opisali vsebino in namen aktivnosti. V poglavju IZVEDBA RAZISKOVANJA 

bomo predstavili aktivnosti podrobneje in opisali, kako smo glede na rezultate, dobljene v 

diplomskem delu, aktivnosti izpopolnili za izvedbo raziskave v okviru magistrskega dela. 

Kot že samo ime pove, gre za aktivnosti, kjer je osnovni pripomoček karirast papir. Učenci z ukazi 

upravljajo objekte v ravnini, ki je ponazorjena s karirastim papirjem. Karirast papir predstavlja 

mrežo kvadratov, po katerem učenci vodijo objekte od točke, ki je označena kot začetek, do točke, 

ki predstavlja cilj. Vodijo jih z ukazi, ki so navedeni na papirju poleg označene površine za gibanje 

objektov. 

 

Naloge se razlikujejo. Pri nekaterih nalogah je z ukazi zapisana pot, ki jo objekt naredi. Učenci 

upoštevajo zaporedje ukazov in na podlagi ukazov premikajo objekt po karirastem papirju. Pri 

pravilnem upoštevanju ukazov objekt pripeljejo do ustreznega cilja.  

 

Pri nekaterih nalogah pa morajo učenci sami zapisati zaporedje ukazov. Na karirasti ravnini imajo 

označeno pot, ki jo objekt naredi, in to pot morajo ponazoriti s podanimi ukazi. 

 

 
Slika 6: Primer aktivnosti na karirastem papirju. 

Z reševanjem nalog učenci bolje razumejo temeljne koncepte računalniškega razmišljanja: 

algoritmično razmišljanje, evalvacijo, abstrakcijo in generalizacijo.  

Učenci se naučijo brati ukaze v pravilnem zaporedju in upoštevati njihov pomen. Na podlagi 

tega pripeljejo objekt pravilno od začetka do cilja. Učenci se med izvajanjem aktivnosti naučijo 

samostojno napisati zaporedje ukazov za podani objekt. Naučijo se poiskati najoptimalnejšo 

pot ter njeno optimalnost tudi utemeljiti.  

Pri aktivnostih na karirastem papirju gre za nabor več aktivnosti, ki pokrivajo različne učne 

cilje. Znotraj posameznih aktivnosti so naloge. Vsaka aktivnost pokriva zastavljene učne cilje, 

preko nalog znotraj aktivnosti pa učenci usvajajo posamezne učne cilje. Aktivnosti so izdelane 

v skladu s semiotično lestvico (Kassboll, 1998). Usvajanje učnih ciljev poteka postopoma, tako 

kot pri učenju in poučevanju programiranja. Učni cilji so vzeti iz obstoječega učnega načrta za 

neobvezni izbirni predmet računalništvo v drugem triletju osnovne šole (Krajnc idr., 2013): 

 Učenec zna slediti izvajanju tujega programa. 

UKAZI 
KARIRASTA 
RAVNINA 

OBJEKT 

CILJ 

http://radirka.si/661/
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 Učenec zna sam napisati program. 

 Učenec prepozna in zna odpraviti napake v svojem programu. 

 Učenec zna odpraviti napake v tujem programu. 

 Učenec zna spremeniti program, da doseže nov način delovanja. 

 Učenec zna poiskati najoptimalnejšo rešitev. 

Znotraj aktivnosti so pokriti vsi zadani učni cilji. Učitelji pri poučevanju lahko naloge tudi po 

potrebi nadgrajujejo in prilagodijo glede na situacijo in posameznika. V raziskovalnem delu 

magistrskega dela pa smo omejili širino zastavljenih učnih ciljev. Preverjali smo zgolj tri učne 

cilje.  

Aktivnosti na karirastem papirju so motivacijsko zasnovane. Vsebujejo barvite objekte, ki so 

ponazorjeni z živalmi in zanimivimi predmeti. Motivacijski element je pri tovrstnih nalogah 

pomemben, saj učence spodbuja k individualnemu reševanju nalog in vztrajanju, dokler ne 

dosežejo cilja.  

Učenci naloge rešujejo samostojno. Ko pridejo do prvega cilja, gredo na naslednjega. Pri tem 

takoj dobijo povratno informacijo in na podlagi tega napredujejo skozi naloge. Eni napredujejo 

hitreje, drugi počasneje, vendar vsi pridejo do zastavljenega cilja. Zaradi načina dela med 

posamezniki ni tekmovalnosti in posamezniki se tako osredotočijo le na svoje delo in napredek. 

5.2 ROBOT TURTLES 

Robot Turtles je namizna igra. Več o igri, ki jo je zasnoval Dan Shapiro, si lahko preberete tudi 

na spletnem naslovu: http://www.robotturtles.com/. 

Igra vsebuje igralno desko in igralne karte. Gre za skupinsko igro. Igrajo jo lahko štirje igralci. 

Vsak izmed njih dobi želvico, ki ima svojo barvo (rdeča, zlata, vijolična in modra). Prav tako 

vsak igralec dobi karte z ukazi (levo, desno, naprej). Na igralno površino se nato postavijo 

diamanti in ovire. Naloga igralcev je, da čim prej pripeljejo želvo do diamanta svoje barve (torej 

vijolično želvo do vijoličnega diamanta). 

 

Slika 7: Ukazne karte (http://www.robotturtles.com/). 

  

http://www.robotturtles.com/
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5.3 PRIMERJAVA AKTIVNOSTI 

Namen obeh aktivnosti je na prijeten in zabaven način popeljati otroke v svet programiranja.  

Skupne lastnosti obeh aktivnosti: 

 KARIRASTA RAVNINA: Pri obeh aktivnostih nastopa karirasta ravnina (mreža 

kvadratov), po katerem se premika objekte. 

 UKAZI: Aktivnosti imajo ukaze z enakim pomenom (naprej, obrat v levo za 90°, obrat 

v desno za 90°). 

 UČENJE PREKO NAPAK: Pri obeh aktivnostih lahko učenci s poskušanjem pridejo 

do zastavljenega cilja in se preko napak učijo. Takoj ko izberejo ukaz, vidijo, kaj se bo 

zgodilo. Na podlagi tega lahko poskusijo še druge možnosti in izberejo tisto, ki se jim 

zdi ustreznejša. Na ta način se naučijo, da lahko napake tudi popravijo, če jih znajo 

poiskati. Naučijo se iskati lastne napake, kar je zelo pomembno tudi pri nadaljnjem 

programiranju. 

 ZAPOREDJE UKAZOV: Učenci pri obeh aktivnostih spoznajo, da je pomembno 

zaporedje ukazov (naprej, naprej, levo ni enako kot naprej, levo, naprej). To je 

bistvenega pomena za nadaljnji proces učenja programiranja. Nepravilno zaporedje 

ukazov te ne pripelje do pravilnega cilja. Da dosežejo želeni rezultati, morajo biti zelo 

natančni in pozorni pri pisanju in branju zaporedja ukazov. 

 NAČRTOVANJE PROGRAMA: Namen obeh aktivnosti je, da znajo učenci sestaviti 

pravilno zaporedje ukazov oziroma da znajo slediti pravilnemu zaporedju ukazov. Na 

ta način tvorijo prve programe (programirajo objekte). Načrtovanje je pomembna 

veščina za nadaljnja odkrivanja v svetu programiranja.  

 UČNI CILJI: Pri obeh aktivnostih so zastavljeni enaki učni cilji. Ti so v skladu z učnimi 

cilji neobveznega izbirnega predmeta računalništvo. 

Težko je definirati, katera izmed izbranih aktivnosti je ustreznejša za zgodnje poučevanje 

računalništva. Vsaka ima svoje prednosti in slabosti. Podrobnejšo analizo bomo naredili v 

raziskovalnem delu, kjer bomo primerjali pridobljene rezultate. Dejstvo je, da so si učenci med 

seboj različni. Nekateri si bolj zapomnijo, če pridejo do ugotovitev preko igre, spet drugi bolje 

delujejo, če naloge rešujejo individualno. Učitelji glede na poznavanje svojega razreda izberejo 

aktivnost, ki se jim zdi ustreznejša pri zastavljanju učnega procesa. 

Pri tem lahko upoštevajo še nekaj razlik, ki se nahajajo med aktivnostmi. 

Pri Robot Turtles učenci po karirastem polju premikajo želvico. Želvica ni v 3D-obliki, temveč 

je ponazorjena na kartici in jo premikajo po ravnini. Igra vključuje premikanje konkretnega 

objekta – želve na kartici – po igralni deski. Pri karirastem papirju konkretni objekti niso 

vključeni. Učenci imajo na mreži narisan objekt, ki ga morajo navidezno premakniti do cilja. 

Ker navidezno premikanje vključuje abstraktno razmišljanje, učenci na tej stopnji pa še nimajo 

zmožnosti tovrstnega razmišljanja, se lahko pri začetnikih uporabljajo različne strategije, ki 

učencem pomagajo in lajšajo prehod na navidezno premikanje objektov. Strategije so opisane 

v nadaljevanju. 

Razlika je tudi v metodi oziroma pristopu pri učenju oziroma reševanju problemov. Pri Robot 

Turtles gre za igro. Igro lahko igrajo štirje igralci. Vsak rešuje svoj problem, vendar lahko na 

odločitve posameznika vplivajo dejavniki iz okolice. Predvsem sta v ospredju tekmovalnost in 

spodbujanje igralcev, da čim prej naredijo izbrano potezo, medtem ko gre pri aktivnostih na 

karirastem papirju za individualno reševanje nalog. Učenci so samostojni in nimajo vpogleda v 

rešitve ostalih. Hitrost reševanja prilagodijo svojim zmožnostim in potrebam.  
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6 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V magistrskem delu se ukvarjamo z razvijanjem računalniškega razmišljanja preko zgodnjega 

poučevanja osnovnih konceptov programiranja. Osrednjo vlogo pri tem imajo aktivnosti na 

karirastem papirju. Učenci znotraj aktivnosti z vnaprej podanimi ukazi upravljajo objekte v 

ravnini, ki je ponazorjena s karirastim papirjem. Aktivnosti so bile izdelane v okviru 

diplomskega dela in smo jih glede na dobljene povratne informacije v okviru raziskave 

diplomskega dela vsebinsko in strukturno preoblikovali in izpopolnili. 

V raziskavi bomo ugotavljali, na kakšen način si učenci pomagajo pri vodenju lika med 

izvajanjem aktivnosti. Učenci lahko izbirajo med različnimi strategijami in izberejo tisto, ki jim 

je najbolj intuitivna. Zanima nas, katera izmed izbranih strategij prinese najboljše rezultate. 

Primerjali bomo učence eksperimentalne in kontrolne skupine. V eksperimentalni skupini so 

učenci izvajali aktivnosti na karirastem papirju, v kontrolni skupini pa igro Robot Turtles.  

6.1 CILJI RAZISKAVE  

V raziskavi želimo ugotoviti, ali učenci preko pripravljenih aktivnosti usvojijo zastavljene učne 

cilje, ki so v skladu z neobveznimi izbirnim predmetom računalništvo. Naš cilj je odkriti 

različne strategije reševanja, ki jih učenci uporabljajo pri izvajanju aktivnosti. Učenci lahko 

uporabijo katero izmed obstoječih strategij, kombinacijo različnih strategij ali s svojo 

kreativnostjo in iznajdljivostjo razvijejo lastno strategijo reševanja. Želimo tudi ugotoviti, 

katera izmed uporabljenih strategij je uspešnejša ter kateri pristop je primernejši. 

CILJI MAGISTRSKE NALOGE: 

1. Izpopolniti aktivnosti na karirastem papirju z upoštevanjem vseh dobljenih 

povratnih informacij v predhodni raziskavi. 

2. Ugotoviti, kako si učenci pomagajo pri reševanju nalog znotraj posameznih 

aktivnosti. 

3. Ugotoviti, ali aktivnosti na karirastem papirju vplivajo na uspešnost pri doseganju 

učnih ciljev. 

6.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Raziskovalno vprašanje: Ali je eksperimentalna skupina uspešnejša pri doseganju 

zastavljenih učnih ciljev?  

 

2. Raziskovalno vprašanje: Katere strategije uporabljajo učenci pri reševanju nalog?  

 

3. Raziskovalno vprašanje: Katera strategija reševanja prinese najboljše rezultate?  
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7 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V okviru empiričnega dela magistrske naloge smo izvedli kombinacijo kvalitativnega in 

kvantitativnega pristopa. Gre za tako imenovano »mešano metodo raziskovanja«. Mešana 

metoda raziskovanja je vrsta raziskave, pri kateri raziskovalci združujejo elemente 

kvalitativnega in kvantitativnega raziskovalnega pristopa zaradi globljega in širšega 

razumevanja in potrjevanja pridobljenih rezultatov (Teddlie in Tashakkori, 2011). 

Pri kvantitativni raziskavi smo dobili rezultate s pomočjo pred- in potesta. Učenci so reševali 

naloge, v katerih so zastopani vsi zastavljeni učni cilji. Pri kvalitativni raziskavi smo do 

rezultatov prišli preko opazovanja učencev eksperimentalne in kontrolne skupine.  

Za prvo raziskovalno vprašanje smo uporabili rezultate, dobljene na predtesu in potestu. 

Rezultate smo med seboj primerjali in na podlagi tega prišli do ugotovitve, katera skupina je 

bil uspešnejša pri doseganju zastavljenih učnih ciljev. Med izvajanjem aktivnosti smo uporabili 

tehniko opazovanja. Z opazovanjem smo dobili odgovor na drugo raziskovalno vprašanje. 

Tukaj so imeli pomembno vlogo opazovalci. Vsak opazovalec je nadzoroval skupino štirih 

učencev. Med opazovanjem so izpolnjevali opazovalni list. Preko opazovalnega lista smo dobili 

povratno informacijo o reakciji učencev na sestavljene aktivnosti na karirastem papirju ter 

informacije o tem, katere strategije so uporabljali med izvajanjem aktivnosti. Pri iskanju 

odgovora za tretje raziskovalno vprašanje smo analizirali rezultate, ki so bili pridobljeni tako s 

pomočjo opazovalnega lista kot s pomočjo pred- in potesta. Opazovalci so za posameznega 

učenca zabeležili, kakšno strategijo reševanja je uporabil. Nato smo za posameznega učenca 

preverili, kakšna je njegova uspešnost reševanja potesta. 

7.1 VZOREC 

Vzorec v raziskavi je bil neslučajnostni in priložnostni. Sodelovali so udeleženci Poletne šole, 

ki smo jo izvajali od 27. junija do 1. julija 2016 na Fakulteti za računalništvo in informatiko 

Univerze v Ljubljani. Poletna šola je bila namenjena vsem učencem, ki jih zanima računalništvo 

in želijo narediti prve korake v svet programiranja. Večji del učencev se s tem sklopom 

računalništva še ni srečal. Učence smo preko konkretnih nalog na karirastem papirju postopoma 

pripeljali do zahtevnejših programerskih pojmov v okolju Scratch. Udeleženci so bili učenci, ki 

obiskujejo prvo in drugo triado osnovne šole. Povprečna starost otrok je bila 9,3 leta. Na 

delavnici je sodelovalo 36 učencev. Razdelili smo jih v dve skupini. V kontrolni skupini je 

sodelovalo dvajset učencev, od tega pet učenk in petnajst učencev. V eksperimentalni skupini 

je sodelovalo šestnajst učencev, od tega štiri učenke in dvanajst učencev.  

 

 

 

 

 

12

4

EKSPERIMENTALNA 
SKUPINA

UČENCI UČENKE
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KONTROLNA SKUPINA

UČENCI UČENKE

Graf 1: Učenci eksperimentalne skupine glede na 

spol. 
Graf 2: Učenci kontrolne skupine glede na spol. 
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7.2 RAZISKOVALNI INSTRUMENTI IN POSTOPEK ZBIRANJA 

PODATKOV 

7.2.1 RAZISKOVALNI INSTRUMENTI 

Za iskanje odgovorov na raziskovalna vprašanja smo uporabili preverjanje znanja s testiranjem 

pred in po eksperimentu in opazovanje učencev med izvedbo eksperimenta.  

TESTIRANJE 

Na začetku delavnice so udeleženci rešili predteste (Priloga 3). Nato so sledile aktivnosti na 

karirastem papirju in aktivnosti z igro Robot Turtles. Naslednji dan so rešili še poteste (Priloga 

4). 

Na teste so napisali svoja imena. Kodiranju z znaki ali šiframi smo se izognili zaradi starostne 

skupine. Pričakovali smo, da bi učenci zaradi radovednosti zastavljali vprašanja glede znakov 

ali šifer in bi se zato manj osredotočili na izvajanje aktivnosti. 

Pred- in potest sta bila zasnovana enako. Na obeh je bilo po pet nalog. Naloge, ki so pokrivale 

iste učne cilje, so imele podobna navodila. Razlika je bila samo v različnih končnih rezultatih 

pri nalogah, ki so jih učenci dobili med reševanjem (npr. Pri prvi nalogi je navodilo, da mora 

učenec na podlagi podanega zaporedja ukazov ugotoviti cilj, ki ga objekt doseže; navodilo je 

bilo isto na pred- in potestu, razlika je bila v podanem zaporedju ukazov). 

Učni cilji, ki smo jih preverjali: 

1. Učenec zna slediti zaporedju ukazov; 

2. učenec zna dopolniti zaporedje ukazov; 

3. učenec zna poiskati napako v zaporedju ukazov in jo popraviti. 

Oba testa sta imela enako razmerje nalog, ki so pokrivale učne cilje. Prvi dve nalogi sta 

pokrivali prvi učni cilj, tretja in četrta naloga sta pokrivali drugi učni cilj, peta naloga je 

pokrivala tretji učni cilj. 

 

OPAZOVANJE 

Opazovanje je potekalo med izvajanjem aktivnosti na karirastem papirju in pri igri Robot 

Turtles.  

Opazovalni list je prikazan v prilogi (Priloga 1 in Priloga 2). Pri sestavi opazovalnega lista smo 

se navezovali na doktorat Donne Teague (2015) in vire, ki jih je navedla v svojem delu. Osnova 

pri izdelavi raziskovalnega lista so bili naslednji vidiki: 

 Kako se začetniki soočajo s sledenjem in dopolnjevanjem programske kode ter 

iskanjem napak v kodi? 

 Si pri reševanju različnih problemov pomagajo na različne načine? Kako si 

pomagajo? 

 Se njihovo obnašanje/pristop med reševanjem spreminja? So z usvajanjem novega 

znanja samozavestnejši in uspešnejši ter zastavljajo manj dodatnih vprašanj? 

 Ali se obnašanje med reševanjem razlikuje med uspešnejšimi in manj uspešnimi 

učenci? 
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Na podlagi opisanih vidikov smo izdelali opazovalni list, s pomočjo katerega smo želeli dobiti 

odgovore na spodaj podana vprašanja: 

 Kako učenci rešujejo naloge in kako si pri tem pomagajo? 

 Ali so pri reševanju nalog samostojni ali potrebujejo pomoč? 

 Pri katerih nalogah so potrebovali največ pomoči učitelja? 

 Kakšna vprašanja zastavljajo najpogosteje? 

Opazovalni list je bil prilagojen kontrolni in eksperimentalni skupini zaradi različno zasnovanih 

aktivnosti, vendar so bili v obeh skupinah sklopi opazovanja enaki.  

7.2.2 IZVEDBA RAZISKOVANJA 

PRIPRAVA AKTIVNOSTI 

Izdelali smo aktivnosti, preko katerih lahko učenci razvijajo veščino računalniškega 

razmišljanja. Dejstvo je, da imajo učenci težave že z zelo preprostimi programerskimi 

nalogami. Težave se pojavljajo, ker niso dobro usvojili temeljnih pojmov v začetni fazi 

poučevanja. Izdelane aktivnosti služijo ravno temu. Učenci preko njih usvojijo pojme, ki jih 

potem uporabljajo pri nadaljnjem odkrivanju pri programiranju. 

Na podlagi povratne informacije smo aktivnosti, pripravljene že v okviru diplomskega dela, 

dopolnili oziroma jih nekoliko spremenili. 

V nalogah za raziskavo smo spremenili ukaze in nekaj objektov. V nadaljevanju so prikazane 

spremembe, ki smo jih naredili pri podanih ukazih, ki so bili vključeni v aktivnosti na 

karirastem papirju. 

                        PRED SPREMEMBO                  PO SPREMEMBI 

                          

                                     

Ukazne znake (naprej, desno, levo) smo reducirali in prilagodili glede na znake, ki jih učenci 

spoznavajo v prvem triletju osnovne šole (Krnel idr., 2005). Učenci se spoznavajo s prometom 

in prometnimi znaki. Zato so jim spremenjeni znaki bolj znani in intuitivni. 

Ukazni znak (puščica navzgor) pomeni navidezni premik objekta na sosednje polje, ki je naprej, 

gledano relativno na trenutno pozicijo objekta in njegovo orientacijo. 

Ukazni znak (puščica na desno) pomeni navidezni obrat objekta za 90° v smeri urinega kazalca, 

gledano relativno na trenutno pozicijo objekta in njegovo orientacijo. 

Ukazni znak (puščica na levo) pomeni navidezni obrat objekta za 90° v nasprotni smeri urinega 

kazalca, gledano relativno na trenutno pozicijo objekta in njegovo orientacijo.  

Slika 9: Ukazi pred spremembo. Slika 8: Ukazi po spremembi. 



Anja Luštek   Magistrsko delo 

 

 

 29 

  

Znake smo prilagodili glede na naslednje prometne znake: 

          
 

Pomen prvega znaka: Obvezna smer – naravnost 

Pomen drugega znaka: Obvezna smer – levo 

 

Učencem je bolj intuitiven znak za naprej tisti, ki je 

skladen s prometnim znakom Obvezna smer – 

naravnost. Ta znak predstavlja, da se mora objekt 

glede na svojo lego premakniti eno polje naprej.  

 

S tem znakom smo zamenjali predhodni znak, ki v 

prometnem svetu pomeni Obvezna smer – levo. 

 

Izognili smo se tudi znaku s pomenom nazaj, saj 

tega znaka ni v prometnem svetu. Znak je bil glede 

na dobljene rezultate neuporaben. Učenci niso 

nikoli objektov premikali nazaj. V kolikor želimo 

objekt premakniti eno polje nazaj oziroma priti na 

neko predhodno pozicijo, ga lahko upravljamo z 

znakom levo/desno. Objekt se najprej obrne za 

180° in nato nadaljuje pot naprej. 

 

        
 

Pomen znaka: Dovoljene smeri vožnje 

 

Znak pomeni, da greš lahko naravnost ali levo 

oziroma naravnost ali desno. V primeru desne 

moraš narediti obrat za 90°. Spremenjeni znak je 

skladnejši s tem znakom kot znak, ki je bil 

uporabljen v diplomskem delu. 

 

Znotraj aktivnosti smo popravili tudi videz objektov. Nekateri so bili dvoumni in učenci so 

imeli težave pri začetni orientaciji objekta (niso vedeli, kje je sprednji in kje zadnji del objekta).  

Prav tako smo vse objekte na karirastem papirju postavili v nevtralno obliko (smer, ki sovpada 

s pozicijo učenca; torej objekt ima svojo sprednjo stran – glavo obrnjeno v isto smer kot učenec; 

primer je na spodnji sliki).  

                      PRED SPREMEMBO                  PO SPREMEMBI 

 

                    

 

 

 

 

  
Slika 10: Položaj objekta 

(pikapolonica) na karirastem 

papirju pred spremembo. 

Slika 11: Položaj objekta 

(pikapolonica) na karirastem 

papirju po spremembi. 
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Aktivnosti pokrivajo učne cilje, ki so skladni z učnimi cilji neobveznega izbirnega predmeta 

računalništvo v drugem triletju osnovne šole.  

Za namene raziskave smo se osredotočili na tri učne cilje. Znotraj posamezne aktivnosti smo 

pripravili množico nalog, preko katerih smo stremeli k temu, da učenci usvojijo zastavljen učni 

cilj. 

IZVEDENE AKTIVNOSTI: 

1. AKTIVNOST: Učenec zna slediti zaporedju ukazov. 

Učenci imajo podano zaporedje ukazov. Njihova naloga je, da pravilno sledijo zaporedju 

ukazov in objekt navidezno pripeljejo od začetka do cilja. Pri tem se učenci seznanijo s pojmom 

zaporedje ukazov. Učenci le s pravilnim branjem ukazov od leve proti desni lahko pripeljejo 

objekt do pravilnega cilja. Ukaze izvajajo zaporedno, po vrstnem redu podajanja: z leve proti 

desni. Vsak ukaz predstavlja navidezni premik objekta ali navidezni obrat za 90° levo ali desno. 

Pri tem je poudarek tudi na tem, da učenci pridobijo zavedanja o pomembnosti sledenja ukazom 

v pravilnem vrstnem redu. Pri tem ne smejo ukazov zamenjati ali preskočiti. V kolikor ukaz 

izpustijo ali zamenjajo vrstni red, ne pridejo do pravilne rešitve. Znanje nato prenesejo tudi na 

delo v programskem okolju, saj je tam enako pravilo. 

Znotraj prve aktivnosti je več nalog na karirastem papirju. Vse naloge pokrivajo isti učni cilj. 

Zahtevnost nalog postopoma narašča. Pri prvih nalogah imajo učenci podanih manj ukazov in 

manj možnih rešitev. Nato število podanih ukazov narašča in tudi več rešitev imajo na voljo, 

tako da ugibanje ni več najoptimalnejše. 

Pri vseh teh nalogah je učitelj opazovalec delovnega procesa. Učencem je na voljo, vendar jim 

pusti prosto pot pri reševanju. 

 

 

Slika 10: Prikaz naloge, ki pokriva prvi učni cilj: Učenec zna slediti zaporedju ukazov.  
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2. AKTIVNOST: Učenec zna dopolniti zaporedje ukazov. 

Znotraj te aktivnosti morajo učenci pravilno dopolniti zaporedje ukazov, da bo objekt prišel do 

cilja.  

Učenci imajo deloma podano zaporedje ukazov tako, da nekateri ukazi niso zapisani. Naloga 

učencev je ugotoviti manjkajoče ukaze in ustrezno dopolniti njihovo zaporedje tako, da bo 

objekt prišel do cilja.  

Znotraj aktivnosti je več nalog na karirastem papirju, ki stremijo k doseganju tega učnega cilja. 

Vse naloge pokrivajo isti učni cilj. Zahtevnost nalog postopoma narašča. Pri prvih nalogah je 

manj manjkajočih ukazov in tudi pot do cilja je označena (npr. na spodnjem primeru je 

obarvana). V nadaljnjih nalogah je več manjkajočih ukazov. Prav tako pot do iskanega cilja ni 

vedno označena. Podanih je več možnih ciljev. Učenci morajo na podlagi že nekaj podanih 

ukazov in na podlagi manjkajočih ukazov ugotoviti pot do cilja in jo potem ustrezno dopolniti. 

V primeru spodnje naloge je pot obarvana (označena je sled). Učenci morajo objekt – miško 

pripeljati od začetne pozicije do cilja. 

 

 

Slika 11: Prikaz naloge, ki pokriva drugi učni cilj: Učenec zna dopolniti zaporedje ukazov. 
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3. AKTIVNOST: Učenec zna poiskati napako v zaporedju ukazov in jo popraviti. 

Znotraj te aktivnosti morajo učenci pravilno spremeniti zaporedje ukazov, da bo objekt prišel 

do cilja. Učenci imajo podano zaporedje ukazov, vendar ukazi niso zapisani v pravilnem 

vrstnem redu. Naloga učencev je ugotoviti napačno postavljene ukaze in ustrezno spremeniti 

zaporedje ukazov, tako da bo objekt prišel do pravilnega cilja.  

Zahtevnost nalog postopoma narašča. Pri prvih nalogah je manj ukazov in tudi pot do cilja je 

označena (na spodnjem primeru je obarvana). V nadaljnjih nalogah je več ukazov v zaporedju. 

Prav tako pot do iskanega cilja ni vedno označena. Podanih je več možnih ciljev. Učenci morajo 

ugotoviti pravilno pot in objekt pripeljati do cilja. 

Učenci skozi reševanja tovrstnih nalogov usvajajo zastavljen učni cilj, hkrati pa tudi razvijajo 

kritično razmišljanje. 

 

Slika 12: Prikaz naloge, ki pokriva tretji učni cilj: Učenec zna poiskati napako v zaporedju ukazov in jo popraviti. 
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IZVEDBA AKTIVNOSTI 

Raziskovanje je bilo izvedeno na poletni šoli na FRI UL na delavnici Skrivnostna 

pustolovščina. Delavnica je bila namenjena vsem učencem, ki so želeli narediti prve korake v 

svet programiranja. Povprečna starost učencev je bila 9,3 leta. Delavnica je potekala pet dni, v 

obsegu dvajsetih učnih ur. Potekala je v štirih fazah. V prvi smo preko aktivnosti brez uporabe 

računalnika učence vpeljali v programerski svet, nato smo postopoma prišli do programskega 

okolja Scratch in izdelovanja projekta. 

Za naše raziskovanje je bila pomembna prva faza, kjer smo učence seznanili z osnovnimi pojmi 

in jim s tem omogočili, da so bili začetki v programskem okolju Scratch lažji. Ta faza je bila 

sestavljena iz predtesta, aktivnosti na karirastem papirju in potesta. 

Na začetku so učenci dobili predteste. Na voljo so imeli 30 minut za reševanje. V navodilih jim 

je bilo obrazloženo, da je reševanje samostojno. Prav tako smo jim pojasnili, kako ravnati v 

primeru, če česa ne znajo ali ne razumejo.  

Nato smo učence razdelili v dve skupini. Eksperimentalna skupina je izvajala aktivnosti na 

karirastem papirju, kontrolna pa je igrala igro RobtoTurtles. Uvod v aktivnosti je bil pri obeh 

skupinah enak. Postopoma smo šli od konkretnih stvari k abstraktnejšim, tako da je bil prehod 

na izvajanje aktivnosti lažji. 

Najprej smo z učenci ponovili pomen osnovnih pojmov iz orientacije: levo in desno. Učenci so 

dobili naslednja navodila in jih izvajali: Dvigni levo roko, dvigni desno nogo, z levo roko se 

primi za desno uho, z desno roko prekrij levo oko, obrni se v levo in naredi tri korake … Pri 

tem učenci večinoma niso imeli težav. Več težav jim je predstavljala naslednja naloga. Učitelj 

se je postavil pred tablo tako, da je bil obrnjen proti njim. Nato je dvignil roko in učence vprašal, 

katero roko je dvignil. Težava je nastala, saj so nekateri učenci podali odgovor glede na svoj 

položaj v prostoru in ne glede na položaj učitelja. Po pogovoru in nadaljnjih vajah smo ta 

problem rešili tako, da so učenci razumeli, da gre za premike relativno glede na objekt, ki ga 

upravljamo, ne glede na položaj reševalca. Nato smo na tla narisali karirasto mrežo. V to mrežo 

se je postavil učitelj, ki je predstavljal objekt premikanja. Na neko drugo mesto v karirasti mreži 

smo postavili še en objekt, ki je predstavljal cilj, in narisali pot, po kateri je moral učitelj priti 

do cilja. Naloga učencev je bila, da so učitelja z ustnimi navodili vodili do cilja. Tovrstno vajo 

smo nekajkrat ponovili. Nato smo prešli iz govornega podajanja ukazov na podajanje ukazov 

preko znakov, narisanih na listih. Učenci so dobili ukaze, ki so bili enaki ukazom v okviru 

pripravljenih aktivnosti. Na tabli so imeli napisan pomen ukazov. Z dvigovanjem lista s 

posameznim ukazom so nato učitelja pripeljali iz začetne pozicije do ciljne točke. 

Po aktivnem uvodu je sledilo izvajanje pripravljenih aktivnosti na karirastem papirju v eni 

skupini oziroma igranje igre Robot Turtles v drugi skupini. 

Med izvajanjem aktivnosti so imeli navodilo, da v primeru nerazumevanja ali neznanja 

dvignejo roko. Prav tako so morali dvigniti roko, ko so rešili posamezno nalogo. Vsak učitelj 

je med reševanjem nadzoroval svojo skupino štirih učencev. Pri izvedbi je skupaj sodelovalo 

devet učiteljev. Pet jih je opazovalo učence eksperimentalne skupine, štirje so opazovali učence 

kontrolne skupine. V primeru, da je učenec dvignil roko, se je učitelj – opazovalec ustavil pri 

učencu. Če je učenec imel težavo pri reševanju, ga je učitelj usmeril. V primeru, da je učenec 

rešil nalogo, jo je učitelj pregledal. Če je bila rešitev pravilna, je učenec nadaljeval z reševanjem 

nalog, v nasprotnem primeru ga je učitelj usmeril k iskanju napake v njegovi podani rešitvi. 

Učitelji so pri tem opazovali učence in izpolnjevali opazovalni list. Naslednji dan so učenci 

rešili še potest. 
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7.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV  

Pri raziskovanju smo uporabili kombinacijo kvalitativnega in kvantitativnega pristopa. 

Pridobljene podatke smo obdelali z ustreznimi postopki. 

Podatke, pridobljene s pomočjo opazovanja, smo obdelali s kvalitativno analizo. Za posamezni 

opazovalni sklop smo naredili podrobno opisno analizo. Primerjali smo rezultate, pridobljene 

pri kontrolni in eksperimentalni skupini.  

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

IBM SPSS Statisctics. Analizirali smo porazdelitev podatkov in na podlagi tega izbrali ustrezne 

parametrične ali neparametrične teste. Rezultate smo prikazali v obliki grafov in tabel. 

Kolmogorov-Smirnov test (α = 0,02, α = 0,01) je pokazal, da podatki niso normalno 

porazdeljeni, zato smo za nadaljnjo statistično obdelavo uporabili neparametrične teste: Mann-

Whitney test in Wilcoxon signed ranks test. 
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8 REZULTATI Z ANALIZO IN INTERPRETACIJO 

V naslednjih poglavjih so opisani rezultati, ki so dobljeni pri testiranju (predtest in potest), in 

rezultati, ki so dobljeni pri opazovanju. 

8.1 TESTIRANJE 

V nadaljevanju bodo prikazani rezultati učencev eksperimentalne in kontrolne skupine na pred- 

in potestu. 

Za pridobitev rezultatov, na podlagi katerih lahko naredimo nadaljnje analize uspešnosti, smo 

pred- in potest točkovali. Rezultate smo merili s številom dobljenih točk. Vsako nalogo smo 

ovrednotili z eno točko. V primeru, da je bila naloga v celoti pravilno rešena, je učenec dobil 

eno točko, v nasprotnem primeru je bil ocenjen z nič točkami. Maksimalno število točk, ki jih 

je lahko posameznik osvojil na pred- in potestu, je pet točk. 

Oba testa sta bila enako zasnovana. Vsebovala sta po pet nalog, pri čemer sta se prvi dve 

navezovali na učni cilj Učenec zna slediti zaporedju ukazov, tretja in četrta na učni cilj Učenec 

zna dopolniti zaporedje ukazov, peta naloga pa je pokrivala učni cilj Učenec zna poiskati 

napako v zaporedju ukazov in jo popraviti.  

V naslednjih podpoglavjih bomo sistematično najprej obravnavali, kako uspešni so bili učenci 

pri doseganju posameznega učnega cilja. Nato bomo pregledali rezultate testov kot celote. 

8.1.1 PRIMERJAVA REZULTATOV PREDTESTA IN POTESTA V 

EKSPERIMENTALNI SKUPINI 

Spodnja tabela (Tabela 4) prikazuje rezultate učencev eksperimentalne skupine. V tabeli lahko 

vidimo primerjavo uspešnosti učencev glede na pred- in potest pri reševanju posamezne naloge. 

Prikazano je število učencev, ki so pravilno rešili posamezno nalogo. V eksperimentalni skupini 

je sodelovalo 20 učencev. 

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

  Št. učencev – 

PREDTEST 

Št. učencev – 

POTEST 

Učni cilj: Učenec zna slediti zaporedju 

ukazov. 

1. naloga 9 19 

2. naloga 14 20 

Učni cilj: Učenec zna dopolniti 

zaporedje ukazov. 

3. naloga 11 20 

4. naloga 9 15 

Učni cilj: Učenec zna poiskati napako 

v zaporedju ukazov in jo popraviti. 

5. naloga 2 11 

Tabela 4: Rezultati eksperimentalne skupine na pred- in potestu glede na posamezne naloge. 

Iz tabele je razvidno, da so bili učenci eksperimentalne skupine uspešnejši na potestu. Da lahko 

natančneje govorimo o njihovi uspešnosti, smo za ugotavljanje rezultatov uporabili Wilcoxon 

signed ranks test. V naslednji tabeli (Tabela 6) so prikazani dobljeni rezultati. 
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 PREDTEST POTEST  

 N M N M z α 

Naloga 1 20 0,45 20 0,95 –3,162 0,002 

Naloga 2 20 0,70 20 1,00 –2,449 0,014 

Naloga 3 20 0,55 20 1,00 –3,000 0,003 

Naloga 4 20 0,45 20 0,75 –1,897 0,058 

Naloga 5 20 0,10 20 0,55 –3,000 0,003 
Tabela 5: Rezultati Wilcoxon signed ranks testa eksperimentalne skupine na pred- in potestu glede na posamezne naloge. 

Naloge smo med seboj primerjali, saj pokrivajo iste učne cilje. 

Vrednost Wilcoxonov Signed testa je pokazala statistično pomembne razlike pri prvi, drugi, 

tretji in peti nalogi v povprečju doseženih točk učencev eksperimentalne skupine na pred- in 

potestu. Učenci so bili pri vseh nalogah uspešnejši pri reševanju potesta. 

Povprečna dosežka, ki so ju učenci dosegli na pred- in potestu pri četrti nalogi, se ne razlikujeta 

statistično pomembno (z = –1,897; α = 0,058). Iz dobljenih rezultatov v povprečju doseženih 

točk je razvidno, da so učenci dosegli nekoliko boljše rezultate na potestu (M = 0,75) kot na 

predtestu (M = 0,45), vendar razlike niso tako očitne, da bi bile statistično pomembne. 

V nadaljevanju bodo predstavljeni rezultati, če pred- in potest vzamemo kot celoto. 

Tabela 6 prikazuje število učencev, ki so dosegli posamezno število točk. Iz tabele je razvidno, 

da so učenci eksperimentalne skupine na predtestu dosegli različno število točk. Nihče ni usvojil 

vseh možnih. Najvišje število usvojenih točk na predtestu so bile štiri točke. Največ učencev pa 

je usvojilo dve točki. Na potestu so bili učenci veliko uspešnejši. Minimalno število usvojenih 

točk so bile tri točke. Največ učencev eksperimentalne skupine je usvojilo vse točke na potestu.

  

EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

Število doseženih točk Št. učencev – PREDTEST Št. učencev – POTEST 

0 2 0 

1 4 0 

2 6 0 

3 3 5 

4 5 5 

5 0 10 
Tabela 6: Število doseženih točk eksperimentalne skupine na pred- in potestu. 

Če naredimo primerjavo pred- in potesta, lahko iz tabele razberemo, da so bili učenci 

eksperimentalne skupine uspešnejši pri reševanju potesta. Rezultati so pričakovani, saj so 

učenci med reševanjem obeh testov izvajali aktivnosti, s pomočjo katerih so usvojili zastavljene 

učne cilje. Povprečno število doseženih točk na predtestu je 2,25, medtem ko je povprečno 

število doseženih točk na potestu 4,2. 

 

Vrednost Wilcoxonov Signed testa je pokazala statistično pomembne razlike (Z = –3,868; α = 

0,0) v povprečju doseženih točk učencev eksperimentalne skupine na pred- in potestu.  
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8.1.2 PRIMERJAVA REZULTATOV PREDTESTA IN POTESTA V 

KONTROLNI SKUPINI 

Spodnja tabela (Tabela 7) prikazuje rezultate učencev kontrolne skupine. V tabeli lahko vidimo 

primerjavo uspešnosti učencev glede na pred- in potest pri reševanju posamezne naloge. 

Prikazano je število učencev, ki so pravilno rešili posamezno nalogo. V kontrolni skupini je 

sodelovalo 16 učencev. 

KONTROLNA SKUPINA 

  Št. učencev – 

PREDTEST 

Št. učencev – 

POTEST 

Učni cilj: Učenec zna slediti zaporedju 

ukazov. 

1. naloga 9 12 

2. naloga 12 8 

Učni cilj: Učenec zna dopolniti 

zaporedje ukazov. 

3. naloga 10 14 

4. naloga 8 10 

Učni cilj: Učenec zna poiskati napako 

v zaporedju ukazov in jo popraviti. 

5. naloga 1 2 

Tabela 7: Rezultati kontrolne skupine na pred- in potestu glede na posamezne naloge. 

Iz dobljenih rezultatov lahko opazimo, da med učenci kontrolne skupine ni bilo zelo velikih 

razlik pri rezultatih na pred- in potestu. Zgornja tabela (Tabela 7) prikazuje, kakšen je bil 

napredek pri posamezni nalogi oziroma učnem cilju. Za oceno njihove uspešnosti smo uporabili 

Wilcoxon signed ranks test. V spodnji tabeli (Tabela 8) so prikazani dobljeni rezultati. 

 PREDTEST POTEST  

 N M N M z α 

Naloga 1 16 0,56 16 0,75 –1,732 0,83 

Naloga 2 16 0,75 16 0,50 –2,000 0,46 

Naloga 3 16 0,63 16 0,88 –2,000 0,46 

Naloga 4 16 0,50 16 0,63 –0,816 0,41 

Naloga 5 16 0,06 16 0,13 –2,121 0,32 
Tabela 8: Rezultati Wilcoxon signed ranks testa kontrolne skupine na pred- in potestu glede na posamezne naloge. 

Pri primerjavi prve naloge na pred- in potestu smo prišli do ugotovitve, da se med rezultati ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike. Povprečji aritmetičnih sredin, ki so jih učenci dosegli 

na pred- in potestu pri prvi nalogi, se ne razlikujeta statistično pomembno (z = –1,732; α = 

0,83). Pri primerjavi druge naloge na pred- in potestu smo tudi prišli do ugotovitve, da se med 

rezultati ne pojavljajo statistično pomembne razlike. Povprečji aritmetičnih sredin, ki so jih 

učenci dosegli na pred- in potestu pri tej nalogi, se ne razlikujeta statistično pomembno (z = –

1,732; α = 0,46). Pri tretji nalogi smo dobili enake vrednosti Wilcoxon signed ranks testa. Tudi 

pri primerjavi četrte in pete naloge ni statistično pomembnih razlik. 

V nadaljevanju bodo predstavljeni rezultati, če pred- in potest vzamemo kot celoto. 

Tabela 9 prikazuje število učencev, ki so dosegli posamezno število točk. Iz tabele je razvidno, 

da so učenci kontrolne skupine na predtestu dosegli različno število točk. In sicer od nič do vseh 

možnih usvojenih točk. Največ učencev je na predtestu osvojilo dve točki. Tudi na potestu so 

bili rezultati učencev razporejeni od nič do pet usvojenih točk. Na potestu je največ učencev 

usvojilo tri točke. 
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KONTROLNA SKUPINA 

Število doseženih točk Št. učencev – PREDTEST Št. učencev – POTEST 

0 2 1 

1 1 1 

2 5 3 

3 4 6 

4 3 4 

5 1 1 
Tabela 9: Število doseženih točk kontrolne skupine na pred- in potestu. 

Rezultati so pričakovani, saj so učenci med reševanjem obeh testov izvajali aktivnosti, s 

pomočjo katerih so usvojili zastavljene učne cilje. Povprečno število doseženih točk na 

predtestu je 2,50, medtem ko je povprečno število doseženih točk na potestu 2,88. 

Vrednost Wilcoxonov Signed testa ni pokazala statistično pomembnih razlik (Z = –2,121; α = 

0,034) v povprečju doseženih točk učencev kontrolne skupine na pred- in potestu. Podatkov iz 

vzorca ne moremo posplošiti na osnovno množico. Na ravni vzorca pa lahko rečemo, da so 

učenci na potestu dosegli boljše povprečje točk kot na predtestu. 

8.1.3 PRIMERJAVA REZULTATOV EKSPERIMENTALNE IN 

KONTROLNE SKUPINE GLEDE PREDTESTA IN POTESTA 

Pri analiziranju nadaljnjih rezultatov smo uporabili Mann-Whitney test za nepovezane vzorce. 

Tovrstni test smo uporabili, ker primerjamo dve različni skupini, ki sta reševali enake pred- in 

poteste. 

Spodnja tabela (Tabela 10) prikazuje primerjavo rezultatov eksperimentalne in kontrolne 

skupine na predtestu. 

PREDTEST 

 EKSPERIMENTALNA KONTROLNA  

 N 𝑅 N 𝑅 U α 

Naloga 1 20 17,60 16 19,63 142 0,508 

Naloga 2 20 18,10 16 19,00 152 0,743 

Naloga 3 20 17,90 16 19,25 148 0,655 

Naloga 4 20 18,10 16 19,00 152 0,768 

Naloga 5 20 18,80 16 18,13 154 0,690 
Tabela 10: Rezultati Mann-Whitney testa kontrolne in eksperimentalne skupine na predtestu. 

Mann-Whitney test je prikazal, da se med rezultati na predtestu ne pojavljajo statistično 

pomembne razlike. Opazimo, da so pri prvi, drugi, tretji in četrti nalogi nekoliko boljše rezultate 

dosegli učenci kontrolne skupine. Pri peti nalogi so boljše rezultate dosegli učenci 

eksperimentalne skupine. Vendar razlike nikjer niso statistično pomembne. 
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Spodnja tabela (Tabela 11) prikazuje primerjavo rezultatov eksperimentalne in kontrolne 

skupine na potestu. 

POTEST 

 EKSPERIMENTALNA KONTROLNA  

 N 𝑅 N 𝑅 U α 

Naloga 1 20 20,10 16 16,05 128 0,08 

Naloga 2 20 22,50 16 13,50 80 0,00 

Naloga 3 20 19,50 16 17,25 140 0,11 

Naloga 4 20 19,50 16 17,25 140 0,42 

Naloga 5 20 21,90 16 19,25 92 0,01 
Tabela 11: Rezultati Mann-Whitney testa kontrolne in eksperimentalne skupine na potestu. 

Mann-Whitney test je pokazal, da pri prvi, tretji in četrti nalogi ni statistično pomembnih razlik 

med rezultati eksperimentalne in kontrolne skupine na potestu. 

Pri drugi nalogi pa se pojavljajo statistično pomembne razlike med učenci eksperimentalne in 

kontrolne skupine glede na doseženo število točk na potestu (U = 80; α = 0,00). Učenci 

eksperimentalne skupine so dosegli boljše rezultate kot učenci kontrolne skupine. Enako se 

statistično pomembne razlike pojavljajo tudi pri peti nalogi (U = 92; α = 0,01).  

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati, če pred- in potest vzamemo kot celoto. 

 EKSPERIMENTALNA KONTROLNA  

 N 𝑅 N 𝑅 U α 

PREDTEST 20 17,63 16 19,59 142,5 0,568 

POTEST 20 23,50 16 12,25 60 0,001 
Tabela 12: Rezultati Mann-Whitney testa. 

Vrednost Mann-Whitney testa na predtestu ni pokazala statistično pomembnih razlik (U = –

0,572; α = 0, 568) med eksperimentalno in kontrolno skupino v povprečju doseženih točk.  

 

Vrednost Mann-Whitney testa je na potestu pokazala statistično pomembne razlike (U = –

3,306; α = 0,001) med eksperimentalno in kontrolno skupino v povprečju doseženih točk.  

 

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko trdimo, da so bile aktivnosti na karirastem papirju 

učinkovite, in odgovorimo na prvo raziskovalno vprašanje. Učenci eksperimentalne skupine so 

dosegli boljše rezultate kot učenci kontrolne skupine. 
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8.2 REZULTATI OPAZOVANJA 

V nadaljevanju bodo predstavljeni rezultati, ki smo ji dobili znotraj posameznega opazovalnega 

sklopa: 

 s čim si učenec pomaga pri izvajanju aktivnosti na karirastem papirju; 

 pogostnost zastavljanja vprašanj;  

 vrsta zastavljenih vprašanj;  

 napake pri reševanju.  

Opazovanje smo izvajali pri obeh skupinah, kontrolni in eksperimentalni. Določeni opazovalni 

sklopi so bili vključeni zgolj pri eksperimentalni skupini. Tiste, ki so bili vključeni pri obeh, 

bomo med seboj primerjali. 

8.2.1 S ČIM SI UČENEC POMAGA PRI IZVAJANJU AKTIVNOSTI NA 

KARIRASTEM PAPIRJU 

Ta opazovalni sklop je bil vključen samo pri eksperimentalni skupini, saj smo opazovali način 

izvajanja aktivnosti na karirastem papirju. 

 

V nadaljevanju bomo to poimenovali tudi strategije reševanja ali način reševanja. V SSKJ 

(SSKJ, b.d.) je pojem strategija opisan kot postopek, načini za dosego kakega cilja. Pri 

aktivnostih na karirastem papirju imajo učenci cilj rešiti naloge uspešno, pri tem pa morajo 

izbrati ustrezen postopek – strategijo. Pri iskanju rešitve so si lahko pomagali na način, ki se 

jim je zdel najlažji in najučinkovitejši za doseganje cilja. 

 

Opazovalci so pri izpolnjevanju opazovalnega lista izbirali med naslednjimi podanimi opažanji: 

1. Učenec si ne pomaga z ničimer. 

2. Učenec si pomaga s konkretnim objektom (radirka, svinčnik, šilček …). 

3. Učenec si pomaga z risanjem sledi. 

4. Učenec si pomaga z obračanjem lista med reševanjem. 

5. Drugo. 

Nekateri učenci so si pomagali na več načinov, nekateri zgolj na enega. Prav tako so lahko 

izbirali med strategijami, ki niso med navedenimi možnostmi. Opazovalec je za vsakega učenca 

označil strategijo učenca na opazovalnem listu. 

Naslednja tabela (Tabela 13) prikazuje, koliko opazovanih učencev je izbralo posamezno 

strategijo reševanja. Ker so nekateri učenci izbrali tudi več strategij, smo v tabelo dodali še dve 

vrstici.  

 

Na opazovalnem listu so opazovalci za posameznega učenca označili strategijo, s katero si je 

pomagal pri reševanju nalog na karirastem papirju. Pri pregledu rezultatov smo upoštevali 

način, ki ga je učenec izbral. V primeru, da je učenec uporabil dve strategiji (npr. Učenec si 

pomaga s konkretnim objektom in Učenec si pomaga z risanjem sledi), je pri rezultatih 

obravnavan v skupini Učenec je pri reševanju uporabil dve različni strategiji.  

 

Stolpcu v tabeli, ki ponazarja opažanje, smo dodali še dva stolpca. Drugi stolpec (Število 

učencev) ponazarja število učencev, ki so izbrali posamezno strategijo. Tretji stolpec 

(Povprečni rezultat) prikazuje povprečen na potestu dosežen rezultat vseh učencev, ki spadajo 

v določeno skupino (npr. strategijo Učenec si pomaga s konkretnim objektom sta uporabila dva 

učenca. Njun povprečni rezultat na potestu je 3,67 točke). 
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Opažanja Število 

učencev 

Povprečni 

rezultat 

1 Učenec si ne pomaga z ničimer. 0 / 

2 Učenec si pomaga s konkretnim objektom (radirka, svinčnik, 

šilček …). 2 3,67 

3 Učenec si pomaga z risanjem sledi. 4 3,75 

4 Učenec si pomaga z obračanjem lista med reševanjem. 0 / 

5 Drugo. 0 / 

6 Učenec je pri reševanju uporabil dve različni strategiji. 8 4,75 

7 Učenec je pri reševanju uporabil tri različne strategije. 6 4 
Tabela 13: Strategije pri izvajanju aktivnosti na karirastem papirju. 

Iz rezultatov je razvidno naslednje. Največ učencev (osem) je pri reševanju nalog uporabilo 

kombinacijo dveh različnih načinov. Nato sledi kombinacija treh načinov (šest učencev). Nekaj 

učencev je pri reševanju izbralo zgolj eno strategijo, bodisi so si pomagali s konkretnim 

objektom (dva učenca) bodisi z risanjem sledi (štirje učenci).  

Iz zadnjega stolpca tabele (Povprečni rezultat) lahko razberemo, da so bili najuspešnejši učenci, 

ki so uporabili dve različni strategiji. Ti učenci so dosegli najboljše povprečje točk na potestu. 

Posledično sklepamo, da je ta kombinacija ustrezna. 

 

Iz rezultatov lahko sklepamo na naslednje ugotovitve. Učenci, ki so uporabili dve različni 

strategiji, so pri določenih nalogah uporabili eno strategijo, pri drugih pa drugo. Pri posamezni 

nalogi so izbrali strategijo, ki se jim je zdela za določeno nalogo primernejša, in jo uporabili za 

reševanje. Sklepamo, da so bili učenci, ki so uporabili samo eno strategijo, manj uspešni, ker 

so vse naloge reševali z eno strategijo, ki ni bila učinkovita pri vseh nalogah. Iz dobljenih 

rezultatov lahko tudi sklepamo, da so bili učenci, ki so izbrali tri različne strategije, manj 

uspešni, ker so bili med reševanjem bolj obremenjeni z uporabo strategij kot samim reševanjem 

nalog. Menimo, da so ti učenci pri nalogah veliko pozornosti namenili temu, kako bi se naloge 

lotili, in posledično so manj pozornosti vložili v samo reševanje.  

 

V nadaljevanju so prikazane kombinacije izbranih strategij in uspešnost glede na izbiro ene 

izmed kombinacij. 

 

Najprej predstavljamo rezultate učencev, ki so za reševanje uporabili kombinacijo dveh 

različnih strategij. Možne so tri različne kombinacije: 

1. Učenec si pomaga s konkretnim objektom (radirka, svinčnik, šilček …) in  

Učenec si pomaga z risanjem sledi. 

2. Učenec si pomaga s konkretnim objektom (radirka, svinčnik, šilček, …) in  

Učenec si pomaga z obračanjem lista med reševanjem. 

3. Učenec si pomaga z risanjem sledi in  

Učenec si pomaga z obračanjem lista med reševanjem. 

Naslednja tabela (Tabela 14) prikazuje, koliko opazovanih učencev je izbralo eno izmed zgoraj 

opisanih kombinacij. V tretjem stolpcu tabele (Povprečni rezultat) je prikazana aritmetična 

sredina rezultatov učencev na potestu. 
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Kombinacija Število učencev Povprečni rezultat 

na potestu 

1 Učenec si pomaga s konkretnim 

objektom (radirka, svinčnik, šilček …) in 

Učenec si pomaga z risanjem sledi. 

5 5 

2 Učenec si pomaga s konkretnim 

objektom (radirka, svinčnik, šilček …) in 

Učenec si pomaga z obračanjem lista 

med reševanjem. 

0 / 

3 Učenec si pomaga z risanjem sledi in 

Učenec si pomaga z obračanjem lista 

med reševanjem. 

3 4,3 

Tabela 14: Kombinacije izbranih strategij pri reševanju nalog na karirastem papirju. 

Največ učencev te podskupine je izbralo kombinacijo: Učenec si pomaga s konkretnim 

objektom (radirka, svinčnik, šilček …) – Učenec si pomaga z risanjem sledi, kombinacije, 

označene s številko dve, ni izbral noben učenec. Nekaj učencev (trije učenci) je izbralo 

kombinacijo številka tri: Učenec si pomaga z risanjem sledi – Učenec si pomaga z obračanjem 

lista med reševanjem. 

Glede na dobljene povprečne rezultate na potestu sklepamo, da je pri opazovani skupini 

najuspešnejša izbrana kombinacija Učenec si pomaga s konkretnim objektom – Učenec si 

pomaga z risanjem sledi. Učenci v tej fazi še nimajo razvitega abstraktnega razmišljanja, saj so 

po Piagetovi teorij ravno nekje na meji predoperacijske faze in faze konkretnih operacij. In kot 

je že napisano, imajo učenci na tej stopnji slabše razvito abstraktno razmišljanje. Abstraktno 

razmišljanje je omejeno na znane, konkretne primere in ne na hipotetične situacije. Pri strategiji, 

kjer si pomagajo s konkretnim objektom, je že razvidno iz samega imena strategije, da gre za 

objekt, ki ga lahko vidijo in otipajo. Učenci premikajo konkretni objekt glede na podano 

zaporedje ukazov. Kot konkretni objekt so med izvajanjem izbrali radirko, na katero so narisali 

oči. Na ta način so označili sprednji del objekta. Nato so radirko premikali po karirastem papirju 

glede na podane ukaze. Konkreten pripomoček učencem omogoča, da točno vidijo položaj 

objekta v določnem trenutku in si lahko predstavljajo, kaj bo njegov naslednji korak. 

Risanje sledi je tudi uspešna strategija. Pri risanju sledi imajo učenci vpogled tudi na predhodne 

odločitve. V primeru, da pridejo do napačnega rezultata, lažje poiščejo svojo napako. Če učenci 

lahko ugotovijo svoje napake, jih posledično tudi lahko popravijo, kar je bistvenega pomena, 

saj je učenje na lastnih napakah zelo učinkovita metoda pri učenju. 

Poleg dveh izbranih strategij so nekateri učenci uporabljali kar tri različne strategije. V večini 

primerov je šlo za kombinacijo konkretnega objekta, risanja sledi in obračanja lista med 

reševanjem. Eden izmed opazovanih učencev, ki spada v to opažanje, pa si ni pomagal s 

konkretnim objektom, temveč je uporabil svoj prst. Glede na podano zaporedje ukazov je po 

karirastem papirju premikal svoj prst. Po pregledu njegovih rezultatov pred- in potesta je bila 

tudi ta izbrana strategija učinkovita. 
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8.2.2 POGOSTNOST ZASTAVLJANJA VPRAŠANJ 

Znotraj tega opazovalnega sklopa smo želeli ugotoviti, kako pogosto učenci zastavljajo 

vprašanja med izvajanjem aktivnosti. 

Pri tem so opazovalci beležili vsa vprašanja, ne glede na to, na kaj se navezujejo. V naslednjem 

opazovalnem sklopu bomo analizirali, kaj je bil vzrok za zastavljanje dodatnih vprašanj. 

Med izvajanjem aktivnosti smo učence spodbujali, da bi čim bolj problemsko pristopili k 

reševanju nalog. Ko so zastavili vprašanje, jim nismo takoj povedali odgovora, temveč smo jih 

s postavljanjem podvprašanj poskusili usmeriti k temu, da so sami poiskali odgovor na 

zastavljeno vprašanje. 

Opazovalci so izbrali posamezno opažanje glede na pogostost zastavljanja vprašanj. Izbirali so 

med naslednjimi opažanji: 

1. Učenec rešuje samostojno. Ne zastavlja dodatnih vprašanj. 

2. Učenec postavlja vprašanja samo na začetku vsake aktivnosti. 

3. Učenec postavlja vprašanja nekajkrat med izvajanjem aktivnosti. 

4. Učenec ves čas postavlja vprašanja. 

V primeru, da so učenci reševali samostojno, so opazovalci izbrali prvo opažanje. Če pa so 

zastavljali vprašanja samo pri prvih nalogah znotraj posamezne aktivnosti, so izbrali drugo 

opažanje. V primeru, da so vprašanja zastavljali tudi za ostale naloge med reševanjem, so 

opazovalci vsako podano vprašanje zabeležili. Na koncu smo preverili, koliko vprašanj so 

zastavili, in na podlagi tega učenca uvrstili v tretje ali četrto opažanje. Meja med opažanji so 

bila štiri vprašanja. Če je učenec štirikrat ali manj podal vprašanje, se je njegov odgovor beležil 

kot Učenec postavlja vprašanja nekajkrat med izvajanjem aktivnosti, v nasprotnem primeru se 

je odgovor beležili pri opažanju Učenec ves čas postavlja vprašanja. 

V spodnji tabeli so prikazani dobljeni rezultati. Rezultati prikazujejo število učencev 

eksperimentalne in kontrolne skupine, uvrščenih v posamezno opažanje. V eksperimentalni 

skupini je sodelovalo 20 učencev, v kontrolni skupini pa 16. Poleg je zapisan tudi odstotek 

učencev glede na celotno skupino.  

 EKSPERIMENTALNA 

SKUPINA – št. učencev 

KONTROLNA SKUPINA 

– št. učencev  

1. Učenec rešuje samostojno. Ne 

zastavlja dodatnih vprašanj. 

 

8 (40 %) 6 (37,5 %) 

2. Učenec postavlja vprašanja 

samo na začetku vsake 

aktivnosti. 

 

7 (35 %) 7 (43,75 %) 

3. Učenec postavlja vprašanja 

nekajkrat med izvajanjem 

aktivnosti. 

 

5 (25 %) 8 (12,5 %) 

4. Učenec ves čas postavlja 

vprašanja. 

 

0 0 

Tabela 15: Primerjava pogostnosti zastavljanja vprašanj med eksperimentalno in kontrolno skupino. 
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Dobljeni rezultati prikazujejo, da je nekoliko več učencev samostojno pristopilo k reševanju 

aktivnosti v eksperimentalni skupini kot v kontrolni. Iz dobljenih rezultatov je razvidno, da so 

več vprašanj na začetku posameznih aktivnosti zastavljali v kontrolni kot v eksperimentalni 

skupini. Pogosteje so učenci po dodatnih pojasnilih spraševali v eksperimentalni kot v kontrolni 

skupini. V nobeni od opazovanih skupin ni bilo učenca, ki bi med izvajanjem aktivnosti ves čas 

postavljal vprašanja.  

 

Glede na dobljene rezultate lahko sklepamo, da so več potrditev potrebovali učenci v 

eksperimentalni skupini.  

 

Učenci so si med seboj različni. Vsakega moramo obravnavati individualno in mu omogočiti, 

da pride do cilja. Eni učenci bodo prišli hitreje, spet drugi potrebujejo več potrditev. To je tudi 

razvidno iz rezultata eksperimentalne skupine. Večje število učencev v tej skupini je 

samostojno pristopilo k reševanju nalog. Hkrati pa je tudi večje število učencev te skupine 

zastavljalo dodatna vprašanja. To pomeni, da je bila skupina zelo raznolika. 

V kontrolni skupini so učenci zastavljali vprašanja, vendar največ na začetku aktivnosti. Ker je 

v kontrolni skupini delo bolj skupinsko (igranje igre), so imeli učenci te skupine večji vpogled 

nad ostalimi udeleženci. Posledično obstaja tudi možnost, da so določene odgovore dobili z 

opazovanjem ostalih udeležencev, ki so bili vključeni v izvajanje aktivnosti. Medtem pa je delo 

v eksperimentalni skupini potekalo individualno in učenci niso vedeli, kakšne odločitve so 

sprejeli ostali. Posledično so vsakič, ko so prišli do česa nerazumljivega, zastavili vprašanje 

učitelju.     

8.2.3 VRSTA ZASTAVLJENIH VPRAŠANJ 

Med izvajanjem aktivnosti se učenci soočajo z raznovrstnimi težavami. Znotraj tega 

opazovalnega sklopa smo želeli ugotoviti, kakšna vprašanja so zastavljali učenci. 

Preko tega opazovalnega sklopa želimo tudi pridobiti povratno informacijo, ali so bila navodila 

učencem dovolj jasno podana ter ali so navodila posamezne naloge ustrezno zasnovana. 

Navodila, ki jih damo, morajo biti jasna, kratka, primerna otrokovi starosti in čim konkretnejša. 

Jasnost navodil je pomembna, saj so učenci s tem, ko razumejo navodila, tudi samozavestnejši 

in uspešnejši pri reševanju nalog. Prav tako bomo znotraj tega opazovalnega sklopa pridobili 

informacijo, kaj so poleg navodil še težave, zaradi katerih učenci zastavljajo vprašanja. 

Opazovalci so pri izpolnjevanju opazovalnega lista izbirali med naslednjimi podanimi opažanji: 

1. Učenec sprašuje po navodilih (dodatna obrazložitev navodil). 

2. Učenec sprašuje o pomenu ukazov. 

3. Učenec sprašuje o orientaciji objektov. 

4. Drugo. 

Nekateri učenci so zastavljali vprašanja ene vrste, medtem ko so nekateri zastavljali raznovrstna 

vprašanja. 

Naslednja tabela (Tabela 16) prikazuje, koliko opazovanih učencev spada v posamezno 

opažanje. Pri tem so vključeni samo učenci, ki so zastavljali dodatna vprašanja. Učence, ki 

dodatnih vprašanj niso zastavljali (število takih je podano v prejšnjem opazovalnem sklopu), 

smo izključili iz tega opazovalnega sklopa. Kljub temu pa smo kot celoto pri računanju odstotka 

vzeli celotno skupino. 
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V tabeli je narejena primerjava med učenci opazovalne in kontrolne skupine glede na vrsto 

zastavljenih vprašanj. Iz opazovalnih listov je razvidno, da sta bili zastavljeni do dve različni 

vrsti vprašanj, zato smo spodnji tabeli dodali še eno vrstico, ki prikazuje število učencev, ki so 

med aktivnostmi zastavili kombinacijo dveh različnih vprašanj. 

 

V eksperimentalni skupini je sodelovalo dvajset učencev, v kontrolni pa šestnajst. Poleg je 

zapisan tudi odstotek učencev glede na celotno skupino. 

 

 EKSPERIMENTALNA 

SKUPINA – št. učencev  

KONTROLNA 

SKUPINA – št. učencev  

1. Učenec sprašuje po navodilih. 

 

4 (20 %) 2 (12,5 %) 

2. Učenec sprašuje o pomenu 

ukazov. 

 

0 1 (6,25 %) 

3. Učenec sprašuje o orientaciji 

objektov.  

4 (20 %) 3 (18,75 %) 

4. Učenec postavlja dve vrsti 

vprašanj. 

 

5 (25 %) 4 (25 %) 

Tabela 16: Primerjava vrste zastavljenih vprašanj med eksperimentalno in kontrolno skupino. 

V eksperimentalni in kontrolni skupini je enak delež učencev zastavil dve vprašanji iz 

različnega tematskega sklopa. Po pregledu opazovalnega lista je razvidno, da je bila v večini 

primerov najpogosteje izbrana kombinacija Učenec sprašuje o pomenu ukazov – Učenec 

sprašuje o orientaciji objektov. Le v enem primeru se pojavi kombinacija Učenec sprašuje po 

navodilih – Učenec sprašuje o orientaciji objektov. Učenci ostalih vprašanj, ki niso med 

ponujenimi odgovori, niso zastavljali.  

 

Dobljeni rezultati prikazujejo, da je v eksperimentalni skupini več učencev spraševalo po 

dodatnih navodili kot v kontrolni skupini. Prav tako je večji delež učencev eksperimentalne 

skupine imel težave pri orientaciji objektov. Vendar razlika pri primerjavi obeh skupin ni 

velika. Iz rezultatov opazovanja je tudi razvidno, da učenci eksperimentalne skupine niso imeli 

težav pri razumevanju pomena ukazov, medtem ko so učenci kontrolne skupine zastavljali tudi 

tovrstna vprašanja. 

Glede na dobljene rezultate lahko sklepamo, da so bila navodila jasnejša v kontrolni kot v 

eksperimentalni skupini. V eksperimentalni skupini so učenci večkrat zastavljali vprašanja tudi 

pri posameznih nalogah znotraj aktivnosti. To je posledica tega, da so bila pri kontrolni skupini 

navodila ves čas enaka. Učencem smo jih razložili na začetku posamezne aktivnosti, nato pa se 

med aktivnostmi niso spreminjala. Učenci so se udejstvovali pri treh različnih aktivnostih, ki 

so imele ves čas enaka navodila. Pri eksperimentalni skupini smo izvajali tri aktivnosti, znotraj 

katerih so bile naloge z različnimi navodili. Načeloma so bili postopki isti, vendar je mogoče, 

da so se učenci zmedli zaradi različnih navodil. 

Večji delež nerazumevanja pomena ukazov je pri kontrolni skupini. Razlog vidimo v tem, da 

so učenci eksperimentalne skupine imeli ob aktivnostih ves čas napisano, kaj določeni ukaz 

naredi. Učencem kontrolne skupine smo ukaze obrazložili le ob začetku in so posledično 

spraševali o pomenu tudi med aktivnostjo, če so pozabili njihove pomene.  
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Posamezniki so si med seboj različni in eni potrebujejo več pomoči in podpore kot drugi. 

Nekateri so s postavljanjem vprašanj iskali zgolj potrditev, da so pravilno razumeli, in so nato 

posledično samozavestneje pristopili k reševanju nalog.  

8.2.4 NAPAKE PRI REŠEVANJU 

Učenci pri izvajanju aktivnosti delajo raznovrstne napake. Znotraj tega opazovalnega sklopa 

smo preverjali, katere napake so najpogostejše. 

Opazovalci so pri izpolnjevanju opazovalnega lista izbirali med naslednjimi podanimi opažanji: 

1. Učenec izpusti ukaze (jih spregleda). 

2. Učenec narobe interpretira ukaze. 

3. Učenec ne razume, kako je lik obrnjen, in posledično ga narobe premika. 

4. Drugo. 

Spodnja tabela (Tabela 17) prikazuje, koliko opazovanih učencev je delalo posamezno vrsto 

napake iz podanih možnosti. 

 

V tabeli je narejena primerjava med učenci opazovalne in kontrolne skupine glede na vrsto 

narejenih napak. V tabelo sta dodani še dve vrstici. In sicer ena možnost je, da učenec dela več 

napak ali da jih sploh ne dela. V eksperimentalni skupini je sodelovalo dvajset učencev, v 

kontrolni skupini pa šestnajst. Poleg je zapisan tudi odstotek učencev glede na celotno skupino. 

  

 EKSPERIMENTALNA 

SKUPINA – št. učencev 

KONTROLNA 

SKUPINA – št. učencev  

1. Učenec izpusti ukaze (jih 

spregleda). 

5 (25 %) 5 (31,25 %) 

2. Učenec narobe interpretira 

ukaze. 

3 (15 %) 3 (18,75 %) 

3. Učenec ne razume, kako je lik 

obrnjen, in posledično ga 

narobe premika. 

4 (20 %) 5 (31,25 %) 

4. Učenec dela dve ali več 

različnih napak. 

4 (20 %) 2 (12,5 %) 

5. Učenec rešuje naloge brez 

napak.  

4 (20 %) 1 (6,25 %) 

Tabela 17: Primerjava vrste narejenih napak med eksperimentalno in kontrolno skupino. 

Tako v eksperimentalni kot kontrolni skupini je bilo nekaj učencev, ki med izvajanjem 

aktivnosti niso naredili nobene napake. 

Največ učencev v obeh skupinah je izpuščalo ukaze. Tabela prikazuje, da so učenci 

eksperimentalne skupine najpogosteje izpuščali ukaze, prav tako učenci kontrolne skupine. Ta 

napaka se zelo povezuje z nerazumevanjem usmerjenosti objekta v ravnini. Posledično (ker si 

ne predstavljajo, kako je objekt obrnjen) izpustijo kakšen korak pri premiku in s tem tudi ukaz 

v zaporedju ukazov. 
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9 ZAKLJUČEK 

Izvedba eksperimentalnega dela in analiza dobljenih rezultatov sta nam podali zanimive 

ugotovitve, podprte z navedbami v teoretičnem delu pričujočega dela.  

Cilj aktivnosti je bil, da učenci uspešno usvojijo koncepte, ki jih lahko uporabljajo za nadaljnje 

delo na področju programiranja. Ker je zmožnost dojemanja in učenja na najvišji ravni v 

zgodnjih obdobjih življenja, je pomembno, da učence takrat seznanimo s pomembnimi 

osnovnimi koncepti. Pri tem pa upoštevamo vidike neopiagetove teorije kognitivnega razvoja, 

ki zagovarja aktivno vključenost posameznika v proces učenja in tvorjenje kognitivnih struktur 

preko lastnega udejstvovanja. 

Ustreznost pripravljenih aktivnosti smo preverili z empirično raziskavo. Vključili smo 

eksperimentalno in kontrolno skupino ter preko kombinacije kvalitativnega in kvantitativnega 

pristopa prišli do konkretnih ugotovitev. 

Analiza dobljenih podatkov je pokazala, da so učenci eksperimentalne skupine v povprečju na 

potestu dosegli boljše rezultate kot na predtestu. Pri kontrolni skupini pa se niso pokazale 

statistično pomembne razlike glede na rezultate pred- in potesta. Sklepamo lahko, da je do 

omenjene razlike prišlo zato, ker so bile aktivnosti na karirastem papirju individualne in ni bilo 

motečih dejavnikov med izvajanjem in so bile tudi didaktično ustreznejše. Učenci so se 

osredotočili na svoje naloge in stremeli k svojim ciljem. Pri tem se niso obremenjevali s tem, 

koliko in kako rešuje njihov sosed, temveč zgolj s tem, ali so prišli do pravilne ugotovitve. V 

kolikor je bil dobljeni rezultat napačen, smo jih usmerjali k iskanju prave rešitve. Učenci so se 

učili preko lastnih napak in jih tudi sproti analizirali.  

Pri igri RobotTurtles pa gre bolj za skupinsko delo. Veliko je medsebojne interakcije in 

primerjanja z drugimi učenci. Cilj igre je priti do diamanta in tisti, ki pride prvi, zmaga. Pri tem 

so učenci bolj usmerjeni k doseganju cilja kot na pot, ki jih vodi do cilja. Aktivnosti sta si 

podobni glede učnih ciljev, vendar različni glede poteka izvajanja. Pri RobotTurtles lahko na 

odločitev učencev vplivajo drugi in ne zgolj lastno razmišljanje. Posledično ni vedno nujno, da 

zna učenec utemeljiti svoje odločitve. Ima pa RobotTurtles tudi svoje prednosti. Prednost igre 

je razvijanje socialnih veščin, saj delo poteka v skupini in učenci se lahko med seboj tudi 

pogovarjajo in razpravljajo. Vendar je pri tem treba učence spremljati, da pogovor ne zaide v 

druge smeri. Ker to ni osrednja tema pričujočega dela, se pri tem nismo toliko osredotočili na 

ta vidik in smo bolj izpostavili doseganje zastavljenih učnih ciljev, ki so določeni v učnem 

načrtu za neobvezni izbirni predmet računalništvo. 

S pomočjo neparametričnih testov smo naredili tudi primerjavo med rezultati predtesta obeh 

skupin, vključenih v proces raziskovanja. V povprečju na predtestu doseženih točk se ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike med eksperimentalno in kontrolno skupino. To 

pomeni, da smo imeli dve skupini, ki sta med seboj primerljivi tako po starosti kot tudi po 

izkušnjah. Ta rezultat nam omogoča lažje primerjanje dobljenih rezultatov. 

Pri rezultatih potesta je vrednost Mann-Whitney testa pokazala statistično pomembne razlike 

med eksperimentalno in kontrolno skupino. Učenci eksperimentalne skupine so dosegli boljše 

rezultate. S tem smo pokazali, da so pripravljene aktivnosti na karirastem papirju ustrezno 

zasnovane. Pokrivajo učne cilje in motivirajo učence k temu, da jih lahko uspešno usvojijo.  

Učenci so med izvajanjem aktivnosti na različne načine pristopali k reševanju. S pomočjo 

opazovanja smo analizirali njihovo obnašanje. Preko štirih opazovalnih sklopov smo dobili 
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informacije o strategijah reševanja, težavah pri reševanju in napakah, ki jih delajo med 

reševanjem. 

Učenci so se reševanja nalog lotili na različne načine. Rezultati opazovanja so pokazali, da so 

učenci uporabljali tudi kombinacije različnih strategij. Iz rezultatov lahko razberemo, da so bili 

najuspešnejši učenci, ki so uporabili dve različni strategiji. In sicer najboljše rezultate so dosegli 

učenci, ki so uporabili kombinacijo konkretnega objekta in risanja sledi. Rezultat si razlagamo 

kot posledico dejstva, da so učenci ravno nekje na meji predoperacijske faze in faze konkretnih 

operacij, če jih uvrstimo v stopnje po neopiagetovi teoriji. Na tej stopnji je abstraktno 

razmišljanje omejeno na znane, konkretne primere in še ne zmorejo obvladovati hipotetičnih 

situacij. Posledično učenci izvajajo aktivnosti s pomočjo strategij, preko katerih imajo vpogled 

v svoje odločitve. Že iz samega imena strategije vidimo, da učenci v glavnem operirajo s 

konkretnim objektom, ki ga lahko vidijo in otipajo. 

Med izvajanjem aktivnosti smo učence spodbujali, da k reševanju nalog pristopijo problemsko. 

Spodbujali smo jih k zastavljanju vprašanj. Pri tem jim nismo podali konkretnih odgovorov, 

vendar smo jih usmerili k temu, da so sami poiskali odgovor na zastavljeno vprašanje. Dobljeni 

rezultati niso pokazali bistvenih razlik med pogostnostjo zastavljanja vprašanj. Rezultati 

kažejo, da so v določenih delih izvajanja pogosteje zastavljali vprašanja učenci eksperimentalne 

skupine, v določenih delih pa učenci kontrolne skupine. 

Pri vrsti zastavljenih vprašanj pa se vidijo razlike med opazovanima skupinama. V 

eksperimentalni skupini je več učencev spraševalo po dodatnih navodili kot v kontrolni skupini. 

Prav tako je večji delež učencev eksperimentalne skupine imel težave pri orientaciji objektov. 

Razvidno pa je, da učenci eksperimentalne skupine niso imeli težav pri razumevanju pomena 

ukazov, medtem ko so učenci kontrolne skupine zastavljali tudi tovrstna vprašanja. 

V eksperimentalni skupini so učenci večkrat zastavljali vprašanja tudi pri posameznih nalogah 

znotraj aktivnosti. Iz rezultatov sklepamo, da so več potrditve potrebovali učenci v 

eksperimentalni skupini. Rezultat si razlagamo kot dejstvo, da je pri aktivnostih na karirastem 

papirju več napisanih navodil. Navodila se med seboj razlikujejo in učencem podajajo različne 

informacije. Pri aktivnostih v kontrolni skupini so učenci dobili navodila na začetku in so bila 

za vse aktivnosti enaka. Ker so učenci kontrolne skupine imeli večji nadzor nad ostalimi 

udeleženci, obstaja tudi možnost, da so določene odgovore dobili z opazovanjem ostalih 

udeležencev, vključenih v igro, in jim posledično ni bilo treba zastaviti vprašanja učitelju. 

Opazovanje med izvajanjem nam je podalo tudi informacijo, kakšne napake delajo učenci pri 

reševanju nalog. Ugotovitve kažejo, da je sicer nekoliko več učencev kontrolne skupine imelo 

težave z razumevanjem, kako je obrnjen objekt, izpuščali so ukaze in napačno interpretirali. 

Vendar je razlika med učenci obeh skupin majhna. Nekaj učencev je imelo tudi več različnih 

težav. Tovrstne težave so v procesu učenja normalne in se z vajo in izkušnjami postopoma 

odpravljajo. Je pa pomembno, da se težav zavedamo, saj lahko v tem primeru kot učitelji 

ustrezno pristopamo in iščemo rešitve.  

Kot smo že zapisali v teoretičnem delu, je zgodnje učenje izrednega pomena. Služi kot priprava 

za učinkovito izobrazbo, spodbuja socialne interakcije in omogoča učinkovit razvoj delovne 

sile na različnih gospodarskih področjih. Zgodnje poučevanje tudi nauči učence sprejemati 

odgovornosti in vodi k zavedanju o pomembnosti aktivnega učenja. Pri tem ni pomembna zgolj 

ideja o zgodnjem poučevanju, temveč celosten pristop in izvedba. Pomembno je, da imajo 

učenci ustrezno zasnovane aktivnosti. Aktivnosti na karirastem papirju so zagotovo ena od 

oblik, ki jih učitelji lahko uporabijo. Rezultati pilotske raziskave so pokazali, da so naloge 

učinkovite in uporabne.  
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Vendar je potrebno zavedanje, da pri tem ne gre zgolj za naloge, temveč za celoten proces 

učenja in poučevanja. Ni dovolj, da učencem damo naloge in jih pustimo, da rešujejo 

popolnoma samostojno, brez nadzora učitelja. Učitelj mora spremljati učenca in njegov 

napredek in mu ponujati sprotno pomoč. Na podlagi tega lahko naloge prilagaja posamezniku 

in mu s tem pomaga pri njegovem uspehu. Vsaka povratna informacija, ki jo dobimo s strani 

učencev, nam omogoča, da aktivnosti izpopolnjujemo, nadgrajujemo in prilagajmo 

posameznim skupinam učencev. 

Rezultati raziskovanja so prinesli zgoraj opisane ugotovitve, ki jih bomo lahko uporabljali za 

delo na področju učenja in poučevanja. Odpirajo pa se tudi še nova vprašanja, ki jih lahko v 

prihodnje raziskujemo.  

Na podlagi ugotovitev bomo učiteljem podali priporočila, kako naj pristopajo k poučevanju 

tovrstne učne teme in kako naj se soočijo z začetnimi težavami posameznikov. Ugotovitve bodo 

lahko uporabili pri svojem delu tudi učitelji, ki se prvič srečujejo z izbirnim predmetom 

računalništvo v drugi triadi osnovne šole. Izdelane aktivnosti bodo služile kot učni pripomoček. 
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11 PRILOGE 

Priloga 1: OPAZOVALNI LIST – EKSPERIMENTALNA SKUPINA 

Opazovalec:_________________________ 

OPAZOVALNI LIST 

     

POMOČ PRI REŠEVANJU NALOG 

Učenec si ne pomaga z ničimer.     

Učenec si pomaga s konkretnim objektom (radirka …).     

Učenec si pomaga z risanjem sledi.     

Učenec si pomaga z obračanjem lista med reševanjem.     

Drugo: 

 

 

 

    

 

POGOSTNOST ZASTAVLJANJA VPRAŠANJ 

Učenec rešuje samostojno. Ne zastavlja dodatnih vprašanj.     

Učenec postavlja vprašanja samo na začetku vsake aktivnosti.     

Učenec postavlja vprašanja nekajkrat med izvajanjem aktivnosti.     

Učenec ves čas postavlja vprašanja. 

 

KAKŠNA VPRAŠANJA ZASTAVLJAJO UČENCI 

Učenec sprašuje po navodilih (dodatna obrazložitev navodil).     

Učenec sprašuje o pomenu ukazov.     

Učenec sprašuje o orientaciji objektov.     

Drugo: 

 

 

    

 

POMOČ PRI AKTIVNOSTIH 

Največ pomoči potrebuje pri aktivnosti 1: Učenec zna slediti 

zaporedju ukazov. 

    

Največ pomoči potrebuje pri aktivnosti 2: Učenec zna dopolniti 

kodo v zaporedju ukazov. 

    

Največ pomoči potrebuje pri aktivnosti 3: Učenec zna poiskati in 

popraviti napako v zaporedju ukazov. 
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 II 

  

Komentar opazovalca: 

  

 

 

NAPAKE PRI REŠEVANJU 

Učenec pri branju ukazov izpusti ukaze (jih spregleda).     

Učenec si narobe interpretira ukaze v okvirčkih.     

Učenec ne razume, kako je lik obrnjen, in posledično ga narobe 

premika. 

    

Drugo:  

 

 

 

    

Komentar opazovalca (opazovalec zapiše vzrok težave, če jo opazi). 
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Priloga 2: OPAZOVALNI LIST – KONTROLNA SKUPINA 

Opazovalec:_________________________ 

OPAZOVALNI LIST 

     

SAMOSTOJNOST REŠEVANJA 

Učenec rešuje samostojno. Ne sprašuje po dodatnih navodilih.     

Učenec sprašuje po dodatnih navodilih samo na začetku vsake 

aktivnosti. 

    

Učenec sprašuje po dodatnih navodilih nekajkrat med izvajanjem 

aktivnosti. 

    

Učenec ves čas sprašujejo po dodatnih navodilih. 

Komentar opazovalca: 

*Opazovalec lahko zapiše tudi, kaj konkretno je učenec vprašal … 

 

 

 

KAJ UČENCI SPRAŠUJEJO 

Učenec sprašuje po navodilih (dodatna obrazložitev navodil).     

Učenec sprašuje o pomenu ukazov.     

Učenec sprašuje o orientaciji objektov.     

Drugo: 

 

 

 

 

    

 

NAPAKE PRI REŠEVANJU 

Učenec izpusti ukaze (jih spregleda).     

Učenec si narobe interpretira ukaze.     

Učenec ne razume, kako je lik obrnjen, in posledično ga narobe 

premika. 

    

Drugo:  
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Priloga 3: PREDTEST 

1. NALOGA: RAK IŠČE KAMEN, POD KATEREGA SE BO SKRIL. PREMIKA SE PO 

NASLEDNJI POTI: 

 

 

KAM PRIDE RAK? POMAGAJ SI Z UKAZI NA DESNI STRANI.  

                                   
                                                                                
 
 
 

 

 

 

 

 

NA SLIKI OZNAČI POLJE, DO KATEREGA 

PRIDE RAK. 

 

  

2. NALOGA: PIKAPOLONICA POTUJE PO SPODNJI POTI: 

 

KJE SE PIKAPOLONICA USTAVI? POMAGAJ SI Z UKAZI V OKVIRČKU. 

 

   

 

 

 

 

 

 

NA SLIKI OZNAČI POLJE, NA KATEREM SE 

PIKAPOLONICA USTAVI.  
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3. NALOGA: VEVERICA SE JE PO OBARVANI POTI ODPRAVILA NA OBISK K 

PRIJATELJICI. Z UKAZI JE ZAPISANA POT, VENDAR NEKAJ UKAZOV MANJKA. 

DOPOLNI POT, DA BO PRAVILNA. POMAGAJ SI Z UKAZI V OKVIRČKU. 

                                   _____                            _____ 

 
    

     

     

  
 

  

     

 

 
4. NALOGA: MIŠKA SE JE PO OBARVANI POTI ODPRAVILA DOMOV. DOPOLNI 

ZAPISANO POT, DA BO MIŠKA RES PRIŠLA DOMOV. POMAGAJ SI Z UKAZI V 

OKVIRČKU. 

 

 

                     _____   _____                             _____           
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5. NALOGA:  ŽABICA SI JE NA LIST ZAPISALA POT, KI VODI DO ŠOLE. ZAPIHAL JE 

VETER IN LISTI SO SE POMEŠALI. POMAGAJ ŽABICI UREDITI LISTE, DA BO NAŠLA 

POT DO ŠOLE. 

 

 

 

                      NAPAČNA POT:  

   

         PRAVILNA POT: 

     ___________________________________________________________ 

 

  

     

         

     

     

     



PRILOGE 

 

 

 VII 

  

Priloga 4: POTEST 

1. NALOGA: RAK IŠČE KAMEN, POD KATEREGA SE BO SKRIL. PREMIKA SE PO 

NASLEDNJI POTI: 

 

 

KAM PRIDE RAK? POMAGAJ SI Z UKAZI NA DESNI STRANI.  

                                   
                                                                                
 
 
 

 

 

 

 

NA SLIKI OZNAČI POLJE, DO KATEREGA 

PRIDE RAK. 

  

 

  

2. NALOGA: PIKAPOLONICA POTUJE PO SPODNJI POTI: 

 

KJE SE PIKAPOLONICA USTAVI? POMAGAJ SI Z UKAZI V OKVIRČKU. 

 

   

 

 

 

 

 

NA SLIKI OZNAČI POLJE, NA KATEREM SE 

PIKAPOLONICA USTAVI.  
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3. NALOGA: VEVERICA SE JE PO OBARVANI POTI ODPRAVILA NA OBISK K 

PRIJATELJICI. Z UKAZI JE ZAPISANA POT, VENDAR NEKAJ UKAZOV MANJKA. 

DOPOLNI POT, DA BO PRAVILNA. POMAGAJ SI Z UKAZI V OKVIRČKU. 

                         _____                     _____             _____ 

 
    

     

     

  
 

  

     

 
4. NALOGA: MIŠKA SE JE PO OBARVANI POTI ODPRAVILA DOMOV. DOPOLNI 

ZAPISANO POT, DA BO MIŠKA RES PRIŠLA DOMOV. POMAGAJ SI Z UKAZI V 

OKVIRČKU. 

 

                    _____            ______                  _____           

 

 
     

    
 

 

   
 

  

      

 
     

    
  

 



PRILOGE 

 

 

 IX 

  

5. NALOGA:  ŽABICA SI JE NA LIST ZAPISALA POT, KI VODI DO ŠOLE. ZAPIHAL JE 

VETER IN LISTI SO SE POMEŠALI. POMAGAJ ŽABICI UREDITI LISTE, DA BO NAŠLA 

POT DO ŠOLE. 

 
 

 

 

                      NAPAČNA POT:  

   

         PRAVILNA POT: 

     ___________________________________________________________ 

 

     

         

     

     

     


