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POVZETEK  

V magistrskem delu smo predstavili možnosti uporabe orodja App Inventor za učenje 

programiranja med učenci drugega triletja osnovne šole. Živimo v času, ko so mobilne 

naprave vseskozi prisotne pri vseh starostnih skupinah. Orodje App Inventor učencem 

omogoča ustvarjanje realnih aplikacij za mobilne naprave, kar jih motivira za učenje 

programiranja. 

V teoretičnem delu magistrskega dela smo razložili, zakaj je treba razvijati računalniško 

mišljenje pri otrocih ter kako razvoj razmišljanja pri začetnem programiranju opiše 

neopiagetova teorija kognitivnega razvoja. Osnovnošolski učitelji se učenja osnovnih 

konceptov programiranja lotevajo na različne načine, eden izmed njih je učenje preko 

vizualnih programskih jezikov. Teh je na voljo vedno več, zato smo v nadaljevanju izpostavili 

njihove prednosti in slabosti. Večina učiteljev v Sloveniji učencem predstavi osnovne 

koncepte programiranja preko vizualnega programskega jezika Scratch. Ko učenci spoznajo 

programiranje preko Scratcha in usvojijo nekaj konceptov programiranja, jim program 

Scratch morda ne predstavlja več izziva. Zato morajo učitelji iz množice programov izbrati 

ustrezno zahtevnega za nadaljnje učenje. Predstavili smo orodje App Inventor in ga na osnovi 

zadnjih raziskav primerjali z orodjem Scratch.  

V empiričnem delu sledi raziskava, ali lahko učitelji s programom App Inventor nadaljujejo 

učenje programiranja ob predpostavki, da so začeli s programiranjem v vizualnih okoljih, 

podobnih Scratchu. V izbrani osnovni šoli smo izvedli raziskavo med učenci petega in šestega 

razreda, ki so že vsaj eno leto programirali v programskem jeziku Scratch. Med pettedenskim 

tečajem so izdelovali mobilne aplikacije v App Inventorju. 

Rezultati raziskave kažejo na to, da je orodje App Inventor primerno za učence drugega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja. Učenci niso imeli težav zaradi angleškega uporabniškega 

vmesnika. Večina učencev bi rajši nadaljevala s programiranjem v App Inventorju kot v 

Scratchu. Vsi so se strinjali, da je ustvarjanje mobilnih aplikacij povečalo njihovo motivacijo 

za učenje. Prepoznavali so podatkovno strukturo objekt in njegove lastnosti. Večina učencev 

je prepoznala spremembo lastnosti objekta s pomočjo ukaza.  

Po uvedbi programiranja s Scratchem učiteljem kot eno izmed možnosti priporočamo 

nadaljevanje učenja programiranja s pomočjo App Inventorja. 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: App Inventor, vizualni programski jezik, učenje v paru, druga triada, 

mobilne naprave.    



 

ABSTRACT 

 

In the master's thesis we presented the possibilities of using App Inventor to teach 

programming among the students of the second cycle of primary school. We live in a time 

when mobile devices are constantly present in our lives unrelated to age groups. The App 

Inventor allows learners to create real-world mobile applications, which motivates them to 

learn programming. 

In the theoretical part of the master's thesis, we explained why children should be encouraged 

to develop computational thinking, and how the development of thinking in the initial 

programming could be described by the neo-Piagetian theory of cognitive development. 

Primary school teachers teach the basic concepts of programming in different ways, one of 

which is learning through visual programming languages. More and more of this kind of 

languages are available that is why their advantages and disadvantages we highlighted below. 

The majority of teachers in Slovenia present the basic programming concepts to students 

using the visual programming language Scratch. When students introduce programming 

through Scratch and adopt some basic programming concepts, the Scratch may not be 

challenging enough for them anymore. Related to statement above, teachers have to choose 

the program with an appropriate degree of difficulty for further learning.  

In the thesis we presented App Inventor and compared to the Scratch. At the selected primary 

school we conducted a research in order to determine whether teachers can continue to teach 

programming with App Inventor, on the assumption that they started programming in the 

visual programming environments, such as Scratch. This we presented in the empirical part of 

thesis. 

In the selected primary school, we carried out a research among students of the fifth and sixth 

grade who have been introduced to programming with Scratch, and who practiced programing 

for at least a year. During the five-week course, they made mobile applications in the App 

Inventor. The results of our research indicate that the App Inventor is suitable for teaching 

programming students of the second primary school cycle.  

They did not have any problems with the English user interface. Most students would prefer 

to continue programming in the App Inventor instead of Scratch. Everyone agreed that the 

creation of mobile applications increased their motivation for learning. They recognized the 

object data structure and its properties. The majority of students recognized a change in the 

object properties by using an appropriate command. After the introduction to programing with 

Scratch, teachers are advised to acknowledge App Inventor as one of the options for more 

advanced programing. 

 

 

 

 

Key words: App Inventor, visual programming language, learning in pairs, second triad, 

mobile devices. 
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1 UVOD  

»Kodiranje je eno najpomembnejših znanj, ki jih danes lahko pridobite, in eno izmed ključnih 

znanj četrte industrijske revolucije.« 

(Marc Benioff, 2016) 

Če se opremo na različne opredelitve in razlage, s katerimi so bile opisane prve tri industrijske 

revolucije, lahko rečemo, da smo trenutno priča začetkom četrte industrijske revolucije 

(Schwab, 2016). Četrta industrijska revolucija se nanaša na idejo, v kateri tehnologija, kot sta 

umetna inteligenca ali robotika, zamegljuje linije fizičnih, digitalnih in bioloških področij.  

Število mobilnih naprav iz leta v leto narašča. Raziskava, ki so jo izvedli pri podjetju 

International Data Corporation (IDC), je pokazala, da je v letu 2016 trg pametnih telefonov 

zrasel za 1,1 odstotek, prevladoval pa je operacijski sistem Android s kar 86,8-odstotnim 

deležem (IDC, 2016). Tudi podatki statističnega urada za Slovenijo kažejo trend naraščanja 

mobilnih naprav v Sloveniji. Konec lanskega leta je bilo že skoraj 2,4 milijona uporabnikov 

mobilnega omrežja, kar pomeni, da nekateri prebivalci uporabljajo več kot eno mobilno 

napravo (Statistični urad RS, 2017). Raziskava, ki so jo leta 2016 izvedli pri podjetju 

Influence Central, je pokazala, da je povprečna starost otroka, ki prejme pametni telefon, 10,3 

leta. 

Večina argumentov o pomenu poučevanja programiranja se zato opira na deterministično 

filozofijo novega tehnološkega imperativa, ki poudarja, da je pospešen razvoj tehnologije v 

četrti industrijski revoluciji neizogiben.   

Novejši trendi poučevanja računalništva spodbujajo razvoj v smeri, da učenci pridobijo 

edinstven način razmišljanja in reševanja problemov. Temu načinu razmišljanja pravimo 

računalniško mišljenje (ang. computational thinking). 

Razvijanje računalniškega mišljenja s pomočjo programiranja je kompleksna dejavnost, ki 

zahteva precejšnjo mero abstraktnega mišljenja. Začetniki potrebujejo veliko časa za 

razumevanje novih načinov razmišljanja, ki so potrebni za programiranje. Težave jim 

predstavljajo osnovni konstrukti (spremenljivke, zanke, nizi in rekurzije), sintaksa in 

semantika programskega jezika, načrtovanje programov in reševanje problemov, pojavljajo se 

težave z razvojnim okoljem (Scott, Watkins in McPhee, 2007; Soloway in Spohrer, 1989; 

Lahtinen, Ala-Mutka in Järvinen, 2005). Zato si pogosto izoblikujejo mnenje, da je 

programiranje dolgočasen in naporen postopek. Neopiagetova kognitivna teorija nam 

omogoča, da lažje razumemo učenčeve načine in zmožnosti mišljenja pri reševanju 

problemov (Teague, 2014).  

Težave lahko omilimo tudi z ustreznimi učnimi pristopi in ustrezno učno obliko, kot je 

programiranje v paru. Različni raziskovalci so ugotovili, da učenje programiranja v paru 

poveča zadovoljstvo med učenci in zmanjša frustracije, ki so povezane z neznanjem. 

Ugotovljeno je bilo, da je nizka motivacija eden od glavnih razlogov, zakaj študenti opustijo 

tečaje programiranja (Kinnunen in Malmi, 2006). Zato je ključnega pomena izbira ustreznega 

programskega učnega okolja. Za boljšo motivacijo učencev se učitelji odločijo za učenje 

osnovnih konceptov programiranja preko vizualnih programskih jezikov. Da bi bil prehod z 

vizualnih programskih jezikov na produkcijske jezike čim bolj enostaven, morajo ti jeziki 

vsebovati funkcije, ki omogočajo učencu razvoj osnovnih programerskih konceptov. 
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V magistrskem delu bomo izpostavili prednosti in slabosti vizualnih programskih jezikov. Po 

uvodu v programiranje s programskim jezikom Scratch se učitelji večkrat sprašujejo, kako 

nadaljevati s poučevanjem programiranja med osnovnošolci. Kot alternativa Scratchu, za 

uvod v programiranje, obstajajo različna programska okolja, kot so Alice, Snap!, Kodu, 

GameMaker in drugi. Omenjena programska okolja omogočajo ustvarjanje digitalnih zgodb, 

iger in animacij, ki jih lahko zaženemo v spletnem brskalniku ali v programu, ne omogočajo 

pa prenosa na mobilno napravo. Ker uporaba pametnih naprav med učenci narašča, je 

smiselno izkoristiti njihov potencial kot motivator pri učenju programiranja. Učenci kažejo 

večje zanimanje za učenje, ker lahko ustvarijo svojo programsko opremo za pametne 

telefone/tablične računalnike (Wolber, 2011). 

App Inventor je program, namenjen začetnikom učenja programiranja. Na tem področju je 

bilo narejenih že kar nekaj različnih raziskav med učenci različnih starostnih skupin. Ker so 

bile raziskave narejene med učenci zadnjega triletja osnovne šole in srednje šole, bomo v 

magistrskem delu poskušali ugotoviti, ali je App Inventor primerno programsko okolje za 

učenje programiranja pri izbirnem predmetu računalništva v drugem triletju oz. v petem in 

šestem razredu osnovne šole. V raziskavo bomo vključili učence petega in šestega razreda 

Osnovne šole Rodica, ki so se že srečali s programiranjem in so sicer ustvarjali projekte 

(igrice in zgodbe) v programskem okolju Scratch. 
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2 RAČUNALNIŠKO MIŠLJENJE IN NEOPIAGETOVA TEORIJA 

Računalniško mišljenje (ang. Computational Thinking) je opredeljeno kot bistvena spretnost, 

ki se jo mora vsakdo naučiti in jo vključiti v svoj nabor spretnosti (Lockwood in Mooney, 

2017). Izraz je konkretiziral Seymour Paper leta 1980. Kasneje leta 2006 je Jeannette M. 

Wing popularizirala izraz in ga privedla do pozornosti mednarodne skupnosti. Od takrat je 

bilo narejenih vedno več raziskav na temo računalniškega mišljenja v izobraževanju 

(Lockwood in Mooney, 2017). 

Wingova (2006) je termin računalniško mišljenje opisala na naslednji način: »Računalniško 

mišljenje vključuje reševanje problemov, načrtovanje sistemov in razumevanje človeškega 

obnašanja z uporabo temeljnih konceptov računalništva. Računalniško mišljenje vključuje 

vrsto mentalnih orodij, ki odražajo širino področja računalništva.« 

V letu 2011 je Wingova predlagala novo definicijo računalniškega mišljenja: »Računalniško 

mišljenje je miselni proces, ki je prisoten pri oblikovanju oz. formaliziranju problemov in 

njihovem reševanju, tako da so rešitve predstavljene v obliki, ki jo lahko učinkovito izvaja 

agent za obdelavo informacij.« 

Iz te opredelitve izhajata dva vidika, ki sta še posebej pomembna za izobraževanje. 

Računalniško mišljenje je: 

1. miselni proces, ki je neodvisen od tehnologije, 

2. posebna vrsta reševanja problemov, ki povzroča različne sposobnosti, npr.  

sposobnost oblikovati rešitve, ki jih lahko izvaja računalnik, človek ali 

kombinacija obeh. 

Združenje učiteljev računalniške znanosti (ang. The Computer Science Teachers Association) 

in Mednarodno društvo za tehnologijo v izobraževanju (ang. International Society for 

Technology in Education) (CSTA & ISTE, 2009) sta razvili operativno opredelitev, ki služi 

kot druga pomembna referenčna točka. Ta navaja vse operacije, ki predstavljajo računalniško 

mišljenje kot prakso. Računalniško mišljenje je proces reševanja težav, ki vključuje (vendar ni 

omejeno na) naslednje značilnosti (Barr, Harrison in Conery, 2011): 

 oblikovanje problemov na način, ki nam omogoča uporabo računalnika in drugih 

orodij za njihovo reševanje; 

 logično organiziranje in analiziranje podatkov; 

 predstavljanje podatkov preko abstrakcij, kot so modeli in simulacije; 

 avtomatiziranje rešitev s pomočjo algoritmičnega razmišljanja (vrsta narejenih 

korakov); 

 prepoznavanje, analiziranje in izvajanje možnih rešitev z namenom doseganja 

najzmogljivejše in učinkovite kombinacije korakov in virov;  

 oblikovanje in prenos tega procesa reševanja problemov na številne podobne 

probleme. 

Abstrakcija velja za eno izmed ključnih komponent računalniškega mišljenja. Wingova 

(2011) je navedla, da je abstrakcija »najpomembnejši proces v računalniškem mišljenju« in 

»zahteven miselni proces«. Definirana je kot »proces, kjer naredimo problem ali sistem bolj 

razumljiv z zmanjševanjem nepotrebnih podrobnosti. Spretnost v abstrakciji je izbrati prave 

podrobnosti tako, da problem postane lažji, pri čemer ne smemo izgubiti pomembne stvari. 
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Ključni del pri tem je, da izberemo dobro predstavitev sistema ali problema. Različne 

predstavitve naredijo različne stvari bolj enostavne« (Csizmadia et al., 2015). »Razmišljanje 

kot računalniški znanstvenik pomeni več kot programiranje računalnika. Zahteva razmišljanje 

na več stopnjah abstrakcije.« (Wing, 2006).  

Piagetove temeljne vzgojne teorije o učenju, napisane pred tridesetimi leti, se pogosto 

sklicujejo na starostni razvoj za doseganje zgornje meje abstrakcije (Lister, 2011). Poudarjal 

je, da je otrok zrel, ko gre skozi štiri stopnje kognitivnega razvoja. 

Kasneje je zaradi kritik Piagetove teorije kognitivnega razvoja nastala neopiagetova teorija. 

Ta poudarja, da napredek pri abstrakciji ni posledica biološke zrelosti posameznika, temveč 

posledica dejanske zmožnosti delovnega spomina za reševanje problemov. Zmožnosti 

delovnega spomina se povečujejo na osnovi pridobljenih izkušenj, zato ljudje izražamo 

različno stopnjo abstrakcije pri različnih problemskih situacijah (Teague, 2014). Listerjeva 

raziskava (2011) je pokazala, da učenci med učenjem programiranja prehajajo med 

senzomotorično, predoperacionalno, konkretno operacionalno in formalno operacionalno 

stopnjo, tako kot je opisano v neopiagetovi teoriji. Te so opredeljene glede na zmožnost 

abstraktnega mišljenja in ne na posameznikovo starost, kot je to opredelil Piaget.  

Sposobnost za programiranje postavljamo v kontekst računalniškega mišljenja. Osredotočimo 

se na algoritmično in abstraktno razmišljanje, ki sta ključni za računalniško mišljenje. 

Programerji eksperti morajo pri svojem delu pokazati visoko stopnjo abstraktnega mišljenja. 

Ta se na osnovi neopiagetove teorije razvija s pridobljenimi izkušnjami. Zato je zelo 

pomembno, da se učitelji začetnikov programiranja zavedajo omejitev, ki jih imajo začetniki, 

in temu prilagodijo delo. Ker je programiranje kompleksna dejavnost, bomo v naslednjem 

poglavju izpostavili še druge težave, s katerimi se srečujejo programerji začetniki. Pogledali si 

bomo, kateri koncepti programiranja so učencem težje razumljivi. V nadaljnjih poglavjih pa 

bomo opisali tudi, kako z ustreznimi pedagoškimi pristopi te težave omilimo. 



Vanessa Pipan  Magistrsko delo 

 
5 

 

3 POUČEVANJE PROGRAMERJEV ZAČETNIKOV  

V zadnjih letih potreba po programerjih in s tem zanimanje učencev za učenje programiranja 

skokovito naraščata. Posledično so uvodna predavanja programiranja postala vse bolj 

popularna. Učenje programiranja, na kakršen koli način, je težko. Začetniki se soočajo s 

številnimi različnimi težavami in z ovirami. Učenje programiranja spada med težji študij, ki 

ima pogosto najvišjo stopnjo nedokončanega študija oziroma izpisa (Robins, Rountree in 

Rountree, 2003). Splošno sprejeto dejstvo je, da začetnik potrebuje približno deset let 

izkušenj, da postane izkušen programer (Winslow, 1996). Cilj učiteljev programiranja je, da 

zagotovimo učencem čim bolj učinkovito okolje za učenje in pridobivanje izkušenj. Učitelji 

želimo razumeti proces učenja in poučevanja programiranja. Zakaj se je težko naučiti 

programiranja? Kakšni so kognitivne omejitve oz. predpogoji, da začetnik razume osnovne 

koncepte? Ali obstajajo uspešne in neuspešne strategije za učence? Kaj lahko mi kot učitelji 

naredimo, da čim bolj učinkovito podpiramo programerje začetnike? (Robins, Rountree in 

Rountree, 2003). 

3.1 Značilnosti programerjev začetnikov  

Programerjem začetnikom primanjkuje znanja in spretnosti, ki jih imajo izkušeni programerji. 

Študije, ki jih je preučil Winslow (1996), so pokazale, da so začetniki programiranja omejeni 

na površinsko organizirano znanje in površinsko razumevanje programerske kode. 

Primanjkuje jim natančnih miselnih modelov, uporabljajo neustrezno znanje in postopno 

programirajo »vrstico za vrstico«, namesto da bi uporabljali programske strukture.  

Študije, ki sta jih zbrala Soloway in Spohrer (1989), kažejo primanjkljaje pri razumevanju 

različnih strokovnih programskih jezikovnih konstruktov (spremenljivke, zanke, nizi in 

rekurzije), ugotavljajo pomanjkljivosti pri načrtovanju in preizkušanju kode, še več, odkrili so 

več splošnih težav, ki se navezujejo na uporabo programskega načrta. Vse začetne težave pa 

kažejo na to, kako je lahko pomanjkljivo začetno znanje vir nadaljnjih napak (Robins, 

Rountree in Rountree, 2003). Znanje začetnikov je prilagojeno kontekstu namesto splošnemu 

znanju. Pogosto se dogaja, da začetniki napačno aplicirajo znanje, ki so ga že pridobili 

(Kessler in Anderson, 1989).  

Pri tem je treba upoštevati, da na zmogljivost učencev vplivajo tudi osebne značilnosti. Pri 

učenju programiranja lahko prepoznamo različna vedenja učencev pri soočenju s problemsko 

situacijo (Ala-Mutka, 2004). Literatura, ki bi opisovala pomembne razlike v učenju, ki jih 

povzročata spol ali nacionalnost, ne obstaja. Vendar se zdi, da lahko z uspehom pri učenju 

programiranja povezujemo splošno inteligenco ter matematične in znanstvene zmogljivosti 

(Ala-Mutka, 2004; povzeto po Bruce-Lockhart in Norvell, 2000, str. 3).  

Rist (1996) pravi, da obstajajo učinkoviti in neučinkoviti začetniki, torej učenci, ki se učijo 

motivirano in brez prekomernega truda, in tisti, ki se ne učijo, če ne dobijo pretirane osebne 

pozornosti. Jasno je, da osebnostne strategije učenja in motivacija učencev vplivajo na njihov 

uspeh pri učenju programskih strategij.  

Če upoštevamo, da je znanje programiranja (predpostavimo) enakomerno šibko med učenci 

začetniki, potem so njihove predstrategije tiste, ki prvotno ločijo učinkovite in neučinkovite 

začetnike (Robins, Rountree in Rountree, 2003). Šibko predznanje je lahko velik vir napak, še 

posebej, ko govorimo o transferju znanja iz ene problemske situacije v drugo. Do napak 

prihaja tudi pri prehajanju »korak za korakom« neposredno iz naravnega jezika v programski 
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jezik. Razlike med naravnim jezikom in programskim jezikom, ki je bolj formalen od 

naravnega, lahko povzročijo težave.   

Veliko študij je bilo opravljenih, na osnovi katerih so želeli ugotoviti, katere so najpogostejše 

napake, ki jih delajo programerji začetniki. Scott, Watkins in McPhee (2007) so navedli, da se 

začetniki programiranja najpogosteje srečujejo z naslednjimi težavami:  

 s sintakso in semantiko programskega jezika, 

 z načrtovanjem programov in reševanjem problemov, 

 z razvojnim okoljem, 

 s posebnostmi paradigme, kot so na primer objekti.  

Sintaksa in še posebej semantika programskega jezika lahko močno vplivata na uspešnost 

začetnikov. McIver (2000) pravi, da lahko trivialne sintaktične napake dejansko ovirajo 

učenje, saj odvračajo učence od načrtovanja in reševanja problemov. Empirični dokazi kažejo, 

da učenci, ki želijo popraviti sintaktično napako, pogosto še poslabšajo stvari, ko jo poskušajo 

popraviti. V triletni študiji je Garner s sodelavci (2005) ugotovil, da so bile manjše sintaktične 

napake prisotne kot najpogostejši vzrok težav začetnikov programiranja, tako pri učno 

zmožnejših kot šibkejših učencih. McIver (2000) pravi, da so se učenci primorani ukvarjati s 

sintakso programa, posameznimi elementi algoritmov in včasih izključiti širšo sliko danega 

problema. Do podobnih ugotovitev je prišel tudi Windlow (1996): »Veliko število študij je 

prišlo do zaključkov, da začetniki programerji poznajo sintakso in semantiko posameznih 

izjav, vendar ne znajo združiti teh funkcij v veljavne programe. Tudi če vedo, kako rešiti 

težave ročno, imajo težave pri pretvorbi ročne rešitve v enakovreden računalniški program.«  

Študija, ki jo je opravil Garner s sodelavci (2005), kaže, da so težave pri načrtovanju 

programa na drugem mestu in so bolj vidne kot težave z razumevanjem posameznih 

jezikovnih konstruktov. Winslow (1996) je dosegel podoben zaključek z navedbo: »Študija po 

študiji je pokazala, da ko učenci nimajo težav z ustvarjanjem sintaktično pravilnih stavkov, 

imajo težave s kombiniranjem le-teh, oz. pri premisleku, kje in kako kombinirati stavke za 

ustvarjanje želenega rezultata.« Razlike med učinkovitimi in neučinkovitimi programerji 

začetniki pridejo do izraza pri uporabi strategij za reševanje problemov pri programiranju. 

Raziskave nakazujejo, da so na splošno novinci šibki pri reševanju problemov. Medtem ko 

začetniki pridobijo znanje o sintaksi posameznih komponent, je razvidno, da imajo kasneje 

težave pri združevanju vseh programskih konstruktov, da bi sestavili rešitev (Robins, 

Rountree in Rountree, 2003).  

Tretji vir težav programerjev začetnikov je razvojno okolje oziroma program, v katerem se 

učenci učijo programirati. Običajno mnogi uvodni tečaji programiranja učence vpeljejo v 

programiranje preko profesionalnih programerskih razvojnih okolij. Profesionalna okolja 

lahko dosežejo nasprotni učinek pri začetnikih programiranja. Saj lahko veliko število 

vizualnih in funkcionalnih kompleksnosti preplavi in ustraši začetnika. Tudi sporočila o 

napakah sintakse, ki jih ustvarjajo ta okolja, so pogosto neinformativna in včasih zavajajoča 

(Scott, Watkins in McPhee, 2007). 

Moderni trendi poučevanja programiranja so usmerjeni k učenju objektno naravnanega 

programiranja (Ala-Mutka, 2004). Rist (1996) opozarja, da objektno naravnano programiranje 

ni precej drugačno od proceduralnega programiranja, čeprav doda objektne podatkovne 

strukture. Programerji, ki želijo objektno programirati, se morajo naučiti osnove 

programiranja, kot so sintaksa programa, tipi podatkov, zanke, funkcije in procedure, ter k 

temu znanju dodati še lastnosti objektnega programiranja. Zato bodo učenci objektnega 
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programiranja naleteli na prav toliko težav kot učenci proceduralnega programiranja (Ala-

Mutka, 2004). 

Obravnavali smo nekatere težave, s katerimi se srečujejo programerji začetniki. Da bi dosegli 

čim bolj učinkovit proces učenja programiranja, se moramo kot učitelji programiranja 

seznaniti s koncepti in se zavedati, kateri so učencem težje razumljivi. Zato bomo v 

nadaljevanju predstavili različne študije na tem področju.   

3.2 Koncepti, ki so težko razumljivi programerjem začetnikom  

Raziskava, ki so jo izvedli Lahtinen, Ala-Mutka in Järvinen (2005), je vključevala 559 

študentov začetnikov programiranja in 34 učiteljev programiranja na univerzitetni ravni. 

Ugotovili so, da je najzahtevnejša naloga začetnikov programiranja, kako oblikovati program 

za reševanje določene naloge, delitev programa na procedure in funkcije ter odkrivanje lastnih 

napak v programih. To so vprašanja, pri katerih mora učenec razumeti večje razsežnosti 

programa in ne samo osnovne podrobnosti. Kot težji programski koncepti so se izkazali 

rekurzija, kazalci, reference, abstraktne vrste podatkov, ravnanje z napakami in uporaba 

jezikovnih knjižnic. Uporaba jezikovnih knjižnic zahteva neodvisno iskanje informacij, kar 

predstavlja težavo začetnikom. Rekurzija, kazalci, reference ter abstraktne vrste podatkov so 

abstraktni pojmi in so kognitivno kompleksni za razumevanje, brez podobnega pojava v 

vsakdanjem življenju za primerjavo. Mnenja učiteljev o zahtevnejših vsebinah programiranja 

so bila skoraj identična kot učenčeva. Učitelji so zaznali še težave pri razumevanju 

programskih struktur. Pri analizi korelacij različnih problemov programiranja in programskih 

konceptov je bilo ugotovljeno, da so vprašanja, povezana z razumevanjem programiranja, 

učenjem sintakse programskega jezika, razumevanjem, kako oblikovati program za reševanje 

določene naloge, in delitev programa v procedure in funkcije močno pozitivno povezana med 

seboj. Učenci se bodisi naučijo vse te koncepte zlahka bodisi imajo težave z vsemi. Zdi se, da 

vsi ti štirje vidiki predstavljajo neke vrste jedro razumevanja programiranja, saj se močno 

povezujejo z razumevanjem večine programskih konceptov.  

Soloway in Spohrer ter Pane in Myers so prikazali nekaj splošnih primanjkljajev v 

razumevanju specifičnih konstruktov programskega jezika na strani učencev. Določitev 

spremenljivk je težje za razumevanje kot na primer spreminjanje vrednosti ali testiranje 

pogoja v spremenljivki. Prav tako je učencem težje razumljivo posodabljanje spremenljivke v 

zanki, saj se dogodki izvajajo »v ozadju« programa. Ugotovili so še, da imajo pri 

razumevanju ali implementaciji rekurzije učenci pogosto napačno razumevanje. Zanimiva pa 

je bila tudi ugotovitev, da so bili začetniki bolj uspešni pri pisanju rekurzivnih funkcij po 

učenju iterativnih (ang. iterative) funkcij, ne pa tudi obratno (Ala-Mutka, 2004; povzeto po 

Naps et al., 2003; Rowe, Thorburn, 2000; str. 3). 

Tudi raziskava, ki sta jo izvedla Mhashi in Alakeel (2013), je pokazala, da ni večja težava pri 

učenju programiranja razumevanje osnovnih konceptov, temveč učenje, kako te koncepte 

uporabiti. Ugotovili so tudi, da so učencem težje razumljive zanke, rekurzije, nizi, kazalci, 

parametri in abstraktni podatkovni tipi. Poleg tega so ugotovili, da so predavanja in vaje zelo 

pomembna pri učenju, saj učenci potrebujejo vaje, da razumejo koncepte. Robins in ostali 

(2005) ugotavljajo, da so praktični primeri učne situacije najbolj koristni za učenje 

začetnikov. Zato je treba med učenjem poleg učne teorije vključiti tudi praktične izkušnje. 

Bolj praktične in konkretne so učne situacije in materiali, več učenja poteka.  
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4 PROGRAMIRANJE V PARU  

Težave pri programiranju skušamo omiliti z ustreznimi pedagoškimi pristopi. Eden izmed 

načinov je izbira ustrezne učne oblike, s pomočjo katere bodo učenci najlažje in najuspešneje 

pridobili nova znanja. V nadaljevanju bomo predstavili učno obliko programiranja v paru. 

Programiranje v paru je tehnika, kjer dva programerja/učenca razvijata programsko opremo 

drug ob drugemu na enem računalniku (Cockburn in Williams, 2000). Programiranje v paru 

obravnavamo na dva načina: kot metodo za razvoj programske opreme – ekstremno 

programiranje – in kot pedagoški pristop (učno obliko) za učenje programiranja. Ko je Kent 

Beck (2000) prvotno skoval termin, je opisal dva programerja, ki delata na različnih stopnjah 

abstrakcije. Laurie Williams and Robert Kessler (2003) sta definicijo še dopolnila z uporabo 

metafore. Enega izmed programerjev sta poimenovala »voznik«, drugega pa »navigator«. Pri 

čemer voznik nadzoruje tipkovnico in miško in se osredotoča na kodiranje ali testiranje, 

navigator pa deluje kot pregledovalec, opazuje, razmišlja in ugotavlja taktične in strateške 

pomanjkljivosti njunega dela. Zelo pomembno je, da se vlogi občasno tudi zamenjata. 

Tehnika programiranja v paru se je popularizirala z razvojem programske opreme, imenovane 

Extreme Programming (XP), pri čemer so številni raziskovalci začeli preučevati učinke 

vključevanja programiranja v paru pri uvodnih in višji programskih tečajih (Hughes, 2017).  

4.1 Zakaj uporabljati tehniko programiranja v paru  

Prva večja raziskava na področju tehnike programiranje v paru je bila narejena na Univerzi v 

Utahu med študenti visokih in univerzitetnih inženirskih programov leta 1999. V poskusu so 

sodelovali pari in posamezni študenti, ki so reševali enake naloge. Poskus je pokazal, da dva 

programerja izdelata programsko opremo skoraj tako hitro kot en programer. Izkazalo se je, 

da je par izdelal programsko opremo, ki je bistveno kakovostnejša od programa, ki ga izdela 

posameznik (Williams, 2000). Poleg tega so opazili povečano zadovoljstvo med učenci, 

zmanjšano frustracijo, povečano zaupanje študentov v rezultate projekta in zmanjšan obseg 

dela učiteljev (Williams et al., 2002). Te ugotovitve so navdihnile nadaljnje raziskave, ki so 

bile usmerjene v uporabo programiranja v paru.  

Pedagogi na kalifornijski univerzi Santa Cruz (NCSU) so leta 2001 raziskovali o vplivu 

programiranja v paru med študenti uvodnega programiranja. Ugotovili so, da učenci pri delu v 

paru kasneje izgubijo motivacijo, oziroma se dlje uspejo zadržati pri eni nalogi, poleg tega je 

bilo opaziti tudi večjo uspešnost pri programerskih nalogah (Williams et al., 2002). Tudi 

kasnejše raziskave na tem področju, ki so jih opravili Cockburn in Williams (2001), Williams 

et al. (2002), Hannay, Dybå, Arisholma in Sjøbergab (2009), Williams et al. (2010), so 

privedle do številnih pozitivnih lastnosti programiranja v paru.  

Laurie Williams (2000) je v disertaciji The collaborative software Process izpostavila 

prednosti programiranja v paru.  

Gonilo para med programiranjem 

Pari pri programiranju vzpostavijo pozitivno obliko pritiska (angl. pair pressure) drug na 

drugega. Programerji priznavajo, da med programiranjem v paru delajo bolj intenzivno in še 

bolj razmišljajo o problemu, saj ne želijo razočarati svojega partnerja, poleg tega si še bolj 

želijo dokončati nalogo v določenem času. Ker sta oba partnerja osredotočena na nalogo, se 

izkaže večja produktivnost in boljša kakovost končnega izdelka (prav tam). 
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Razmišljanje v paru  

Nick Flor, ki je prav tako raziskoval programiranje v paru, je o skupnem razmišljanju zapisal:

 »Sistem z več akterji ima več možnosti za ustvarjanje bolj raznolikih načrtov iz vsaj 

 treh razlogov: (1) akterji prinašajo različne predhodne izkušnje z nalogo; (2) lahko 

 imajo drugačen dostop do informacij, ki so potrebne za opravilo; (3) so v različnih 

 odnosih s problemom zaradi funkcionalnih vlog … Pomembna posledica pri delitvi 

 ciljev in načrtov je, da morajo programerji, ko so v konfliktu, se odkrito pogajati o 

 skupnem poteku delovanja. Pri tem pa se srečajo z večjim številom alternativnih 

 možnosti, kot jih ima programer, ki dela sam. Kar zmanjšuje možnost realizacije 

 slabšega načrta.« (Williams, 2000; povzeto po Flor in Hutchins, 1991, str. 41) 

Zanašanje drug na drugega  

Zanašanje na par (ang. Pair relaying) je izraz za skupno reševanje problema na točno določen 

način, ki je značilen za kolaborativno delo v projektnih razvojnih skupinah pri programskem 

inženirstvu. Programska oprema je postala gonilna sila za večino nove tehnologije, hkrati pa 

programiranje programske opreme postaja vedno bolj zapleteno. Programer mora uskladiti 

vrsto dejavnikov, vključno s funkcionalnostjo, kakovostjo, z zmogljivostjo, varnostjo, 

uporabnostjo in s ceno. Pari poročajo, da skupaj veliko hitreje in lažje razvijajo rešitve za 

nepopravljive in na videz nemogoče probleme (Williams, 2000).  

Pregledovanje kode v paru 

Pregledi programske kode so bili metodološko uvedeni pred več kot dvajsetimi leti kot 

stroškovno učinkovito sredstvo za odkrivanje in odstranjevanje napak iz programske opreme 

ter njeno izboljšanje. Podjetja najemajo programerje, da pregledajo programsko opremo, v 

kateri so zaznali napako. Ti običajno potrebujejo veliko časa, da odkrijejo glavni vzrok 

težave, kar povzroča ogromne stroške. Pri programiranju v paru pa se identifikacija napak 

pojavlja minuto za minuto. Weinberg (1998) je zapisal: »Človeško oko ima skoraj neskončno 

sposobnost, da ne vidi, tistega česar ne želi videti. Če so programerji prepuščeni samemu sebi, 

bodo prezrli najbolj očitne napake, ki jih lahko drugi vidijo v trenutku.« S pomočjo štirih oči 

bo število napak manjše, saj te odstranimo že med samim programiranjem. Ti nenehni 

pregledi prevladujejo nad tradicionalnimi pregledi, saj so hitrejši in bolj učinkoviti (prav tam). 

Sprotno odkrivanje napak med ustvarjanjem kode je hkrati didaktično ustrezna metoda, saj se 

v sodobni didaktiki programiranja poudarja ravno ta lastnost za uspešno napredovanje (Lister, 

2011).  

Odpravljanje napak z razlago 

Med poučevanjem je že vsak doživel, da je težavo razrešil med tem, ko jo je razlagal 

drugemu. Kernighan in Pike (1999) sta zapisala, da je učinkovita tehnika odpravljanja napak 

pojasnjevanje kode drugemu. To bo pogosto povzročilo, da bo programer sam sebi razložil 

napako. Za poslušalce lahko uporabi tudi neprogramerje. Eden izmed univerzitetnih 

računalniških centrov je za pomoč pri razreševanju napak postavil medvedka. Študentje so 

morali svoje težave najprej razložiti medvedku, preden so lahko govorili s človeškim 

svetovalcem (Williams, 2000; povzeto po Kernighan in Pike, 1999, str. 44). Tudi študentje 

univerze v Utahu so bili presenečeni, da jim razlaganje problema drugemu študentu pomaga 

razumeti stvari (Williams, 2000). 
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Učenje v paru 

Programiranje v paru omogoča nenehno učenje, saj si partnerja med delom nenehno 

izmenjujeta znanje. Učenci, ki so se na univerzi v Utahu cel poletni semester učili 

programiranja v paru, so ugotovili, da je tovrsten način učenja koristen za učence in za 

učitelje. Učenci so se med semestrom učili več spletnih programskih jezikov. Kljub temu pa 

so bili na koncu semestra mnenja, da bi zlahka rešili vse programske projekte. Izkazalo se je, 

da ko eden v paru ni vedel, oziroma ni česa razumel, mu je drugi skoraj vedno takoj ponudil 

pomoč. V anketi ob koncu semestra je kar 74 odstotkov učencev zapisalo »s partnerjem bi 

lahko rešila vsak problem«. V paru je bilo reševanje težav veliko bolj učinkovito, kar je 

znatno zmanjšalo stopnjo frustracije pri odpravljanju napak. V raziskavi se je kar 84 

odstotkov učencev strinjalo s trditvijo, da se hitreje in uspešneje učijo, zato ker delajo s 

partnerjem. Ugotovili so, da so bili tudi učitelji bolj zadovolji s študenti in so imeli bolj 

pozitiven občutek glede njihovega znanja. Njihovi študentje so bili srečnejši, naloge so bile 

narejene pravočasno in kakovostnejše. Poleg tega so zaznali, da je bilo veliko manj vprašanj 

za učitelje. Elektronske pošte za izmenjavo informacij med učiteljem in učenci skoraj niso 

potrebovali, tudi ure, ki so bile namenjene svetovanju, so bile zelo mirne. Tudi dan pred 

oddajo projekta. Se pa mora učitelj pri delu v paru ukvarjati z neravnovesjem delovne 

obremenitve med pari, s čimer se mu ne bi bilo treba ukvarjati pri individualnem 

programiranju. Običajno so projekti, na katerih delata dve osebi, razdeljeni na »moj« in 

»tvoj« del. Pri programiranju v paru pa projekta ne moramo preprosto samo razdeliti na dva 

dela (Williams, 2000).   

Krepitev tima 

V podjetjih, kjer uporabljajo programiranje v paru, so ugotovili, da tovrstno delo izboljša 

timsko delo med zaposlenimi. Pari se naučijo komunicirati med seboj, kar privede tudi do 

boljše komunikacije med vsemi zaposlenimi. V mnogih tovrstnih podjetjih si pari nenehno 

izmenjujejo partnerje. To poveča tudi celoten pretok informacij med vsemi zaposlenimi (prav 

tam).  

Projektno tveganje   

Projektno tveganje pri programiranju v paru je manjše, saj na projektu dela več parov. Vsak 

par je zadolžen za določen del projekta. Z menjanjem članov v parih vsi člani poznajo vse 

dele projekta. Pri takšnem načinu dela kasneje pride do izgube glavnega programerja, saj so 

vsi programerji vključeni v vse dele kode (prav tam). 

Maslowa hierarhija potreb  

V začetku leta 1950 je Abraham Harold Maslow domneval, da ljudje delajo zato, da 

zadovoljijo svoje potrebe, v hierarhičnem vrstnem redu. Vsaka nižja raven mora biti vsaj 

delno izpolnjena, preden je oseba motivirana za zadovoljitev potrebe višje stopnje. Maslow je 

potrebe razvrstil glede na njihovo pomembnost. Predstavil jih je v obliki piramide (slika 1). 

Definiral je pet različnih teorij. Na prvi, najnižji ravni, so fiziološke potrebe, na drugi je 

potreba po varnosti, na tretji je potreba po pripadnosti in ljubezni, na četrti najdemo potrebo 

po samospoštovanju in na zadnji, najvišji ravni, je potreba po samoaktualizaciji. Ta hierarhija 

potrjuje mnoge različne pristope h kakovostni motivaciji. Če na primer ljudem zagotovimo 

stabilno zaposlitev, s tem zadovoljimo osnovno psihološko in varnostno potrebo na najnižji 

ravni. Znano je, da je socialna interakcija programerjem privlačna, zato bolje služijo na 

naslednjih višjih dveh ravneh človeških potreb. Pri programiranju v paru si vsak programer 

zasluži spoštovanje svojega partnerja. Dokazano je bilo, da lahko celo začetni programerji 
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pomagajo strokovnim programerjem. Spoštovanje partnerja pomaga zadovoljiti tudi potrebo 

po samospoštovanju. Najbolj stabilno in zato najbolj zdravo samospoštovanje temelji na 

zasluženem spoštovanju drugih. Šele ko so spodnje štiri stopnje potreb v veliki meri 

zadovoljene, lahko dosežemo najvišjo peto raven, tj. samoaktualizacijo. Ta predstavlja željo 

posameznika k uresničevanju potencialov in talentov oziroma težnjo, da postane in dela to, 

kar lahko in si želi. Recimo glasbeniki morajo ustvarjati glasbo, umetniki morajo slikati 

(Williams, 2000).  

 

Predstavili smo glavne razloge, zakaj uporabljati tehniko programiranja v paru. V 

nadaljevanju pa si bomo pogledali, kateri so ključni dejavniki uspeha za učinkovito 

programiranje v paru.  

4.2 Dejavniki uspeha za učinkovito programiranje v paru 

Večina programerjev je vajena samostojnega dela in se na začetku upirajo programiranju v 

paru. Kljub temu večina uspešno opravi ta prehod. Namen tega poglavja je pregled uspešnih 

strategij za uvedbo programiranja v paru, ki so v pomoč programerjem začetnikom in 

predvsem učiteljem programiranja. Te je predstavila Laurie Williams (2000) v svoji 

disertaciji. 

Spajanje parov  

Vsak član para mora prenehati razmišljati o sebi in o svojem partnerju kot o dveh posameznih 

programerjih, razmišljati mora o sebi in partnerju kot celoti, kot o enem koherentnem, 

inteligentnem organizmu, ki deluje z enim umom. Tom DeMarco opisuje svoj pogled o 

takšnem tipu povezovanja. 

 Spojena ekipa je skupina ljudi, tako tesno prepletena, da je celota boljša kot vsota 

 vseh posameznih delov. Izdelek takšne ekipe je boljši kot izdelek istih ljudi, ki 

 delujejo v nespojeni obliki ekipe. Pomembno je prav tako dejstvo, da je užitek, ki ga 

 ljudje pridobijo iz svojega dela, večji, kot bi pričakovali glede na naravo samega 

 dela. V nekaterih primerih se spojene skupine, ki delajo na nalogah, ki bi jih drugi 

 opisali kot dolgočasne, kljub temu zabavajo. Ko se ekipa začne spajati, verjetnost 

 uspeha skokovito naraste – ekipa postane skoraj neustavljiva. (Williams, 2000; 

 povzeto po Tom DeMarco, 1977, str. 53)  

 

FIZIOLOŠKE POTREBE 

VARNOST 

SAMOSPOŠTOVANJE 

PRIPADNOST IN LJUBEZEN 

SAMO- 

AKTUALIZACIJA 

Slika 1: Maslowa hierarhija potreb 



Vanessa Pipan  Magistrsko delo 

 
12 

 

Lastništvo projekta 

Pri programiranju v parih sta dva programerja zadolžena, da skupno izdelata en izdelek (načrt, 

algoritem, kodo itd.). Oba sta skupno odgovorna za vsak del tega izdelka. Ena oseba lahko 

piše, druga pa stalno pregleduje delo, oba pa sta enakopravna udeleženca v procesu. Oba 

partnerja sta lastnika vsega dela. Pri programiranju v parih dva programerja postaneta eno. 

Med njima ne bi smelo biti tekmovalnosti, oba delata za skupen cilj, tako kot če izdelek 

izdeluje ena oseba. Krivda za probleme ali napake ne sme biti pripisana nobenemu partnerju. 

Par mora zaupati presoji drug drugega in zvestobi ekipi (Williams, 2000). 

Vzajemno spoštovanje in samospoštovanje  

Pari, ki programirajo skupaj, izpostavljajo, da je zelo težko delati z nekom, ki ima negotovost 

ali tesnobo glede svojih programerskih sposobnosti. Lahko se postavijo v obramben položaj 

ali ne prispevajo enakovredno k ekipnemu delu. Programerji s takšnimi negotovostmi bi 

morali vzeti programiranje v parih kot izziv in način za izboljšanje njihovih sposobnosti, s 

tem ko neprestano pridobivajo povratne informacije od partnerja. Prav tako bi morala biti 

zavrnjena negativna miselnost v smislu »jaz sem super programer in delam v paru z zgubo«. 

Nihče od nas, ne glede na sposobnosti, ni nezmotljiv in nad drugim članom ekipe. John von 

Neumann, izjemen matematik in ustvarjalec računalniške arhitekture, je prepoznal svoje 

pomanjkljivosti in je neprestano prosil druge za pregled svojega dela, čeprav ni dvoma o 

njegovi genialnosti. Njegova sposobnost zavedanja človeških omejitev je bila tista, ki ga je 

postavila v ospredje, na piedestal pionirjev računalništva, in med drugim ga je ta miselnost 

ločila od povprečnih ljudi. Povprečni ljudje se lahko naučijo sprejemanja svoje človeškosti – 

svoje zmotljivosti oz. nezmožnosti, da delujejo kot stroj, da to cenijo in da so sposobni dela z 

drugimi, kar vpliva na uspešno programiranje (prav tam).   

Programiranje brez ega  

''Programiranje brez ega'', ideja, ki jo je predstavil Gerald Weinberg (1998) v psihologiji 

računalniškega programiranja pred četrt stoletja, je ključna za učinkovito programiranje v 

paru. Glede na vprašalnik o programiranju v paru se presežek ega lahko pokaže na dva načina, 

ki škodujeta skupnemu odnosu. V situaciji, pri kateri eden izmed para razmišlja, da je treba 

delati vse po njegovo, lahko prepreči programerju, da razmisli o drugih idejah. Kot drugo, 

lahko odvečen ego povzroči, da se programer postavi v obramben položaj, ko dobi kritiko, ali 

da kritike vidi kot napad oziroma nezaupanje. V psihologiji računalniškega programiranja 

(Weinberg, 1998) je opisan resničen dogodek o programerju, ki išče presojo o kodi, ki jo je 

ustvaril. Ko je pregledovalec našel 17 napak v 13 izrazih, je programer to sprejel s smehom. A 

ko je programer odpravil vse najdene napake, je njegova koda na testiranju in v končni 

izvedbi delovala brezhibno. Če bi bil omenjen programer preponosen, da bi sprejel mnenje 

drugih ali da bi mnenje vzel kot napad na njegove pomanjkljivosti, bi bil izid lahko precej 

drugačen. Da nekdo neprestano pregleduje in objektivno ocenjuje načrt in kodiranje, je zelo 

koristen del programiranja v parih. Nasprotno lahko tudi oseba, ki se vedno strinja s 

partnerjem, zato da ne pride do konflikta, prav tako zmanjša koristi skupinskega dela. Za 

primerno izmenjavo idej mora obstajati neka zdrava mera nestrinjanja oziroma diskusije. 

Poleg tega obstaja tanka meja med izražanjem preveč ali premalo ega. Učinkoviti pari 

programerjev najdejo to ravnotežje na začetku, v fazi privajanja. Ward Cunningham, eden 

izmed ustanoviteljev XP in izkušen programer v parih, navaja, da lahko faza privajanja traja 

nekaj ur ali dni, odvisno od posameznikov, narave njihovega dela in njihovih preteklih 

izkušenj s programiranjem v parih (Williams, 2000).   
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Razporeditev delovnega mesta 

Williams navaja, da je v njeni 

raziskavi, ki jo je izvedla med 43 

programerji leta 2000, 96 odstotkov 

programerjev navedlo, da je primerno 

delovno mesto ključno pri njihovi 

uspešnosti. Programerji morajo imeti 

možnost, da sedijo drug zraven 

drugega in programirajo, da sočasno 

vidijo računalniški ekran in si delijo tipkovnico ter miško (slika 2). Učinkovita komunikacija 

znotraj para in med pari je poglavitna. Programerji morajo imeti možnost, da se brez večjega 

napora lahko vidijo, si zastavljajo vprašanja ter odločajo o stvareh, kot so težave povezovanja. 

Programerjem prav tako koristi, da ponesreči slišijo druge pogovore, h katerim lahko tudi 

sami prispevajo. Ločene pisarne lahko to ovirajo. Če kaj dokazuje, da delovodje ignorirajo 

psihološke raziskave, je to nadaljnja uporaba predelnih sten za razdelitev delovnega prostora v 

manjše celice (prav tam).    

Odmori 

Ker programerji v parih drug drugega ohranjajo osredotočenega na nalogo, je to lahko 

intenzivno in mentalno naporno. Pomembni so periodični odmori za ohranjanje moči, ki je 

potrebna za produktivno programiranje v parih. Med odmorom je priporočljivo odmisliti 

nalogo (prav tam).   

V tem poglavju smo se seznanili z metodo dela v paru, ki predstavlja številne prednosti. V 

poglavju 3, Poučevanje začetnikov programiranja, smo se seznanili z najpogostejšimi 

težavami, s katerimi se srečujejo začetniki. Eno izmed njih je tudi razvojno okolje. Zato bomo 

v naslednjem poglavju predstavili vizualna programska okolja.  

Slika 2: Postavitev delovnega prostora 

(Williams, 2000, str. 58) 
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5 VIZUALIZACIJA PROGRAMA  

Vizualizacijo programa (VP) lahko definiramo kot vizualno reprezentacijo programske ali 

algoritemske izvedbe programa v obliki grafičnih komponent (Derus in Ali, 2014). Glavni cilj 

VP je pomoč učencem pri razumevanju dinamičnega vedenja programa, s tem ko prikazuje 

vrednosti spremenljivk, evaluacijo izrazov in splošne spremembe v stanju programa. Učenje 

programiranja je tesno povezano s spretnostmi, sestavljenimi iz zaporedja ukazov oz. katerih 

koli programerskih konstruktov poljubnega programskega jezika, ki jih računalnik prevede in 

izvede ali interpretira. Ta proces je težek in kompleksen. Začetniki programiranja morajo 

najprej pridobiti določeno raven razumevanja, da lahko dojamejo abstrakten koncept učenja in 

predstavljanja. Raziskave na tem področju kažejo, da učenci težko osvojijo programiranje, ker 

si ne morejo predstavljati (vizualizirati) procesa programiranja. Iz tega sledi, da je funkcija 

razvoja in oblikovanja VP potencialna pomoč in učno orodje za krepitev razumevanja učnega 

procesa programiranja. VP z uporabo pristopov in tehnik dinamičnih izvedb prikazuje 

spremembe v programski kodi, prek česar pomaga učencem razumeti spremembe v 

programskih stanjih. Kljub temu pa brez dejavnega vključevanja učencev sama uporaba VP ni 

dovolj za vplivanje na njihov napredek v programiranju. Zato je potrebna aktivna strategija 

učenja v kombinaciji z VP, kar lahko zagotovi razvoj samozavesti učencev pri razumevanju 

temeljnih konceptov programiranja (prav tam). 

5.1 Vizualni blokovni jezik  

Blokovno osnovana programska okolja sodijo med vizualne programske jezike, ki delujejo na 

principu sestavljanke. V takšnih okoljih učenci lahko sestavljajo programe samo s pomočjo 

miške – z zlaganjem ukazov in s prejemanjem vizualnih (in avdio-) povratnih informacij, ki 

uporabnika obveščajo, ali je podan ukaz veljaven. Vsak blok vsebuje namige, ki uporabniku 

povejo, kako in kje je blok lahko uporabljen skozi obliko, barvo (povezano s kategorijami 

podobnih blokov) in uporabo naravnega jezika oznake za komunikacijo funkcij. Poleg 

vizualne informacije o vsakem bloku tudi delovno okolje, v katerem se bloki uporabljajo, 

podaja informacije, kot so povezovanje podobnih blokov, kar nam omogoča, da lažje iščemo 

po blokih in po kategorijah. Eden prvih jezikov, oblikovanih posebno za otroke, ki je dosegel 

tudi neposreden vpliv na blokovno osnovana programska orodja, je programski jezik Logo 

(Weintrop in Wilensky, 2015). Logo je predstavil številne karakteristike, ki so značilne za 

blokovno osnovana programska okolja, zlasti egocentrične gibalne ukaze, kot so: naprej in 

zavij desno, prisotnost avatarja na zaslonu, ki izpolnjuje podane ukaze, in nenazadnje prvine 

jezika ter sintakse, oblikovane tako, da so dostopne začetnikom. Na drugi strani imamo 

značilnosti programskega vmesnika in oblike dejavnosti, ki so zasnovane iz konstruktivistične 

teorije, ki poudarja k učencu usmerjeno izdelavo in raziskovanje ter poudarja, da učenci 

ustvarjajo javne, deljive stvari, pogosto v obliki umetnosti, iger ali interaktivnih zgodb 

(Papert, 1980). V zadnjih letih so se programska okolja, ki uporabljajo blokovno osnovane 

pristope, razširila. Dobro poznani blokovno osnovani okolji sta Scratch in Alice, raziskovalna 

prostora odprtega tipa, ki podpirata kreativne dejavnosti, kot sta pripovedovanje zgodb ali 

ustvarjanje iger. Z naraščanjem popularnosti takšnih in podobnih orodij, dejavnosti, ki jih 

učenec lahko izvaja skozi blokovno osnovano programiranje, postajajo vedno bolj raznolika. 

Lahko razvijete mobilne aplikacije z MIT App Inventorjem in s Pocket Code, zgradite in 

komunicirate z računskimi modeli z DeltaTick, NetTango, s Frog Pond ali Star Logo TNG, 

ustvarjate umetniška dela s Turtle Art ali PicoBlocks in igrate videoigre z RoboBuilder in s 

CodeSpells. Podobno se tudi poučevanje informacijske računalniške znanosti vedno bolj opira 

na blokovno osnovano programiranje, vključujoč dejavnosti, ki so del Code.org, Hour of 
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Code in Googlove Code initiative. Porast blokovno osnovanih orodij je še posebno viden v 

razvoju programskih orodij za mlajše učence. Didaktiki in strokovnjaki s področja 

programiranja ocenjujejo, da se bo ta trend nadaljeval, saj vedno več knjižnic omogoča razvoj 

okolij, ki vključujejo blokovno osnovane programske vmesnike. Nekateri konceptualizirajo 

blokovno osnovano programiranje kot uvod v programiranje, ki lahko položi temelje za 

prehod v tekstovno osnovano programiranje (Weintrop in Wilensky, 2015). Z naraščanjem 

števila takšnih okolij je treba razumeti, kako delujejo, in identificirati, kako jih učenci 

zaznavajo in komunicirajo in se učijo s takšnimi orodji, zato bomo v nadaljevanju predstavili, 

zakaj so bloki učljivi in kakšne študije so bile na tem področju opravljene.  

5.1.1 Zakaj so bloki učljivi 

Leta 2004 so Ko, Myers in Aung identificirali šest učnih ovir, s katerimi so se soočali 

neprogramerji pri nalogah programiranja. Tri med njimi, selekcija, uporaba in koordinacija, 

predstavljajo težavnost sestavljanja programa. Bau in ostali (2017) menijo, da učljivost 

blokovnih jezikov izhaja iz načina obravnavanja izzivov uporabnosti, ki temelji na naslednjih 

treh učnih ovirah: 

1. učenje sintakse programskega jezika je težko, bloki olajšajo ta problem, ker je 

izbira bloka iz nabora lažja, kot si zapomniti besedo: bloki se opirajo na 

prepoznavno namesto na spominski priklic;    

2. uporaba kod je težka, ker predstavlja velik kognitiven napor za nove programerje, 

bloki zmanjšajo ta napor, s tem ko razbijejo kodo v manjše število pomenljivih 

elementov; 

3. sestavljanje kode je nagnjeno k napakam, bloki omogočajo uporabnikom 

sestavljanje kode brez osnovnih napak, s tem ko zagotavljajo omejeno neposredno 

manipulacijo strukture (dva nekompatibilna elementa se ne moreta povezati). 

 

Prepoznavno namesto spominskega priklica 

Programiranje s preprostim jezikom ali knjižnico običajno vključuje besedišče približno 100–

200 besed. Na primer HTML ima 100 oznak ter 100 atributov, SQL ima približno 200 

ključnih besed, podobno tudi Scratch s 130 bloki. Priklic 100–200 konceptov lahko 

preobremeni začetnika. V nasprotju s tekstovnim jezikom so blokovni tesno povezani s 

svojimi programskimi okolji, poleg tega imajo skoraj vsa blokovna okolja nekaj vmesniških 

konvencij, ki izpostavljajo ključne uporabniške probleme. Ena izmed takšnih konvencij je 

organiziranje zbirk blokov po funkcionalnosti za učenje besedišča. Takšna oblika poenostavi 

raziskovanje in odkrivanje. Za primer lahko navedemo zbirko zvokov v Scratchu. Gre za 

referenco ukazov, ki prikazuje 13 metod za zvok v tem okolju. Podobno organizacijo lahko 

vidimo tudi v večjih blokovnih okoljih. S ciljem, da bi zmanjšali kompleksnost pri ustvarjanju 

mobilnih aplikacij, so avtorji App Inventorja omogočili dinamično zbirko blokov z možnostjo 

dodajanja blokov, dostopnih v programih, ki imajo interakcije z več komponentami. Podobno 

kot pri Scratchu gre tudi tu za zbirke, organizirane glede na funkcijo (Bau et al., 2017). 

 

Razčlenjevanje informacij z bloki 

Programski jeziki predstavljajo veliko kognitivno obremenitev za učence, ki se šele učijo 

nove sintakse. Za primer lahko vzamemo zanko ''for'' v sintaksi JavaScript, zapis, ki 

predstavlja oviro začetnikom. Študije človeške kognitivne zmogljivosti so predstavile 

ugotovitev, da lahko delovni spomin ljudi hkrati obdeluje približno sedem kosov informacij. 

Razumevanje kode, ki ima 17 ločenih delov, lahko obremeni programerja začetnika. Izkušeni 
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JavaScript programerji nimajo težav z 

razumevanjem takšne kode, ker so se 

naučili interpretacije kode v večjih 

delih. Ker ima zanka ''for'' zelo 

splošno, standardizirano obliko, jo 

lahko beremo samo v dveh delih: 

najprej tipična ''for'' zanka, ki 

uporablja konvencionalen vzorec 

zanke (števec i, ki ima običajno 

začetno vrednost 0 in se na vsakem 

koraku povečuje za 1); in drugi del, ki 

se nanaša na preverjanje vrednosti 

števca oz. doseganja zgornje meje (na primer telo zanke se ponovi 50-krat). Slika 3 prikazuje 

različne načine razčlenjevanja kode. Bloki zmanjšajo kognitivno obremenitev, s tem ko 

prikažejo programerjem, kako brati večje dele. Code.org prikazuje bloke za JavaScript ''for'' 

zanko, tako kot jih vidijo profesionalni programerji – kot dva dela z enim blokom, ki ima en 

sam okvir za zgornjo mejo zanke. Kompleksnost je prav tako lahko zreducirana s pomočjo 

umeščanja delov znotraj delov. Uporaba blokov za razdelitev kode zvišuje preglednost tudi za 

preproste ukaze, zato ker lahko bloki obidejo ločila, ki jih tekstovna koda uporablja za 

postavitev strukture, namesto tega prikažejo pojasnjevalne besede. Z organizacijo kode v 

vidne dele bloki pomagajo programerjem, da se osredotočijo na kodo namesto na način, 

uporabljen za pisanje (Bau et al., 2017). 

 

Neposredna manipulacija strukture 

Vidna oblika blokov ublaži breme sestavljanja sintaktično pravilnih enot s pisanjem enega 

znaka naenkrat. Poleg tega obstajajo tudi druge prednosti neposredne manipulacije 

programskih fragmentov, ki imajo vizualne okvire. Ena prednost je, da bloki lahko preprečijo 

napake, s tem ko omogočijo vidnost slovnice programa. Bloke lahko vidimo kot obliko 

urejanja, usmerjenega v sintakso z omejeno neposredno manipulacijo. Oblike blokov lahko 

pomagajo začetnikom pri razumevanju, katere slovnične fraze (izrazi proti ukazom proti 

izjavam) so primerne in v kakšnem kontekstu. Neposredno manipulativni bloki prav tako 

spodbujajo ''brkljanje'' po delih programa na načine, ki jih samo besedilo ne podpira. Blokovni 

programerji eksperimentirajo z bloki, tako da jih medsebojno povezujejo, gradijo otoke 

fragmentov kode na površju programa, ki je ločeno od središča programa (prav tam). 

 

Učljivost nad bloki 

Bloki pomagajo pri grajenju kode, vendar sami bloki niso dovolj, da bi bil programski jezik 

bolj učljiv. Uporabniki začetniki se soočajo še z dodatnimi ovirami pri učenju: 

I. spopadati se morajo s praktičnimi vidiki, kot so nameščanje jezikovnih orodij, 

shranjevanje ter nalaganje programov in podobno; 

II. naučiti se morajo semantiko jezika in razumeti koncepte, ki jih detonirajo določene 

besede; 

III. razumeti morajo spremembe v stanju skozi čas; 

IV. sčasoma morajo osvojiti splošne vzorce v uporabi. 

Pri vsaki od teh učnih ovir lahko programsko okolje pomaga učencu ali pa ga ovira (prav 

tam).  

 

Slika 3: Trije načini branja zanke v koščkih. Naivno 

branje kode (zgoraj) razdeli kodo v 17 koščkov, 

strokovno branje (sredinsko) kode v enem samem kosu in 

alternativno branje (spodaj), ki razdeli kodo na tri dele. 

(Bau et al., 2017, str. 3) 
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I. Programiranje na spletu  

Za poenostavitev namestitve se programska orodja premikajo na spletu. Ko je programsko 

okolje v spletnem brskalniku, je začetnik programiranja le nekaj klikov od ustvarjanja prvega 

programa. Programsko orodje, ki temelji na oblaku, lahko zagotovi popolno in dosledno 

programsko okolje z manjšimi možnostmi težav (prav tam). 

II. Semantika, koncepti in abstrakcije  

Imena, izbrana za jezikovne konstrukte, lahko vplivajo na učljivost programskega jezika. 

Empirične študije Steka in Seiberta (2003) so pokazale, da skupne ključne besede, kot je 

»for«, ali operatorji, kot je » != «, veljajo za težko učljive v primerjavi z učenjem že znanih 

besed, kot so ponavljanja ali neenakosti. Še pomembnejše za učenje so abstrakcije, ki jih 

izberejo jezikovni oblikovalci, da uporabnikom omogočajo izdelavo preprostih programov s 

prepričljivim obnašanjem. Na primer oblikovalci programskega jezika Alice so delali z 

uporabniki, da bi razvili intuitivne abstrakcije za nadzor 3D-animacij. Med procesom 

oblikovanja je ekipa Alice odpravila žargon, kot so transformacijske matrike, in jih 

nadomestila z bolj intuitivnimi koncepti, kot so relativno gibanje v objektu. Te nove 

abstrakcije so uporabnikom olajšale določitev 3D-animacij (prav tam).  

III. Razumevanje programa v vsakem trenutku  

Dinamično stanje programa je lahko bolj razumljivo, če je njegovo dogajanje vidno. Na 

primer Code.org opozarja na posamezne bloke, ki se dejavno izvajajo, tako da je mogoče 

videti korespondenco med kodo in dejanjem. Snap! ponuja pripomoček, ki za vsako 

spremenljivko prikaže trenutno stanje (prav tam). 

IV. Iskanje vzorcev in ponovna uporaba 

Dejavnost programiranja se je spremenila z razpoložljivostjo velikih repozitorijev, ki 

vsebujejo primere skupne kode. Programerji na vseh ravneh pisanja kode poročajo o 

spremembi in prilagajanju že obstoječih kod in jo označujejo kot osrednja programska 

dejavnost. Tudi začetniki programiranja bi se morali učiti programiranja na osnovi že 

napisanih programov. Nekateri blokovni jeziki tako že omogočajo preoblikovanje že 

napisanih programov, tak primer sta Scratch in Looking Glass (prav tam).  

Pogledali smo si, katere so ključne prednosti uporabe blokovnih jezikov pri učenju začetnikov 

programiranja. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj študij, ki so se ukvarjale s primerjavo 

blokovnih in tekstovnih vizualnih jezikov.  

5.1.2 Blokovni jeziki v razmerju do tekstovnih jezikov  

Tsukamoto in ostali (2016) so med učenci osnovne šole (od 5 do 10 let) izvedli raziskavo, pri 

kateri so primerjali programiranje z vizualnimi in s tekstovnimi jeziki z vidika motivacije. Pri 

ocenjevanju motivacije otrok je bil uporabljen prvotni vprašalnik J. M. Kellerja, ki temelji na 

motivacijskem modelu ARCS. Učenci so bili razdeljeni v dve skupini. Eni so programirali z 

vizualnim programskim jezikom, drugi pa s tekstovnim. Ugotovili so, da je z vidika 

motivacije učencev vizualni programski jezik primernejši za programsko izobraževanje 

osnovnošolcev kot tekstovni programski jezik.  

Weintrop in Wilensky (2015) sta izvedla deset tednov dolgo raziskavo med dijaki srednje šole 

(od 14 do 18 let) Midwestern city. Cilj raziskave je bil ugotoviti, kakšne so razlike med 

blokovnimi in tekstovnimi programskimi jeziki ter kateri način se dijakom zdi primernejši za 

učenje programiranja. Dijaki so se prvih pet tednov učili programiranja v blokovnem jeziku 
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Snap!, naslednjih pet tednov pa v programskem jeziku Java. V raziskavi je sodelovalo 90 

dijakov. Rezultati študije so pokazali, da je vizualni programski jezik bolj enostaven za učenje 

programiranja kot tekstovni jezik. To enostavno uporabo v veliki meri pripisujejo vizualnim 

značilnostim okolja, vključno z grafično predstavitvijo blokov, mehanizmom povleci in spusti 

in enostavnim brskanjem po razpoložljivih blokih, da bi ugotovili, katere ukaze vključiti v 

program. Ugotovili so tudi, da nekateri dijaki opažajo pomanjkljivosti pri tovrstnih orodjih. 

Dijaki so orodja, ki temeljijo na blokih, videli kot manj učinkovite, potencialno bolj zahtevne 

za uporabo pri večjih projektih in neustrezne glede na konvencionalno programiranje na 

osnovi besedila. Ugotovili so, da se teh omejitev zavedajo tudi učitelji. Zato so izpostavili, da 

je pomembno, da učitelji poudarijo uporabne značilnosti okolij, hkrati pa se ukvarjajo tudi z 

obravnavanjem in zmanjševanjem skrbi, ki jih imajo učenci, kot je zaznana neustreznost ali 

pomanjkanje ekspresivne moči, ki jo nekateri učenci povezujejo z blokovnimi jeziki.  

Malan in Leitner (2007) sta opazovala prehod učencev iz vizualnega programskega jezika 

Scratch na tekstovne programske jezike, kot je Java. Raziskavo sta izvedla v poletni šoli 

Harvard Summer School’s Computer Science S-1. Običajno so se učenci na tovrstnih šolah 

takoj začeli učiti programiranja v Javi, tokrat pa so najprej spoznali Scratch in šele kasneje 

programski jezik Java. Njihov cilj ni bil izboljšati rezultate na končnih testiranjih, ampak 

izboljšati prvo izkušnjo s programiranjem. Ugotovili so da je neizkušene učence naučil 

osnovnih konceptov programiranja brez motenj sintakse. Še več, ko so učence na koncu z 

anketo vprašali, kako razmišljajo o tem, kako so njihove začetne izkušnje s Scratchem 

vplivale na njihove nadaljnje izkušnje z Javo, je večina študentov (76 %) menila, da je Scratch 

pozitivno vplival, zlasti na tiste brez predhodnega ozadja. 

V tem poglavju smo spoznali, zakaj so vizualni blokovni jeziki primerni za učenje začetnikov 

programiranja. V nadaljevanju bomo predstavili program App Inventor. Pogledali bomo, kako 

izdelamo aplikacijo, zakaj ga uporabljamo, kakšne aplikacije lahko ustvarjamo, katere študije 

so bile na tem področju opravljene, poleg tega ga bomo primerjali z najbolj znanim vizualnim 

jezikom Scratch.  
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6 APP INVENTOR  

App Inventor je program, ki omogoča preprosto ustvarjanje aplikacij za operacijski sistem 

Android. Namenjen je vsem, ki želijo ustvarjati aplikacije. Vsebuje velik nabor funkcij, kar 

omogoča izdelavo preprostih in naprednih aplikacij, zaradi česar ga lahko uporabljajo 

začetniki programiranja in izkušeni programerji (App Inventor, 2017). 

Grover in Pea (2013) pravita, da je App Inventor močno okolje za razvoj računalniškega 

mišljenja med otroki. Narejenih je bilo že kar nekaj različnih raziskav med učenci različnih 

starostnih skupin. Krul (2012) je raziskavo delal med učenci, starimi od 14 do 16 let, Wagner 

et al. (2013) so raziskavo opravili med učenci, starimi od 16 do 18 let, Walters in Jones 

(2015) pa sta raziskavo naredila med učenci, starimi od 11 do 15 let. Pri vseh omenjenih 

raziskavah so ugotovili, da je program primeren za učenje osnovnih konceptov programiranja. 

Wolber in ostali (2011) ter Tyler (2011) menijo, da ga lahko uporabljajo učenci, ki nimajo 

predhodnih izkušenj s programiranjem. 

Dobro se ujema z aktualnimi priljubljenimi programi, kot sta Scratch in Alice, in se v 

nekaterih pogledih zdi, da je boljši od njih, kajti sam omogoča ustvarjanje realnih aplikacij. 

Učenci se preko App Inventorja lahko naučijo ustvarjanja procedur, podatkovnih abstrakcij, 

razmišljajo iterativno in rekurzivno, strukturno razčlenjujejo naloge, odpravljajo napake in se 

učijo pogojnega in logičnega razmišljanja (Grover in Pea, 2013). Do danes App Inventor 

dosega več kot šest milijonov registriranih uporabnikov, ki prihajajo iz kar 195 držav (App 

Inventor, 2017). 

Program je razvilo podjetje Google v kontekstu Google Labs. Najprej je bil objavljen julija 

2009 kot eksperimentalno učno orodje za izbrani krog ameriških visokošolskih zavodov 

(Kloss, 2012). Skoraj leto kasneje so ga objavili v javnosti. Google ga je dal na voljo 

zainteresiranim razvijalcem kot zaprto beta različico. Program so razvili v sodelovanju z 

inštitutom za tehnologijo v Massachussetsu (ang. Massachusetts Institute of Technology 

(MIT)). Vodja projekta je bil Hal Abelson, ki je znan po svojem delu na področju pedagogike 

in računalništva. Inštitut MIT je pred izdelavo programa vodil raziskavo, ki je trajala 40 let. 

Na osnovi rezultatov raziskave so izdelali program, pri katerem uporabnik s pomočjo 

preprostega vizualnega urejevalnika izbere posamezne elemente programa in jim določi 

njihove lastnosti s pomočjo vmesnika »povleci in spusti« (Larry, 2010). Po zaključku 

raziskave Google Labsa, decembra 2011, je postal prosto dostopen vsem. Center za mobilno 

učenje MIT je nadaljeval projekt pod imenom MIT App Inventor. V letu 2011 je dobil naziv 

razvojnega okolja za razvoj programske opreme Android (SDK), ki temelji na programskem 

jeziku Java (Kloss, 2012).  

App Inventor je na voljo kot spletna aplikacija, ki za delovanje ne potrebuje namestitve na 

računalnik, in kot mobilna aplikacija, ki za delovanje potrebuje namestitev programa na 

napravo z operacijskim sistemom Android. 

6.1 Izdelava aplikacije 

Mobilne aplikacije lahko izdelujemo s pomočjo spletne aplikacije App Inventor, ki je 

dostopna na www.appinventor.mit.edu, ali na mobilni aplikaciji MIT AI2 Companion, ki je 

dostopna na www.play.google.com/store/apps/details?id=edu.mit.appinventor.aicompanion3. 

Za njeno delovanje potrebujemo Googlov uporabniški račun. App Inventor je sestavljen iz 

dveh delov. Prvi, t. i. Designer, uporabniku omogoča uporabo različnih elementov za 

http://www.appinventor.mit.edu/
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izmenjavo informacij med uporabnikom aplikacije in aplikacijo samo. Elemente najdemo v 

tabeli na levi strani aplikacije. Razdeljeni so v 11 različnih kategorij (uporabniški vmesnik, 

postavitev, mediji, risanje in animacija, senzorji, socialno, shranjevanje, povezljivost, LEGO 

MINDSTORMS, eksperimentalno in 

razširitev). Vsaka izmed kategorij vsebuje 

nabor elementov oziroma objektov, ki 

omogočajo atraktivnost aplikacije. Tako 

recimo pri kategoriji uporabniški vmesnik 

najdemo različne gumbe, polja za besedila, 

možnost za vstavljanje slike, opomnike … 

Pri kategoriji mediji najdemo kamero, 

fotoaparat, predvajalnik za glasbo in 

videoposnetke, snemalnik zvoka in tako 

naprej. Posamezne elemente vstavimo v 

aplikacijo s pomočjo vmesnika »povleci in 

spusti«. Elementi, ki so v aplikaciji vidni 

(npr. gumb, slika, polje z besedilom …), se 

bodo prikazali na pregledovalniku (ang. 

Viewer), elementi, ki pa prvotno niso 

prikazani v aplikaciji (npr. zvok, ura, kamera 

…), bodo vidni v prostoru za nevidne 

komponente (ang. Non-visible components). Vsem dodanim elementom lahko uporabnik na 

desni strani aplikacije uredi njihove lastnosti. Te lastnosti lahko tudi kasneje s klikom na 

element dodatno ureja.  

Po končani postavitvi elementov mora 

uporabnik definirati njihovo delovanje, pri 

čemer se mora osredotočiti na delovanje 

posameznega elementa in na povezovanje 

elementov med seboj. To stori v drugem 

delu App Inventorja, v t. i. blokovnem 

načinu (ang. Blocks). Blokovni način je 

skoraj identičen Scratchovemu. Na levi 

strani aplikacije najdemo ukaze, ki so 

razdeljeni v različne kategorije. Vsaka 

kategorija je označena s svojo barvo. Na 

voljo imamo naslednje kategorije:  

 kontrolni ukazi (pogojni stavki, 

zanke, začetek in konec izvajanja 

dejavnosti …), 

 logični ukazi (in, ali, drži, ne drži), 

 matematični ukazi (seštevanje, odštevanje, množenje, naključna števila …), 

 ukazi za delo z nizi (združevanje, izpis, dolžina niza, primerjava …), 

 ukazi za delo s seznami (ustvarjanje, preverjanje, vstavljanje, odstranjevanje …) 

 barve (črna, bela, rdeča, zelena …), 

 spremenljivke (inicializacija, nastavljanje vrednosti …), 

 funkcije (ustvarjanje lastnih funkcij). 

Slika 4: App Inventor v pogledu Designer 

Slika 5: Blokovni način v App Inventorju 
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Pod osnovnimi kategorijami najdemo še posamezne elemente (objekte), ki se nanašajo na že 

vstavljene elemente v aplikaciji. Ti glede na njihove lastnosti vsebujejo še dodatne ukaze. 

Tako na primer pri elementu Gumb najdemo ukaze, kot so »kaj se zgodi, ko pritisnemo«, »kaj 

se zgodi, ko naredimo dolgi pritisk«, »nastavi barvo«, »nastavi besedilo« ipd. Ali pa pri 

elementu zvok najdemo ukaze, kot so »predvajaj«, »ustavi«, »premor«, »nastavi glasbo na« 

ipd. 

Ko izdelamo aplikacijo, jo lahko preizkusimo na tri različne načine. Če nimamo mobilne 

naprave z operacijskim sistem Android, si na računalnik namestimo emulator, ki nam služi 

kot navidezno okolje v našem primeru pametne naprave. Kadar imamo mobilno napravo z 

operacijskim sistemom Android, je povezljivost odvisna od omrežja. Če sta računalnik in 

pametna naprava priklopljena na isto omrežje, na pametno napravo namestimo brezplačno 

aplikacijo MIT AI2 Companion, ki jo najdemo v Google Play trgovini. Ta nam omogoča 

trenutno povezljivost računalnika in telefona s pomočjo skenirane QR-kode, ki nam jo ustvari 

spletna aplikacija. Če napravi nista priklopljeni na (isto) omrežje, se lahko povežemo preko 

USB-kabla. Za delovanje je treba na računalnik namestiti USB-driver. Vsa dodatna navodila 

najdemo na spletni strani http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/setup.html.  

Izdelano aplikacijo lahko shranimo v različnih oblikah. Najenostavnejša je shranjevanje 

projektov na njihov strežnik. Ta nam omogoča tudi kasnejše urejanje projektov. Aplikacije 

lahko naložimo tudi na Googlovo spletno trgovino Google Play ali v App Inventorjevo 

galerijo. Če želimo aplikacijo prenesti na fizično napravo, jo lahko prenesemo v obliki .apk 

(Android Paket aplikacij) za distribucijo. Druga možnost je prenos projekta v .zip (AIA1) ali 

.aia (AIA2) za distribucijo, ta nam omogoča, da lahko še komu pokažemo kodo. 

6.2 Zakaj uporabljati App Inventor 

V retoričnem vprašanju, zakaj bi želeli uporabiti App Inventor pri množici vseh drugih 

vizualnih programskih jezikih, Roy (2012) odgovarja, da je glavni razlog vedno večja uporaba 

pametnih mobilnih naprav med najstniki, ženskami in manjšinami ter njihova potencialna 

uporaba kot ključ za uvajanje v računalništvo. Wolber (2011) pravi, da lahko začetniki že po 

enem tednu uporabe App Inventorja izdelajo aplikacije, ki niso samo zabavne, ampak imajo 

resnično korist. Kreativnim učencem omogoča, da svoje zamisli pretvorijo v delujoče, 

interaktivne aplikacije, ki se lahko uporabljajo tudi v velikih podjetjih ali organizacijah. Po 

njegovem mnenju redko kateri program omogoča učencu že takoj na začetku ustvarjati tako 

realne projekte, kar učencem poveča motivacijo za delo. Tudi Morelli in ostali (2011) 

navajajo, da ima App Inventor zelo velik motivacijski potencial. Eden izmed učiteljev je v 

njihovi raziskavi (Can Android App Inventor Bring Computational Thinking to K-12?) 

navedel, da je App Inventor močnejši motivator kot Alice ali Scratch, ker so telefoni veliko 

bolj praktični in resnični kot fantazijski svet Alice ali Scratch. Učenci kažejo večje zanimanje 

za učenje, ker lahko ustvarijo svojo programsko opremo za pametne telefone/tablične 

računalnike (Wolber, 2011). 

Velika prednost App Inventorja pred ostalimi programi za programiranje je njegov 

uporabniku prijazen uporabniški vmesnik. Eden največjih virov frustracij začetnikov 

programiranja je tipkanje dolge kode, pri čemer nam prevajalnik kode pošlje nerazumljivo 

sporočilo o napakah. Ta frustracija odvrača mnoge začetnike od programiranja, še preden 

preidejo na bolj zabavno, logično reševanje problemov. Oblikovalci App Inventorja so to 

težavo odpravili tako, da nam pri programiranju ni treba poznati sintaktičnih pravil. Ker so 

elementi in ukazi organizirani v različne kategorije, programiramo tako, da poiščemo ustrezen 

element ali ukaz, ki ga potrebujemo, in ga povlečemo v program. Pri tem se nam ni treba 

http://appinventor.mit.edu/explore/ai2/setup.html
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naučiti pomena in načina, kako bi posamezni element ali ukaz zapisali. V pomoč so nam tudi 

programski priročniki, ki so na voljo pri vsakem elementu in ukazu. Prav tako so se pri App 

Inventorju izognili semantičnim napakam, ki se prav tako pogosto dogajajo pri začetnikih 

programiranja. Težava semantičnih napak je v tem, da jih običajni računalniški prevajalnik ne 

odkrije. Če se posamezni elementi ali ukazi sestavijo skupaj kot pri sestavljanki, je stavek 

semantično pravilen. Na primer če funkcijski blok pričakuje številko, ne morete dodati ukaza, 

ki je namenjen besedilu (Wolber et al., 2011).   

Ena od pedagoških prednosti je tudi ta, da učenci lahko vidijo svoje kreacije, medtem ko jih 

gradijo. To učencem omogoča, da razvijajo svoje aplikacije (projekte) postopoma, hkrati pa 

jih spodbuja k preizkušanju med tem, ko gradijo. Dokončano aplikacijo (projekt) lahko 

neposredno prenesejo na povezano napravo ali izvozijo v obliki apk (prav tam). 

App Inventor omogoča neposredno delo z dogodki. Programiranje v tradicionalnem 

programskem jeziku je kot pisanje kuharskega recepta ali sklopa navodil. Pri programiranju 

grafičnih vmesnikov, posebno pri mobilnih aplikacijah, kjer se dogodek lahko zgodi kadar 

koli, pa večina programov ni zapisana kot recept, temveč kot niz različnih dogodkov. Na 

primer pri aplikaciji je dogodek »ko se NEKAJ zgodi, aplikacija naredi TO«. Pri 

tradicionalnem programiranju, kot je programski jezik Java, moramo za ustvarjanje nekega 

dogodek razumeti razrede, objekte in funkcije. Medtem ko pri App Inventorju za ustvarjanje 

dogodka preprosto samo izberemo ustrezen ukaz »ko«, na primer »ko uporabnik klikne ta 

gumb ...« ali »ko je sporočilo prejeto« (prav tam). 

Učencem omogoča enostavnejši prehod iz vizualnih programskih jezikov na naprednejše 

jezike, kot so Python in drugi. App Inventor temelji na objektno naravnanem jeziku, saj 

zagotavlja učinkovito objektno usmerjeno okolje za oblikovanje vizualnih vmesnikov in 

kontrolnih struktur za ustvarjanje dogodkov. Predstavlja razvoj aplikacij preko dveh glavnih 

dejavnosti – analiziranje komponent (objektov), ki sestavljajo aplikacijo, ter oblikovanje in 

kodiranje dejanj (vedenja), ki jih ti objekti potrebujejo med izvajanjem aplikacije (Morelli et 

al., 2011). 

6.3 Kakšne aplikacije lahko ustvarjamo? 

Ustvarjamo lahko različne vrste aplikacij. V nadaljevanju so naštete možnosti: 

a) Igre 

Ustvarjamo lahko različne vrste iger. Programerji začetniki običajno najprej izdelajo igro, pri 

kateri se mora igralec določene figure dotakniti, program pa nam šteje, kolikokrat mu je to 

uspelo. Ko enkrat osvojimo osnove, lahko izdelamo tudi igro, pri kateri uporabimo senzorje 

telefona in premikamo figure z nagibanjem telefona. 

b) Izobraževalna programska oprema 

Ustvarjamo lahko izobraževalne aplikacije. Zelo preprosto lahko ustvarimo različne kvize za 

utrjevanje snovi. Ali pa z aplikacijo predstavimo določeno snov.  

c) Aplikacije, ki se zavedajo lokacije 

Ker App Inventor omogoča dostop do senzorja GPS-lokacije, lahko ustvarimo aplikacijo, ki 

zazna našo lokacijo. Na primer lahko zgradimo aplikacijo, ki nam pomaga zapomniti si, kje 

smo parkirali naše vozilo, ali pa ustvarimo aplikacijo, ki prikazuje lokacijo vaših prijateljev na 

koncertu ali konferenci. 
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d) Visoko napredne aplikacije 

Ustvarimo lahko aplikacije, ki pregledujejo črtne kode, skenirajo pogovor (prepoznajo 

besede), predvajajo glasbo, videoposnetke ali pa zaznavajo usmeritev in gibanje telefona. 

e) Aplikacije za SMS 

Ustvarimo lahko aplikacije, ki namesto nas pošljejo tekstovno sporočilo. Kot primer lahko 

navedemo aplikacijo, ki med vožnjo avtomatsko pošlje sporočilo tistemu, ki nas kliče.  

f) Aplikacija za nadziranje robotov 

Ustvarimo lahko aplikacijo, ki deluje kot krmilnik za robot LEGO. Telefon lahko uporabljate 

kot daljinski upravljalnik. Robot in telefon med seboj komunicirata prek vmesnika Bluetooth.   

g) Aplikacije, ki se povežejo s spletom 

Aplikacija Inventor omogoča tudi, da vaše aplikacije komunicirajo s spletom. Ustvarimo 

lahko aplikacije, ki pridobijo podatke s spletnih strani, kot so Twitter, RSS feed, Amazon ali 

Bookstore Browser (Wolber, et al., 2011). 

6.4 Primerjava App Inventorja in Scratcha 

V slovenskem učnem prostoru je najbolj popularno okolje za učenje začetnih konceptov 

programiranja vizualno programsko okolje Scratch, ki ga je prav tako ustvaril inštitut MIT. 

Ker imata s programskim okoljem App Inventor kar nekaj podobnosti in razlik, bomo te 

predstavili v nadaljevanju. Predstavili bomo tri študije, ki so bile narejene na tem področju.  

Prvo primerjavo so naredili Papadakis in ostali (2014). Na osnovi ostalih mednarodnih 

raziskav in tehnik ocenjevanja trdijo, da imata ti dve programski okolji naslednje podobnosti: 

 učenci premikajo ukazne ploščice kot kose sestavljanke, da bi sestavili svoje 

programe; 

 App Inventor zaradi videza daje občutek, kot bi delali v Scratchu, zato je prehod iz 

Scratcha na App Inventor preprost in brez težav;  

 začetnikom pomagata, da se bolj osredotočijo na problemsko rešitev in manj na 

sintakso jezika;  

 obe omogočata pisanje programov za situacije, ki so neposredno povezane z 

učenčevimi interesi, v nasprotju s klasičnim programskim poučevanjem, kjer so 

učenci na prvih primerih učijo izpisa številk ali besed. 

Na drugi strani pa so navedli tudi razlike, ki so: 

 začetna nastavitev za Scratch je zelo preprosta, namestitev je samo vprašanje prenosa 

namestitvene datoteke s spletnega mesta Scratch; nasprotno nastavitev App Inventorja 

ni tako enostavna, saj zahteva namestitev več komponent; 

 v uporabniškem vmesniku App Inventorja so trije vidni deli (načrtovanje, urejevalnik, 

emulator ali mobilna naprava); ko uporabnik ustvarja aplikacijo, mora uporabiti vse te 

tri dele, medtem ko mora uporabnik v Scratchu urejati samo zaslon pred seboj; 

 Scratch ne vsebuje procedur, vsebuje bloke, ki igrajo vlogo podprogramov; v App 

Inventorju lahko uporabnik sam nastavi lastne procedure s spremenljivkami kot 

parametri, ki vsebujejo preproste strukture podatkov (sezname); 
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 App Inventor zagotavlja bolj integrirano okolje za razvoj objektno usmerjenih 

programov, s prepoznavnimi okviri med načrtovanjem struktur in programskimi 

dogodki; ta model olajša prihodnji prehod uporabnika v bolj zapletene programske 

jezike, kot sta Python ali Java; 

 App Inventor lahko učencem ponudi močnejše spodbude, da bi bili v nasprotju s 

Scratchem bolj motivirani za programiranje, saj so mobilni pripomočki (npr. pametni 

telefoni) "oprijemljivi" predmeti in bolj povezani z interesi učencev glede na 

imaginarni svet v Scratchu; 

 App Inventor ponuja bogatejše izkušnje med učenjem v primerjavi s Scratchem, saj 

lahko učenci ustvarjajo vse, kar lahko ustvarijo tudi s Scratchem, hkrati pa lahko 

ustvarijo tudi aplikacije, ki vključujejo fizične interakcije; 

 izvajanje ukazov pri App Inventorju ni vidno v primerjavi s Scratchem, kjer ima na 

primer kodirani blok, ki se izvaja, beli okvir, kar označuje, da je v izvajanju; 

 Scratch je preveden v več jezikov, medtem ko je App Inventor samo v angleščini.  

Ugotovila sta, da ni zmagovalca, saj imata obe programski okolji svoje močne in šibke točke.  

Nikou in Economides (2014) sta naredila primerjalno študijo, ki je preučevala razlike v 

motivaciji učencev med učenjem programiranja s programskima jezikoma App Inventor in 

Scratch. V študiji je bilo udeleženih 38 učencev, ki so bili povprečno stari 16,4 leta, 

obiskovali pa so grško visoko šolo. Vsi učenci so imeli predhodne izkušnje s programiranjem 

v programskem okolju Logo. Učenci so bili razdeljeni v dve skupini. V prvi so programirali v 

Scratchu, v drugi pa v App Inventorju. Motivacijo sta merila s testom Motivated Strategies for 

Learning Questionnare (MSLQ), ki so ga ustvarili Pintrich, Smith, Garcia in McKeachie. 

Ugotovila sta: 

 V obeh skupinah je bilo zaznati povečano motivacijo doseganja lastnega cilja. 

Motivacija za programiranje izhaja iz lastnih nagrad (izziv, radovednost, 

obvladovanje). Pri skupini App Inventorja je bilo zaznati močnejšo usmerjenost v 

lastni cilj.  

 V obeh skupinah so zaznali povečano vrednotenje nalog. Vrednotenje se je 

nanašalo na zanimanje, pomen in uporabnost narejenih programov. Kljub vsemu 

so v skupini App Inventor zaznali večje vrednotenje. To je zaradi široke uporabe 

mobilnih naprav med mladimi učenci, saj ti menijo, da je programiranje za 

mobilne naprave bolj uporabno in pomembno. 

 V obeh skupinah učenci verjamejo, da bi večji napor pri programiranju s 

Scratchem in App Inventorjem vodil do boljših rezultatov. 

Tretjo primerjalno študijo so naredili Papadakis in ostali (2016). Opravili so tudi raziskavo 

med 87 učenci srednje šole, ki so bili razdeljeni v tri skupine. Prva se je učila programiranja z 

App Inventorjem, druga s Scratchem in tretja s Pascalom. V nadaljevanju bomo omenili 

razlike, ki še niso bile omenjene pri prejšnjih dveh omenjenih raziskavah: 

 Oba programa omogočata uvažanje medijev. Scratch vključuje orodja za risanje slik in 

snemanje zvoka, App Inventor te možnosti nima. 

 Ko se »sprite« premika pri App Inventorju, skoči do končnega položaja brez 

animacije. 

 App Inventor vsebuje večje število programerskih konceptov kot Scratch (tabela 1). 
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Tabela 1: Primerjava programerskih konceptov med App Inventorjem in Scratchem 

Koncepti  App Inventor Scratch  

Razredi Ne Ne 

Dedovanje Ne Ne 

Deljenje (kloniranje) figur Ne Da 

Procedure Da Ne (SNAP! da) 

Rekurzija Da Ne (SNAP! da) 

Seznam Da Ne (SNAP! da) 

Baze podatkov Da Ne 

Funkcije Da Ne (SNAP! da) 

Večnitnost Da Ne 

 

 Rezultati študije so pokazali, da so učenci prve in druge skupine (Scratch in App 

Inventor) občutno izboljšali svojo učinkovitost, ocenjevalno merilo odnosa in znanja 

pri programiranju. Rezultati te študije kažejo, da tehnika učenja programiranja s 

pomočjo Scratcha in App Inventorja prispeva k temu, da učenci znatno izboljšajo 

svoje zmožnosti ocenjevanja svojega znanja programiranja.  

 V skupini, pri kateri so se učenci učili z App Inventorjem, je bila učinkovitost 

ocenjevalnih meril v primerjavi z ostalima dvema programoma skupinama večja.  

Prednost App Inventorja pred ostalimi vizualnimi programskimi jeziki je v tem, da zagotavlja 

integrirano okolje za razvoj objektno naravnanih programov. To omogoča preprostejši prehod 

na višje programske jezike, kot so Python, Java, C++ (Papadakis et al., 2014). Poleg tega 

omogoča izdelavo in uporabo lastnih podprogramov, ki so pri optimizaciji programov nujno 

potrebni. Papadakis et al. (2016) navajajo, da zgodnje učenje programiranja začnemo z 

učenci, starimi od pet do sedem let, z aplikacijo ScratchJr, učenje nadaljujemo s Scratchem, 

nato vpeljemo App Inventor in kasneje naredimo prehod na tradicionalne programerske 

jezike.  
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7 EMPIRIČNI DEL 

7.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Glede na relativno pomembno stališče stroke do vloge programskih veščin v novi dobi so 

mnoge države začele vključevati programiranje v svoje javne učne programe ali pa vsaj v 

pošolske programe. V Sloveniji se učenci lahko učijo programiranja v drugem vzgojno-

izobraževalnem obdobju (učni načrt iz leta 2013), kjer je računalništvo eden od petih izbirnih 

predmetov. Večina učiteljev v Sloveniji učencem predstavi osnovne koncepte programiranja 

preko vizualnega programskega jezika Scratch. Ko učenci usvojijo osnovne koncepte in jim 

program Scratch morda ne predstavlja več izziva, morajo učitelji iz množice programov 

izbrati ustrezno zahtevnega za nadaljnje učenje. 

Trg pametnih telefonov, tabličnih računalnikov in drugih mobilnih naprav dramatično 

narašča. Kot je bilo že ugotovljeno v diplomskem delu Uporaba aplikacij za zgodnje učenje 

osnovnih konceptov iz programiranja (Pipan, 2016), se te naprave vse pogosteje vključujejo 

tudi v učne procese. Različne raziskave so pokazale, da si tudi učenci želijo njihove uporabe v 

učnih procesih ter da pripomorejo k boljši motiviranosti učencev za delo (Nikou in 

Economides, 2014). Zato bomo v magistrskem delu izdelali učne dejavnosti, katerih glavni 

namen je izdelava mobilne aplikacije s programom App Inventor, kar omogoča učencem 

kombinirano uporabo pametne naprave in računalnika.  

Ker so bile dosedanje raziskave narejene med učenci zadnjega triletja osnovne in srednje šole, 

bomo v magistrskem delu poskušali ugotoviti, ali je App Inventor primerno programsko 

okolje za učenje programiranja pri izbirnem predmetu računalništva v drugem triletju oz. v 

petem in šestem razredu osnovne šole.  

7.2 Cilji raziskave in raziskovalna vprašanja 

V raziskavi smo poskušali ugotoviti, ali lahko učitelji s program App Inventor nadaljujejo 

učenje programiranja ob predpostavki, da so začeli s programiranjem v vizualnih okoljih, ki 

so podobna Scratchu. Skozi magistrsko delo si bomo poskušali odgovoriti na spodnja 

raziskovalna vprašanja: 

1. Ali učenci, vključeni v raziskavo, znajo interpretirati kodo, ki vsebuje zanko in/ali 

pogojni stavek, v Scratchu? 

2. Ali učenci znajo uporabiti spremenljivko kot števec v že podani kodi v Scratchu? 

3. Ali so učenci, ki so pokazali boljše rezultate na predtestu iz poznavanja Scratcha, 

dosegli tudi boljše rezultate na potestu iz App Inventorja? 

4. Ali je App Inventor po mnenju učencev dovolj enostavno programsko okolje za razvoj 

mobilnih aplikacij?  

5. Kakšno zanimanje za nadaljnje učenje programiranja v App Inventorju kažejo učenci 

po končanem tečaju? 
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6. Ali učenci po končanem tečaju iz App Inventorja razumejo osnovne lastnosti 

objektov? 

7.3 Metoda in raziskovalni pristop 

Raziskava bo temeljila na kvantitativni in kvalitativni raziskavi, tako imenovani »mešani 

metodi raziskovanja« (ang. mixed methods research). Uporabljena bo kavzalna 

neeksperimentalna metoda empiričnega raziskovanja. Za zbiranje podatkov bomo uporabili 

štiri različne tehnike, in sicer nestrukturirano opazovanje z udeležbo, preverjanje znanja, 

anketo ter kombinacijo tehnike sočasnega glasnega razmišljanja in pojasnilnih podvprašanj. 

7.3.1 Vzorec  

Pri vzorčenju bomo zajeli neslučajnostni, namenski vzorec. V vzorcu bo zajetih 25 učencev 

petega in šestega razreda Osnove šole Rodica, ki že poznajo osnovne koncepte programiranja, 

kot so vhodno-izhodne operacije, pogojni stavek, zanka, spremenljivka, oz. so v tekočem in 

prejšnjem šolskem letu že ustvarjali projekte v Scratchu. S ciljem, da bi ugotovili potek in 

morebitne zaplete pri razmišljanju med programiranjem, bomo z izbranim učencem izvedli 

metodo kognitivnega intervjuja.  

Tabela 2: Število in delež učencev glede na spol 

 f f % 

DEČKI 20 80 

DEKLICE  5 20 

SKUPAJ 25 100 

 

V raziskavi je sodelovalo 20 dečkov (80 %) in 5 deklic (20 %). 

 
Tabela 3: Število in delež učencev glede na starost 

 f f % 

12 LET 4 16 

11 LET 14 56 

10 LET 7 28 

 

Povprečna starost učencev je bila 10,9 leta. 

 
Tabela 4: Število in delež učencev glede na število let učenja Scratcha 

 f f % 

ENO LETO 11 44 

DVE LETI 13 52 

VEČ KOT DVE LETI 1 4 

11 učencev (44 %) se uči programiranja v Scratchu eno leto, 13 učencev (52 %) se uči 

programiranja dve leti, en učenec (4 %) pa se uči programiranja več kot dve leti.  

7.3.2 Raziskovalni instrumenti  

Da bi lahko odgovorili na raziskovalna vprašanja, smo uporabili tri raziskovalne instrumente, 

ki jih bomo v nadaljevanju podrobneje opisali.  
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Da bi preprečili nepravilno razumevanje vprašanj, ki bi lahko vodila do napačnih odgovorov 

udeležencev, smo izvedli predtestiranje predtesta in potesta. Predtestiranje smo izvedli z 

dvema učenkama, starima 10 in 12 let, ki kasneje v raziskavo nista bili vključeni. S tem smo 

si zagotovili veljavnost naših testov. Veljavnost ostalih merskih karakteristik smo zagotovili 

tako, da smo raziskovalne instrumente oblikovali na osnovi literature pod vodstvom 

strokovnjakov za računalništvo.  

PREDTEST 

Učenci so pred začetkom tečaja rešili predtest, ki je vključeval anketni vprašalnik in 

preverjanje znanja (priloga 1). Da bi zagotovili anonimnost učencev, so se učenci na predtest 

podpisali samo z začetnicami svojega imena in priimka.   

Vprašalnik je vseboval splošna vprašanja, ki so se nanašala na osebne karakteristike učencev, 

kot so spol, starost in osebna ocena znanja programiranja. 

Preverjanje znanja je vsebovalo sedem različnih nalog, ki so bile razdeljene na dva dela. Prve 

tri naloge so se nanašale na znanje Scratcha. Učni cilji, ki smo jih preverjali, so: 

1. Naloga: ali učenec prepozna koncept zanke v obstoječi kodi. 

2. Naloga: ali učenec prepozna koncept pogojnega stavka v obstoječi kodi. 

3. Naloga: ali učenec zna vpeljati spremenljivko kot števec v že obstoječi kodi.  

Zadnje štiri naloge so preverjale razumevanje konceptov programiranja v App Inventorju. 

Učni cilji, ki smo jih preverjali: 

4. Naloga: ali učenec zazna lastnosti objekta.  

5. Naloga: ali učenec zazna spremembo lastnosti objekta s pomočjo ukaza. 

6. Naloga: ali učenec zazna funkcionalnost, ki je vezana na dogodek, in zazna 

spremembo lastnosti objekta s pomočjo ukaza. 

7. Naloga: ali učenec zazna funkcionalnost, ki je vezana na dogodek, pogojni stavek in 

določitev lastnosti objektu s pomočjo ukazov. 

POTEST 

Po zaključenem tečaju so učenci rešili potest (priloga 2). Ta je vseboval vprašalnik, s pomočjo 

katerega smo izvedeli, kakšno je učenčevo mnenje o težavnosti App Inventorja in učenju v 

paru. Zanimali sta nas tudi njihovo zanimanje za ustvarjanje mobilnih aplikacij ter primerjava 

programov App Inventor in Scratch. Vseboval je še preverjanje znanje, ki je bilo sestavljeno 

iz petih nalog. Štiri naloge (1., 3., 4. in 5. naloga) so pokrivale enake učne cilje, kot naloge na 

predtestu, in so imele podobna navodila. Druga naloga je pokrivala še dodatni učni cilj, ki je 

preverjal, ali učenec zna sam uporabiti ukaze za določitev lastnosti objekta.   

NALOGA ZA UPORABO METODE KOGNITIVNEGA INTERVJUJA 

Da bi ugotovili, kako učenci razmišljajo med programiranjem, smo za izvedbo tehnike 

kognitivnega intervjuja pripravili dodatno nalogo (priloga 3). Za izvedbo smo potrebovali tudi 

mobilni telefon za snemanje govora.  

Pri metodi kognitivnega intervjuja gre za vrsto poglobljenega intervjuja. Osredotoča se na 

miselne procese, ki jih anketiranec uporablja med odgovarjanjem na anketno vprašanje. Na 

njihov razvoj sta najbolj vplivala Ericsson in Simon, ko sta leta 1980 tehniko kognitivnega 

intervjuja uporabila pri reševanju matematičnih problemov. Ko so se raziskovalci začeli 



Vanessa Pipan  Magistrsko delo 

 
29 

 

zavedati kognitivnih aspektov metodologije anketiranja, so se začele oblikovati različne 

tehnike kognitivnih intervjujev. Gloves et al. (2009) so opredelili šest različnih tehnik: 

sočasno glasno razmišljanje, retrospektivno glasno razmišljanje, ocenjevanje zaupanja, 

parafraziranje, podajanje definicij in pojasnilna podvprašanja.  

Glede na opise tehnik Gloves et al. (2009) lahko rečemo, da smo v raziskavi uporabili 

kombinacijo tehnike sočasnega glasnega razmišljanja in pojasnilnih podvprašanj.  

Metoda glasnega razmišljanja (tj. sporočanja lastnih misli naglas) je opredeljena kot protokol 

za reševanje problemov, pri čemer udeleženec med reševanjem problema opisuje svoje 

razmišljanje brez dodatnih interpretacij. Udeleženca se pri tem snema. Vloga raziskovalca je, 

da udeleženca ob morebitnih težavah usmeri v pravo smer. V drugem delu raziskovalec 

analizira posnetke, oziroma naredi tako imenovano »analizo protokola« (angl. protocol 

analysis). Namen analize je kodiranje in pregled pridobljenih informacij, pri čemer mora biti 

posebej pozoren na izjemna vedenja ali vzorce. Tovrstna analiza omogoča opazovanje 

posameznika med reševanjem problema: kako pridobi informacijo iz spomina, kako odgovori 

na vprašanje in kako lahko čustva, ki mu jih določeno vprašanje vzbudi, vplivajo na nadaljnje 

odgovarjanje (Snijkers, 2002: 3; povzeto po Mohorko in Hlebec, 2013, str. 69). 

Tehnika pojasnilnih vprašanj je manj stroga oblika kognitivnega intervjuja. Ta anketarju 

omogoča postavljanje podvprašanj med izvajanjem intervjuja ali po zaključenem intervjuju, s 

pomočjo katerih anketarju omogočijo nadzor nad intervjujem. Tehniko so začeli uporabljati, 

ko je postalo jasno, da je tehnika glasnega mišljenja omejujoča in okorna, saj ta ne dopušča 

udeležbe anketarja (Willis, 2005: 3; povzeto po Mohorko in Hlebec, 2013, str. 75).  

7.3.3 Postopek zbiranja podatkov  

Raziskovanje je bilo izvedeno na Osnovni šoli Rodica med učenci petega in šestega razreda 

pri izbirnem predmetu računalništvo. Tečaj je potekal v mesecih maj in junij leta 2017. 

Potekal je pet tednov, po eno pedagoško uro na teden. Učenci so pred začetkom tečaja rešili 

predtest, po končanem tečaju pa so rešili potest. Med urami so učenci izdelovali mobilne 

aplikacije v App Inventorju.  

Ker za uporabo App Inventorja potrebujemo Googlov uporabniški račun, smo pred 

testiranjem ustvarili račune v namen raziskave. Za vsakega učenca smo vpisali osebno ime, 

priimek, uporabniško ime ter geslo. Za osebna imena, priimke in uporabniška imena smo 

uporabili splošno poimenovanje učenec1, učenec2, učenec3 itd. Na šolske računalnike smo v 

skupno mapo naložili slike in avdiodatoteke, ki so jih učenci potrebovali za izdelavo 

aplikacije. Pri tem smo bili pozorni, da smo izbrali slike in glasbo (shranjeno na medijih) z 

ustrezno licenco za vnovično, nekomercialno uporabo. Za testiranje smo uporabili tablične 

računalnike, na katere smo predhodno naložili aplikacijo MIT AI2 Companion.  

Pred prvo uro tečaja smo se sestali z učenci in jim predstavili osnovne funkcije programa App 

Inventor in metodo učenja v paru. Najprej smo jim razložili in pokazali, kako se vpišemo v 

program, nato smo jim predstavili posamezne komponente programa. Pokazali smo jim, kako 

uporabljamo razvojno okolje App Inventorja, oz. kako v programu ustvarimo posamezne 

objekte, kako jim določimo in spremenimo lastnosti, kako uporabljamo objekte in ukaze ter 

kako shranjujemo obstoječo kodo v razvoju. Na tabličnem računalniku smo poiskali 

aplikacijo MIT AI2 Companion in se povezali z računalnikom. Pri metodi programiranja v 

paru smo bili posebej pozorni na delitev vlog. Učencem smo razložili vloge tako 

imenovanega »voznika« in »navigatorja«. Opozorili smo jih tudi na to, da se morata vlogi 

vsaj enkrat na uro zamenjati. 
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Prvi dan tečaja smo ustvarili preprosto mobilno aplikacijo, 

pri kateri se ob pritisku na sliko mačke predvaja zvok 

mačke. Učence smo s pomočjo korakov vodili do 

ustvarjene aplikacije. Med ustvarjanjem aplikacije so 

učenci ponovili, kako v aplikacijo vstavimo objekt, kako 

ga preimenujemo, kako mu dodamo lastnosti ter kako 

uporabimo ustrezne ukaze.  

Drugi dan tečaja smo učencem razdelili učne liste (priloga 

4), s pomočjo katerih so v paru samostojno ustvarjali 

aplikacije. Mi smo jih med ustvarjanjem opazovali in jim 

pomagali, če se jim je zataknilo. Enako smo naredili 

preostale dneve tečaja. V prilogi 5, 6 in 7 najdemo učne liste, ki smo jih učencem razdelili na 

začetku ure. Težavnost izdelanih mobilnih aplikacij se je iz tečaja v tečaj stopnjevala. Vsako 

uro smo poskrbeli tudi za hitrejše učence, tako da smo na učni list dodali dodatno nalogo.  

Teden dni po končanem tečaju smo se sestali z 

izbrano učenko, s katero smo izvedli metodo 

kognitivnega intervjuja. Pred izvedbo smo na 

računalnik naložili potrebne slike in 

avdiodatoteke. Za izvedbo metode smo pridobili 

soglasje staršev. Učenko smo pred testiranjem 

seznanili s postopkom in z njegovim namenom. 

Testiranje je potekalo 25 minut. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 6: Prva aplikacija 

Slika 8: Učenci med izvajanjem dejavnosti 

 

Slika 7: Izdelovanje aplikacij 
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7.3.4 Postopek obdelave podatkov  

Pri raziskovanju smo uporabili tako imenovano mešano metodo raziskovanja. Pridobljene 

podatke smo obdelali z ustreznimi postopki. 

Obdelava in interpretacija s pomočjo predtestov in potestov sta temeljili na kvantitativni 

analizi. Rezultate smo obdelali s pomočjo računalniškega programa Excel in IBM SPSS 

Statisctics. Za prikaz rezultatov smo uporabili grafe in tabele. Za ugotavljanje povezljivosti 

smo uporabili Pearsonov korelacijski koeficient.  

Podatke, pridobljene s pomočjo metode glasnega razmišljanja, smo obdelali s kvalitativno 

analizo.  
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96 % 

4 % 

Ali učenec prepozna koncept zanke v 

obstoječi kodi? 

Število učencev, ki

so nalogo rešili

pravilno

Število učencev, ki

so nalogo rešili

narobe

80 % 

20 % 

Ali učenec prepozna koncept pogojnega 

stavka v obstoječi kodi? 

 

Število učencev, ki

so nalogo rešili

pravilno

Število učencev, ki

so nalogo rešili

narobe

8 REZULTATI Z INTERPRETACIJO  

V tem poglavju si bomo najprej pogledali rezultate, ki smo jih pridobili s pomočjo predtesta 

in potesta, pozneje pa bomo analizirali zapis kognitivnega intervjuja.  

8.1 Rezultati testiranja  

Za vrednotenje uspešnosti reševanja in kasnejšo analizo pred- in potestov smo testa točkovali. 

Vsako nalogo smo ovrednotili z eno točko. Če je učenec nalogo rešil pravilno, je dobil točko, 

v nasprotnem primeru je dobil nič točk.   

RV1: Ali učenci, vključeni v raziskavo, znajo interpretirati kodo, ki vsebuje zanko in/ali 

pogojni stavek, v Scratchu? 

Na vprašanje smo odgovorili s pomočjo rezultatov prvih dveh nalog na predtestu. Učna cilja 

prve naloge sta bila: ali učenec prepozna koncept zanke v obstoječi kodi in ali učenec 

prepozna koncept pogojnega stavka v obstoječi kodi. 

 

 

 

 

 

 

 

Prvo nalogo na predtestu je pravilno rešilo 24 učencev (96 %), le eden (4 %) je nalogo rešil 

napačno.  

 

 

 

 

 

 

 

Drugo nalogo je pravilno rešilo 20 učencev (80 %), 5 učencev (20 %) je nalogo rešilo narobe. 

Učenci, ki so nalogo rešili napačno, so najpogosteje zapisali: »Ptič se zaleti v stolpnico in 

reče: 'Auč, to je bolelo.'«, »Ko se bo ptič dotaknil stolpnice, bo rekel: 'Auč, to je bolelo.'«. Iz 

napisanih odgovorov lahko sklepamo, da ti učenci ne prepoznajo koncepta pogojnega stavka.  

 Graf 1: Ali učenec prepozna koncept zanke v obstoječi 

kodi? 

Graf 2: Ali učenec prepozna koncept pogojnega stavka 

v obstoječi kodi? 
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60 % 

40 % 

Ali učenec zna vpeljati spremenljivko kot 

števec v že obstoječi kodi? 

Število učencev, ki

so nalogo rešili

pravilno

Število učencev, ki

so nalogo rešili

narobe

Tabela 5: Rezultati prvih dveh nalog na predtestu 

 f f (%) 

Število učencev, ki so pravilno rešili obe nalogi 19 76 

Število učencev, ki so pravilno rešili eno nalogo 6 24 

Število učencev, ki so obe nalogi rešili narobe 0 0 

Obe nalogi je pravilno rešilo 19 učencev (76 %), 6 učencev (24 %) je pravilno rešilo le eno 

nalogo. 

Sklep: Učenci, vključeni v raziskavo, v večini (76 %) znajo interpretirati koncept zanke in 

pogojnega stavka v že podani kodi. Učenci so bili bolj uspešni pri reševanju prve naloge, iz 

česar lahko sklepamo, da jim je bolj razumljiv koncept zanke kot pogojnega stavka.  

RV2: Ali učenci znajo uporabiti spremenljivko kot števec v že podani kodi v Scratchu? 

Na vprašanje smo odgovorili s pomočjo rezultatov tretje naloge na predtestu, katere učni cilj 

je preverjal, ali učenec zna vpeljati spremenljivko kot števec v že obstoječi kodi. 

 

 

 

 

 

 

 

Več kot polovica učencev (60 %) zna vpeljati spremenljivko kot števec v že obstoječi kodi, 

ostali učenci (40 %) je v nalogi niso znali uporabiti. Polovica učencev od skupno 10 (40 %), 

ki so nalogo rešili narobe, so nalogo pustili prazno, ostali pa so za odgovor napisali 

nesmiselne rešitve.   

Sklep: Ugotovili smo, da zna le dobra polovica učencev uporabiti spremenljivko kot števec v 

že podani kodi. Ker je koncept spremenljivke učencem težje razumljiv (Ala-Mutka, 2004), je 

razumljivo, da je delež učencev, ki so nalogo uspešno rešili, nižji.   

RV3: Ali so učenci, ki so pokazali boljše rezultate na predtestu iz poznavanja Scratcha, 

dosegli tudi boljše rezultate na potestu iz App Inventorja? 

S pomočjo Pearsonovega korelacijskega koeficienta smo ocenili povezanost dveh 

spremenljivk, to sta znanje iz Scratcha in znanje iz App Inventorja. Zanimalo nas je, če so 

učenci, ki so pokazali boljše rezultate na predtestu iz poznavanja Scratcha, dosegli tudi boljše 

rezultate na potestu iz App Inventorja. Pri analizi smo upoštevali število točk, ki jih je 

posameznik dosegel na predtestu iz Scratcha, in skupno število doseženih točk na potestu iz 

App Inventorja.  

Graf 3: Ali učenec zna vpeljati spremenljivko kot 

števec v že obstoječi kodi? 
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Tabela 6: Povezanost doseženih rezultatov na predtestu iz Scratcha in potestu iz App Inventorja 

  Točke predtesta Točke potesta  

Točke predtesta Pearsonov korelacijski koeficient 

𝛼 (2-smerni) 

Število (N)  

1 

 

25 

0,700** 

0,000 

25 

Točke potesta Pearsonov korelacijski koeficient 

𝛼 (2-smerni) 

Število (N) 

0,700** 

0,000 

25 

1 

 

25 

**. Korelacija je pomembna pri 𝛼=0.01 (2-smerni). 

Kot vidimo v zgornji tabeli, je povezanost spremenljivk pozitivna in močna (r = 0,700).  

Sklep: Večina učencev, ki so dosegli boljše (slabše) rezultate na predtestu iz Scratcha, je 

dosegla boljše (slabše) rezultate na potestu iz App Inventorja. Rezultat ni presenetljiv, kot so 

navedli že Robins, Rountree in Rountree (2003), je šibko predznanje lahko velik vir kasnejših 

napak. 

RV4: Ali je App Inventor po mnenju učencev dovolj enostavno programsko okolje za 

razvoj mobilnih aplikacij?  

Na vprašanje bomo odgovorili s pomočjo analize odgovorov vprašalnika na potestu.  

Tabela 7: Težavnost App Inventorja glede na mnenje učencev 

  SE 

NIKAKOR 

NE 

STRINJAM 

SE NE 

STRINJAM 

SE 

STRINJAM 

SE 

POPOLNOMA 

STRINJAM 

SKUPAJ 

Programiranje 

aplikacij v App 

Inventorju se mi 

zdi lahko  

f 2 6 12 5 25 

f % 8,00 24,00 48,00 20,00 100,00 

Zaradi angleškega 

jezika sem imel/-a 

težave pri 

ustvarjanju 

aplikacij 

f 7 12 6 0 25 

f % 28,00 48,00 24,00 0,00 100,00 

Ne glede na to, 

koliko truda bi 

vložil/-a v učenje, 

se ne bi mog-el/-la 

naučiti 

programiranja v 

App Inventorju 

f 7 13 3 2 25 

f % 28,00 52,00 12,00 8,00 100,00 

Menim, da bi 

lahko sam/-a 

ustvaril/-a 

aplikacijo 

f 7 6 8 4 25 

f % 28,00 24,00 32,00 16,00 100,00 
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Večina učencev (68 %) se s trditvijo, da je »programiranje v App Inventorju lahko«, 

(popolnoma) strinja, slaba četrtina (24 %) se s trditvijo ne strinja, dva učenca (8 %) se s 

trditvijo nikakor ne strinjata.  

S trditvijo »zaradi angleškega jezika sem imel/-a težave pri ustvarjanju aplikacij« se nikakor 

ne strinja sedem učencev (28 %), slaba polovica (48 %) se s trditvijo ne strinja, preostalih šest 

učencev (24 %) se s trditvijo strinja.   

Petina učencev (20 %) se strinja in popolnoma strinja s trditvijo, da »ne glede na to, koliko 

truda bi vložil/-a v učenje, se ne bi mog-el/-la naučiti programiranja v App Inventorju«, dobra 

polovica (52 %) se s trditvijo ne strinja, preostalih sedem učencev (28 %) pa se nikakor ne 

strinja s trditvijo 

Dobra polovica učencev (52 %) meni, da sami ne bi ustvarili aplikacije. Osem učencev (32 %) 

se s trditvijo, da bi lahko sami ustvarili aplikacijo, strinja, ostalih (16 %) se s trditvijo 

popolnima strinja.  

Sklep: Glede na zbrane podatke lahko zapišemo, da je po mnenju učencev programsko okolje 

App Inventor dovolj enostavno okolje za razvoj mobilnih aplikacij. Večina učencev ni imela 

težav z angleškim jezikom, pri čemer moramo poudariti, da se je 7 učencev (28 %) na 

vprašalniku popolnoma strinjalo s trditvijo »angleščino znam dobro«, 17 učencev (68 %) se je 

strinjalo in en učenec (4 %) se s trditvijo ni strinjal. Za našo raziskavo je tudi pomemben 

rezultat, da je večina učencev (80 %) mnenja, da bi se lahko naučila programiranja v App 

Inventorju.  

RV5: Kakšno zanimanje za nadaljnje učenje programiranja v App Inventorju kažejo 

učenci po končanem tečaju? 

Na vprašanje bomo odgovorili s pomočjo analize odgovorov vprašalnika na potestu in 

vprašanja odprtega tipa.  

Tabela 8: Zanimanje učencev 

  SE 

NIKAKOR 

NE 

STRINJAM 

SE NE 

STRINJAM 

SE 

STRINJAM 

SE 

POPOLNOMA 

STRINJAM 

SKUPAJ 

Rad/-a programiram 

v App Inventorju  

f 0 3 11 11 25 

f % 0,00 12,00 44,00 44,00 100,00 

Pri ustvarjanju 

aplikacij sem 

užival/-a in se 

zabaval/-a 

f 0 3 9 13 25 

f % 0,00 12,00 36,00 52,00 100,00 

Aplikacije bom 

ustvarjal/-a tudi 

doma 

f 3 2 17 3 25 

f % 12,00 8,00 68,00 12,00 100,00 

Želim si, da bi 

izdelal/-a še več 

aplikacij 

f 0 3 6 16 25 

f % 0,00 12,00 24,00 64,00 100,00 
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V App Inventorju 

rad/-a ustvarjam 

aplikacije, ker jih 

lahko prenesem na 

mobilno napravo 

(Android) 

f 0 0 9 16 25 

f % 0,00 0,00 36,00 64,00 100,00 

Ustvarjanje 

mobilnih aplikacij je 

povečalo mojo 

motivacijo za učenje 

programiranja 

f 0 0 4 21 25 

f % 0,00 0,00 16,00 84,00 100,00 

S trditvijo »rad/-a programiram v App Inventorju« se (popolnoma) strinja večina učencev (88 

%), le trije (12 %) se s trditvijo ne strinjajo.  

Večina učencev (88 %) je pri ustvarjanju aplikacij uživalo in se zabavalo. 20 učencev (80 %) 

se (popolnoma) strinja s trditvijo, da bodo aplikacije ustvarjali tudi doma.  

Več kot polovica učencev (64 %) se popolnoma strinja s trditvijo, da si želijo izdelati še več 

aplikacij, 6 učencev (24 %) se s tem strinja, preostali trije (12 %) pa se s trditvijo ne strinjajo.  

Vsi učenci se (popolnoma) strinjajo, da radi ustvarjajo aplikacije, ker jih lahko prenesejo na 

mobilno napravo (Android).  

Večina učencev (84 %) se popolnoma strinja, da je ustvarjanje mobilnih aplikacij povečalo 

njihovo motivacijo za učenje programiranja, preostali učenci (16 %) se s trditvijo strinjajo.  

 Tabela 9: Primerjava Scratcha in App Inventorja 

  SE 

NIKAKOR 

NE 

STRINJAM 

SE NE 

STRINJAM 

SE 

STRINJAM 

SE 

POPOLNOMA 

STRINJAM 

SKUPAJ 

Z učenjem 

programiranja bi 

rajši nadaljeval/-a v 

App Inventorju kot 

v Scratchu 

f 3 5 10 7 25 

f % 12,00 20,00 40,00 28,00 100,00 

Programiranje v 

App Inventorju je 

bolj zahtevno kot 

programiranje v 

Scratchu 

f 5 3 10 7 25 

f % 20,00 12,00 40,00 28,00 100,00 

V App Inventorju 

lahko izdelam bolj 

zanimive programe 

kot v Scratchu 

f 0 1 5 19 25 

f % 0,00 4,00 20,00 76,00 100,00 
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7 učencev (28 %) se s trditvijo, da bi z učenjem programiranja rajši nadaljeval/-a v App 

Inventorju kot v Scratchu, popolnoma strinja, 10 učencev (40 %) se strinja, pet učencev (20 

%) se ne strinja in 3 učenci (12 %) se nikakor ne strinjajo. 

Dobri dve tretjini učencev (68 %) se strinja, da je programiranje v App Inventorju bolj 

zahtevno kot programiranje v Scratchu.  

Skoraj vsi učenci (96 %) so mnenja, da lahko v App Inventorju izdelamo bolj zanimive 

programe kot v Scratchu, en učenec (4 %) se s tem ne strinja. 

20 (80 %) učencev se popolnoma strinja, da so aplikacije v App Inventorju bolj uporabne kot 

projekti v Scratchu, ostalih 5 učencev (20 %) se s trditvijo strinja.  

V nadaljevanju bomo zapisali nekaj izbranih odgovorov, ki so jih učenci zapisali pri 

vprašanju, ki je od njih zahteval, da zapišejo svoje mnenje o programu App Inventor.  

Učenec1: »App Inventor mi je dobra aplikacija, ker lahko programiraš igrice in jih potem 

igraš. Čeprav je v angleščini, sem vse dobro razumel. Meni je App Inventor najboljša 

aplikacija do zdaj.« 

Učenec2: »Super, zelo je zabavno in veliko sem se naučil.« 

Učenec3: »Na začetku je bilo kar težko, potem je bilo lažje. Na trenutke je bilo zelo zabavno.« 

Učenec4: »Ta program mi je zelo zabaven.« 

Učenec5: »Zelo zabavno je ustvarjati igrice in jih nato prenesti na tablico. Je pa program 

težji od Scratcha.« 

Sklep: Glede na zgornjo analizo vprašalnika lahko trdimo, da učenci po končanem tečaju 

kažejo zanimanje za nadaljnje učenje programiranja iz App Inventorja. Kot so ugotavljali 

različni avtorji, kot so Wolber (2011), Morelli in ostali (2011), Papadakis in ostali (2014), ima 

App Inventor zelo velik motivacijski potencial, saj omogoča ustvarjanje realnih aplikacij. 

Zato ne preseneti dejstvo, da so se vsi učenci, vključeni v raziskavo, (popolnoma) strinjali s 

trditvami: v »App Inventorju rad/-a ustvarjam aplikacije, ker jih lahko prenesem na mobilno 

napravo« (Android), »ustvarjanje mobilnih aplikacij je povečalo mojo motivacijo za učenje 

programiranja« in »aplikacije v App Inventorju so bolj uporabne kot projekti v Scratchu«.  

RV6: Ali učenci po končanem tečaju iz App Inventorja razumejo osnovne lastnosti 

objektov? 

Na raziskovalno vprašanje bomo odgovorili s pomočjo analize nalog na potestu. Zbrane 

rezultate bomo primerjali tudi z rezultati, zbranimi na predtestu. Uporabili smo Kolmogorov–

Smirnov test (𝛼 = 0,006, 𝛼 = 0,009) za ugotavljanje porazdelitve podatkov. Pokazal je, da 

podatki niso normalno porazdeljeni, zato smo v nadaljevanju uporabili neparametrični 

Wilcoxonov signed rang test.     

Aplikacije v App 

Inventorju so bolj 

uporabne kot 

projekti v Scratchu 

f 0 0 5 20 25 

f % 0,00 0,00 20,00 80,00 100,00 
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Naslednja tabela prikazuje uspešnost reševanja posameznih nalog na pred- in potestu. 

Prikazano je število učencev, ki so pravilno rešili nalogo, vseh učencev je bilo 25. 

Tabela 10: Uspešnost reševanja posameznih nalog na pred- in potestu 

 Zaporedna št. 

naloge na 

PREDTESTU 

Število 

učencev na 

 PREDTEST 

Zaporedna št. 

naloge na 

POTESTU 

Število 

učencev - 

POTEST 

Učni cilj: Učenec zazna lastnosti 

objekta. 
1. naloga 15 1. naloga 25 

Učni cilj: Učenec zazna 

spremembo lastnosti objekta s 

pomočjo ukaza. 

2. naloga 5 3. naloga 23 

Učni cilj: Učenec zazna 

funkcionalnost, ki je vezana na 

dogodek, in zazna spremembo 

lastnosti objekta s pomočjo 

ukaza. 

3. naloga 15 4. naloga 18 

Učni cilj: Učenec zazna 

funkcionalnost, ki je vezana na 

dogodek, pogojni stavek in 

določitev lastnosti objekta s 

pomočjo ukazov. 

4. naloga 10 5. naloga 15 

Učni cilj: Učenec zna sam 

uporabiti ukaze za določitev 

lastnosti objekta. 

/ / 2. naloga 12 

 

Iz tabele je razvidno, da so bili učenci bolj uspešni pri reševanju nalog na potestu. Da bi lahko 

še bolj podrobno pogledali, kako uspešni so bili učenci pri posamezni nalogi, smo uporabili 

Wilcoxonov signed rang test. Primerjali smo naloge, ki so pokrivale enake učne cilje. 

Tabela 11: Rezultat Wilcoxonovega testa pri preverjanju prvega učnega cilja 

 

 

 

 

Pri prvi nalogi na pred- in potestu je vrednost Wilcoxonovega testa statistično pomembna (z = 

-3,162, 𝛼 = 0,002). Učenci so bili veliko bolj uspešni pri reševanju naloge na potestu (M = 1) 

kot na predtestu (M = 0,6). Trdimo lahko, da so vsi učenci usvojili prvi učni cilj (učenec 

zazna lastnosti objekta). 

 N M σ z 𝛼 

PREDTEST 

POTEST 

25 

25 

0,6 

1,0 

0,5 

0,0 
-3,162 0,002 
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Tabela 12: Rezultat Wilcoxonovega testa pri preverjanju drugega učnega cilja 

 

 

 

Tudi pri preverjanju uspešnosti drugega učnega cilja (učenec zazna spremembo lastnosti 

objekta s pomočjo ukaza) je vrednost Wilcoxonovega testa statistično pomembna (z = -4,243, 

𝛼 = 0,000). Učenci so dosegli boljše rezultate na potestu (M = 0,9) kot na predtestu (M = 0,2). 

Trdimo lahko, da je večina učencev usvojila drugi učni cilj. 

Tabela 13: Rezultat Wilcoxonovega testa pri preverjanju tretjega učnega cilja 

 

 

 

Vrednost Wilcoxonovega testa je pokazala, da se povprečna dosežka, ki so ju učenci dosegli 

na pred- in potestu, ne razlikujeta statistično pomembno (z = -1,00, 𝛼 = 0,317). Učenci so 

dosegli nekoliko boljše rezultate na potestu (M = 0,7) kot na predtestu (M = 0,6). Trdimo 

lahko, da je bil tretji učni cilj (učenec zazna funkcionalnost, ki je vezana na dogodek, in zazna 

spremembo lastnosti objekta s pomočjo ukaza) delno dosežen.  

Tabela 14: Rezultat Wilcoxonovega testa pri preverjanju četrtega učnega cilja 

 

 

 

Vrednost Wilcoxonovega testa je pokazala, da se povprečji, ki so ju učenci dosegli na pred- in 

potestu, ne razlikujeta statistično pomembno (z = -1,890, 𝛼 = 0,059). Učenci so dosegli 

nekoliko boljše rezultate na potestu (M = 0,4) kot na predtestu (M = 0,6). Trdimo lahko, da je 

bil četrti učni cilj (učenec zazna funkcionalnost, ki je vezana na dogodek, pogojni stavek in 

določitev lastnosti objektu s pomočjo ukazov) delno dosežen.  

Ker smo peti učni cilj (učenec zna sam uporabiti ukaze za določitev lastnosti objekta) 

preverjali samo na potestu, ne moramo narediti primerjave. Zapišemo lahko le, da je 12 

učencev (48 %) pravilno rešilo nalogo. Glede na preostale naloge je bila uspešnost reševanja 

naloge najnižja, kar je tudi razumljivo, saj naloga preverja višjo taksonomsko raven znanja 

(uporaba). Zapišemo lahko, da je manj kot polovica učencev usvojila peti učni cilj. 

Če pogledamo rezultate pred- in potesta kot celoto, lahko zapišemo: Povprečno število točk, 

ki so jih učenci dosegli na predtestu (M = 1,8), je nižje kot število točk, ki so jih dosegli na 

potestu (M=3,72). Minimalno število točk, ki so jih dosegli na predtestu, je bilo nič točk, 

medtem ko so učenci na potestu minimalno usvojili vsaj dve točki. Vrednost Wilcoxonovega 

testa je pokazala statistično pomembne razlike (z -4,255, 𝛼=0,000) v povprečju doseženih 

točk na pred- in potestu. Zapišemo lahko, da so učenci dosegli boljše rezultate na potestu kot 

na predtestu.  

 N M σ z 𝛼 

PREDTEST 

POTEST 

25 

25 

0,2 

0,9 

0,4 

0,3 
-4,243 0,000 

 N M σ z 𝛼 

PREDTEST 

POTEST 

25 

25 

0,6 

0,7 

0,5 

0,5 
-1,000 0,317 

 N M σ z 𝛼 

PREDTEST 

POTEST 

25 

25 

0,4 

0,6 

0,5 

0,5 
-1,890 0,059 
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Sklep: Glede na analizo rezultatov lahko zapišemo, da vsi učenci, vključeni v raziskavo, 

zaznajo lastnosti objekta. Večina učencev (92 %) zazna spremembo lastnosti objekta s 

pomočjo ukaza. Delež učencev, ki znajo sami uporabiti ukaz za določitev lastnosti objekta, je 

bil pričakovano nižji (48 %), saj gre pri nalogi za višjo taksonomsko zahtevnost. Prav tako je 

bilo pričakovano, da je delež učencev, ki so uspešno rešili zadnji dve nalogi, nižji, saj preverja 

koncepte, ki so bolj kompleksni in so posledično učencem težje razumljivi. Zato lahko 

zapišemo, da sta bila ta dva učna cilja le delno usvojena.  

8.2 Rezultati metode kognitivnega intervjuja 

S pomočjo kombiniranja tehnike sočasnega glasnega razmišljanja in pojasnilnih podvprašanj 

smo želeli izvedeti, kako učenci razmišljajo, ko ustvarjajo aplikacije. Za testiranje smo izbrali 

naključno učenko. Učenka je bila stara 11 let in se je že (pred uvedbo App Inventorja) dve leti 

učila programiranja v Scratchu. Sama je pred intervjujem dajala, da ji angleščina ne dela 

težav. Prav tako pravi, da nima težav s programiranjem v Scratchu. V nadaljevanju sta 

predstavljeni transkripcija in analiza opazovanja učenca med reševanjem problema. 

Učenka prebere nalogo (priloga 3), nato začne z reševanjem. 

Navodilo: 

Ob kliku na gumb z napisom START naj se: 

 sadje začne naključno premikati po ekranu, 

 gumb obarva v rumeno barvo.  

Ko igralec pritisne na izbrano sadje, naj se: 

 predvaja zvok njami.mp3, 

 pritisnjeno sadje skrije.  

Učenka: »Najprej začnemo z gumbom, ga vstavim ... ga bom preimenovala v »Start«, am ... potem pa 

damo najprej Canvas in potem Image … Am, ne, dati moramo ImageSprite trikrat, da se bo slika 

premikala … Potem potrebujem zvok, grem v media in vstavim Sound … Zdej pa moram nastavit 

sliko ... Aha, najprej moram naložiti slike, grem v media in naložim banana.png, breskev.png, 

jabolko.png, potem bom potrebovala še zvok, zato naložim še njami.mp3 v media … Zdej bom 

nastavila lastnosti tega ... Grem naprej …« 

Učiteljica: »Lastnosti katerega elementa si nastavila?« 

Učenka: »Lastnosti ImageSpritov pod picture sem nastavila enkrat breskev, drugič jabolko in potem 

banane … Zdaj grem na Blocks in najprej nastavim, da se bo jabolko premikalo … Oo, najprej moram 

preimenovati še objekte, da bom vedla, kateri kateri je kateri … Joj, še canvas moram preimenovati v 

ozadje in mu nastaviti velikosti in pa barvo ozadja ... Bom nastavila višino in dolžino na 100 percent, 

joj, to je preveliko, bom dala na 50 percent ... Ok, to je super, barvo pa bom nastavila na 

BackgroundColor na sivo, sedaj pa še velikost slik … Bom poskusila z recimo višino in dolžino 20 

pixels ... Ja, to bo ok, še ostale bom nastavila na to velikost … Zdaj grem pa programirat ... Grem na 

Blocks in najprej, če breskev pritisnjena ... Potem rabim Sound play … Potem nastavim Sound Sorce 

na kaj že … Aja, na njami.mp3 ... Zdej pa še pri ostalih naredim enako …« 

Učenka enako naredi pri objektih »banana« in »jabolko«, nato nadaljuje. Učenka na tablici preizkusi, 

če se zvok predvaja, ko pritisne na objekt. Opazi, da je ta del pravilno sprogramirala.  

Učenka: »Zdaj moram pa dati še, da se premika ... Ali je tukaj ... ne, ni … Hm, kako naj to naredim … 

Aha, točno, še čas rabim, dodam še uro med objekte … Zdaj moram pa nastavit, da ko ura teče, se 
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slika premika po Canvasu … Canvas ima višino in dolžino … Zdaj pa najdem še to, pa tole je tukaj … 

Hm, tole spremenim in nastavim še za jabolko …« 

Učenka na hitro, brez razlage sprogramira gibanje objektov, zato jo učiteljica prosi, naj razloži, kaj je 

naredila.   

Učiteljica: »Opiši, kaj si spremenila.« 

Učenka: »Nastavila sem, da ko ura teče, se premika breskev, jabolko in banana naključno po širini in 

dolžini Canvasa … Pa še da ura začne teči, ko pritisnem na gumb start …« 

Učenka preskusi aplikacijo na tabličnem računalniku, opazi, da se objekti ne skrijejo, ko se jih 

pritisne. 

Učenka: »Nastaviti moram, da izgine, to pa najdem … Kje že? … Aha, tukaj, set Visible na kaj ... Hm, 

kaj dam pa zraven … Joj, ne vem …« 

Učiteljica: »Če rečemo, da je objekt viden, kaj lahko s to trditvijo?« 

Učenka: »Ajaa, lahko se strinjamo ali ne strinjamo … Torej damo na false pri vseh … Zdaj bi pa to 

moralo delati ...« 

Učenka preizkusi na tablici in opazi, da aplikacija deluje. Reče, da je končala. Učiteljica jo prosi, naj 

še enkrat prebere navodilo. 

Učenka: »Ahaa, nastaviti moram še gumb ... Da na gumbu piše start … To moram v tekst napisat 

Start, potem pa, ko je gumb kliknjen, nastavi, kaj že … Aha, tukaj nastavi BackgroundColour na 

rumeno ...« 

Še enkrat preizkusi aplikacijo na tablici. Aplikacija deluje. Učiteljica jo vpraša: 

»Kako bi dosegli, da bi se banana premikala hitreje kot breskev in jabolko?« 

Učenka: »Am, kliknemo na banano in pri lastnosti banane nastavimo speed na višje število.« 

Učiteljica: »Kako bi lahko še nadgradili igrico?« 

Učenka: »Tako da bi dodali točke … Am, lahko bi bil različno sadje različno točk vredno ... Lahko 

dodamo gumb za konec igre.« 

Metodološko, ob uveljavitvi metode zasledovanja njenega razmišljanja, je bilo treba večkrat 

intervenirati s podvprašanji, sicer bi učenka nehala z »razmišljanjem naglas« in nadaljevala s 

programiranjem. 

Iz zapisa lahko razberemo, da se je učenka lotila reševanja naloge postopno, korak za 

korakom. Veliko različnih avtorjev, kot so Winslow, Robins, in Rountree, navaja, da je tak 

pristop tipičen za programerje začetnike. Izpostavili bomo, na katerih delih je ta vidik opažen. 

Učenka je najprej vstavila prvi objekt gumb, ga preimenovala, nato je vstavila še druge, na 

prvi pogled vidne objekte (Canvas, zvok in ImageSprite). Pri tem ni premislila, da bo kasneje 

potrebovala še en objekt (ura). Šele, ko je prišla do problema premikanja objektov, je 

ugotovila, da potrebuje dodaten objekt. Ko je objektom ImageSprite nastavila ozadje, je želela 

nadaljevati s programiranjem, ne da bi pred tem premislila, da mora objekte ustrezno 

preimenovati in jim nastaviti še preostale lastnosti. Šele ko je začela razmišljati, katere ukaze 

potrebuje za programiranje, je ugotovila, da bi bilo lažje programirati, če bi objekte najprej 

ustrezno preimenovala in jim nastavila še preostale lastnosti. Velikost objektov je določila s 
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preizkušanjem, ne da bi pred tem razmislila, kakšne velikosti bi lahko objekti bili. S 

preizkušanjem je tudi ugotovila, ali program deluje pravilno. 

Opazili smo tudi, da si učenka na začetku ni pomagala s tabličnim računalnikom. Šele 

kasneje, ko je začela programirati, je začela spremljati spremembe na njem.  

Učenka med reševanjem ni imela nikakršnih težav z angleščino.  

Glede na njeno razmišljanje bi lahko rekli, da učenka prepozna lastnosti objektov, saj je med 

ustvarjanjem aplikacije večkrat omenila, da mora nastaviti lastnosti. Prav tako bi lahko rekli, 

da učenka zna s pomočjo kode spremeniti lastnosti objekta.  

8.3 Rezultati opazovanja 

Med opazovanjem razreda smo bili posebej pozorni na naslednje tri kriterije: 

 motivacija, 

 težave zaradi jezika (angleščina), 

 delo v paru.  

Učenci so pokazali veliko navdušenost za delo že pri uvodni uri, ko so izvedeli, da bomo v 

naslednjih tednih pri uri računalništva izdelovali mobilne aplikacije. Opazili smo, da je k 

motivaciji prispevala tudi uporaba tabličnih računalnikov, saj jih do takrat pri pouku še nikoli 

niso uporabljali. Ko smo učencem v App Inventorju pokazali, kako se programira, je bil 

njihov odziv zelo pozitiven. Hitro so ugotovili, da je podoben Scratchu. Med tečajem smo 

učencem dovolili, da lahko prinesejo svoje mobilne naprave, kar jih je večina tudi naredila. Po 

pogovoru z njimi smo izvedeli, da so aplikacije preizkušali tudi doma. Vsako uro smo 

motivacijo vzdrževali z ustvarjanjem aplikacij, za katere smo bili mnenja, da bodo učencem 

vsebinsko in funkcionalno blizu. Večina aplikacij je v ta namen vsebovala slike in glasbo. 

Opazili smo, da so nekateri učenci uporabljali tudi svoje slike, ki so si jih naložili s spleta. 

Težav, ki bi se pojavljale zaradi angleščine, nismo opazili. Če učenci niso razumeli besede, so 

si pomagali s spletnim slovarjem. Vendar tega ni bilo veliko. 

Delo v paru je učencem ustrezalo. Opazili smo, da je bilo znotraj enega para veliko 

interakcije, ki je pripomogla k hitrejšemu reševanju problemov. Naše ugotovitve na osnovi 

opazovanja sovpadajo tudi z vprašalnikom, ki se je nanašal na delo v paru. Vsi učenci so se 

(popolnoma) strinjali s trditvijo, da si želijo še naprej programirati v paru. 18 učencev (72 %) 

se je popolnoma strinjalo, da mu je programiranje v paru omogočilo, da je znanje hitreje 

osvojil, preostali učenci (28 %) so se strinjali. Poleg tega se nobeden izmed učencev ni strinjal 

s trditvijo, da je programiranje v paru zahtevno, ker se je moral prilagajati sošolcu.  
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9 ZAKLJUČEK  

Trg pametnih telefonov, tabličnih računalnikov in drugih mobilnih naprav dramatično 

narašča. Kot je bilo ugotovljeno že v diplomskem delu Uporaba aplikacij za zgodnje učenje 

osnovnih konceptov iz programiranja (Pipan, 2016), se te naprave vse pogosteje vključujejo 

tudi v učne procese. Različne raziskave so pokazale, da si učenci želijo njihove uporabe za 

učenje in zabavo ter da pripomorejo k boljši motiviranosti učencev za delo (Nikou in 

Economides, 2014).  

V magistrskem delu smo z analizo različne literature in izvedbo raziskave poskušali ugotoviti, 

ali lahko učitelji s programom App Inventor, ki omogoča kombinirano uporabo pametne 

naprave in računalnika, nadaljujejo učenje programiranja, ob predpostavki, da so začeli s 

programiranjem v vizualnih okoljih, ki so podobna Scratchu. Analiza dobljenih rezultatov 

nam je podala zanimive ugotovitve.  

App Inventor je program, namenjen začetnikom učenja programiranja. Na tem področju je 

bilo narejenih nekaj različnih raziskav med učenci različnih starostnih skupin. Pri vseh 

raziskavah so ugotovili, da je program primeren za učenje osnovnih konceptov programiranja. 

Poleg tega se je pri vseh izkazalo, da se pri ustvarjanju realnih aplikacij med učenci poveča 

motivacija za učenje.   

Ustreznost programskega okolja smo tudi sami preverili med učenci petega in šestega razreda, 

ki so že poznali osnovne koncepte programiranja, kot so vhodno-izhodne operacije, pogojni 

stavek, zanka, oz. so v tekočem in lanskem šolskem letu že ustvarjali projekte v Scratchu. 

Ugotovili smo, da učenci, vključeni v raziskavo, v večini znajo interpretirati koncept zanke in 

pogojnega stavka v že podani kodi. Dobra polovica učencev zna uporabiti tudi spremenljivko 

kot števec v že podani kodi. Izkazalo se je, da znanje Scratcha vpliva na razumevanje App 

Inventorja. Pearsonov korelacijski koeficient (r = 0,7) je pokazal, da so učenci, ki so imeli 

boljše rezultate na predtestu iz poznavanja Scratcha, dosegli boljše rezultate na potestu iz App 

Inventorja.  

Po mnenju učencev je App Inventor dovolj enostavno programsko okolje za razvoj mobilnih 

aplikacij. Učenci niso imeli večjih težav z angleškim jezikom. Večina se jih je strinjala s 

trditvijo, da bi se lahko naučili programiranja v App Inventorju. Presenetil nas je relativno 

visok delež učencev (52 %), ki so bili mnenja, da sami ne bi ustvarili aplikacije. Menimo, da 

bi se ta delež znižal, če bi tečaji trajali dlje časa. Učenci so po končanem tečaju kazali 

zanimanje za nadaljnje učenje programiranja iz App Inventorja. Tako kot so ugotovili že pri 

prejšnjih raziskavah, se je tudi pri nas izkazalo, da uporaba mobilnih aplikacij povečuje 

motivacijo za učenje programiranja. Presenetljiv je tudi visok delež učencev (88 %), ki so na 

vprašalniku odgovorili, da imajo doma tablico ali telefon z operacijskim sistemom Android.  

S pomočjo Wilcoxonovega signed rang testa in metode glasnega razmišljanja smo ugotovili, 

da vsi učenci, vključeni v raziskavo, zaznajo lastnosti objekta. Večina učencev zazna 

spremembo lastnosti objekta s pomočjo ukaza. Le delno so zaznali funkcionalnosti, ki so 

vezane na dogodek, pogojnega stavka in določitev lastnosti objektu s pomočjo ukazov. Prav 

tako so se delno naučili uporabiti ukaze za določitev lastnosti objekta.  
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Glede na pridobljene rezultate lahko zapišemo, da je program App Inventor primeren za 

učence druge triade. V nadaljevanju bi bilo smiselno izpeljati še nekaj tečajev na različnih 

šolah, da bi imeli večji vzorec ter da bi lahko rezultate primerjali.  

Predlagamo, da učitelji v četrtem in petem razredu pri neobveznem izbirnem predmetu 

računalništvo začnejo s programskim jezikom Scratch, nato pa v šestem razredu nadaljujejo s 

programom App Inventor. Ker je program dovolj obsežen, lahko z njim nadaljujejo tudi v 

tretji triadi pri izbirnih predmetih računalništva. Predlogi naših dejavnosti jim lahko služijo 

kot učni pripomoček. 
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11 PRILOGE 

PRILOGA 1 (VPRAŠALNIK IN PREVERJANJE ZNANJA – PREDTEST) 

UČENEC:__________ 

STAROST: ________ 

OBKROŽI: 

1. Spol:   M         Ž 

2. Tablico ali telefon z operacijskim sistemom Android (Samsung, LG, Huawei, HTC, 

Lenovo ...) imam doma:  

                      DA                                      NE  

3. Rad/-a bi naredil/-a svojo igrico, računalo, uganko (aplikacijo) za tablico ali telefon: 

            DA                                      NE 

4. Doma ustvarjam v programu Scratch:  

                                 DA                                      NE 

5. Programiranja v Scratchu se učim:  

   1 LETO                2 LETI                    VEČ KOT 2 LETI  

6. Angleščino znam dobro: 

POPOLNOMA SE 

STRINJAM 

STRINJAM 

SE 

NE STRINJAM 

SE 

SPLOH SE NE 

STRINJAM 

 

7. Scratch obvladam dobro: 

POPOLNOMA SE 

STRINJAM 

STRINJAM 

SE 

NE STRINJAM 

SE 

SPLOH SE NE 

STRINJAM 

ODGOVORI NA SPODNJA VPRAŠANJA: 

1. Kako bi lahko na krajši način zapisal/-a spodnje ukaze? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 
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2. Kaj se zgodi, ko s klikom na zeleno zastavico poženemo kodo? 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Kako bi dopolnil/-a spodnji program, da bi igralec na koncu igre vedel, koliko jabolk 

je na poti do cilja pobral? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Katere lastnosti ima Slika? Podane so desno od objekta (pomagaj si s slovarjem). 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 
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5. Kaj naredi spodnji ukaz (pomagaj si s slovarjem)? 

______________________________________ 

______________________________________ 

6. Napiši, kaj naredita spodnja ukaza (pomagaj si s slovarjem). 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Napiši, kaj naredijo spodnji ukazi. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

SLOVAR: 

Height: višina 

Width: širina 

Picture: slika 

RotationAngle: zasuk 

set to: nastavi 

when: ko 

if: če 

BackgroundColor: barva ozadja 
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PRILOGA 2 (VPRAŠALNIK IN PREVERJANJE ZNANJA – POTEST) 

Učenec:___________________  

Pred teboj je zaključni vprašalnik, s katerim želimo izvedeti tvoje mnenje o programiranju v 

App Inventorju in učenju programiranja v paru.  

Na štiristopenjski lestvici strinjanja (se nikakor ne strinjam – se popolnoma strinjam) oceni 

spodaj navedene trditve. 

a. Težavnost App Inventorja  

 SE NIKAKOR 

NE 

STRINJAM 

SE NE 

STRINJAM 

SE 

STRINJAM 

SE POPOLNOMA 

STRINJAM 

Programiranje aplikacij v 

App Inventorju se mi zdi 

lahko  

    

Zaradi angleškega jezika 

sem imel/-a težave pri 

ustvarjanju aplikacij 

    

Ne glede na to, koliko truda 

bi vložil/-a v učenje, se ne 

bi mog-el/-la naučiti 

programiranja v App 

Inventorju 

    

Menim, da bi lahko sam/-a 

ustvaril/-a aplikacijo 

    

 

b. Zanimanje 

 

 SE 

NIKAKOR 

NE 

STRINJAM 

SE NE 

STRINJAM 

SE 

STRINJAM 

SE 

POPOLNOMA 

STRINJAM 

Rad/-a programiram v App 

Inventorju  

    

Pri ustvarjanju aplikacij sem 

užival/-a in se zabaval/-a  

    

Aplikacije bom ustvarjal/-a tudi 

doma 

    

Želim si, da bi izdelal/-a še več 

aplikacij 

    

V App Inventorju rad/-a 

ustvarjam aplikacije, ker jih 

lahko prenesem na mobilno 

napravo (Android) 

    

Ustvarjanje mobilnih aplikacij je 

povečalo mojo motivacijo za 

učenje programiranja  
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c. Primerjava Scratcha in App Inventorja  

 

 SE NIKAKOR NE 

STRINJAM 

SE NE 

STRINJAM 

SE 

STRINJAM 

SE 

POPOLNOMA 

STRINJAM 

Z učenjem programiranja bi 

rajši nadaljeval/-a v App 

Inventorju kot v Scratchu 

    

Programiranje v App 

Inventorju je bolj zahtevno 

kot programiranje v 

Scratchu 

    

V App Inventorju lahko 

izdelam bolj zanimive 

programe kot v Scratchu  

    

Aplikacije v App Inventorju 

so bolj uporabne kot 

projekti v Scratchu 

    

 

d. Učenje v paru  

 

 SE NIKAKOR 

NE STRINJAM 

SE NE 

STRINJAM 

SE 

STRINJAM 

SE POPOLNOMA 

STRINJAM 

Še naprej bi si želel/-a 

programirati v paru  

    

Programiranje v paru mi je 

omogočilo, da sem znanje 

hitreje osvojil/-a 

    

Programiranje v paru se mi 

zdi zahtevno, saj sem se 

moral/-a prilagajati sošol-cu/-

ki 

 

 

 

   

 

NAPIŠI 

Tvoje mnenje o programu App Inventor. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Na kateri projekt si najbolj ponos-en/na? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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OBKROŽI: 

Od petih aplikacij sem uspešno naredil/-a: 

1 APLIKACIJO 2 APLIKACIJI 3 APLIKACIJE 4 APLIKACIJE       VSE 

APLIKACIJE 

 

ODGOVORI NA SPODNJA VPRAŠANJA  

Pri reševanju si lahko pomagaš s slovarjem na koncu vprašalnika. 

 

1. Katere lastnosti ima objekt Slika? Podane so desno od objekta.   

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 

 

 

 

2. S katerim ukazom izpišeš besedilo?_________________________________________ 

 

3. Kaj se zgodi ob uporabi spodnjega ukaza? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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4. Opiši, kaj se zgodi ob uporabi spodnjih ukazov. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5.  Opiši, kaj se zgodi ob uporabi spodnjih ukazov. 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 SLOVAR: 

 Height: višina 

 Width: širina 

 Picture: slika 

 RotationAngle: zasuk 

 set to: nastavi 

 when: ko 

 if: če 

 BackgroundColor: barva ozadja 

 



Vanessa Pipan  Magistrsko delo 

 

PRILOGA 3 (NALOGA ZA UPORABO METODE KOGNITIVNEGA INTERVJUJA) 

POBERI SADJE 

Navodilo: 

Ob kliku na gumb z napisom START naj se: 

 sadje začne naključno premikati po ekranu, 

 naj se gumb obarva v rumeno barvo.  

Ko igralec pritisne na izbrano sadje, naj se: 

 predvaja zvok njami.mp3, 

 pritisnjeno sadje skrije.  

 

 Premislek: 

 Kako bi dosegli, da bi se banana premikala 

hitreje kot breskev in jabolko? 

 Kako bi lahko še nadgradili igrico? 
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PRILOGA 4 (UČNI LIST ZA DRUGO URO TEČAJA) 

SLIKA 

Ustvari mobilno aplikacijo, pri kateri se slika spremeni v: 

 sliko mačka, ob pritisku na gumb z napisom MAČEK, 

 sliko psa, ob pritisku na gumb z napisom PES. 

_____________________________________________ 

Napotki: 

1. Za aplikacijo potrebujemo naslednje objekte: 

 Slika (Image), 

 Dva gumba (Button). 

2. Objekt Slika (Image) preimenuj v prostor za sliko 

3. Prvi gumb (Button) preimenuj v gumb pes 

4. Drugi gumb (Button) preimenuj v gumb maček 

5. Gumboma nastavi poljubne lastnosti (barva, oblika, pisava) 

6. Sestavi ukaze tako, da se ob pritisku na gumb z napisom maček slika (prostor za sliko) 

spremeni na sliko mačke (macek.png) 

 

 

 

7. Sestavi ukaze tako, da se ob pritisku na gumb z napisom pes objekt slika 

(prostor_za_sliko) spremeni na sliko psa (pes.png) 

DODATNA NALOGA 

Aplikacijo dopolni tako, da se bo: 

 ob pritisku na gumb z napisom maček predvajal zvok mačke, 

 ob pritisku na gumb z napisom pes predvajal zvok psa. 

 

 

NAMIG: SLIKO SPREMENIMO Z 

UKAZOMA: 

NAMIG: ZVOK NASTAVIMO Z 

UKAZOMA: 
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PRILOGA 5 (UČNI LIST ZA TRETJO URO TEČAJA) 

PREDVAJALNIK GLASBE  

Ustvari mobilno aplikacijo Predvajalnik glasbe, pri kateri se 

ob pritisku na gumb z napisom:  

 ROCK predvaja rock glasba, slika pa spremeni na 

sliko rock.jpg 

 POP predvaja pop glasba, slika pa spremeni na sliko 

pop.jpg 

 JAZZ predvaja jazz glasba, slika pa spremeni na sliko 

jazz.jpg 

Nad sliko naj bo napis: Predvajalnik glasbe. 

________________________________________ 

Napotki:   

1. Za aplikacijo potrebujemo naslednje objekte: 

 Napis (Label) 

 Slika (Image) 

 Tri gumbe (Button) 

 Predvajalnik (Player) 

2. Objekt Napis (Label) preimenuj v prostor za napis 

3. Prostor za napis naj vsebuje napis Predvajalnik glasbe  

4. Objekt Slika (Image) preimenuj v prostor za sliko 

5. Prostor za sliko naj prikazuje sliko glasba.jpg  

6. Višina (height) prostora za sliko naj zavzame 40 odstotkov ekrana 

7. Širina (width) prostora za sliko naj zavzame 100 odstotkov ekrana 

8. Prvi gumb (Button) preimenuj v gumb rock 

9. Drugi gumb (Button) preimenuj v gumb pop 

10. Tretji gumb (Button) preimenuj v gumb jazz 

11. Predvajalnik (Player) preimenuj v predvajalnik  

12. Gumboma nastavi poljubne lastnosti (barva, oblika, pisava) 
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13. Sestavi ukaze tako, da se ob pritisku na gumb z napisom rock predvaja zvok rock.mp3, 

slika (prostor za sliko) pa se bo spremenila na sliko rock.jpg 

 

 

 

14. Sestavi ukaze tako, da se ob pritisku na gumb z napisom pop predvaja zvok pop.mp3, 

slika (prostor za sliko) pa se bo spremenila na sliko pop.jpg 

15. Sestavi ukaze tako, da se ob pritisku na gumb z napisom jazz predvaja zvok jazz.mp3, 

slika (prostor za sliko) pa se bo spremenila na sliko jazz.jpg 

 

DODATNA NALOGA 

Aplikacijo dopolni tako, da se bo: 

 ob pritisku na gumb z napisom STOP glasba 

prenehala predvajati, slika (prostor za sliko) pa se bo 

spremenila na sliko glasba.jpg 

 ob predvajanju rock glasbe pod gumbi prikazal 

napis Predvaja se rock glasba  

 ob predvajanju pop glasbe pod gumbi prikazal napis 

Predvaja se pop glasba  

 ob predvajanju jazz glasbe pod gumbi prikazal napis 

Predvaja se jazz glasba  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMIG: ZVOK NASTAVIMO Z 

UKAZOMA: 

 

NAMIG: SLIKO SPREMENIMO Z 

UKAZOMA: 
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PRILOGA 6 (UČNI LIST ZA ČETRTO URO TEČAJA) 

ZAUSTAVI OPICO 

Navodilo: Opica je s tržnice vzela šop banan, poskusi jo zaustaviti.  

Napotki:   

1. Za aplikacijo potrebujemo naslednje objekte: 

 Dva gumba  

 Zvok 

 Uro (Clock) 

 Prostor, po katerem se bo opica premikala 

(Canvas) 

 Sliko opice, ki bo omogočala premikanje 

(ImageSprite) 

Opomba: Ura nam bo omogočila premikanje opice. Na 

vsake 500 ms (1000 ms=0,5 s) bo opica spremenila 

položaj. 

2. Prvi gumb (Button) preimenuj v gumb začni igro 

3. Drugi gumb (Button) preimenuj v konec igre 

4. Prostor, po katerem se bo opica premikala (Canvas), preimenuj v prostor za 

premikanje 

5. Sliko opice, ki omogoča premikanje (ImageSprite), preimenuj v opica  

6. Objekt ura (Clock) preimenuj v ura  

7. Objekt zvok (Sound) preimenuj v zvok  

8. Vsem objektom nastavi lastnosti 

9. Sestavi ukaze tako: 

 Ko ura teče, naj se opica premakne (MoveTo) na naključno pozicijo 

 

 

 Ob pritisku na gumb z napisom začni igro omogoči (Enabled) delovanje ure  

 

 

 

NAMIG: NAKLJUČNO POZICIJO ZA X ORDINATO 

NASTAVIMO Z UKAZI: 

 

NAMIG: DELOVANJE URE NASTAVIMO Z UKAZI: 
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 Ob pritisku na gumb z napisom konec onemogoči delovanje ure  

 Ob pritisku na opico naj se predvaja zvok  

Premislek: Kako bi dosegli, da bi se opica hitreje premikala? 

DODATNA NALOGA 

Ustvari števec, ki bo štel, kolikokrat smo se dotaknili opice. 

Poskusi števec tudi izpisati.  
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PRILOGA 7 (UČNI LIST ZA PETO URO TEČAJA) 

KVIZ 

Navodilo: Izdelaj preprost kviz.  

Vsebuje naj dve vprašanji: 

 Prvo naj se nanaša na podano sliko. 

 Drugo naj se nanaša na predvajan zvok. 

Odgovor:  

 Na prvo vprašanje anketiranec vpiše dogovor v prazno 

polje. 

 Na drugo vprašanje ima anketiranec možnost izbire. 

Preverjanje pravilnosti odgovora: 

 Če anketiranec pravilno odgovori na prvo vprašanje, naj se 

poleg gumba Pošlji dogovor napiše besedilo »BRAVO! 

Pravilen odgovor«, če odgovori napačno, naj se izpiše 

»Napačen odgovor«. 

 Pri drugem vprašanju naj se pravilen odgovor ob kliku 

obarva na zeleno bravo, pri napačnem pa na rdečo barvo. 

 

 

DODATNA NALOGA 

 Pri drugem vprašanju izdelaj gumb Razveljavi, ki bo možna 

odgovora po izbranem odgovoru spremenil nazaj na sivo 

bravo. 

 Ustvari števec, ki bo štel, kolikokrat smo se dotaknili opice. 

Poskusi števec tudi izpisati.  

NAMIG: ZA VPIS PRVEGA ODGOVORA UPORABI OBJEKT 

TextBox 

 


