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POVZETEK 

Fizično računalništvo je dokaj nov koncept poučevanja, tako pri učiteljih računalništva, kot 

tudi pri raziskovalcih na področju didaktike računalništva. Tu gre za snovanje in uporabo 

interaktivnih fizičnih sistemov, ki preko različnih senzorjev zaznavajo okolico in se nato s 

pomočjo programske opreme odzivajo na svet okoli sebe. 

Glavna tema diplomskega dela je preizkus modela učenja računalništva, ki temelji na 

aktivnem učenju in uporabi fizičnega računalništva. V teoretičnem delu smo predstavili 

Papertov konstrukcionizem in fizično računalništvo, pri katerem smo najprej definirali pojem 

fizičnega računalništva ter razložili pomen le-tega za poučevanje osnovnošolskega 

računalništva. Pri projektih fizičnega računalništva so učenci uporabljali mikrokrmilnike. 

Uporabili so mikrokrmilnik Arduino Uno, za programiranje le-teh pa vizualno programsko 

okolje S4A (Scratch for Arduino). 

Projekti so bili zasnovani v skladu s konstrukcionistično teorijo. Izvedli smo problemsko 

zasnovano delavnico, s katero smo učence popeljali v svet fizičnega računalništva. Tema 

delavnice je bila Scratch Arduino Express. Namen projektov je bil kontroliranje okolja v 

katerem se samodejno, po tirnicah giblje igrača vlak. Glavni cilj delavnice je bil učence 

seznaniti s fizično računalniškimi komponentami (servomotorji, svetleče diode, itd.) ter 

spodbuditi razmišljanje, ki učencem omogoča sestavljanje, izvedbo in testiranje projektov 

fizičnega računalništva. Obenem smo želeli z delavnico ugotoviti, kako tako organizirane 

aktivnosti vplivajo na učenčevo razumevanje in uporabo osnovnih programerskih konceptov 

(zanke, pogojni stavki, logični operatorji, spremenljivke). V 25 urno delavnico smo vključili 

18 učencev in učenk drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole, ki so imeli 

predznanje iz programiranja v Scratchu. Učenci so v parih izdelovali projekte, ki predstavljajo 

makete železnic, v katere so vključili fizične računalniške komponente. V empiričnem delu 

smo predstavili potek delavnice po posameznih dnevih ter rezultate preverjanj znanja pred in 

po delavnici. 

 

Ključne besede: konstrukcionizem, fizično računalništvo, Arduino, S4A. 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Physical computing is a fairly new concept of teaching for both computer science teachers 

and researchers in the field of computer science didactics. It is about designing and using 

interactive physical systems that, through different sensors, detect the environment and then 

with the help of software respond to the world around them. 

The main topic of the diploma thesis is the examination of a computer learning model based 

on active learning and the use of physical computing. In the theoretical part, we introduced 

Papert's constructionism and physical computing. First, we defined the concept of physical 

computing and explained its importance why should be thought in elementary school. 

Students used microcontrollers for physical computing projects. They used an Arduino Uno 

microcontroller and used the S4A (Scratch for Arduino) visual programming environment to 

program them. 

The projects were designed according to constructionist theory. We conducted a problem-

based workshop where we presented physical computing to the students. The theme of the 

workshop was Scratch Arduino Express. The purpose of the projects was to control the 

environment in which the toy train moves on the rails automatically. The main objective of the 

workshop was to introduce the students with the physical computing components (servo 

motors, LEDs, etc.) and to encourage thinking that allows students to assemble, execute and 

test physical computing projects. At the same time, we wanted to find out how the activities 

organized in this way affect the student's understanding and use of basic programming 

concepts (loops, conditional statements, logical operators, variables). In the 25-hour workshop 

participated 18 students, from the second three-year cycle of elementary school. All the 

students had background programming knowledge in Scratch. Students were working in pairs. 

Each pair had to make a model of the railway and include physical computer components. In 

the empirical part, we presented the course of the workshop day by day and the results of the 

tests before and after the workshop. 

Key words: constructionism, physical computing, Arduino, S4A.  
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1 Uvod 

V zadnjih desetletjih so računalniki postali vseprisoten interaktivni medij, s katerimi se na 

dnevni bazi srečujejo tako odrasli, kot tudi otroci. Prav tako se z njimi srečujejo v šolstvu, kjer 

pa strmijo k temu, da se jih uporablja za razvijanje konceptualnih znanj in pri praktičnemu, 

projektnemu delu. Računalniška konceptualna znanja učenci pridobivajo skozi učenje 

programiranja, ki ni le suhoparno pisanje kode, ampak je proces skozi katerega učenci 

razvijajo algoritmično in logično razmišljanje. 

Slovenske šole se tega zavedajo in zato je slovensko šolstvo uvedlo NIP (neobvezen izbirni 

predmet) računalništvo pri katerem učence seznanijo z osnovami programiranja s pomočjo 

programskega vizualnega okolja Scratch. Ta je vse bolj popularen med učenci, zato ni 

presenetljivo, da razvijalci razvijajo nove različice Scratcha z raznimi dodatki. Mednje sodi 

tudi okolje S4A (Scratch for Arduino), katero omogoča programiranje strojne opreme Arduino 

Uno s pomočjo vizualnega  programiranja kot v Scratchu.   

Fizično računalništvo je dokaj nov koncept poučevanja, tako pri učiteljih računalništva, kot 

tudi pri raziskovalcih na področju didaktike računalništva. Različni avtorji fizično 

računalništvo razdelijo na tri področja, katera pa so med seboj prepletena: izdelki (angl. 

products), orodja (angl. tools) in procesi (angl. processes) (Przybylla in Romeike 2014a). Pri 

fizičnem računalništvu gre predvsem za ustvarjanje komunikacije med realnim (fizičnim) 

svetom in virtualnim svetom tehnologije. Tu gre za proces pretvorbe energije (angl. 

transduction), in sicer iz ene oblike v drugo, ter tako omogočiti zaznavanje in komunikacijo 

med obema svetoma. Senzorji (tipala) zaznavajo zunanje dejavnike (toplota, svetloba, 

gibanje, zvok) ter jih pretvorijo v električno energijo. Aktuatorji (razni motorji, sirene) pa 

potem pretvorijo električno energijo v različne oblike energije, ki jih lahko človeško telo 

zazna. (O'Sullivan in Igoe, 2004). 

Za vpeljavo fizičnega računalništva v pouk računalništva je potrebna kreativna delovna klima, 

katero spodbuja konstrukcionistično učenje. Oče konstrukcionizma, Seymour Papert, jo 

opisuje kot »učenje z ustvarjanjem« (angl. learning by making). Sam je idejo črpal od 

Piagetovega konstruktivizma, ki zagovarja stališče, da je znanje aktivno zgrajeno v mislih 

učečega, raje kot pasivno (ex cathedra) predstavljeno s strani učitelja pred učenci. Za samo 

učenje je še bolj pomembno od pridobivanja (angl. getting) idej, ustvarjanje in udejstvovanje 

(angl. making). Konstrukcionistična teorija dodaja, da naj bi učenec veliko lažje osvojil ideje 

in ustvarjal, ko je aktivno vključen v sam proces ustvarjanja izdelka, pa naj si bo to robot, 

pesem, peščeni grad ali kakšen računalniški program. Vendar pa ni dovolj, da učenci le nekaj 

ustvarjajo, temveč je dobro, če ustvarjeno delijo z drugimi učenci, se o tem pogovarjajo, jim 
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razlagajo, kako stvari delujejo oziroma reflektirajo svoje izkušnje pred vrstniki in učitelji. 

Torej konstrukcionizem vsebuje dve vrsti med seboj prepletenih konstrukcij, to je 

konstrukcija znanja ter konstrukcija izdelkov (Kafai in Resnick, 1996). 

V teoretičnem delu diplomske naloge bomo predstavili Papertov konstrukcionizem in fizično 

računalništvo. Pri fizičnem računalništvu bomo najprej definirali pojem fizičnega 

računalništva in podali razlago, zakaj je le-to izjemno pomembno za poučevanje 

osnovnošolskega računalništva. V zadnjem delu  teoretičnega dela bomo na kratko predstavili 

mikrokrmilnike, kjer bomo posebno pozornost namenili Arduinu Uno in vizualnemu okolju 

S4A. 

V empiričnem delu diplomske naloge bomo opisali delavnico Scratch – Arduino Express, 

katero smo izvedli v sklopu poletne šole na Fakulteti za računalništvo in informatiko v 

Ljubljani. Namen delavnice je bil učence seznaniti s fizičnimi računalniškimi komponentami, 

kot so senzorji, servomotorji, svetleče diode... V 25 urno delavnico smo vključili učence in 

učenke drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja osnovne šole, ki so že imeli predznanje iz 

programiranja v Scratchu. Izvedena delavnica je temeljila na konstrukcionističnem pristopu in 

problemsko zasnovanemu pouku s poudarkom na fizičnem računalništvu. Na začetku 

delavnice smo izvedli test, s katerim smo dobili vpogled v predznanje učencev o osnovnih 

konceptih programiranja in poznavanja fizičnih računalniških komponent. Po koncu delavnice 

so učenci rešili test, s pomočjo katerega smo dobili informacije o napredku učenčevega 

znanja. 
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2 Konstrukcionizem 

V tekočem poglavju bom opisal osnove učne teorije, na kateri je zasnovan eksperimentalni 

del diplomskega dela, to je konstrukcionizem. 

Oče konstrukcionizma je Seymour Aubrey Papert. Papert je bil matematik, pedagog in 

računalničar. Bil je Američan, ki se je rodil v Južnoafriški republiki. Bil je eden izmed 

pionirjev umetne inteligence ter velik zagovornik konstrukcionističnega gibanja v 

izobraževanju. Večino svoje kariere je posvetil poučevanju in raziskovanju na inštitutu MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) v Cambridge-u (Massachusetts, ZDA). Na MIT-u je 

Papert razvijal učno teorijo konstrukcionizem, ki jo je sam opisal kot »učenje z ustvarjanjem« 

(angl. learning by making). Teorija temelji na konstruktivistični teoriji, katere zagovornik je 

bil Jean Piaget, ki ga je spoznal med pisanjem doktorata v Parizu. Pomembno je njuno 

sodelovanje na Univerzi v Ženevi, kjer je bil Papert Piagetov varovanec. Tukaj velja omeniti 

tudi slovito Piagetovo izjavo, ko je dejal, da njegovih idej nihče ne razume bolje kakor Papert 

(Thornburg, 2013). 

Paperta je navdihnila Piagetova ideja konstruktivizma, ki zagovarja stališče, da je znanje 

aktivno zgrajeno v mislih učečega raje kot pasivno (ex cathedra) predstavljeno s strani učitelja 

pred učenci. Za samo učenje je še bolj pomembno od pridobivanja (angl. getting) idej, 

ustvarjanje in udejstvovanje (angl. making). Konstrukcionistična teorija dodaja, da naj bi 

učenec veliko lažje osvojil ideje in ustvarjal, ko je aktivno vključen v sam proces ustvarjanja 

izdelka, pa naj si bo to robot, pesem, peščeni grad ali kakšen računalniški program. Vendar pa 

ni dovolj le da učenci nekaj ustvarjajo, temveč je dobro če ustvarjeno delijo z drugimi učenci, 

se o tem pogovarjajo, jim razlagajo, kako stvari delujejo oziroma reflektirajo svoje izkušnje 

pred vrstniki in učitelji. Torej konstrukcionizem vsebuje dve vrsti med seboj prepletenih 

konstrukcij, to je konstrukcija znanja in pa konstrukcija izdelkov (Kafai in Resnick, 1996). 

Papert (1991) je v svojem delu izpostavil zanimiv paradoks, kako ni mogoče nekomu 

povedati kaj je konstrukcionizem. Kajti, če bi tej osebi povedali, kaj je konstrukcionizem, na 

takšen način, da bi le ta razumela, bi nasprotovali osnovni ideji konstrukcionizma. To bi bilo 

tako, kot če bi lažnivec dejal, da je lažnivec. Raje kot razlago, kaj je konstrukcionizem, je 

Papert izpostavil svojo izkušnjo, katera je botrovala k temu, da je prišel do zamisli za učno 

teorijo konstrukcionizem. Zamisel se je utrnila na osnovni šoli v Ameriki, ko je zaradi dela na 

projektu obiskoval ure matematike sedmošolcev. Tam je nehote naletel na zelo zanimiv prizor 

izdelovanja skulptur iz trdega mila pri urah likovnega pouka. To ga je tako prevzelo, da je 

potem vsak dan opazoval izgradnjo skulptur, ki so bile grajene s popolnoma drugačnim 

pristopom, kot ga učenci uporabljajo pri urah matematike. Tu namreč učenci dobijo manjše 
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matematične probleme, ki jih potem rešijo ali pa tudi ne. V likovni učilnici je vsak učenec 

samostojno ustvarjal svojo skulpturo, ki si jo je zamislil. Ampak zanimivo je bilo to, da se 

projekt ni končal, ko je zazvonil zvonec, ampak se je le ta nadaljeval še več tednov. Učenci so 

imeli čas, da idejo premislijo, jo spremenijo, prespijo, jo dodelajo, se o njej pogovarjajo, jo 

opustijo, nadaljujejo z njo, pregledajo dela drugih učencev, jo predstavijo drugim ter tako 

vidijo kakšne so reakcije na njihove ideje. Nekako je morala ideja dozorevati in dozoreti v 

njih. Zgraditi so jo morali v daljšem časovnem obdobju, ne pa kot pri urah matematike. 

Papertu se je utrnila nekakšna ambicija, da bi tako moral izgledati tudi pouk pri matematiki. 

Čeprav ni točno vedel kaj naj bi »tako« pomenilo, ampak je vedel, da si to želi. Sploh ni vedel 

kako poimenovati idejo, zato je bila le ta veliko časa samo v njegovi glavi poimenovana kot 

»milna skulptura matematike«. Konstrukcionizem torej izvira iz modela milne skulpture, ki 

nam na dan izvrže preprosto definicijo konstrukcionizma, to je »učenje z ustvarjanjem« (angl. 

learning by making) in ravno to so počeli učenci, ko so izdelovali milne skulpture (Papert in 

Harel, 1991).    

Papert (1991) je menil, da se proces učenja razlikuje od posameznika do posameznika ter 

vsakega mora do znanja voditi lastno delo, ne pa že v naprej pripravljen načrt oziroma pravila. 

Tak način učenja, kjer lahko učenci odgovorijo le pravilno ali napačno učence zavira in 

omejuje pri grajenju znanja. Na primer, ko ustvarjamo računalniške programe 

(programiramo), skoraj nikoli v prvem poskusu ne naredimo vsega prav. V programu je veliko 

majhnih napak oziroma hroščev, ki jih je potrebno popraviti. Tako kot nas je šola naučila, da 

so napake slabe, tako tudi učenci zmotno mislijo, da v kolikor ima program napake je narobe, 

je slabo. Učenci so veseli, če nedelujoč oz. napačno delujoč program izbrišejo in tako noben 

ne more videti kaj so naredili narobe. Papert pa pravi, da razhroščevanje (popravljanje napak 

v programu) učencu koristi, saj ga prisili, da ugotovi kaj se je zgodilo, da razume, kaj je šlo 

narobe ter preko razumevanja le tega napake popravi. Če bi se v šoli na tak način reševalo vse 

probleme, bi se učenci znebili bojazni delanja napak in spoznali, da so napake koristne za 

gradnjo znanja (Papert, 1980). 

Eno izmed glavnih načel Papertovega konstrukcionizma je, da učenec oziroma otrok aktivno 

gradi znanje na podlagi lastnih izkušenj. Otroci  pri notranji konstrukciji znanja le te podpirajo 

z realnimi konstrukcijami v fizičnem svetu preko uporabe oprijemljivih (fizičnih) objektov, 

kot so roboti. Tak pristop poučevanja omogoča otroku, da s pomočjo tehnologij svobodno 

raziskuje lastne interese, medtem ko se igra in uči, pa si tudi razvija metakognitivne spretnosti 

za logično sklepanje in reševanje problemov (Cerar in Nančovska Šerbec, v tisku). Naloga 

učitelja je, da učence usmerja, ne pa da jim narekuje korake, katere morajo narediti, da pridejo 

do rešitve. Torej cilj je, da učenci brez veliko vodenja osvojijo kar se da veliko količino 
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znanja. To pa ni tako preprosto kot se sliši, kajti potrebno je spremeniti celoten način grajenja 

oz. pridobivanja znanja. Pomembno je, da učenci spoznajo, da potrebujejo znanje, da začutijo 

željo po znanju ter seveda, da sami raziskujejo kako priti do znanja. Z drugimi besedami bi 

lahko rekli, da se morajo učenci naučiti, kako se učiti. Zelo pomembne so poti do znanja, te pa 

jim učitelji oz. inštruktorji lahko olajšajo z zagotavljanjem materialne, psihološke, 

intelektualne in moralne podpore (Papert, 1993). 

Za konec pa naj navedemo še osem velikih idej konstrukcionizma, katere je zapisal Seymour 

Papert (Papert, 1999): 

1. Učenje z ustvarjanjem (angl. learning by doing). 

Vsi se učimo bolje, ko je učenje del nečesa, kar nas veseli oziroma zanima. Še bolje se 

učimo takrat, ko je naučeno znanje uporabno in ga lahko uporabimo za izdelavo 

nečesa, česar si resnično želimo. 

2. Tehnologija kot gradbeni material (angl. technology as building material). 

Če uporabiš tehnologijo za izdelavo stvari, lahko izdelaš precej bolj zanimive stvari in 

s tem ko jih ustvarjaš se zraven veliko več naučiš. 

3. »Trda« zabava (angl. hard fun). 

Bolje se učimo in delamo, če zraven tega še uživamo. Ampak zabava in uživanje ne 

pomenita, da cilje dosežemo na lahek način. Najboljša zabava je trda zabava. To se 

odraža v situacijah, ko se moramo za dosego svojih ciljev zelo potruditi, ampak pri 

tem uživamo, kot na primer športniki ali uspešni poslovneži, ko sklenejo posel. 

4. Učenje učenja (angl. learning to learn). 

Veliko ljudi ima zmotno prepričanje, da se lahko učimo le tako, da nas nekdo poučuje. 

Prav to je razlog, da niso uspešni v šoli in v življenju, kajti nihče te ne more naučiti 

vsega kar rabiš vedeti. Sam moraš prevzeti nadzor nad svojim učenjem. 

5. Vzemi si čas (angl. taking time). 

Veliko učencev je navajenih, da vsakih pet minut dobijo navodila, kaj morajo narediti. 

Če pa jim nekdo ne pove, kaj naj naredijo, se začnejo dolgočasiti. Življenje pa ni 

takšno. Če želiš narediti karkoli pomembnega, si moraš znati razporediti svoj časa. 

6. Ne moreš narediti prav, ne da bi naredil narobe (angl. you can´t get it right without 

getting it wrong). 

Nič pomembnega ne deluje v prvem poskusu. Edini način, da narediš nekaj prav je, da 

pogledaš kaj se je zgodilo, ko si naredil narobe. Da uspeš, moraš včasih narediti tudi 

kakšno napako, neumnost. Torej, motiti se je del učnega procesa. 

7. Delaj tisto, kar pričakuješ od učencev (angl. do unto ourselves what we do unto our 

students). 
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Vsi se učimo skozi celotno življenje in imamo veliko izkušenj iz podobnih nalog, ki so 

vendar unikatne. Ne moremo imeti že v naprej pripravljene ideje, kako natančno se bo 

neka stvar razvila, ampak pri učenju uživamo in se zavedamo da bo težko ter 

pričakujemo, da bo za pravilno izvedbo potreben čas. Vsaka težava, na katero 

naletimo je priložnost, da se nekaj iz tega naučimo. Najboljša lekcija, ki jo lahko 

predamo našim učence je, da nas vidijo, kako se borimo pri učenju. 

8. Digitalni svet (angl. digital word). 

Vstopamo v digitalni svet, kjer je poznavanje digitalnih tehnologij prav tako 

pomembno kot branje in pisanje. Ključnega pomena za učenčevo prihodnost je 

poznavanje digitalnih naprav (najbolj računalnikov), še bolj pa je pomembno, da jih 

znajo uporabljati in se preko njih učijo o vsem drugem. 
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3 Fizično računalništvo 

V tekočem poglavju bomo opisali pojem fizičnega računalništva in podali bomo razlago, 

zakaj je le-to izjemno pomembno za poučevanje osnovnošolskega računalništva. 

Fizično računalništvo je dokaj nov koncept poučevanja, tako pri učiteljih računalništva, kot 

tudi pri raziskovalcih na področju didaktike računalništva. Nanaša se na tri področja, katera so 

med seboj prepletena: izdelki (angl. products), orodja (angl. tools) in procesi (angl. processes) 

(Przybylla in Romeike 2014 a).   

Izraz »Fizično računalništvo« v poučevanju sta prvič omenila O'Sullivan in Igoe (2004), ki sta 

kot ključni element sistemov fizičnega računalništva izpostavila tipala in vmesnike (senzorji 

in aktuatorji) za povezovanje virtualnega in fizičnega sveta. Tipični izdelki pri fizičnem 

računalništvu so programirani oprijemljivi mediji. Primer prikazan na sliki 1. Takšni mediji so 

lahko vgrajeni, interaktivni, odzivni, prilagodljivi in še veliko več. Le ti pa delujejo stalno in 

so navadno v interakciji z okolico. Okolico zaznavajo s pomočjo senzorjev, ki dovajajo 

podatke za obdelovanje. Program le te obdela in jih nato preko ukazov prenaša na aktuatorje, 

ki nato izvajajo akcije oziroma procese. Procesom je potrebno določiti opis, kaj in kako naj se 

zgodi z vidika objekta, ki bo aktiven. Tipična orodja, ki se uporabljajo pri fizičnem 

računalništvu vsebujejo mikrokrmilnike in mikroračunalnike, to so na primer MakeyMakey, 

PicoBoard, Micro:bit, Raspberry Pi ter Arduino, ki smo ga uporabili v praktičnem delu 

diplomskega dela (Przybylla in Romeike 2014 b) (Cerar in Nančovska Šerbec, v tisku).  

 

Slika 1: Primer izdelka fizičnega računalništva 
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Przybylla in Romeike (2014a) med ključne kompetence fizičnega računalništva izpostavita: 

- razumevanje računalniških sistemov 

Interaktivni mediji ustvarjeni s fizičnim računalništvom vsebujejo strojne in 

programske komponente, ki so del računalniških sistemov. Stopnja razumevanje 

računalniških sistemov je odvisna od kompleksnosti projektov. Poseben vidik 

oblikovanja strojne opreme učencem pomaga razviti sposobnost prepoznati in 

razumeti interaktivne sisteme v svojem vsakodnevnem okolju. 

- formuliranje problemov 

Učenci morajo biti sposobni nedvoumno opisati, kaj naj bi se zgodilo iz zunanje 

perspektive, zato se lahko osredotočijo na formuliranje problema ločeno od 

razmišljanja o načinih reševanja problemov. 

- organiziranje in analiziranje podatkov 

Pri projektih fizičnega računalništva se podatki lahko zbirajo avtomatsko, kot na 

primer pri samostojni vremenski postaji ali pa volilnem sistemu, ki je namenjen 

izvolitvi predsednika razreda. Na ta način se učenci učijo z zbiranjem resničnih 

podatkov iz okolice in jim je tako vse lažje in bolj razumljivo. Pri tem spoznajo, kako 

morajo biti informacije in podatki zakodirani in dekodirani, da jih bodo senzorji 

zbrali, program nato obdelal in na koncu aktuatorji predstavili. 

- algoritmično razmišljanje 

Algoritmično razmišljanje je tudi izjemno pomemben element pri procesu fizičnega 

računalništva, kajti učenci morajo biti na vsaki stopnji sposobni natančno opisati niz 

dogodkov, tako zaporednih kot vzporednih. Na splošno fizično računalništvo od 

učencev zahteva, da sestavijo algoritme, ki omogočajo njihovim objektom 

nepretrgano delovanje ter stalno interakcijo z okolico. 

- učinkovitost 

Pri projektih fizičnega računalništva so neučinkovite rešitve zelo jasno zaznavne, saj 

oprijemljivi interaktivni mediji dajo takojšno povratno informacijo. V kolikor ne 

izpolnjujejo pričakovanj, kot na primer zaradi neustrezne izbire senzorjev, ali 

pretiranih pavz, ali pa počasne odzivnosti, je to jasno zaznati in popraviti (Przybylla 

in Romeike 2014 a).      

Pri izvedbi projektov fizičnega računalništva so izjemno pomembne Papertove »močne 

ideje«, katere je težko razložiti in jih je težko deliti, ker niso oprijemljive. Naloga učitelja je, 

da presodi, kako ustrezne, izvedljive so ideje, saj vsaka ideja ni »prava«. Navadno so takšne 

ideje plod trdega dela in dobrega razmisleka. Papert (1980) »močne ideje« povezuje s 

sposobnostmi posameznika, da prepozna idejo na ustreznem področju, katera je osebno 
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uporabna, epistemološko povezana z drugimi disciplinami ter ima zametke v nagonskem 

vedenju, katera nakazujejo na to, da je učenec idejo ponotranjil (Bers, 2017) (Cerar in 

Nančovska Šerbec, v tisku).  

3.1 Koncepti fizičnega računalništva 

Besedna zveza fizično računalništvo (angl. physical computing) opisuje pojem, ki ga 

povezujemo s pojmom oprijemljivo računalništvo (angl. tangible computing) oziroma 

utelešeni sistemi (angl. embedded systems). Gre za interaktivne fizične sisteme, katere preko 

različnih senzorjev (tipal) zaznavajo okolico ter se nato s pomočjo programske opreme 

odzivajo na svet okoli sebe. Takšni sistemi navadno vsebujejo veliko različnih komponent, to 

so razni senzorji (na primer senzor za temperaturo, za svetlobo, za dotik), upori, razne žičke, 

pa seveda mikrokrmilnike (na primer Arduino, PicoBoard, Micro:bit) in aktuatorje (Cerar in 

Nančovska Šerbec, v tisku). 

Pri fizičnem računalništvu gre predvsem za ustvarjanje komunikacije med realnim (fizičnim) 

svetom in virtualnim svetom tehnologije. Tu gre za proces pretvorbe energije (angl. 

transduction), in sicer iz ene oblike v drugo ter tako omogočiti zaznavanje in komunikacijo 

med obema svetoma. Senzorji (tipala) zaznavajo zunanje dejavnike (toplota, svetloba, 

gibanje, zvok) ter jih pretvorijo v električno energijo. Aktuatorji (razni motorji, sirene) pa 

potem pretvorijo električno energijo v različne oblike energije, ki jih lahko človeško telo 

zazna. (O'Sullivan in Igoe, 2004). 

V šoli se učenci pri fizičnem računalništvu srečajo z ročno izdelanimi projekti ali hobi 

projekti ali pa projekti tipa »naredi sam« (DIY). Večino projektov pri fizičnem računalništvu 

lahko razdelimo na tri faze, in sicer fazo poslušanja (angl. listening), fazo razmišljanja (angl. 

thinking) in fazo govora (angl. speaking). V računalniškem jeziku bi prevedli v pridobivanje 

podatkov z vhoda (angl. input), procesiranje podatkov (angl. processing) ter pošiljanje 

podatkov na izhod (angl. output) (O'Sullivan in Igoe, 2004). 

Fazi poslušanja (input) in govora (output) sta fizična dela fizičnega računalništva, medtem ko 

faza razmišljanja (processing) deluje s pomočjo programov, torej potrebuje računalnik, da 

lahko prebere vhodne podatke, jih nato obdela in preda na izhod. V fazi poslušanja se 

uporabljajo čutila, kar je v računalniškem sistemu izvedeno s pomočjo tipal (senzorjev), ki 

pomenijo vir informacij o zaznavanju sveta. Vhodni senzorji lahko zaznavajo svetlobo, dotik, 

temperaturo, IR svetlobo in podobno (O'Sullivan in Igoe, 2004). 
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3.2 Opis poteka dela fizičnega računalništva 

Prvi korak pri izdelavi projektov fizičnega računalništva je poskus opisa ideje za projekt. 

Namreč velja, da če ideje ne znaš opisati v pogovornem jeziku, boš potem težko zapisal v 

strojnem (programskem) jeziku. Idejo je potrebno opisati s stališča uporabnika, torej kaj bo 

videl, občutil, slišal, in kako lahko on vpliva na potek dogodkov, kakšno uporabnost oziroma 

funkcijo bo imel izdelek zanj. Večkrat kot se idejo predstavi in premisli, lažje se jo dodela in 

izboljša. Pri izgradnji same ideje se je potrebno fokusirati bolj na, kaj se zgodi, kot pa na, 

kako se to zgodi. Prav tako se ne smemo fokusirati na kakšne tehnologije in orodja bomo 

uporabili, saj bi le to preusmerilo našo razmišljanje ter najverjetneje ohromilo koncept. Na 

primer, če bi želeli napovedati nekega gosta na zabavi. Torej, ko bi gost vstopil v prostor bi se 

odrska zavesa odprla, žarometi bi obsijali gosta in zaslišal se bi glasen aplavz. Ta opis nam ne 

pove ničesar o tehnologiji, ki jo moramo uporabiti, nam pa pove dovolj, da vemo kako začeti 

uresničevati zamisel. Torej vemo, da bomo potrebovali zaveso, žaromete, aplavz ter nekakšen 

senzor, da bomo zaznali prihod gosta v prostor. Šele ko idejo in koncept večkrat povemo z 

besedami ne, da bi se fokusirali na tehnologije in orodja, lahko začnemo razmišljati o vhodnih 

in izhodnih podatkih ter procesiranju le teh. Če pogledamo na zgornjem primeru, bi vhodni 

podatek bil oseba je vstopila v prostor, izhodni pa odprta zavesa, žarometi in aplavz, proces 

pa bi bil prižiganje žarometov, odpiranje zavese ter predvajanje aplavza, če gost vstopi v 

prostor. Nato je potrebno določiti, kakšne vrste podatki bodo na vhodu in izhodu, torej ali 

bodo digitalni ali analogni, ter poiskati primerne pretvornike (senzorje, aktuatorje) (O'Sullivan 

in Igoe, 2004).    

3.3 Mikrokrmilniki 

Glavni računalnik, ki ga uporabljamo pri fizičnem računalništvu je mikrokrmilnik. Gre za 

zelo majhen in preprost računalnik (čip) na samostojnem integriranem vezju. Mikrokrmilnik 

vsebuje skoraj vse sestavine mikroračunalnikov (procesor, notranji polnilnik, vmesnik), 

manjkajo mu le vhodno/izhodne enote (senzorji, žarnic, servomotorji, tipke,...), katere se z 

žicami povezuje nanje. Mikrokrmilnik opravlja tri stvari: sprejemanje informacij s strani 

senzorjev, upravljanje preprostih motorjev in drugih naprav, katere ustvarjajo fizične 

spremembe ter pa pošiljanje informacij računalnikom in drugim napravam. Opravlja nalogo 

nekakšnega vmesnika med fizičnim in računalniškim svetom. Mikrokrmilniki so pogosto v 

središču kompleksnih elektronskih naprav tako, da razumevanje njihovega delovanja omogoči 

vpogled v druge, že znane, elektronske naprave (O'Sullivan in Igoe, 2004). 
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Mikrokrmilniki so majhni in cenovno zelo ugodni, to pa omogoča ustvarjanje različnih 

projektov, ne glede na okolico, ali pa razvijanje projektov, kateri so sestavljeni iz več 

preprostih naprav in se nato združijo v zanimivo celoto. Dandanes mikrokrmilnike najdemo 

povsod, od pralnih strojev, do telefonov, televizije pa vse do stikal za luči. Ta vseprisotnost 

omogoča hiter razvoj mikrokrmilnikov in zmanjšuje njihovo ceno (O'Sullivan in Igoe, 2004). 

 

Slika 2: Primer mikrokrmilnika (Rama in Musée Bolo, 2012)  

3.3.1 PicoBoard 

PicoBoard (Slika 3) je mikrokrmilnik, ki omogoča interakcijo z različnimi senzorji. Lahko se 

ga uporabi pri programiranju v Scratchu, preko katerega se lahko zgradi preprost interaktivni 

program, ki temelji na vhodnih senzorjih. PicoBoard vsebuje senzor za svetlobo, senzor za 

zvok, gumb in drsnik, kot tudi dodatne štiri vhodne priključke na katere priključiš žice s 

krokodiljimi sponkami, katere zaznavajo električno upornost. Struktura PicoBoarda je enaka 

kot jo ima ArduinoUno, le ta ima manj priključkov. Zasnovan je bil za učitelje in začetnike, 

saj je zelo enostaven za uporabo in zelo primeren za osvojitev osnov programiranja in 

spoznavanja s senzorji. PicoBoard deluje tako na Scratch 1.4, kot tudi Scratch 2.0, žal pa ne 

deluje na najnovejši verziji Scratch 3.0. PicoBoard moraš povezati z računalnikom preko 

miniUSB kabla. V spletni prodaji na strani SparkFun je dostopen za 45,95$, kar znese 

približno 40,40€ (brez stroškov poštnine) (PicoBoard, b.d.). 

 

Slika 3: PicoBoard 
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3.3.2 Micro:bit 

Micro:bit (Slika 4) je odprtokodni mikrokrmilnik, ki ga je razvilo podjetje BBC (British 

Broadcasting Corporation) za namene šolskega izobraževanja v Veliki Britaniji. Micro:bit je 

kot nekakšen žepni računalnik velikosti polovice bančne kartice, katerega lahko kodiraš, 

upravljaš in prilagajaš. Vsebuje dva programabilna gumba, zaslon z nizom 25 LED-diod (5x5 

in meri 50x40mm), senzor za merjenje pospeška, senzor za smer (kompas) ter 25 

vhodno/izhodnih priključkov, katere lahko z vhodno/izhodnimi napravami povežemo preko 

petih obročnih priključkov (glej sliko 4). Na uradni spletni strani microbit.org sta dva uradna 

vmesnika za urejanje kode in sicer Microsoft MakeCode in MicroPython. Pri vmesniku 

Microsoft MakeCode sta možna dva načina programiranja in sicer blokovno ter tekstovno 

(programski jezik JavaScript). Grafični vmesnik je zelo podoben Scratchovem vmesniku, le 

da ima ta večino ukaznih blokov, ki so namenjeni programiranju fizičnih komponent na 

Micro:bitu. Micro:biti so zelo primerni za uporabo v šoli, saj so zelo prijazni za uporabnika in 

tudi dovolj zmogljivi za veliko zanimivih, različnih in tudi zahtevnih projektov. Možna pa je 

tudi povezljivost Scratch programa in Micro:bita tako, da se uporaba v šolstvu zdi še bolj 

smiselna. Micro:bit lahko povežemo z računalnikom preko micro USB kabla, lahko pa ga 

povežemo tudi brezžično preko Bluetootha. Cena Micro:bita na spletni strani SparkFun je 

14,95$, kar znese približno 13,17€ (brez stroškov poštnine) (Dunion, 2016). 

 

Slika 4: Micro:bit (Ugopedia, 2017) 

3.3.3 Makey Makey 

Makey Makey (Slika 5) je mikrokrmilnik, katerega sta v sodelovanju z SparkFun Electronics 

razvila Jay Silver in Erick Rosenbaum, razvijalca na MIT Media Lab. Makey Makey je 

razvijalski pripomoček, kateri spodbudi učence, da poiščejo zanimive in iznajdljive načine 

interakcije z računalnikom ter tako z uporabo vsakdanjih predmetov nadomestijo tipkovnico 

in miško. Makey Makey je dvostransko vezje. Na zgornji strani ima 6 vhodnih priključkov, ki 

nadomestijo tipke za gor, dol, levo, desno in pa preslednico ter levi miškin klik. Na isti strani 
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pa se spodaj nahaja še 6 vhodnih priključkov za ozemljitev (zemlja, minus) (glej sliko 5). 

Vhodi so oblikovani tako, da se nanje brez večjih težav priklopi žice s krokodiljim 

priključkom. Na drugi strani je še dodatnih 12 vhodnih priključkov, ki so namenjeni za 

nadomestitev črk W, A, S, D, F in G ter za premikanje miške gor, dol, levo, desno ter levi in 

desni miškin klik. Na spodnjem delu je ravno tako, kot na prejšnji strani 6 priključkov za 

ozemljitev, na zgornjem delu pa je še dodatnih 6 priključkov. Priključki na tej strani lahko 

povežemo preko tako imenovanih »jumper« žic. Razvijalna moč mikrokrmilnika Makey 

Makey je v tem, da lahko vse priključke programiramo in tako dobimo mikrokrmilnik, ki je 

zelo podoben Arduinu. Vse kar moramo storiti je, da na računalnik naložimo program in 

preprogramiramo vhode. Makey Makey je zelo preprost mikrokrmilnik, katerega bi brez 

večjih težav vključili v šole pri urah računalništva, kot tudi pri urah tehnike oziroma fizike 

(elektronika). Makey Makey je mogoče povezati s programom Scratch preko mini USB kabla. 

Celoten set Makey Makey (Makey Makey, krokodilje žice, »jumper« žice, mini USB kabel) je 

v spletni prodaji na strani SparkFun dostopen za 49.95$, kar je približno 44.01€ (brez 

stroškov poštnine) (Blom, b.d.). 

 

Slika 5: Makey Makey, sprednja in zadnja stran (jayahimsa, 2012) 

3.3.4 Arduino in S4A 

Arduino je odprtokodna elektronska platforma, ki temelji na enostavni strojni in programski 

opremi. Arduino je sestavljen iz fizičnega programabilnega vezja (mikrokrmilnika) in dela 

programske opreme ali IDE (Integrated Development Environment), ki se izvaja na 

računalniku in se uporablja za shranjevanje in izvajanje računalniške kode na mikrokrmilnik. 

Platforma Arduino je postala zelo priljubljena pri uporabnikih, ki šele začenjajo z uporabo 

elektronike. Razlog je v tem, da za razliko od večine prejšnjih mikrokrmilnikov, Arduinov ne 

potrebuje posebnega dela strojne opreme, da bi naložil novo kodo na vezje, ampak za to 

preprosto uporabi USB kabel. Poleg tega IDE uporablja poenostavljeno različico 

programskega jezika C++, kar olajša učenje programiranje. Arduino zagotovi tudi nekakšne 

standardne obrazce, kateri prevedejo funkcije mikrokrmilnika v bolj razumljivo obliko. 



14 

 

Ideja za Arduino je bila najprej zasnovana, na severu Italije v podjetju IDII (Interaction 

Design Institute Ivrea), kot preprosto orodje za hitro izgradnjo prototipov, ki bi služili za 

študente brez nobenega programerskega in elektronskega znanja. Strojna in programska 

oprema Arduina je namenjena za umetnike, razvijalce, rekreativce, hekerje, amaterje ter za 

vse, ki so zainteresirani za ustvarjanje interaktivnih medijev. Arduino se lahko poveže z 

gumbi, LED diodami, motorji (na primer servo motorji), zvočniki, GPS enotami, kamerami, 

internetom, ter tudi s pametnimi telefoni ali televizijo. Ta prožnost v kombinaciji z dejstvom, 

da je je programska oprema Arduina prosto dostopna in je strojna oprema (mikrokrmilniki) 

zelo cenovno ugodna ter sta tako strojna in programska oprema enostavni za učenje, je 

pripeljala do velike skupnosti uporabnikov, kateri so prispevali kode in različna navodila za 

veliko različnih projektov temelječih na Arduinih. Vsi Arduinovi mikrokrmilniki so odprto 

kodni in tako omogočajo uporabnikom, da jih samostojno zgradijo in prilagodijo glede na 

njihove potrebe (B_E_N, b.d.) (What is Arduino?, 2019). 

Arduino Uno 

Obstaja veliko različic mikrokrmilnikov Arduino, kot so Arduino Uno, Arduino Leonardo, 

Arduino 101, Arduino Esplora, Arduino Micro, Arduino Nano, Arduino Mega 2560, Arduino 

Zero, Arduino Due, Arduino M0 Pro, Arduino MKR Zero, Arduino Yún, Arduino Ethernet, 

Arduino Industrial 101, ter še mnogo drugih. Za potrebe diplomske naloge smo uporabili 

mikrokrmilnik Arduino Uno. Arduino Uno (Slika 6) je odlična izbira za prvi mikrokrmilnik 

Arduino, saj ima vse kar potrebuješ za začetek in sicer 14 digitalnih vhodno/izhodnih 

priključkov, 6 analognih vhodnih priključkov, 16 MHz kristalni oscilator, USB priključek, 

priključek za napajanje in gumb za ponastavitev. Zelo enostavno se ga poveže z računalnikom 

preko USB kabla ali pa se ga napaja z adapterjem (AC-DC) oziroma preko baterije. Kot je že 

zgoraj opisano, ima Arduino Uno različne priključke, ki omogočajo povezavo z 

vhodno/izhodnimi napravami, navadno preko žic, katere priključimo na črne plastične 

priključke (Slika 6). Ti so: 

 GND: to je okrajšava za »ground«, kar pomeni zemlja, torej ozemljitev. Na Arduinu 

Uno so trije takšni priključki. 

 5V in 3.3V: priključek 5V dovaja 5 voltov moči, 3.3V pa 3,3 voltov moči. Večina 

preprostih vhodno/izhodnih naprav, ki jih povežemo z Arduinom Uno, deluje z 

napetostjo 5 ali 3,3 volta. 

 ANALOG IN: tu gre za 6 analognih vhodnih priključkov (oznake od A0 do A5). Ti 

priključki lahko odčitajo signale iz analognih senzorjev (na primer senzor za 

temperaturo, svetlobo, oddaljenost) in jih pretvorijo v digitalne vrednosti, da jih lahko 

preberemo. 
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 DIGITAL: tu se nahaja 14 digitalnih priključkov (oznake 0 do 13). Ti priključki se 

lahko uporabijo tako za digitalne vhodne priključke (na primer, da nam pove ali je bil 

gumb pritisnjen), kot tudi za digitalne izhodne priključke (na primer za napajanje 

LED-diode). 

 Drugi priključki: za naše potrebe ne bomo potrebovali znanja drugih priključkov, zato 

jih ne bomo opisali. 

Arduino Uno je primeren tako za začetnike, kot tudi za tiste izkušenejše. Z njim je mogoče 

ustvariti veliko različnih in zanimivih projektov. Edina omejitev je domišljija, ki pa jo pri 

učencih ne primanjkuje, zato je zelo primeren za uporabo v šoli. Mogoča je tudi povezava z 

programom S4A (Scratch for Arduino), ki deluje kot vizualno programsko okolje Scratch z 

dodanimi ukazi, ki jih potrebujemo za programiranje Arduina Uno. Arduino Uno se v spletni 

prodaji na SparkFun dobi za 22,95$, kar je približno 20,22€ (brez stroškov poštnine), na 

uradni spletni strani arduino.cc pa se ga da dobiti za 19,00€ (brez stroškov poštnine)  (B_E_N, 

b.d.) (Arduino Uno Rev3 SMD, 2019). 

 

Slika 6: Arduino Uno (Clic 17, 2014) 

Vizualno programsko okolje S4A 

S4A (Scratch for Arduino) je odprto kodno vizualno programsko okolje. Je modificirana 

verzij Scratcha 1.4, ki omogoča preprosto programiranje mikrokrmilnika Arduino Uno. S4A 

je razvila skupina raziskovalcev Edutec na CitiLab leta 2010. Okolje je prosto dostopno na 

njihovi uradni spletni strani s4a.cat, kjer je zapisan tudi natančen postopek inštalacije 

programa. Program je dostopen tako uporabnikom Windowsovega operaciskega sistema, kot 

tudi za operacijske sisteme ios, linux in raspbian. Za pravilno delovanje je potrebno najprej 

naložiti program S4A, nato okolje za Arduino ter na koncu še programsko kodo, ki jo preko 

Arduinovega okolja naložimo na Arduino Uno. Ta koda omogoči, da lahko programiramo 

mikrokrmilnik s pomočjo okolja S4A. Program S4A prav tako kot Scratch omogoča učencem 

izdelovanje in razvijanje interaktivnih medijev oziroma programskih projektov, kot so 
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animacije, igre, zgodbe ter s tem razvijajo računalniško razmišljanje. To vizualno okolje se 

poslužuje intuitivne metode programiranja povleči in spusti (angl. »drag and drop«), katera 

uporabniku omogoča ustvarjanje in odkrivanje ne glede na njegovo računalniško predznanje. 

Uporabnik z vlečenjem in zlaganje ukaznih blokov v skripte nadzoruje dogajanje figure na 

odru. S4A nudi več kot 100 ukaznih blokov različnih barv, tipov in oblik ter so združeni v 

osem različnih kategorij (premikanje, izgled, zvok, svinčnik, upravljanje, zaznavanje, 

operators in spremenljivke). Programiranje v tem grafičnem vmesniku je lažje, kot 

tradicionalno programiranje, saj se otroci igrajo in komunicirajo s pisanimi ukaznimi bloki, 

medtem ko sestavljajo kodo. Sestavljanje kode je precej enostavnejše zaradi oblike ukaznih 

blokov, saj se ti prilegajo le ko je to smiselno. To pa prepreči sintaktične napake ter zmanjša 

število začetniških napak, ki se navadno pojavljajo pri tekstovnih programskih jezikih. (Sáez-

López, Román-González in Vázquez-Cano, 2016). 

Grafični vmesnik programa S4A je na las podoben grafičnemu vmesniku Scratcha 1.4. 

Razdeljen je na štiri dele in sicer na ukazno paleto (8 kategorij), okno za programiranje 

(sestavljanje) kode, oder in seznam figur. Samega grafičnega vmesnika S4A ne bomo 

podrobneje predstavili. Osredotočili se bomo le na razlike, ki jih ima v primerjavi s 

Scratchevim vmesnikom.     

 

Slika 7: Grafični vmesnik S4A 

Prva razlika oziroma prednost, ki jo S4A ima v primerjavi s Scratchom 1.4 je v dodatnih 14 

ukaznih blokih pod kategorijo premikanje, kateri so namenjeni upravljanju senzorjev in 

aktuatorjev priključenih na mikrokrmilnik Arduino Uno. Ukazne bloke so predstavljeni v 

spodnji tabeli.   
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Tabela 1: Tabela dodatnih ukazov v S4A 

Ukazni blok Opis 

 

Pove kakšna vrednost je na analognem ali digitalnem 

vhodnem priključku (analogni vhodni priključki od A0 do 

A5 ter digitalni 2 in 3). 

 

Pove ali je vhodna naprava, ki je priključena na digitalni 

vhodni priključek, pritisnjena (digitalna vhodna priključka 

2 in 3). 

 

Aktivira digitalni izhodni priključek (digitalni izhodni 

priključki 10, 11, 12, 13). 

 

Deaktivira digitalni izhodni priključek (digitalni izhodni 

priključki 10, 11, 12, 13). 

 

 Nastavi vrednost (med 0 in 255) na analogni izhodni 

priključek (digitalni izhodni priključek 5, 6, 9, ki se 

obnaša kot analogni). 

 

Izklopi servomotor, kateri je priklopljen na digitalni 

izhodni priključek (digitalni izhodni priključek 4, 7, 8). 

 

Zavrti servomotor, ki je priključen na digitalnem 

izhodnem priključku, ali v smeri urinega kazalca ali v 

obratni smeri (digitalni izhodni priključek 4, 7, 8). 

 

Zavrti servomotor, ki je priključen na digitalnem 

izhodnem priključku, v zapisano smer  (digitalni izhodni 

priključek 4, 7, 8). 

 
Ponastavi mikrokrmilnik. 

 
Prekine povezavo z mikrokrmilnikom. 

 
Nadaljuje povezavo z mikrokrmilnikom. 

 
Prikaže tabelo s podatki Arduina na odru. 

 
Skrije tabelo s podatki Arduina na odru. 

 

Premakne tabelo s podatki Arduina na zahtevane 

koordinate. 
 

Kot je razvidno iz Tabela 1, S4A ne izkoristi vseh priključkov, katere omogoča mikrokrmilnik 

Arduino Uno, zato smo omejeni na uporabo 6 analognih vhodnih priključkov (na Arduinu 

Uno oznake od A0 do A5), 2 digitalna vhodna priključka (na Arduinu Uno oznake 2, 3), 3 

analogne izhodne priključke (na Arduinu Uno oznake 5, 6, 9), 4 digitalne izhodne priključke 

(na Arduinu Uno oznake 10, 11, 12, 13) ter 3 posebne digitalne izhodne priključke, ki služijo 
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za vrtenje servomotorjev (na Arduinu Uno oznake 4, 7, 8). S programom S4A je mogoče 

upravljati več mikrokrmilnikov Arduino Uno, saj je vsak mikrokrmilnik obravnavan kot 

figura v S4A. Edina omejitev je potem število USB vhodov na računalniku. Slaba lastnost 

programa S4A je, da projektov, ki so ustvarjeni v tem programu, na žalost ni mogoče deliti z 

ostalimi uporabniki preko Scratch skupnosti. Je pa program S4A kompatibilen s Scratchom 

tako, da projekte narejene v Scratchu lahko odpremo v S4A. V obratni smeri to ni mogoče, 

tako da projektov narejenih v S4A ni mogoče odpreti v Scratchu. Kljub temu je S4A zelo 

uporaben program, katerega glavni namen je vzbuditi željo do programiranja. Cilj razvijalcev 

je bil zagotoviti zmogljiv grafični vmesnik za programiranje mikrokrmilnika Arduina Uno ter 

bi na ta način uporabnike vpeljali v svet fizičnega računalništva (About S4A, 2015). 
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4 Empirični del 

V empiričnem delu opisujemo delavnico Scratch-Arduino Express. Delavnica je potekala v 

sklopu poletne šole na Fakulteti za Računalništvo in Informatiko. Potekala je vsak dan od 

9.00 do 14.00 ure, in sicer  od ponedeljka, 9. 7. 2018 pa do petka, 13. 7. 2018. Delavnico smo 

pod mentorstvom doc. dr. Irene Nančovske Šerbec zasnovali in izvedli dodiplomski študenti 

študijskega programa Računalništvo z vezavami Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani: 

Žan Ternik, Janez Puntar, David Kristan in Tine Koron. V delavnico je bilo vključenih 18 

otrok, starih od 10 do 12 let (4. do 6. razred OŠ). Od tega je bilo 15 dečkov in 3 deklice. 

Učenci so na delavnico prišli z različnim predznanjem (Tabela 2). Osnovni pogoj za 

vključitev učenca v delavnico, ki smo ga postavili ob razpisu je bil, da ima učenec, ki se 

udeleži delavnice, osnovno znanje iz Scratcha (vsi učenci razen Učenec 3). 

Tabela 2: Podatki o predznanju udeležencev na delavnici  

Učenec Spol 
Predznanje 

iz Scratcha 

Obiskoval NIP 

računalništvo 

(koliko let) 

Že bil na 

poletni šoli 

Z Arduinom sem se 

že srečal (kako) 

Učenec 1 M DA DA (1) NE NE 

Učenec 2 M DA DA (1) DA NE 

Učenec 3 M NE NE NE NE 

Učenec 4 M DA NE NE NE 

Učenec 5 M DA NE NE NE 

Učenec 6 Ž DA DA (1) DA NE 

Učenec 7 Ž DA DA (1) DA NE 

Učenec 8 M DA DA (1) NE NE 

Učenec 9 M DA DA (1) NE NE 

Učenec 10 M DA DA (1) NE NE 

Učenec 11 Ž DA DA (1) NE NE 

Učenec 12 M DA DA (1) DA DA (izdelal zvonec) 

Učenec 13 M DA DA (1) DA DA (razložil brat) 

Učenec 14 M DA DA (2) DA NE 

Učenec 15 M DA NE DA NE 

Učenec 16 M DA DA (2) NE NE 

Učenec 17 M DA DA (1) DA NE 

Učenec 18 M DA DA (2) NE DA (na internetu) 
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Namen delavnice je bil, da učenci z uporabo komponent, kot so senzorji, servomotorji, led 

diode, laser, izdelujejo smiselne projekte, preko katerih se seznanijo s fizičnim 

računalništvom in posledično poglobijo znanja iz programiranja. Le-te uporabijo v avtentičnih 

problemskih situacijah, kot je upravljanje proge oziroma okolice med vožnjo električne 

igrače-vlaka. Takšne situacije omogočajo učencem upravljanje s fizičnim svetom preko 

programiranja mikrokrmilnika oz. skozi krmiljenje, kot na primer simulacija semaforja, 

zapornice, tunela, hupanje. Za izvedbo delavnice smo uporabili konstrukcionistični pristop z 

poudarkom na fizičnem računalništvu. Med drugim smo za preverjanje predznanja učencev 

izdelali kratek test, katerega je vsak učenec rešil na začetku delavnice. Da bi preverili v kakšni 

meri so učenci osvojili zastavljene cilje, smo izdelali še test, ki so ga učenci rešili ob koncu 

delavnice. 

4.1 Potek delavnice 

Kot smo že omenili, smo za izvedbo delavnice Scratch-Arduino Express uporabili 

konstrukcionistični pristop s poudarkom na fizičnem računalništvu. Delavnica je potekala v 

sklopu poletne šole na fakulteti za Računalništvo in Informatiko in je trajala 5 dni oziroma 25 

ur. Na delavnici je sodelovalo 18 učencev in učenk drugega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja. 

Prvi dan delavnice je bil predvsem namenjen spoznavanju in preverjanju znanja oziroma 

obnovitvi znanja. In sicer smo se na začetku predstavili, na kratko opisali okviren potek 

delavnice ter se z učenci spoznali preko različnih spoznavnih iger. S tem smo poskrbeli za 

sproščenost ter boljšo razredno klimo. Preko igre in pogovora smo ocenili učenčeve izkušnje s 

programiranjem. Podajali smo si žogico in tisti, ki jo je imel v rokah, se je moral predstaviti, 

povedati svoje izkušnje s Scratchom ter Arduinom in če je obiskoval NIP (neobvezen izbirni 

predmet) računalništvo in prejšnje izvedbe poletnih šol. Nato smo polovico učencev 

pospremili v drugo učilnico, drugo polovico pa smo posedli za računalnike, kjer je moral vsak 

samostojno rešiti test za preverjanje predznanja (Priloga 1). Test je bil izdelan s pomočjo 

odprtokodne aplikacije 1KA. Ko je prva polovica učencev zaključila z reševanjem testa, so se 

učenci zamenjali in je test rešila še druga polovica. S tem smo zagotovili samostojno in 

nemoteno reševanje testa, ki ga nismo časovno omejili, saj smo želeli, da imajo učenci na 

razpolago dovolj časa za razmislek. Ko je vseh 18 učencev rešilo test, smo prešli na izdelavo 

preproste igre labirint v programu Scratch, katerega znanje smo obnovili preko frontalnega 

pristopa in diskusije. Le pri Učencu 3, kateri ni imel predznanja iz tega programskega okolja, 

smo naredili individualno podrobnejšo predstavitev Scratcha. Kot se je izkazalo, ni imel 

večjih težav zaradi predhodnega manjka izkušenj s tem okoljem. Iz diskusije z učenci smo 

ugotovili, da jih ima večina zadostno znanje iz Scratcha za samostojno izdelavo preproste igre 
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labirint. Pred izdelavo le-te so morali učenci skicirati okvirni načrt igre ter s tem nekako 

osmisliti idejo. Načrte smo pregledali in jih po potrebi dopolnili oziroma popravili, saj smo ne 

glede na njihovo predznanje učence usmerjali k izvedbi projektov in doseganju ciljev, ki so 

jih bili vsi zmožni doseči. Vsak labirint je moral vsebovati vsaj 2 sceni (scena z labirintom in 

zaključna scena), ustrezno premikanje glavnega objekta po labirintu, začeten položaj glavnega 

objekta, vsaj 1 pasiven in/ali aktiven objekt poleg glavnega ter ustrezen zaključek. Izdelava 

labirinta je potekala individualno (Slika 8), izvajalci smo hodili po razredu ter pomagali z 

nasveti in namigi, skladno s Papertovo konstrukcionistično teorijo učenja. Z izdelavo labirinta 

se je prvi dan delavnice zaključil. Po končanem prvem dnevu smo pregledali rezultate testov 

in projekte učencev ter na podlagi tega določili kakšno je učenčevo predznanje, kaj vse 

učenec že zna, kje so njegove šibke točke in kje bo mogoče imel težave. 

 

Slika 8: Izdelava igre labirint v Scratchu 

Drugi dan smo učence razdelili v pare. Spoznali so programsko okolje S4A. Posebej smo se 

osredotočili na ukazne bloke, ki se nahajajo pod kategorijo premikanje (Tabela 1). Nato smo 

parom razdelili še Arduino Uno, tako da je vsak par dobil enega. Za spoznavanje z Arduinom 

smo uporabili frontalni pristop. Nato smo Arduino Uno povezali s programskim okoljem 

S4A. Za ta namen smo preko USB povezave naložili Firmware na mikrokrmilnike, kot je 

opisano na spletni strani http://s4a.cat/. Ko se je Arduino Uno povezal s programsko opremo 

S4A, se je na odru v grafičnem vmesniku prikazala tabela na kateri je mikrokrmilnik 

prikazoval očitane vrednosti na analognih in digitalnih vhodnih priključkih (Slika 9).  

http://s4a.cat/
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Slika 9: Oder, ko je Arduino Uno povezan z S4A 

Ko nam je uspelo povezati Ardiono Uno s S4A, smo pričeli s sestavljanjem preprostih 

projektov, ki so vsebovali različne komponente. Najprej smo vsakemu paru razdelili 

komponento, nato skupaj opisali njeno delovanje ter jo praktično spoznali. Najprej smo 

spoznali protoboard oziroma povezovalno plošča (Slika 10). 

 

Slika 10: Protoboard 

Protoboard oziroma povezovalna plošča je plošča, ki ima matrico majhnih luknjic na katere 

lahko pritrdimo različne komponente. Uporablja se za začasno konstrukcijo oziroma za 

testiranje električnih vezij. Vsaka luknjica na protoboardu je označena z vrstico in stolpcem, 

razen luknjice ob straneh, katere imajo oznako + in -. Luknjice a, b, c, d in e (v isti vrstici) so 

povezane med seboj, prav tako tudi luknjice f, g, h, i in j (v isti vrstici). Tudi vse luknjice v 

stolpcu + in v stolpcu – so med seboj povezane, ampak so navadno rezervirane za priključka 

za napetost (+) in ozemljitev (-). 

Nato smo spoznali LED (Slika 11) in upore (Slika 11) ter ju skupaj s pomočjo žic (Slika 11) 

povezali na protoboardu na tak način, da bo svetleča dioda (LED) zasvetila ob pravilno 

sestavljeni kodi v S4A. To pa smo izvedli tako, da smo na platno projecirali video prenos, 
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kako en izmed nas povezuje komponente, medtem ko je drugi razlagal učencem kakšen je 

pomen vsakega koraka. Preostali so se sprehajali po razredu in pomagali učencem. Ko je bilo 

pri vseh parih vse pravilno povezano, so učenci sestavili kodo v S4A. Nato smo kompleksnost 

prve naloge povečali, tako da so učenci v vezje povezali še eno svetlečo diodo, da je hkrati 

svetila s prvo, nakar so dodali še tretjo. Za pare, ki so bili hitrejši smo jim dodatno razširili 

nalogo, tako da smo dodali še zahtevo za utripanje svetlečih diod. LED oziroma svetleča 

dioda je polprevodniški elektronski element, kar pomeni, da pri dovolj veliki dovedeni 

energiji prevaja tok oziroma sveti, če pa je ta energija prenizka, pa se obnaša kot električni 

izolator. LED-dioda ima dva priključka, daljšega imenujemo anoda krajšega pa katoda. 

Svetleče diode nikoli ne priključimo neposredno na vir napetosti, saj bi zelo majhna 

sprememba napetosti močno spremenila tok. S pravo izbiro zaporednega upora lahko precej 

zanesljivo dosežemo, da skozi diodo teče želen tok (Kocijančič, 2017). 

 

Slika 11: Fizične komponente a) LED, b) žice in c) upori  

(Clker-Free_Vector-Images, 2012), (SparkFun Electronics, 2014), (Evan-Amos, 2018) 

Osnovni podatki upora so upornost, največja dovoljena izgubljena moč in toleranca. Navadna 

območja upornosti so od nekaj m do nekaj M. Upori, ki so večji ali manjši od teh 

vrednosti imajo posebne zahteve glede vgrajevanja v električna vezja. Za potrebe naše 

delavnice se nismo preveč spuščali v razlago izbire pravih vrednosti uporov. Povedali smo 

jim, naj se posvetujejo z nami, preden vključijo upor v vezje (Kocijančič, 2017). 

Žice so služile kot povezava med komponentami in protoboardom ter Arduinom Uno. Za 

potrebe naše delavnice smo uporabili žice M-M (na obeh straneh žice moška priključka), Ž-Ž 

(na obeh straneh žice ženska priključka) in M-Ž (na eni strani moški na drugi strani ženski 

priključek). Nato smo spoznali še eno komponento, in sicer stikalo oz. gumb (Slika 13), 

katerega smo povezali v vezje na takšen način, da se je ob pritisku nanj zasvetila LED. Stikalo 

ima štiri priključke in služi kot komponenta, ki poveže dve točki v vezju, ko je gumb 

pritisnjen. Za pravilno delovanje stikala moramo v vezje vključiti še en upor, katerega 

povežemo z eno nogo gumba in ozemljitvijo. Drugo nogo stikala povežemo z digitalnim 

a) b) c) 
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vhodnim priključkom na Arduinu Uno, kateri bo zaznal ali je gumb pritisnjen oz. stikalo 

sklenjeno. 

 

Slika 12: Povezovanje fizičnih računalniških komponent 

Nato smo skupaj spoznali fotoupor (Slika 13) ter laser (Slika 13), katera smo vključili v vezje 

na takšen način, da se je ob osvetlitvi fotoupora z laserjem zasvetila LED. Fotoupor oziroma 

senzor za zaznavanje svetlobe je nelinearni upor, katerega upornost je odvisna od 

osvetljenosti. Zgrajen je iz polprevodnika, ki v temi slabo prevaja električni tok. Torej večja 

kot je osvetljenost, manjša bo upornost. Za pravilno delovanje moramo v vezje vključiti še en 

upor, katerega povežemo z eno nogo fotoupora in ozemljitvijo. Z isto nogo pa povežemo še 

analogni vhodni priključek na Arduinu Uno. Drugo nogo povežemo na vir napetosti. Laser 

ima tri priključke, in sicer enega povežemo na vir napetosti (oznaka +), drugega na ozemljitev 

(oznaka -), tretjega pa z digitalnim izhodnim priključkom na Arduinu Uno (oznaka S). S tem 

priključkom upravljamo z laserjem. Na koncu drugega dne smo spoznali še servomotor (Slika 

13), katerega smo vključili v vezje na tak način, da se je ob zaznani spremembi upornosti na 

fotouporu servomotor obrnil v drugo smer. Servomotor ima prav tako kot laser tri priključke. 

Enega je potrebno povezati na vir napetosti, drugega na ozemljitev, tretjega pa na enega od 

digitalnih izhodnih priključkov rezerviranih za motor (4, 7, 8). Preko tega digitalnega 

priključka se upravlja servomotor. 

 

Slika 13: Fizične komponente a) gumb, b) laser, c) fotoupor in d) servomotor 

a) b) c) d) 
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Tretji dan delavnice smo ponovili vaje in utrdili nova znanja drugega dne, in sicer tako, da 

smo najprej preko pogovora ponovili poznavanje komponent, torej kaj je za njih značilno in 

kako jih vključimo v vezje. Nato smo jih še povezali in sprogramirali. Ko smo vse stvari 

ponovili, smo učence preko igre razdelili v pare, ki so do konca delavnice ustvarjali projekte 

makete železnice, ki jo upravljamo z mikrokrmilnikom. To smo storili zato, da bi zagotovili 

naključne pare ter tako z določitvijo parov nismo vplivali na končne rezultate oziroma 

izdelke, ki jih bodo učenci ustvarili. Vsak par je prejel list papirja in pisalo ter nanj napisal in 

skiciral načrt za izdelavo projekta. Izdelati so morali maketo za »drugi tir«
1
 oziroma maketo 

železnice, kjer bodo s pomočjo fizičnih komponent, ki so jih spoznali, upravljali progo med 

vožnjo električne igrače-vlaka. Na primer simulacija železniške zapornice, semaforja, tunela, 

hupanja… Na liste so morali zapisati katere komponente bodo na maketi uporabili ter skicirati 

maketo na takšen način, da bo jasno razvidno kje bodo uporabili komponente. Vsakemu paru 

smo izdelani načrt pregledali, ga po potrebi skupaj dopolnili oziroma spremenili ter svetovali 

na kaj mora biti pri izdelavi makete pozoren. Šele tedaj so se učenci lahko lotili izdelave 

svojih projektov. Programiranje in povezovanje fizičnih komponent (Slika 12) je potekalo v 

eni učilnici, in sicer v učilnici z računalniki, oblikovanje barvanje maket pa v drugi učilnici 

(Slika 14), kjer ni bilo računalnikov in smo vse skupaj zaščitili, da se ne bi preveč umazali. 

 

Slika 14: Izdelovanje makete železnice 

                                                 
1
»Drugi tir« je ime http://www.drugitir.si, ki asociira na železniško linijo med Koprom in Divačo o kateri se 

govori že več kot 20 let. 

 

 

http://www.drugitir.si/
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Četrti dan delavnice so učenci v istih parih nadaljevali z izdelovanjem maket železnice. 

Izvajalci delavnice smo hodili po razredu ter po potrebi pomagali učencem z nasveti in 

napotki. Večina učencev je uporabila servomotorje za simulacijo zapornice, nekateri so bili 

zelo domiselni in se je zapornica dvignila, ko je prišel mimo vlak. Le tega so zaznali s 

senzorjem za svetlobo, kajti ves čas je vanj svetil laser, ko pa je mimo pripeljal vlak, je žarek 

svetlobe prekinil in sprožil dvig zapornice. 

 

Slika 15: Končni projekt z ustvarjalcema 

Zadnji, peti dan so dopoldan učenci nadaljevali z izdelovanjem svojih projektov, katere so do 

13.00 ure zaključili in nato je vsak par predstavil svoje izdelke (Slika 16). Predstavitev je 

potekala tako, da smo se vsi zbrali okrog projekta oziroma makete železnice, par pa nam je 

razložil katere fizične komponente je na maketi uporabil in kako jih je povezal v vezje 

oziroma za kaj jih je uporabil. Maketo smo tudi preizkusili, tako smo po njej pognali 

električno igračo-vlak in smo v praksi videli kako komponente delujejo, medtem ko se vlak 

pelje po tirih. Učence smo pri vsaki predstavitvi spodbudili k razmišljanju kaj bi lahko pri 

njihovem projektu popravili oziroma izboljšali ter kaj bi dodali. Ko so vsi učenci predstavili 

svoje izdelke so rešili še test za preverjanje osvojenega znanje (Priloga 2), ki je bil prav tako 

narejen s pomočjo spletne odprtokodne spletne aplikacije 1ka. Da smo zagotovili samostojno 

in nemoteno reševanje testov, smo učence razdelili v dve skupini, da so jih reševali ločeno. 
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Slika 16:Predstavitev projektov 

4.2 Analiza testov in delavnice 

Kot smo že pri poteku delavnice povedali, smo predznanje učencev ocenili najprej preko 

pogovora in nato še preko uvodnih projektov na temo labirint in z reševanjem testa, katerega 

so učenci rešili prvi dan. S pogovorom smo prišli do podatkov predstavljenih v Tabela 2. S 

testom smo želeli preveriti učenčevo predznanje, ki se nanaša na razumevanje osnovnih 

konceptov programiranja in poznavanja fizičnih komponent. S pomočjo rezultatov testa smo 

lažje prilagodili nadaljnje aktivnosti delavnice, saj smo lahko predvideli kje bodo učenci imeli 

težave in kje lahko pospešimo delo. Prav tako smo želeli preveriti, če so učenci tekom 

delavnice osvojili oziroma nadgradili znanje iz razumevanja osnovnih konceptov 

programiranja in poznavanja fizičnih komponent. Le-to pa smo preverili s testom, katerega so 

učenci rešili zadnji dan delavnice. 

Test za preverjanje predznanja je bil sestavljen iz dveh delov, in sicer je prvi del preverjal 

razumevanje osnovnih konceptov programiranja medtem, ko je drugi del preverjal poznavanje 

komponent. Prvi del je vseboval naloge, na katerih so bili sestavljeni programi iz ukaznih 

blokov v Scratchu. Učenec je za rešitev naloge moral poznati ukazne bloke v Scratchu, 

razumeti program oziroma razumeti kako se ukazni bloki izvedejo. Ustrezen odgovor je 

učenec izbral izmed podanih razen pri 4. nalogi, ko je moral pravilen odgovor dopisati. Drugi 

del testa je vseboval slike fizičnih komponent. Učenec je moral odgovoriti ali pozna 

komponento na sliki ali ne. V kolikor je odgovoril pritrdilno, je moral odgovoriti na dodatna 

vprašanja v povezavi s to fizično komponento.   

Prav tako je bil test za preverjanje osvojenega znanja, katerega so učenci reševali zadnji dan, 

sestavljen iz dveh delov in enega dodatnega vprašanja, s katerim smo želeli od učencev 
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izvedeti v kolikšni meri jim je bil posamezen del delavnice všeč. Prvi del je vseboval eno 

nalogo, enako kot na testu za preverjanje predznanja ter tri naloge na katerih so bili sestavljeni 

programi iz ukaznih blokov v S4A. Prva naloga je bila enaka kot na testu za preverjanje 

predznanja, saj smo želeli preveriti ali se njihovi odgovori razlikujejo glede na odgovore iz 

prejšnjega testa. 2., 3. in 4. naloga so vsebovale ukazne bloke iz programskega okolja S4A, 

saj so se z njimi spoznali na delavnici in so jih uporabljali pri svojih projektih. Drugi del testa 

je vseboval dve nalogi, pri katerih so morali učenci pravilno poimenovati prikazane fizične 

komponente. Tri naloge so se nanašale na lastnosti fizičnih komponent, eno pa na stopnjo 

zadovoljstva s posameznim delom delavnice.   

4.2.1 Analiza testov  

Prva naloga je bila tako na testu za preverjanje predznanja, kot na testu za preverjanje 

osvojenega znanja enaka, zato smo lahko rezultate neposredno primerjali. Ta naloga je od 

učencev zahtevala, da ugotovijo za koliko korakov se bo figura premaknila, ko se bo program 

izvedel. Naloga preverja znanje iz spremenljivk in zank. V Tabela 3 so prikazani odgovori 

učencev na prva štiri vprašanja iz obeh testov. Z zeleno so obarvani pravilni odgovori, z rdečo 

pa napačni. Pri vseh vprašanjih so zapisani odgovori na vprašanja z izjemo tretjega vprašanja. 

Tam so bili odgovori zapisani v stavkih, ne pa s številkami, tako da je pri tem vprašanju 

zapisana zaporedna številka odgovora. 

Pri prvi nalogi (Slika 17) pri testu za preverjanje znanja so pravilno odgovorili štirje učenci 

(stolpec Pred 1), veliko učencev se je odločilo za odgovor drugo in so vnesli svoj odgovor, 

kateri je bil napačen. Takih učencev je bilo sedem, kar je kar veliko, zato smo se odločili, da 

na testu za preverjanje osvojenega znanja tega odgovora ne vključimo. Rezultati le tega so bili 

presenetljivi, kajti le trije učenci so odgovorili pravilno (stolpec Po 1) Med njimi ni bilo 

nobenega učenca, ki je na isto vprašanje že pravilno odgovoril. Večina učencev (11) se je 

odločila za odgovor 60, iz česar lahko sklepamo, da so upoštevali zanko, niso pa upoštevali 

povečevanja spremenljivke. Torej večina učencev razume zanko, ne razume pa spremenljivke, 

kar je razumljivo, saj je pri naši delavnici nismo uporabili, vsaj ne v takšni obliki.  
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Slika 17: Vprašanje 1 na testu za preverjanje predznanja in osvojenega znanja 

Drugo vprašanje (Slika 18) je bilo po rezultatih sodeč enostavnejše (Tabela 3 stolpec Pred 2), 

saj je šest učencev odgovorilo pravilno (-2) in šest učencev se je malenkostno zmotilo (-4). Ti 

so pozabili število korakov razdeliti na dva dela. To vprašanje je preverjalo osnovno 

razumevanje spremenljivk in ni primerljivo z nobenim vprašanjem na testu za preverjanje 

osvojenega znanja. 

 

Slika 18: Vprašanje 2 na testu za preverjanje predznanja 

Tretje (Slika 19) in četrto (Slika 20) vprašanje na testu za preverjanju predznanja (stolpca 

Pred 3 in Pred 4) sta se sodeč po rezultatih izkazali za prezahtevni, kajti le en učenec je 

pravilno odgovoril na tretje vprašanje, noben pa na četrto. Tretje vprašanje je od učenca 

zahtevalo znanje spremenljivk logičnih operatorjev in pogojnih stavkov. Pri tem vprašanju je 

pomembno, da je učenec dosleden in sledi sestavljenemu programu. Veliko učencev je samo 

preverilo ali velja pogoj, ne pa, če sploh pride do preverbe pogoja. Ti učenci so odgovorili z 

drugim ali četrtim odgovorom. 
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Slika 19: Vprašanje 3 na testu za preverjanje predznanja 

Četrto vprašanje je preverjalo razumevanje spremenljivk, zank, pogojnih stavkov ter logičnih 

in matematičnih operatorjev. Ta naloga je bila že v osnovi nekoliko zahtevnejša. Da bi 

ugotovili ali razumejo nalogo jim pravilnega odgovora nismo podali, ampak so ga morali 

sami dopisati. Menimo, da prav zaradi teh razlogov ni bilo nobenega pravilnega odgovora. 

 

Slika 20: Vprašanje 4 na testu za preverjanje predznanja 

Drugo (Slika 21), tretje (Slika 22) in četrto (Slika 23) vprašanje na testu za preverjanje 

osvojenega znanja so vsebovala programe sestavljene iz ukaznih blokov, katere smo pri 

delavnici uporabljali, torej iz programskega okolja S4A. Za reševanju teh nalog je od učencev 

zahtevalo osnovno znanje fizičnih komponent. Vsem trem vprašanjem je bila priložena tudi 
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tabela vrednosti, katere Arduino Uno odčita na analognih in digitalnih vhodnih priključkih. 

Učenci so morali tabele dobro pogledati, saj so le s pomočjo tabel lahko pravilno odgovorili. 

Drugo vprašanje (stolpec Po 2) od učencev zahteva znanje zank, logičnih operatorjev in 

sposobnost razbiranja podatkov iz tabele. Šest učencev je pri tem vprašanju odgovorilo 

pravilno, osem učencev je odgovorilo z odgovorom 424, za katere lahko sklepamo, da so 

namesto operatorja < upoštevali operator =.   

 

Slika 21: Vprašanje 2 na testu za preverjanje osvojenega znanja 

Tretje vprašanje (stolpec Po 3) je prav tako, kot pri drugem od učencev zahtevalo znanje zank, 

logičnih operatorjev in sposobnost branja ter interpretacije podatkov iz tabele. Pri tem 

vprašanju je le en učenec pravilno odgovoril. Za slabe rezultate pri tem vprašanju pripisujemo 

površnemu branju navodil učencev, saj je kar 13 učencev odgovorilo z odgovorom 4, ki bi bil 

pravilen, če bi bila svetleča dioda priključena na digitalni izhodni priključek 13, ne pa 12.  
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Slika 22: Vprašanje 3 na testu za preverjanje osvojenega znanja 

Pri četrtem vprašanju (stolpec Po 4) učenci niso imeli večjih težav, saj jih je kar 12 odgovorilo 

pravilno. Od učencev je to vprašanje zahtevalo, da na podlagi priključenih fizičnih komponent 

na mikrokrmilnik, programa in tabele očitanih vrednosti pred izvedbo programa, določijo 

manjkajočo vrednost v tabeli po izvedbi programa. Iz rezultatov te naloge lahko sklepamo, da 

so učenci tekom delavnice dodobra osvojili delovanje programskega okolja S4A. 



33 

 

 

Slika 23: Vprašanje 4 na testu za preverjanje osvojenega znanja 

Učenci so skozi delavnico svoje znanje iz poznavanj osnovnih konceptov programiranja 

izboljšali, kar je razvidno iz rezultatov prikazanih v Tabela 3. Glavni razlog za izboljšanje 

znanja pripisujemo fizičnemu računalništvu, pri kateremu se učenci učijo preko ustvarjanja in 

dobijo takojšno povratno informacijo. Pri izdelavi makete železnice so učenci izdelali 

zapornico, ki se je dvigala, ko se ji je vlak približal. V ta namen so uporabili fotoupor, laser in 

servomotor. S pomočjo vrednosti, ki jih je odčital fotoupor so dvigali in spuščali zapornico 

(spreminjali vrednosti servomotorja). Ko je fotoupor odčital konstantno vrednost, ki mu jo je 

zagotovila svetloba laserja, je bila zapornica spuščena. Zapornica se je dvignila, ko se je 

vrednost na fotouporu spremenila, kar se je zgodilo, ko se je vlak pripeljal mimo fotoupora in 

prekinil osvetljenost fotoupora. Za ustrezno delovanje so v program morali vključiti zanke, 

spremenljivke, logične operatorje in pogojne stavke. Ker je bila koda izvedena tudi v fizični 

obliki (dvig zapornice), so koncepte veliko lažje razumeli in tudi začutili potrebo po njihovi 

uporabi.  
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Tabela 3: Odgovori na vprašanja iz obeh testov za prve štiri naloge 

Učenec Pred 1 Pred 2 Pred 3 Pred 4 Po 1 Po 2 Po 3 Po 4 

1 60 20 4 32 60 424 5 250 

2 20 -4 3 32 60 409 4 250 

3 60 -2 4 24 60 462 4 400 

4 100 -6 2 32 70 462 4 250 

5 100 8 1 28 60 409 4 250 

6 100 -2 2 32 60 462 4 300 

7 90 -4 4 28 60 424 4 250 

8 40 -2 4 24 60 409 9 250 

9 50 -2 2 28 60 424 9 250 

10 50 -2 2 28 70 462 0 506 

11 x -4 2 45 70 424 4 250 

12 40 -4 2 24 100 462 4 250 

13 100 -10 4 30 60 409 5 400 

14 60 -6 4 28 60 424 4 250 

15 90 -4 2 28 100 462 4 250 

16 70 -2 2 32 60 424 4 250 

17 60 -10 4 28 60 424 4 400 

18 40 -4 2 32 100 424 4 300 
 

Druga dela testa sta primerljiva, kajti pri obeh se vprašanja nanašajo na poznavanje fizičnih 

komponent in njihovih lastnosti. Peto vprašanje na testu za preverjanje predznanja preverja ali 

učenec prepozna fizično komponento protoboard in kakšna je njena naloga. To komponento 

prepozna le pet učencev, od tega jo štirje pravilno poimenujejo in štirje pravilno označijo 

njeno nalogo. Pri šestem vprašanju mora učenec prepoznati fizično komponento upor ter jo 

pravilno poimenovati. To komponento prepoznajo le trije učenci, od tega pa jo le dva pravilno 

poimenujeta. Sedmo vprašanje na sliki prikazuje fizično komponento fotoupor, katero morajo 

učenci pravilno poimenovati ter označiti od česa je odvisna njena upornost. To komponento 

prepoznajo štirje učenci, od tega jo le en učenec pravilno poimenuje in en učenec pravilno 

označi od česa je odvisna njena upornost. Zadnje, osmo vprašanje na testu za preverjanje 

predznanja učenca sprašuje ali prepozna fizično komponento servomotor, jo zna poimenovati 

ter če ve koliko priključkov potrebuje za priklop. Fizično komponento prepozna pet učencev, 

od tega jo štirje pravilno poimenujejo ter trije pravilno odgovorijo koliko priključkov 

potrebuje komponenta za priklop. Iz rezultatov drugega dela testa za preverjanje predznanja 

učencev lahko sklepamo, da učenci pred poletno šolo večinoma niso poznali komponent, oz. 

so jih slabo poznali.  
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Pri drugem delu na testu za preverjanje osvojenega znanja so se učenci izkazali precej bolje, 

saj so skoraj vsi na vsa vprašanja odgovorili pravilno. Pri petem vprašanju so vsi učenci razen 

enega odgovorili pravilno oziroma pravilno povezali imena s komponentami in jih na ta način 

pravilno poimenovali. Poimenovati so morali fizične komponente: servomotor, fotoupor in 

upor. Pri šestem vprašanju so morali povezati imena s fizičnimi komponentami, in sicer 

protoboard, laser in LED. Prav tako je pri tem vprašanju le en učenec odgovoril napačno 

oziroma nepravilno poimenoval komponente. Sedmo vprašanje je učence spraševalo kakšna je 

naloga protoboarda in prav vsi učenci so na to vprašanje odgovorili pravilno. Ravno tako so 

pri osmem vprašanju vsi učenci odgovorili pravilno, katero je spraševalo od česa je odvisna 

upornost fotoupora. Deveto vprašanje pa je imelo dva pravilna odgovora, in sicer je 

spraševalo kam se priključi daljši priključek pri LED. Tu sta dva učenca označila oba pravilna 

odgovora, deset učencev je označilo le en pravilen odgovor, šest učencev pa je označilo tudi 

nepravilni odgovor, kar smo šteli za napačno rešitev. 

Zadnje vprašanje na testu za preverjanje osvojenega znanja je učence spraševalo v kakšni 

meri so jim bili posamezni deli delavnice všeč. In sicer programiranje v Scratchu je bilo 14 

učencem zelo všeč, 3 so odgovorili, da jim je všeč, enemu učencu pa ni bilo všeč. 

Programiranje v S4A je 9 učencem bilo zelo všeč, 9 pa všeč, nihče ni odgovoril, da mu ni 

všeč. Sestavljanje komponent je bilo zelo všeč 12 učencem, všeč pa 9 učencem. Sestavljanje 

makete je bilo 9 učencem zelo všeč, 7 všeč, dvema učencema pa ni bilo všeč. Iz teh podatkov 

lahko sklepamo, da je delavnica bila všeč učencem  in, da so z veseljem izdelovali projekte.   

Pri analizi rezultatov testov smo ugotovili, da je bilo predznanje učencev o poznavanju 

fizičnih komponent zelo slabo. Pred izvedbo delavnice je fizične komponente pravilno 

poimenovalo le 15,27 % učencev, po izvedeni delavnici pa kar 94,44 % učencev. Lastnosti 

fizičnih komponent je pred delavnico poznalo 14,81 % učencev po delavnici pa 88,89 % 

učencev. Iz teh podatkov lahko sklepamo, da učenci po izvedeni delavnici prepoznajo fizične 

komponente, jih pravilno poimenujejo ter poznajo njihove lastnosti.   

4.2.2 Analiza delavnice 

Delavnica je bila uspešna, saj so bili zastavljeni cilji doseženi. Vsi učenci so v paru izdelali 

programirani oprijemljivi mediji, maketo železnice. V makete so vključili različne fizične 

računalniške komponente (fotoupor, svetleče diode, laserje, žice, servomotorje). Le te so 

preko mikrokrmilnika Arduno Uno krmilili in tako upravljali progo oziroma okolico med 

vožnjo električne igrače-vlaka. S pomočjo kartona, papirja, lepila in drugih materialov ter 

seveda že prej omenjenih fizičnih računalniških komponent in Arduina Uno je učencem 

uspelo izdelati 9 maket železnic. Na njih so simulirali semafor (LED), tunel (karton, za 
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osvetljavo LED), zapornice (servomotor, fotoupor in laser za zaznavanje bližine vlaka) in 

druge elemente, katere sodijo v okolico železnice (Slika 1, Slika 15). Učenci so 

mikrokrmilnik programirali tako, da so sestavili kodo v programskem okolju S4A. Tu so 

pokazali naučeno znanje iz poznavanja osnovnih programerskih konceptov spremenljivke, 

zanke, logični operatorji, pogojni stavki. Uspešnost delavnice se kaže tudi pri poznavanju 

fizičnih računalniških komponent, saj večina učencev je prvič videla nekatere komponente, po 

končani nalogi pa so vsi, ne le poznali komponente, ampak tudi opisali njihov namen in 

uporabo. 

Pri samem poteku delavnice nismo opazili večjih težav pri programiranju, če pa se je pri 

kakšnem paru kaj zataknilo, smo izvajalci prišli na pomoč z napotki in usmeritvami ter tako 

hitro rešili problem. Opazili smo, da nekateri pari imajo težave pri povezovanju fizičnih 

elektronskih komponent. Razlog za to je nedvomno v tem, da se je večina od njih s tem 

srečala prvič v življenju. V ta namen smo na tablo pri razlagi fizične komponente narisali 

shemo vezja, katero vključuje komponento in le to pustili venomer na pogled (Slika 24). Tako 

so lahko učenci v vsakem trenutku pogledali kako se posamezno komponento poveže oziroma 

vključi v vezje. Velikokrat pa se je težava skrivala le v tem, da so se žice iztaknile iz 

protoborda in jim potem vezje ni delovalo na pričakovan način. Tu so za ugotovitev napake 

potrebovali veliko časa, ampak ko so enkrat ugotovili kje bi lahko bila napaka so pri ponovni 

napaki najprej preverili ali so vse žice povezane v protobordu in s preostalimi fizičnimi 

komponentami. 

 

Slika 24: Razlaga fizične komponente in shema vezja 
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Opazili smo, da je pri nekaterih parih na začetku bilo malce negodovanja glede izbora 

partnerja, kateri so bili določeni naključno, kajti v paru niso bili z želenim učencem. Ampak ta 

odločitev se je izkazala za razumno, kajti pari, ki se prej niso poznali (bili prijatelji), so se 

skozi projektno učno delo naučili dopolnjevati in sodelovati. Nekateri so si delo razdelili, tako 

da je en od para programiral in povezoval fizične komponente, drugi pa je izdeloval maketo 

železnice, odločitve kaj in kako narediti pa sta sprejemala skupaj. Če je kdo izmed njiju 

naletel na kakršno koli težavo, mu je partner priskočil na pomoč. 

Menimo, da sta projektno učno delo oz. problemsko zasnovana konstrukcionistična delavnica, 

ki vključuje fizično računalništvo, primerna za učenje programiranja in spoznavanje 

elektronskih komponent za učence in učenke drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja 

osnovne šole. Tovrstne aktivnosti lahko izvajajo učenci pri NIP računalništvu oziroma pri 

raznih krožkih. 
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5 Sklepi in nadaljnje delo 

Znanje in veščine programiranja so dandanes vse bolj cenjene, zato ni nič čudnega, da se že 

učence v osnovnih šolah vpeljuje v svet programiranja. En izmed načinov vpeljave je preko 

fizičnega računalništva in s konstrukcionističnim pristopom. Učenci gradijo svoje znanje na 

tak način, da se učijo, medtem ko ustvarjajo. Tak način dela omogoča učencem, da s pomočjo 

tehnologij svobodno raziskuje lastne interese, medtem ko se igra in uči, pa si tudi razvija 

metakognitivne spretnosti za logično sklepanje in reševanje problemov. Primer pristopa 

učenja programiranja smo predstavili v diplomskem delu.   

Z delavnico na temo Scratch Arduino Express smo želeli, da učenci spoznajo kako je lahko 

fizično računalništvo zanimivo in uporabno, ter tako začutijo željo po znanju programiranja. 

Hkrati smo želeli, da učenci spoznajo fizične računalniške komponente, vizualno programsko 

okolje S4A, mikrokrmilnik Arduino Uno ter poglobijo znanje osnovnih konceptov 

programiranja. 

Analiza testov je pokazala, da so učenci poglobili znanje osnovnih konceptov programiranja, 

glede na njihovo predznanje. Zbrani rezultati kažejo, da so vsi učenci spoznali fizične 

računalniške komponente, jih prepoznajo, opišejo njihove lastnosti in funkcije ter večina jih 

zna pravilno vključiti v vezje. Delavnica je učence opremila z znanji, ki so potrebna za 

upravljanje z elektronskimi komponentami, z rokovanjem z mikrokrmilnikom Arduino Uno in 

programiranjem v vizualnem programskem okolju S4A. V prid temu pričajo tudi končni 

izdelki, pri katerih so učenci pokazali veliko znanj iz programiranja, vezanja, sestavljanja, 

ustvarjanja in med drugim sodelovanja, saj so bili razdeljeni v pare. 

Delavnico ocenjujemo kot uspešno, saj je dosegla svoj namen. Za nadaljnje delo pa bi 

spremenili uvod v fizično računalništvo s Scratchem. Menimo, da se izdelovanje labirinta v 

Scratchu ni preveč navezovalo na samo temo delavnice. Le tega bi spremenili z nalogo, ki bi 

se navezovala na izdelavo projekta. Učenci bi morali v Scratchu izdelati železniško progo z 

vsemi komponentami, katere bi kasneje uporabili na svojih maketah. Te komponente, bi 

seveda bile interaktivne, kakor tudi vlak, ki bi se premikal po železnici. Na ta način bi učenci 

že prej začeli razmišljati o fizičnih komponentah ter o vseh elementih, ki bi bile na maketi 

železnice. Za boljši vpogled v znanje učencev, bi za nadaljnje delo analizirali projekte, ki so 

jih sestavili v Scratchu in S4A. Kodo ustvarjeno v Scratchu in S4A bi kvantitativno analizirali 

z Dr. Scratchem, kateri analizira celotno sestavljeno kodo.    
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7 Priloge 

7.1 Priloga 1: Test za preverjanje predznanja 

1. Za koliko korakov se premakne figura, ko se izvede program? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 70 

o 60 

o 100 

o 90 

o Drugo: __________ 
 

2. Katero negativno število moramo uporabiti za spremenljivko C, da se figura premakne 

nazaj na začetno mesto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o -4 

o -2 

o -10 

o -6 

o Drugo: __________ 
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3. Kaj se izpiše, ko se izvede program? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Izpiše se samo "Poletna šola je super!" 

o Izpiše se samo "Uživam v programiranju!" 

o Nič se ne izpiše 

o Izpiše se "Poletna šola je super!" in "Uživam v programiranju!" 

o Drugo: __________ 
 

4. Kakšno vrednost spremenljivke A izpiše program, ko se izvede? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 28 

o 24 

o 45 

o 32 

o Drugo: ____18____ 
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5. Ali poznaš komponento na sliki? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Da 

o Ne 
 

5.1. Kako se imenuje? 

o Električna deska 

o Rešeto 

o Protoboard 

o Vtičnica 
 

5.2. Kakšna je njena naloga? 

o Proizvajanje elektrike  

o Plošča za povezovanje električnih komponent 

o Plošča za presajanje peska 
 

6. Ali poznaš komponento na sliki? 

 

 

 

 

 

 

o Da 

o Ne 
 

6.1. Kako se imenuje? 

o Tranzistor 

o Upor 

o Kondenzator 

o Mikrokrmilnik 
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7. Ali poznaš komponento na sliki? 

 

 

 

 

 

 

o Da 

o Ne 
 

7.1. Kako se imenuje? 

o Tranzistor 

o Fotoupor 

o Kondenzator 

o Mikrokrmilnik 
 

7.2. Od česa je odvisna njegova upornost? 

o Temperature 

o Svetlobe 

o Fotografije 

o Časa 
 

8. Ali poznaš komponento na sliki? 

 

 

 

 

 

 

o Da 

o Ne 
 

8.1. Kako se imenuje? 

o Servomotor 

o Upor 

o Kondenzator 

o Tranzistor 
 

8.2. Koliko priključkov potrebuje za priklop? 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 
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7.2 Priloga 2: Test za preverjanje osvojenega znanja 

1. Za koliko korakov se premakne figura, ko se izvede program? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 70 

o 60 

o 100 

o 90 
 

2. Na digitalnem izhodnem priključku 13 je priklopljena LED-dioda.  

Arduino Uno je očital naslednje vrednosti: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Katero vrednost moramo vpisati na označeno mesto, da bo LED-dioda zasvetila? 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 424 

o 462 

o 421 

o 409 
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3. Na digitalnem izhodnem priključku 12 je priklopljena LED-dioda.  

Arduino je očital naslednje vrednosti: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kolikokrat bo utripnila LED-dioda, če poženemo naslednji program? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 5 

o 4 

o 9 

o 0 

o 20  
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4. Na digitalni izhodni priključek 13 je priključen laser, na digitalni izhodni priključek 8 

servomotor, na analogni vhodni priključek 0 pa fotoupor.  

Z laserjem smo osvetlili fotoupor in sestavili naslednjo kodo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V levem stolpcu so prikazane vrednosti, pred osvetlitvijo fotoupora z laserjem, v desnem pa 

po njej. Kakšno vrednost je zapisana na označenem mestu, če je servomotor zavrtel ročico. 
 

PRED PO 

  
 

o 300 

o 250 

o 400 

o 506 
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5. Poveži komponente v levem stolpcu s pravilnimi imeni komponent v desnem stolpcu tako, 

da pred sliko komponento zapišeš ustrezno zaporedno številko imena. 

              

  

  
       

      

    __1.__ 

 

 

 

 

 

 

    __3.__ 

 

 

 

  

  

    __5.__ 
 

6. Poveži komponente v levem stolpcu s pravilnimi imeni komponent v desnem stolpcu tako, 

da pred sliko komponento zapišeš ustrezno zaporedno številko imena. 

              

   

 

 

 

 

      

    __2.__ 

 

 

 

 

    __7.__ 

 

 

 

 

 

    __4.__  

1. Servomotor 

2. Protoboard 

3. Upor 

4. LED-dioda 

5. Fotoupor 

6. Tranzistor 

7. Laser 

1. Servomotor 

2. Protoboard 

3. Upor 

4. LED-dioda 

5. Fotoupor 

6. Tranzistor 

7. Laser 

1. Servomotor 

2. Protoboard 

3. Upor 

4. LED-dioda 

5. Fotoupor 

6. Tranzistor 

7. Laser 
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7. Kakšna je naloga protoboarda? 

o Plošča za proizvajanje elektrike 

o Plošča za presajanje peska 

o Plošča za povezovanje električnih komponent 

 

8. Od česa je odvisna upornost fotoupora? 

o Temperature 

o Svetlobe 

o Fotografije 

o Časa 
 

9. Kam priključimo daljši priključek pri led diodi? 

o na 5 V 

o na digitalni izhod  

o na GND  

o na analogni vhod 
 

10. Na spodnji tabeli označi kako ti je bil všeč posamezen del delavnice Scratch-Arduino 

Express.  

 sploh mi ni 

bilo všeč 

ni mi 

bilo všeč 

všeč mi je 

bilo 

zelo mi je 

bilo všeč 

Programiranje v Scratchu     

Krmiljenje Arduina v S4A     

Povezovanje električnih komponent     

Sestavljanje makete železnice     

 

 

 

 


