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POVZETEK 
 
V magistrskem delu se ukvarjamo z aktivnostmi za učenje programiranja, ki vključujejo 
uporabo LEGO Mindstorm robotov. Aktivnosti temeljijo na konstrukcionistični teoriji 
učenja, ki jo je Seymor Papert opisal kot način učenja, pri katerem učenci z aktivnostmi, 
konstrukcijami v fizičnem svetu in predhodnim znanjem pridobivajo nova znanja.  
Aktivnosti vsebinsko sodijo v medpredmetno vezavo izbirnega predmeta Računalništvo z 
izbirnim predmetom Robotika v tehniki. Preizkusili smo jih med učenci drugega in tretjega 
vzgojno – izobraževalnega obdobja (VIO). Pri izvedbi aktivnosti smo uporabili sodobni 
učni pristop poučevanja programiranja, ki temelji na gibanju »makerstva«. Učenci so skozi 
koncepte, prakso in perspektivo razvijali računalniško mišljenje. 
 
Opisali smo raziskavo, ki temelji na modelu poučevanja programiranja z uporabo LEGO 
Mindstorms robotov. Pripravili smo in izvedli dve delavnici. Prvo delavnico smo izvedli 
med naključno izbranimi učenci izbrane šole med dvanajstim in štirinajstim letom. V drugo 
delavnico so bili vključeni učenci, ki so jih učitelji identificirali kot nadarjene. Raziskovali 
smo, ali učenci skozi prakso usvojijo koncepte programiranja (zaporedje ukazov, zanka, 
pogojni stavek). Poleg tega smo raziskovali odnos učencev do LEGO Mindstorms EV3 
kompleta. Zanimalo nas je tudi, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike glede na spol 
in uspešnost učencev pri razumevanju in uporabi konceptov programiranja. 

Z zbranimi ugotovitvami želimo učiteljem računalništva pokazati primer rabe robotov za 
učenje in poučevanje programiranja in jih spodbuditi, da v svoje šolske ure vnesejo 
poučevanje konceptov programiranja skozi učni pristop »makerspace«. 

Ključne besede: programiranje, konstrukcionizem, LEGO Mindstorms, sodobni 
kurikulum, »makerspace«  
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ABSTRACT 
 
This Master's thesis deals with activities which use LEGO Mindstorms robots in order to 
teach programming. The activities are based on the constructionist learning theory, which 
Seymor Papert describes as a way of learning that enables pupils to acquire new knowledge 
by active learning, using meaningful product as constructions in the physical world and the 
learner experiences. In terms of content, the activities belong to the cross-curricular 
connection of the optional subject Robotics in Technology. They were tested on pupils of 
the second and third cycles of primary school. While performing the activities, the modern 
approach of teaching programming based on the ʺMaker movementʺ was used. The pupils 
developed their computational thinking through concepts, practice and perspective. 
 
The thesis describes the study which is based on the programming teaching model using 
LEGO Mindstorms robots. Two workshops were organized and executed. The first one was 
carried out with randomly selected pupils of the chosen school, aged between 12 and 14. 
The second workshop included pupils who were identified as gifted by their teachers. The 
aim of the study was to discover whether the pupils acquired the concepts of programming 
(instruction sequence, mesh, conditional statement) through practice. In addition, pupils' 
attitude towards LEGO Mindstorms EV3 set was also studied. Another point of interest 
was the question whether there were any statistically relevant differences regarding gender 
and success of the pupils when it comes to their understanding and use of the programming 
concepts. 
 
The purpose of the findings is to show computer science teachers an example how to use 
robots in order to learn and teach programming and to encourage them to introduce the 
teaching of programming concepts to their lessons using the ʺmakerspaceʺ approach. 

Key words: programming, constructionism, LEGO Mindstorms, modern curriculum, 
ʺmakerspaceʺ  
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1 UVOD 
Hiter razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije prinaša spremembe na številnih 
področjih. V industriji in izobraževanju se kažejo vse večje potrebe po kadrih, ki so 
kompetentni za delo z različno strojno in programsko opremo. Velika prednost je, če novi 
kadri znajo sprogramirati idejne zasnove novih tehnologij na različnih področjih, znajo 
delati v skupini ter imajo razvito zmožnost inženirskega razmišljanja. Vse naštete prednosti 
so bile povod, da je vse več držav že spremenilo oziroma je v procesu spreminjanja 
kurikulov. S pomočjo teh sprememb se v izobraževanje mladega prebivalstva, bodoče 
delovne sile,  uvaja zgodnje učenje programiranja. 

Programiranje je ustvarjanje novih programov na podlagi predpisanih pravil v izbranem 
programskem jeziku. Za ta namen mora imeti programer poleg poznavanja sintakse 
programskih jezikov  razvite še veščine, kot so kritično in algoritmično mišljenje ter širšo 
veščino računalniškega mišljenja. Veščina računalniškega mišljenja je učencem v veliko 
pomoč pri uspešnem reševanju problemov. Z razvojem le-te učenci izražajo ustvarjalnost 
in odprtost pri iskanju novih idej. Računalniško mišljenje je potrebno razvijati pri vseh 
učencih in ne zgolj pri tistih, ki se odločijo za poklice na področjih računalništva in 
matematike (Wing, 2006).  

Zavedanje, da morajo učenci poleg osnovnih spretnosti, kot so branje, razumevanje, pisanje 
in aritmetika, razvijati tudi sposobnost računalniškega mišljenja, je prineslo tudi 
spremembe pri poučevanju računalništva. Sodobni učni pristopi učenja računalništva 
velikokrat temeljijo na uporabi izobraževalnih robotov in didaktično prirejenih krmilnikov, 
kar popularno imenujemo fizično računalništvo. Učenci ob učenju programiranja, testiranja 
in razhroščevanja prenesejo primere iz vsakdanjega življenja na uporabo robotov 
(Przybylla, Romeike, 2018).  V raziskavi magistrske naloge smo naredili prve korake v svet 
programiranja s pomočjo krmiljenja robotov. Sodoben učni pristop, ki smo ga uporabili pri 
pripravi delavnic,  temelji na Papertovi konstrukcionistični teoriji učenja, pri kateri učenci 
z aktivnim delom, konstrukcijami v fizičnem svetu in znanjem, ki so ga pridobili v 
preteklosti, usvojijo novo odkrito znanje. Učni pristop sodi v gibanje »makerstva«, ki v 
ospredje postavlja prostor ustvarjanja, obogaten z naborom raznih komponent (motorji, 
senzorji,...) oziroma konstrukcijskih gradnikov, ki navdušujejo učence za poizvedovanje, 
raziskovanje, poskušanje in ustvarjanje oziroma odkrivanje novega znanja (Lynch, 2017).  

Kot že navedeno, se izobraževalni roboti vse bolj pogosto uporabljajo pri pouku. Učenci se 
v  nekaterih šolah najprej srečajo s kompletom LEGO WeDo, nato pa še z LEGO 
Mindstorm. Komplet LEGO Mindstorms je prisoten v slovenskih osnovnih in srednjih 
šolah v obliki tekmovanj, kot je npr. tekmovanje FLL (angl. First Lego League). FIRST 
Lego liga je vzgojno-izobraževalni in raziskovalni program v obliki tekmovanja. Vsako 
leto pripravijo nov projekt, ki opremlja otroke z znanji in kompetencami za 21. stoletje, 
seznanja jih z znanostjo in tehnologijo in se zaključi s turnirji, festivali (FLL First Lego 
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liga, b.d.). Pri pregledu literature lahko zasledimo, da se veliko uporablja tudi komplet 
Fischertechnik (Chalmers, 2018). Slednji se sicer uporablja predvsem pri izbirnemu 
predmetu Robotika v tehniki, saj morajo imeti učenci za delo s tem kompletom  tudi 
predhodno znanje s področja elektronike. Ker se prepletajo različna znanja pri poučevanju 
programiranja preko izobraževalnih robotov, prihaja velikokrat tudi do medpredmetnega 
povezovanja obveznega izbirnega predmeta Računalništvo z izbirnim predmetom Robotika 
v tehniki. (Kocjančič, Hajdinjak, Karner, 2002).  

Računalništvo je trenutno v slovenskih osnovnih šolah prisotno kot izbirni predmet v 
drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Ob vpeljavi izbirnega predmeta v 
osnovne šole je bilo zanj veliko zanimanja. Statistične raziskave kažejo, da se je za obvezni 
izbirni predmet Računalništvo odločilo povprečno 75% učencev (Krapež, Rajkovič, 
Batagelj, Wectersbach, 2001). V zadnjih letih pa se za omenjeni predmet odloči zgolj 
povprečno 18% učencev (Brodnik, 2017). Razlogi za takšen upad zanimanja so 
najverjetneje v zastarelosti učnega načrta, ki je usmerjen v razvoj računalniške pismenosti. 
Menimo, da ima večina učencev  danes doma računalnik ali drugo elektronsko napravo in 
je med mladimi razvita miselnost, da večino vsebin s področja računalniške pismenosti 
dobro poznajo. Učitelji pa večino časa obravnavajo samo obvezne vsebine, ki zajemajo 
področje računalniške pismenosti in ne vsebin s področja računalniških konceptov in 
programiranja, ki v učnem načrtu nastopajo kot dodatna vsebina (Kopić, 2015). Zato 
menimo, da je potrebno postopoma posodobiti obstoječi učni načrt za izbirni predmet 
Računalništvo, učitelje spodbuditi, da poskusijo obravnavati tudi dodatne vsebine in jim 
ponuditi čim več idej za vpeljavo učencev s svet programiranja in razvoj računalniškega 
razmišljanja.  

V sklopu magistrskega dela bomo predstavili eno izmed idej, kako obravnavati dodatne 
učne vsebine na zanimiv in smiseln način. Pripravili in izvedli smo delavnico z uporabo 
izobraževalnih robotov LEGO Mindstorms za učenje osnovnih konceptov programiranja. 
Delavnica je pripravljena na podlagi zgoraj navedenih sodobnih učnih pristopov. 
Namenjena je učencem tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja v osnovnih šolah. 
Delavnica bo podrobneje opisana v nadaljevanju magistrske naloge. V nadaljevanju bomo 
predstavili teoretična izhodišča, na katerih je zasnovana naša delavnica. Najprej smo 
podrobneje opisali veščino računalniškega mišljenja. Nato smo opisali pojem fizično 
računalništvo in navedli ključne kompetence, ki jih učenci pridobijo med učenjem s 
krmiljenjem robotov. V nadaljevanju sledi opis sodobnih pedagoških pristopov, kjer smo 
se osredotočili na gibanje »makerstva« in konstrukcionizem po Papertu. Predstavili smo 
trenutno stanje in spremembe v Sloveniji in drugod po svetu.  

V sklopu empiričnega dela pa smo podrobneje predstavili delavnico za prve korake v 
programiranje, opisali učno okolje, potrebno opremo in material za izvedbo delavnice ter 
predstavili izdelane poligone za izvedbo delavnice. Omenili smo tudi pričakovano 
izobrazbo učiteljev in opisali učni pripomoček LEGO Mindstorms EV3.  
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Rezultate raziskave smo pridobili z anketnim vprašalnikom ter pred- in potesti, ki so jih 
izpolnili učenci, vključeni v raziskavo. Na podlagi pridobljenih rezultatov smo odgovorili 
na zastavljena raziskovalna vprašanja in naredili zaključek, kjer smo podali tudi nekaj 
predlogov za izboljšave delavnice.  
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 
V tekočem poglavju se bomo ukvarjali z opisom vse bolj popularnih teorij, na podlagi 
katerih se vpeljuje učenje programiranja v šole. V prvem razdelku bomo opisali veščino 
računalniškega mišljenja, v drugem razdelku bomo opisali fizično računalništvo in njegove 
značilnosti, v tretjem razdelku bomo opisali sodobne učne pristope in gibanje »makerstva«, 
v četrtem razdelku bomo opisali učno teorijo konstrukcionizem,v petem razdelku pa bomo 
opisali trenutno stanje in spremembe pri učenju računalništva v Sloveniji in drugod po 
svetu. 

2.1 RAČUNALNIŠKO MIŠLJENJE 

Besedno zvezo računalniško mišljenje je prvi uporabil Papert leta 1996. V ospredje je 
postavil računalnik in trdil, da učenci skozi proces programiranja postanejo aktivni in 
samostojno konstruirajo svoje znanje (Catlin, Woollard, b.d.). Kasneje je termin definirala 
Jeannette M. Wing v svojem članku (Wing, 2006). Wingova računalniško mišljenje 
opredeljuje kot temeljno, splošno veščino, ki bi jo morali usvojiti vsi učenci, in ne samo 
tisti, ki se odločijo za študij računalništva. Računalniško mišljenje je po mnenju avtorice 
tako pomembna veščina, da bi jo morali poleg veščine branja, pisanja in matematike 
poučevati oziroma učence učiti v času šolanja. Integriralo se bo v življenja vseh učencev in 
odraslih, ko bo le-to sestavni del osnovnega besedišča (Wing, 2006).   

Po Cunyjevi, Snyderju in Wingerjevi je računalniško mišljenje miselni proces, ki se 
uporablja pri reševanju problemov in rešitev, da se opisati kot zaporedje računskih korakov 
ali algoritmov, katere lahko izvaja računalnik ali človek (Wing, b.d.). Ta opredelitev temelji 
na zamisli o oblikovanju problemov in njihovih rešitev na način, ki omogoča, da jo izvede 
agent za obdelavo informacij. Zamisli in rešitve so predstavljene v specifični obliki 
računalniških korakov, ki se povežejo v algoritme (Alano idr., 2016). Iz tega je razvidno, 
da z učenjem programiranja učence vpeljemo v računalniško mišljenje. 

Glavne značilnosti računalniškega mišljenja po Jeannette M. Wing (Wing, 2006) so: 

- Računalniško mišljenje je mnogo več kot le programiranje, saj zahteva razmišljanje 
na več nivojih abstrakcije. 

- Računalniško mišljenje kot temeljna veščina poleg branja, pisanja in matematike in 
ne kot veščina, namenjena računalničarjem. 

- Računalniško mišljenje je način reševanja problemov, kot ga poznamo ljudje in ne 
učenje ljudi, da razmišljajo kot računalnik. S pomočjo računalnikov in našega uma 
lahko rešujemo probleme, ki jih nismo mogli pred obstojem računalništva. 

- Računalništvo izhaja iz tesne povezave med matematičnim in inženirskim načinom 
razmišljanja. Zaradi prisotnih omejitev računalniške opreme so računalničarji 
prisiljeni razmišljati tudi računalniško in ne zgolj matematično.  
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- Programska in strojna oprema nista ključni za komunikacijo in vključenost v realni 
svet. Ključni so računalniški koncepti, s katerimi lahko vključimo strojno in 
programsko opremo v realnost.  

Učenje računalništva pri učencih jih, medtem ko spodbuja razvoj računalniškega mišljenja,  
nauči, kako ustvarjati in ne samo uporabljati nove tehnologije (Mannila idr., 2014). 

Računalniško mišljenje je po raziskavi Selby and Woollard osnovano na naslednjih 
konceptih (Cruzon, Dorling, Ng, Selby, Woollard, 2014): 

- Algoritmično mišljenje – pot do rešitve problema po jasno zastavljenih korakih. Nič 
se ne zgodi navidezno ali s pomočjo kakšne čarovnije. Raje, kot ugotoviti in se 
držati enega samega načina rešitve, je bolje, da učenci razvijejo več različnih 
načinov oz. strategij za reševanje problemov, ki hkrati tudi rešujejo podobne 
probleme. 
 

- Ovrednotenje – proces zagotavljanja, da je primer algoritmične rešitve dober 
oziroma primeren. Poleg pravilnosti algoritma je potrebno preveriti, ali je dovolj 
hiter, ekonomičen, razumljiv, enostaven za uporabo,... Ker le redko obstaja idealna 
rešitev za vse situacije, je potrebno sklepati kompromise. 

 
- Dekompozicija – način razmišljanja o problemih, algoritmih, procesih in sistemih 

v smislu njihovih osnovnih delov. Problem lahko razdelimo na ločene dele, ki jih 
razumemo in znamo rešiti in tako rešujemo vsak podproblem posebej. Tak način 
omogoča lažje reševanje kompleksnih problemov in oblikovanje večjih sistemov.  

 
- Abstrakcija – še en način kako lahko poenostavimo problem. Veščina omogoča, da 

skrijemo nepotrebne detajle, ne da bi spremenili primarnost problema. Problem 
lahko zaradi skritih podrobnosti tudi lažje rešimo. 
 

- Generalizacija – način hitrega reševanja novih problemov, ki temelji na predhodnih 
rešitvah problemov. Izberemo že znan algoritem, ki je specifičen za rešitev nekega 
problema, in ga preuredimo tako, da ga lahko uporabimo na vseh podobnih 
problemih.  

V večini evropskih držav osnovne šole že izvajajo predmete, ki spodbujajo razvoj veščine 
računalniškega mišljenja, učitelji pa izvajajo aktivnosti v razredu, ki vplivajo na razvoj 
določenih vidikov računalniškega mišljenja učencev. Pri tem je potrebno poudariti, da vse 
aktivnosti ne pokrivajo vseh konceptov računalniškega mišljenja. Nekateri učitelji izbirajo 
aktivnosti, ki se nanašajo le na zbiranje, analiziranje in ponovno predstavljanje podatkov. 
V skladu z novim kurikulom morajo učitelji  trenutno stanje še nadgraditi z aktivnostmi, s 
katerimi bodo spodbujali tudi razvoj algoritmičnega mišljenja, dekompozicije in 
abstrakcije (Mannila idr., 2014). Kot dober pripomoček za izvedbo aktivnosti, ki 
spodbujajo razvijanje računalniškega mišljenja, so se izkazali izobraževalni roboti (npr. 
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LEGO WeDo, LEGO Mindstorms). Učence spodbudijo in motivirajo že v prvih razredih 
osnovne šole k učenju konceptov programiranja in razvoju računalniškega mišljenja. Tako 
morajo med konstrukcijo robota in programiranja  nanj  priključenih motorjev in čutilnikov, 
postopoma razvijati veščino računalniškega mišljenja. Le v tem primeru se bodo lahko 
osredotočili na medsebojno delovanje robota in programa (Chalmers, 2018).  

Uporaba robotov v namen izobraževanja sega v prazgodovino računalniškega mišljenja. 
Papert je že v zgodnjih sedemdesetih letih razvil idejo za programski jezik za učence, ki ga 
je poimenoval Logo. V tem času je izdelal tudi izobraževalnega robota, ki ga je poimenoval 
Želva. Učenci so Želvo poganjali s pomočjo programskega jezika Logo. Na tak način so 
lahko svoja razmišljanja prenesli v življenjsko situacijo. Med izobraževalnimi roboti in 
idejami, ki jih zajema računalniško mišljenje, je prisotna močna povezanost. Računalniško 
mišljenje in izobraževalni roboti imajo tako naravno simbiotično razmerje in lahko 
učencem skupaj ponudijo zanimivo izobraževalno izkušnjo (Catlin, Woollard, 2014). 

Izobraževalni roboti ponujajo velik nabor preverjenih in testiranih materialov, ki ustrezajo 
potrebam za razvijanje računalniškega mišljenja. Aktivnosti z roboti posamezniku 
omogočajo, da dane materiale tudi praktično preizkusijo in se  tako  učijo veščine 
računalniškega mišljenja s prakso. Programiranje robotov tako omogoča učiteljem, da 
pomagajo učencem, da se naučijo računalniškega mišljenja med rednimi šolskimi urami 
(Catlin, Woollard, 2014). 

Programiranje je v osnovi dejavnost, ki jo običajno izvaja en sam človek, čeprav se vedno 
bolj pogosto uveljavljajo principi za sodelovalno učenje. Učenje programiranja s pomočjo 
izobraževalnih robotov se največkrat izvaja v skupinah po nekaj učencev. Skupine tako 
vključujejo družbene vidike načela trajnostnega učenja in posledično tudi osebnostne in 
čustvene vidike. To poveže računalniško razmišljanje z dobrimi paradigmami učenja, 
povezanimi s takšnim okoljem socialnega učenja (Catlin, Woollard, 2014). 

Koncept poučevanja računalništva, ki temelji na uporabi izobraževalnih robotov, popularno 
imenujemo fizično računalništvo (Przybylla, Romeike, 2014b).  

 

2.2 FIZIČNO RAČUNALNIŠTVO 

V današnjem času  smo obkroženi z različnimi računalniškimi sistemi, ki opravljajo 
različne naloge namesto ljudi. Kljub dejstvu da je računalniška tehnologija vsepovsod 
prisotna, imajo le redki učenci možnost spoznati delovanje računalniških sistemov. 
Postopoma se stanje glede poučevanja računalništva izboljšuje, saj večina držav počasi 
uvaja predmet Računalništvo kot obvezen predmet  izobraževanja od začetka osnovne šole 
do konca srednješolskega izobraževanja. Otroci radi ustvarjajo, raziskujejo in odkrivajo 
nove stvari. Eden izmed načinov, ki to učencem omogoča in prek katerega učenci spoznajo 
koncepte računalništva je, da v učne ure vpeljemo fizično računalništvo. 
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Fizično računalništvo (angl. »physical computing«) je dokaj nov koncept poučevanja 
računalništva. Prvič sta pojem fizično računalništvo v izobraževanje vpeljala O'Sullivan in 
Igoe leta 2004, ki sta kot ključni element fizičnega računalništva opredelila pretvornike 
(senzorje in aktuatorje), s katerimi lahko povežemo virtualni svet s fizičnim, realnim 
svetom (Przybylla, Romeike, 2014a). Pojem fizično računalništvo lahko opišemo tudi kot 
skupek interaktivnih fizičnih naprav, ki preko tipal oziroma senzorjev zaznavajo okolico, 
v kateri se nahajajo, in programske opreme, s pomočjo katere se odzivajo na svet okrog 
sebe (Cerar Š., Nančovska Šerbec I., 2018). Pregled literature kaže, da je poudarek 
fizičnega računalništva na treh stebrih, in sicer izdelkih, procesih in napravah (Przybylla, 
Romeike, 2014a).  

Tipični izdelki fizičnega računalništva so programirani oprijemljivi mediji (npr. Robot na 
poligonu – slika 1). Ti z razliko od običajnih računalniških sistemov funkcionirajo vedno 
in so običajno v interakciji z okoljem, v katerega so postavljeni. Vgrajene imajo sisteme, 
ki okolju niso vidni, vendar jih uporabijo za interakcijo z okoljem. Fizikalne količine iz 
okolja zaznavajo s senzorji, ki prenašajo podatke, katere nato program obdeluje in  pripravi 
izhodna stanja (ukaze), ki jih pošlje na aktuatorje (pogone) (Przybylla, Romeike, 2014a).  

 

 

Slika 1: Robot na poligonu 

S stališča procesov se bomo osredotočili na dve stvari, in sicer bomo opisali, kaj 
pričakujemo, da se bo zgodilo z vidika objekta, ki bo aktiven (npr. Robot se ob premikanju 
naprej ustavi na vsaki barvi, ki ni bela) in kako naj bi se to zgodilo (npr. Robot s pomočjo 
senzorja za barve zaznava barvo podlage, po kateri se premika). Fizično računalništvo se 
osredotoča na ideje in ne na tehnične zahteve, ki jih potrebujemo za uresničitev idej. Zgolj 
tako spodbujamo domišljijo in ustvarjalnost učencev (Przybylla, Romeike, 2014a). 



 

  8 

 

Orodja za učenje fizičnega računalništva vedno vključujejo uporabo senzorjev, aktuatorjev 
in računalnika. Glede na zahtevnost in dodatne možnosti, kot je modeliranje, ločimo orodja 
za učenje fizičnega računalništva v pet skupin, in sicer programabilne igrače (npr. Finch, 
BeeBot), programambilni kompleti (LEGO WeDo, LEGO Mindstorms), programambilne 
vhodno/izhodne naprave (PicoBoard), mikrokrmilnike (npr. Arduino) in mikroračunalnike 
(npr. Raspberry Pi, Intel Galilleo) (Przybylla, Romeike, 2014a). 

2.2.1 KLJUČNE KOMPETENCE FIZIČNEGA RAČUNALNIŠTVA 

Učenci prek koncepta fizičnega računalništva pridobijo kompetence, ki niso uporabne zgolj 
na področju računalništva, ampak tudi drugod v vsakdanjem življenju. V nadaljevanju 
bomo opisali ključne kompetence, ki jih učenci usvojijo s fizičnim računalništvom. 

Razumevanje računalniških sistemov – vsi objekti, ki so sestavljeni v sklopu fizičnega 
računalništva, vsebujejo tako strojno kot programsko opremo, katero izberejo in sestavijo 
učenci samostojno. Po potrebi lahko komponente tudi prilagajajo. S tem se učenci seznanijo 
z delovanjem računalniškega sistema in se v to poglobijo. Tako pridobijo kompetence 
razumevanja in prepoznavanja računalniških sistemov ne samo v šolstvu, ampak tudi v 
vsakdanjem življenju (Przybylla, Romeike, 2014a). 

Formuliranje problemov – učenci oblikujejo osnovno sposobnost natančnega formuliranja 
problemov, ki je prvi korak v procesu oblikovanja in ustvarjanja interaktivnih objektov. 
Učenci morajo dosledno opisati, kaj bi se moralo zgoditi, zato se osredotočijo na 
oblikovanje problema, ločeno od razmišljanja o možnih načinih reševanja problema 
(Przybylla, Romeike, 2014a). 

Organiziranje in analiziranje podatkov – učenci se soočijo z avtomatskim zbiranjem 
podatkov prek različnih senzorjev. Odčitani podatki izhajajo iz resničnega sveta in so 
odčitani s komponentami, ki so jih sami vgradili v svoj izdelek. Spoznajo osnove kodiranja 
in dekodiranja podatkov v računalniku, ki jih odčitamo prek senzorjev. Prav tako spoznajo 
z obdelavo pridobljena stanja in pošiljanje pripravljenih izhodnih stanj na aktuatorje 
(Przybylla, Romeike, 2014a). 

Algoritmično mišljenje – ključni element fizičnega računalništva. Učenci se naučijo na 
vsakem koraku podrobno opisati dogodke, ki se zgodijo. Naučijo se razvijati algoritme, ki 
omogočajo njihovim objektom komuniciranje z okoljem (Przybylla, Romeike, 2014a). 

Uspešnost in učinkovitost – učenci se naučijo, kako pomembna je uspešnost pri sestavi 
objektov. Nameščeni senzorji morajo takoj podati povratno informacijo, brez zakasnitve in 
brez prekinitve. Prav tako se naučijo, kako pomembno je, da izberejo pravilno vrsto 
senzorja (Przybylla, Romeike, 2014a). 

Fizično računalništvo ustvarja učno okolje tako, da od učencev zahteva pobudo in veliko 
stopnjo aktivnosti. Učencem postavlja visoke zahteve glede njihove sposobnosti 
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samoodločanja med učenjem in posledično aktivira različne čute. Pri sestavljanju objektov 
in sistemov uporabljajo učenci  svojo domišljijo in ustvarjalnost. Objekte, ki jih ustvarijo, 
lahko postavijo v katerokoli okolje, saj delujejo neodvisno od okolja, v katerem se nahajajo 
na začetku. Vse te karakteristike fizičnega računalništva kažejo, da so aktivnosti, ki 
temeljijo na fizičnem računalništvu, primerne za aktivacijo notranje motivacije pri učencih 
(Przybylla, Romeike, 2018). 

Fizično računalništvo zajema zasnovo, realizacijo in inštalacijo interakcijskih objektov. 
Učencem je tako omogočeno, da ustvarjajo konkretne, oprijemljive objekte, ki jih lahko 
postavimo v dejanski svet in so produkt njihove domišljije. Ta način učenja lahko 
uporabimo pri učenju računalništva, saj pri učencih spodbudimo zanimanje in ustvarimo 
motivacijo ter omogočimo dostop do različnih področij v ustvarjalnih učnih okoljih 
(Przybylla, Romeike, 2018).  

Nekateri učitelji uporabijo fizično računalništvo zgolj ob zaključku šolskega leta kot neke 
vrste zaključni projekt. Učenci morajo tako uporabiti usvojeno znanje  in izdelati konkreten 
projekt (Przybylla, Romeike, 2018). 

V sklopu naše raziskave bomo uporabili programombilne komplete LEGO Mindstorms 
EV3. Pogosto se v šolah uporabljajo v kontekstu projektnega učnega dela. Primere iz 
vsakdanjega življenja lahko tako učenci s pomočjo programiranja, testiranja in 
razhroščevanja prenesejo na robote. Učenci se učijo programiranja tako, da opazujejo 
izvajanje ukazov neposredno s krmiljenjem robota (gibanje, uporaba senzorjev ipd.) 
(Catlin, Woollard, 2014). 

 

2.3 SODOBNI PEDAGOŠKI PRISTOPI IN GIBANJE  
MAKERSTVA 

Običajen način učenja, kjer učenci sedijo v klopeh in poslušajo predavanje ex cathedra, se 
vse bolj označuje kot način, pri katerem učenci postanejo pasivni in znanja ne usvojijo tako, 
kot bi ga sicer lahko. Vse bolj se spodbujajo aktivni načini učenja, kjer učenci sodelujejo 
in tudi ustvarjajo ter pridobijo novo znanje. Sodobni pedagoški pristopi pri učenju in 
poučevanju temeljijo na aktivnem učenju, razvoju znanja in veščin učencev za 21. stoletje 
ter poglobljenem in celovitem razumevanju narave, kulture in sodobne tehnologije. 

Makerstvo je eden izmed modernih pristopov za poučevanje, saj omogoči učencem, da 
lahko udejanijo svoje ideje. Učenci lahko tako dobijo praktične izkušnje, ki jih povežejo z 
že naučenimi koncepti. Glavna značilnost makerstva je omogočiti prostor, kjer lahko učenci 
izumijo, ustvarijo oz. naredijo nove stvari oziroma objekte (Lynch,2017).  

Uporabo makerstva v učnem okolju lahko podkrepimo s spodnjimi razlogi (Lynch, 2017): 
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- Gradi vztrajnost, saj je neuspeh le lekcija, ne konec – veliko življenjskih lekcij se 
učenci naučijo v šoli, vendar na žalost ne dojamejo dejstva, da neuspeh ni dokončen 
poraz . Makerstvo učencem daje prostor, kjer se učijo tudi tega, da je neuspeh del 
učenega procesa vendar tako, da to učencem  ne jemlje poguma in volje. 

- Navdihuje za nadaljnje raziskovanje – bistvo šole in makerstva je, da v učencih 
spodbudi radovednost in zanimanje za učenje. Vsa vprašanja, ki jih učenci  
klasičnega pouka niso upali zastaviti, sedaj samostojno raziščejo v varnem okolju. 
Učitelji z vprašanji učence spodbudijo k raziskovanju in odkrivanju novega znanja 
z  orodji, ki jih imajo na voljo. 

- Spodbuja k ponovnemu razmisleku o konceptih – Makerstvo učencem skozi učenje 
pokaže, katero razmišljanje je bilo napačno, poleg tega jim ponudi priložnost, da 
razmislijo, kaj bi lahko naredili bolje. Pomembno je, da se naučijo, da je večina 
problemov lahko rešljiva na različne načine. 

- Uči osnovnega reševanja problemov – Makerstvo ponudi učencem pot, kako so 
lahko problemi rešljivi in jih spodbuja, da rešijo probleme na praktičen način, ki ni 
podan na  papirju. Nauči jih, kako izbrati pristope, graditi strategije in jih uporabiti 
za reševanje problemov, ki jih niso še srečali.  

- Pomaga učencem, da se osredotočijo – Učenci večkrat izgubijo motivacijo pri 
poslušanju učiteljev pri pouku. Makestvo jim omogoči, da se osredotočijo na eno 
samo idejo. Učencem si tako ni potrebno predstavljati, kako rešitev nastopi, dokler 
nimajo pred seboj ustreznih pripomočkov. Tako se lažje osredotočijo na 
razumevanje koncepta, saj vidijo, kaj se dejansko zgodi. 

- Spodbuja postavljanje vprašanj in reflektivno razmišljanje – Makerstvo učencem 
poda okolje, v katerem razvijajo radovednost, postavljajo vprašanja in reflektivno 
razmišljajo o raznih pristopih za doseganje ciljev. 

- Spodbuja izražanje, pogovor, sodelovanje – Makerstvo spodbuja komunikacijo 
oziroma pogovor med učenci med sodelovanjem pri iskanju in oblikovanju rešitve 
problema. Pomemben del je tudi, ko se učenci naučijo izraziti svoje misli tako, da 
spodbudijo sošolce h komunikaciji brez prekinjanja. 

- Omogoča povezati naučeno z realnim svetom – Učenci se med poukom večkrat   
pritožujejo, kako jim neko določeno podano znanje ne bo prišlo prav v nadaljnjem 
življenju. Makerstvo jim  demonstrira, zakaj je neko naučeno znanje uporabno tudi 
v vsakdanjem svetu. 

- Omogoča realizacijo idej in inovacij namesto memoriranja vsega – Makestvo 
spodbuja učenje na podlagi izkušnje, saj si tako učenci lažje zapomnijo stvari. Težje 
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si je zapomniti stvari, ki jih učenci ne vidijo v praksi oziroma ne poznajo njihovega 
načina uporabe v vsakdanjem svetu.  

- Omogoča učenje z razumevanjem – Izkušnje, ki jih učenci pridobijo s praktičnim 
delom, pomagajo prebroditi težave z abstraktnim razmišljanjem in jih zato  lažje 
razumejo. Npr. pri geometriji se učenci lažje naučijo formul za računanje, če jim jih 
predstavimo z modeli, katere količine oz. podatke potrebujemo za računanje. 

To je le nekaj značilnosti makerstva. Torej lahko tako vplivamo na lažje učenje in učenje 
iz izkušenj, ki se razlikuje od učenja s ponavljanjem.  

Ko vpeljujemo makerstvo v šolstvo moramo učencem zagotoviti prostor, kjer bodo imeli 
čas za razmišljanje, ustvarjanje, oblikovanje in gradnjo novih stvari. Poleg tega bodo tudi 
razmišljali o narejenih napakah, kako jih popravljali, izboljševali, testirali in izpopolnjevali, 
kar je ključnega pomena za gibanje makerstva. To pa še ne pomeni, da učitelji nimajo 
nobene vloge pri takšnem načinu poučevanja. Učitelji so voditelji in motivatorji, kar je zelo 
pomembna vloga v makestvu (»The Ultimate Guide to Bringing the Maker Movement to 
Your Classroom«, 2013).  

Sodobni pedagoški pristopi pri učenju in poučevanju temeljijo na aktivnem učenju, razvoju 
kompetenc in veščin učencev za 21. stoletje ter poglobljenem in celovitem razumevanju 
narave, kulture in sodobne tehnologije. Pri tem velikokrat prihaja do povezovanja vsebin 
različnih predmetov. Pri poučevanju programiranja prek izobraževalnih robotov, prihaja 
ravno preko fizičnega računalništva s pristopom makerstva do medpredmetnega 
povezovanja obveznega izbirnega predmeta Računalništvo z izbirnim predmetom Robotika 
v tehniki.  

Učni načrt za izbirni predmet Robotika v tehniki navaja, da se predmet navezuje na vsebine 
predmetov Naravoslovje in tehnika, Tehnika in tehnologija, Fizika, Matematika in 
Računalništvo. Na vsebine računalništva se navezuje na področju uporabe računalnika in 
programiranja, saj je eden izmed učnih ciljev predmeta  uporaba računalnika za krmiljenje 
smeri gibanja mehanskega sistema in njegovo  programiranje. Že omenjen učni načrt 
temelji na učni teoriji konstrukcionizma, saj svetuje, naj učitelj pomaga učencem le, v 
kolikor se izkaže, da učenčeva rešitev ni primerna. Na tak način učitelj spodbuja učenje 
prek lastnih izkušenj (Kocjančič, Hajdinjak, Karner, 2002).  

Sodoben učni pristop, ki ga bomo uporabili pri izvajanju delavnic, temelji na gibanju 
makerstva. Gibanje temelji na učni teoriji konstruktivizma in konstrukcionizma 
(»Markerspace for education.«, b.d.). Ustvarjanje objektov, ne glede na to, ali učenci 
sestavljajo računalnik z uporabo Raspberry Pi, ali sestavljajo video z uporabo animacije 
»stop motion«, ali s Scratchem upravljajo Arduino Uno, vsi imajo v svojem jedru 
konstruktivizem. 
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2.4 KONSTRUKCIONIZEM 

Konstrukcionistično teorijo učenja je Seymour Papert predstavil leta 1980 v svojem delu z 
naslovom Mindstorms; Children Computers and Powerful Ideas (Papert, 1980; Flores, 
2016). V preteklosti se v šolstvu  ta teorija učenja ni ravno pogosto uporabljala. Postala je 
popularna šele zadnje desetletje v času, ko se na nacionalnem nivoju prenavljajo 
računalniški kurikuli v različnih državah po svetu.  

Konstrukcionizem po Papertu, poimenoval ga je tudi učenje skozi prakso (angl. learning 
by doing), je teorija učenja, pri kateri učenci z aktivnim delom, konstrukcijami v fizičnem 
svetu in znanjem, ki so ga pridobili v preteklosti, usvojijo novo odkrito znanje (Papert in 
Harel, 1991). Učenci  tako konsturirajo svoje znanje z različnih področjih skozi 
poizvedovanje, raziskovanje in ustvarjalnost. Konstrukcionistično teorijo učenja tako lahko 
povežemo z gibanjem »makerstva«, saj je za oba značilno, da učenci spoznavajo novo 
znanje prek konstrukcij v realnem svetu (Flores, 2016). 

Papert je konstruikcionistično teorijo zasnoval na Piagetovem konstruktivizmu. Oba 
avtorja, Paperta in Piageta, uvrščamo med konstruktiviste. Oba vidita učence kot aktivne 
deležnike v procesu učenja in poučevanja, ki aktivno gradijo lastne miselne strukture na 
podlagi raziskovanja, poskušanja in izkušenj iz resničnih življenjskih situacij. Menita, da 
sta znanje in svet okrog nas zgrajena in preurejena skozi osebno izkušnjo. Skupno jima je 
tudi, da sta razvijalca, saj si delita idejo o gradnji oz. razvoju lastnega znanja. Cilj 
kognitivne rasti je, da učenci razširijo trenutno znanje o svetu in poglobijo razumevanje 
sebe in sveta okrog njih (Ackermann, 2001).  

Tako Papert kot Piaget sta definirala inteligenco kot adaptacijo znanja ali zmožnost 
ohranjanja ravnovesja med stabilnostjo in spremembami, zaprtjem in odprtostjo, 
kontinuiteto in raznolikostjo. Piagetova teorija navaja, da se učenci postopoma ločijo od 
konkretnega sveta in postopoma postanejo sposobni miselno manipulirati s simbolnimi 
objekti. Papertovo mnenje se na tem mestu razlikuje od Piageotvega, saj poudarja, da biti 
inteligenten pomeni biti povezan in občutljiv na spremembe v okolju. Poleg tega poudarja, 
da je »potapljanje« in povezovanje s situacijami ključnega pomena za celostno 
razumevanje le-teh. Vsekakor ni rešitev opazovanje situacije iz razdalje (Ackermann, 
2001).  

Piaget in Papert se razlikujeta tudi v tipu otroka, ki predstavlja konstrukt znanja. Piagetov 
otrok je mladi znanstvenik, katerega namen je zagotoviti stabilnost in red v konstantno 
spreminjajočem se svetu. Je notranje motiviran, radoveden in neodvisen osebek. Njegov 
cilj ni raziskovanje, ampak veselje, ko naredi korak nazaj in si izdela načrt dela in druga 
uporabna orodja za boljše obvladovanje in nadzor nad raziskovanjem. Papertov otrok se 
tudi uči iz osebnih izkušenj, ki jih pridobi z raziskovanjem, v katerem uživa, vendar se z 
razliko od Piagetovega otroka spoprime z dano situacijo. Različnim konkretnim situacijam 
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se ne umika kot Pigaetov otrok, ampak se vanje vključuje in pridobiva novo znanje 
(Ackermann, 2001). 

Papert poudarja, da je pomembno, da učenci novo odkrito znanje povežejo s predznanjem, 
ki že ga imajo. Le  tako  bodo lahko novo znanje uporabiti v že znanih situacijah. Naloga 
učiteljev pri učni teoriji konstrukcionizma je, da učencu prek namigov, opornih točk ipd. 
nudijo oporo. V nobenem primeru učencu ne smejo povedati rešitve. Pri programiranju se 
ta način poučevanja kaže tako, da učitelj učencem poda namige, kako lahko poskusi 
izboljšati program ali namigne, kje bi bila lahko napaka v programski kodi, ki je razlog 
nepravilnega delovanja programa. Učenci morajo razumeti delovanje programa, s katerim 
se ukvarjajo, saj bodo le  tako  lahko učinkoviti pri učenju (Papert, 1980). 

Papert verjame, da bodo učenci bolj udeleženi pri svojem učenju, če bodo konstruirali 
nekaj, kar lahko tudi drugi vidijo in jim lahko to tudi predstavijo,  kar lahko kritizirajo in 
mogoče tudi uporabijo v vsakdanjem življenju. S konstrukcijo se učenci srečajo s 
kompleksnimi problemi in  se bodo tako potrudili, da bodo problem rešili, saj so zaradi 
konstruiranja močno motivirani (Papert, 1980). 

Konstrukcija konkretnega objekta poteka preko aktivnosti, ki vsebujejo uporabo 
pripomočkov, s katerimi učitelji ustvarijo pogoje za ustvarjanje, prek katerih učenci svoje 
znanje nadgrajujejo z novimi spoznanji. Učitelji pri konstrukcionistični teoriji učenja 
nastopajo kot moderatorji v ozadju in  le spremljajo učence pri njihovem delu, namesto da 
bi jim dali eksplicitna navodila, s katerimi bi dosegli cilj (David, 2016).  

Zadnja leta se  v osnovne šole vpeljuje več  učenja računalništva. Učitelji tako uporabijo 
konstrukcionistično teorijo učenja in jo skupaj z izobraževalnimi roboti uvedejo v pouk. 
Izobraževalni roboti so fleksibilni za učenje računalništva, saj omogočajo priložnosti za 
oblikovanje in konstrukcijo tudi v omejenem času, kot so šolske ure (Alimisis in Kynigos, 
2009).  

Konstrukcija in upravljanje sta prvi dve močni ideji pri uporabi računalniških medijev za 
učenje. Z uporabo robotike je omogočen prehod iz uporabe črnih škatel (angl. black box) 
pri pouku, ki so bili programirani v naprej sestavljene robote, v uporabo belih škatle (angl. 
white box), ki predstavljajo komponente za sestavljanje robotov, ki jih nato učenci sestavijo 
in programirajo (Alimisis in Kynigos, 2009). Pri računalništvu in izobraževalnih robotih se 
konstrukcionizem kaže tako, da je v ospredje postavljeno delo (učenci sestavijo robota, 
programirajo) in razmišljanje (kako najbolj optimalno sestaviti robota, kako ga najbolje 
programirati).  

Nadzor oziroma upravljanje, programiranje robotov je  sestavni del konstrukcionizma. 
Predlagamo, da je nadzor nad roboti mogoče razumeti kot sestavni del konstruktivističnega 
ukvarjanja z robotiko in da se lahko na podlagi naprav in nastavitev, kjer je nadzor zasnovan 
kot zanimiv, učenci naučijo iz povratnih informacij, ki jih dobijo od svojih dejavnosti in 
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namenov nadzora robote ali njihovo okolje, in vrste predstavitev, ki so jim na voljo za 
nadzor (Alimisis in Kynigos, 2009). 

 

2.5 SPREMEMBE PRI UČENJU RAČUNALNIŠTVA V 
SLOVENIJI IN SODOBNI KURIKULI 

Učenje računalništva in programiranje je pomembno za vse učence in ne le za tiste, ki si 
želijo svojo pot nadaljevati na tem področju kot računalniški inženirji ali znanstveniki. 
Sodobni pristopi poučevanja računalništva spodbujajo učence k razvijanju veščine 
računalniškega in kritičnega mišljenja. Slednji so pomembni za pripravo učencev na bližnjo 
prihodnost ne glede na njihovo študijsko ali poklicno  področje  (Mannila idr., 2014). 

2.5.1 POUČEVANJE RAČUNALNIŠTVA V SLOVENIJI 
 
 
Poučevanje računalništva v Sloveniji se je začelo relativno zgodaj, saj se je v srednje šole 
uvedlo že leta 1971 s projektom Uvajanje računalniške pismenosti v srednje šole. Predmet 
so takrat poučevali v drugem, tretjem in četrtem letniku. Glede na takratni čas je bil pouk 
pretežno teoretičen, vendar s poudarkom na algoritmih in programskih jezikih. S projektom 
RAČEK (Računalniška eksplozija) na začetku leta 1988 se je nadaljevalo delo na področju 
izobraževanja in usposabljanja pedagoških delavcev in opremljanju šol s programsko in 
strojno opremo. V šolskem letu 1990/1991 se je v vse štiriletne srednje šole uvedel obvezni 
predmet Računalništvo in informatika. S projektom PETRA leta 1989 se je prvič začelo 
uvajati uporabo računalnikov v osnovne šole, in sicer pri pouku slovenščine, likovne in 
tehnične vzgoje (Krapež, Rajkovič, Batagelj, Wechtersbach, 2001).  
 
Računalništvo kot predmet, ki je bil namenjen učencem, se je v osnovne šole vpeljal z 
uvedbo devetletne osnovne šole kot obvezni izbirni predmet (Krapež, Rajkovič, Batagelj, 
Wechtersbach, 2001). Trenutno veljavni učni načrt za poučevanje računalništva v tretjem 
vzgojno-izobraževalnem obdobju (VIO) je učni načrt za obvezni izbirni predmet 
Računalništvo, ki je sestavljen iz treh različnih izbirnih predmetov, in sicer Urejanje 
besedil (UBE), Multimedija (MME) in Računalniška omrežja (ROM). Poudarek vseh treh 
je na uporabi računalniških orodij v  vsakdanjem življenju in ne na spoznavanju  
programiranja, računalniškega mišljenja in algoritmičnega načina razmišljanja. Slednje je 
v učnem načrtu opredeljeno kot dodatna vsebina, katere učitelji običajno ne vključujejo v 
pouk (Batagelj idr., 2002). Kot razloge za ne vključevanja so učitelji najpogosteje navedli 
pomanjkanje časa in nezainteresiranost učencev. Poleg tega so razlogi tudi neustrezno 
oziroma pomanjkljivo znanje učiteljev in dosledno sledenje obveznim vsebinam iz učnega 
načrta (Kopić, 2015). 
 



 

  15 

 

Trenutno lahko računalništvo poučuje v osnovni šoli vsak, ki je zaključil študijski program, 
ki je povezan z računalništvom ali informatiko. Tudi npr. nekdo, ki je zaključil študijski 
program poslovne informatike (Brodnik, 2017). Vsekakor je trenutno na voljo premalo 
število učiteljev računalništva, da bi lahko naredili korenito spremembo v učnem načrtu 
oziroma v izobraževanju in uvedli računalništvo kot obvezni predmet v izobraževanju že v 
prve razrede osnovnih šol (Brodnik, 2017).  
 
Snovalci učnih načrtov se zavedajo, da so trenutni učni načrti za obvezni izbirni predmet 
pomanjkljivi in so potrebne spremembe na različnih vsebinskih področjih. Korak naprej so 
naredili s šolskim letom 2014/2015, ko se je vpeljal v šole neobvezni izbirni predmet 
Računalništvo za učence drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Predmet temelji na 
seznanjanju učencev s temeljnimi računalniškimi koncepti, procesi, tehnikami in metodami 
za reševanje problemov in razvijanje algoritmičnega načina razmišljanja. Poleg že naštetih 
ciljev predmet spodbuja tudi spoznavanje omejitev računalniških tehnologij, seznanja 
učence z abstrakcijo oziroma poenostavljanjem in spodbuja tudi razvoj računalniškega 
mišljenja, saj je namen predmeta pri učencih razvijati strategije in načine razmišljanja za 
reševanje računalniških problemov in razumevanje računalniških konceptov na način, ki je 
neodvisen od tehnologije, zato so pridobljena znanja trajnejša (Krajnc idr., 2013). 
 
Učni načrt obveznega izbirnega predmeta Računalništvo tako ostaja še vedno brez 
sprememb, čeprav bi bila korenita prenova zelo dobrodošla. Kot smo omenili, je v srednji 
šoli predmet Informatika obvezen. Ker je predmet Računalništvo v osnovni šoli zgolj 
izbirni predmet, se dijaki  vključujejo v srednješolski predmet Informatika tako, da imajo 
različno predznanje (Brodnik, Tomazin, 2007). Glede na raziskave se za obvezni predmet 
Računalništvo v zadnjih letih odloči zgolj 18% učencev. Ta podatek je zaskrbljujoč in kaže 
na potrebo po prenovi učnega načrta (Brodnik, 2017). Predvidevamo lahko, da se za 
omenjeni izbirni predmet odloči manj učencev, saj so vsebine in kompetence, ki se nanašajo 
na uporabo tehnologij in jih ta predmet razvija pri učencih, potrebne za vključitev učencev 
in aktivno sodelovanje že prej. Posledično jih učitelji v nekaterih osnovnih šolah skušajo 
razviti pri drugih premetih že v prvi polovici osnovne šole. Pri omenjenem predmetu je 
možno poleg učenja uporabe računalniških orodij v vsakdanjem življenju vpeljati tudi 
učenje programiranja, ki je v trenutnem učnem načrtu umeščen v razdelek dodatne vsebine 
(Batagelj idr., 2002).  
 
Posodobitev ali korenito spremembo obstoječega kurikula v Sloveniji bi lahko opravili 
tako, da bi se zgledovali po državah, ki so že vpeljale učenje računalništva v obveznem 
osnovnošolskem kurikulu. Takšen primer je dobro dodelan ACM K12 kurikulum, ki ga je 
možno nekoliko prilagodili glede na naše potrebe (Brodnik, Tomazin, 2007). V 
nadaljevanju bomo predstavili napredni britanski kurikulum za računalništvo ter 
mednarodno znani ACM K12 kurikulum za računalništvo. 
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2.5.2 KURIKULUM ZA RAČUNALNIŠTVO VELIKE BRITANIJE 
 

Dober primer posodobljenega kurikula je britanski kurikulum, kjer so pri vseh predmetih 
vpeljali razvoj računalniškega mišljenja skozi posamezne vsebinske sklope in aktivnosti, 
pri predmetu Računalništvo in informacijska tehnologija (angl. Computer science and 
information technology) pa so se osredotočili na tri pomembnejša področja - računalništvo, 
informacijska tehnologija in digitalna pismenost. Cilji, ki se nanašajo na področje 
računalništva, temeljijo na razumevanju algoritmov, pisanju programov in razhroščevanju. 
Postopoma se učenci zaradi potreb, ki izhajajo iz konstrukcije in krmiljenja robota, srečajo 
tudi z osnovnimi programerskimi koncepti, kot so pogojni stavek, zanka in spremenljivka 
(»A curriculum framework for Computer Science and Information Technology«, 2012), 
(»New Curriculum«, b. d.).  

Učni cilji predmeta Računalništvo (angl. Computing) so naslednji (»Department for 
education«, 2013a in 2013b): 

- Učenci razumejo in znajo uporabiti temeljne računalniške principe in koncepte, 
vključno z abstrakcijo, logiko, algoritmi in predstavitvijo podatkov. 

- Učenci znajo z vidika računalništva analizirati problem ter imajo izkušnje s 
pisanjem programov za rešitev danih problemov. 

- Učenci znajo ustrezno uporabljati informacijsko tehnologijo, tudi nove, zanje  še 
neodkrite tehnike za reševanje problemov.  

- Ob koncu izobraževanja znajo odgovorno, kompetentno in ustvarjalno uporabiti 
informacijsko tehnologijo za reševanje problemov. 

Obravnavana vsebina pri predmetu Računalništvo je razdeljeno v štiri obdobja glede na 
starost otrok. Poimenovali so jih »key stages« (Berry, 2013), kar bomo prevedli v  ključna 
obdobja oz. stopnje. 

Prvo obdobje traja od petega do sedmega leta. Učenci v tem obdobju spoznajo in razumejo, 
kaj so algoritmi, znajo ustvariti in popraviti preproste programe, znajo logično predvideti 
delovanje preprostega programa. Prav tako spoznajo področja uporabe informacijskih 
tehnologij in jo znajo varno in odgovorno uporabljati v vsakdanjem življenju (Berry, 2013). 

Drugo obdobje traja od sedmega do enajstega leta. Učenci v tem obdobju že znajo 
načrtovati, pisati in spreminjati programe, s katerimi dosežejo konkretne cilje. Tukaj se 
vključujejo tudi upravljanje in krmiljenje fizičnih sistemov (npr. robotov). Poleg tega se s 
področja programiranja naučijo uporabe zaporedja ukazov, vejitve in zanke ter uporabe 
spremenljivk v programih. Poleg teh kompetenc pridobijo znanje s področja računalniških 
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omrežij, znajo uporabiti različne programske opreme na različnih napravah in znajo varno 
uporabljati svetovni splet (Berry, 2013). 

Tretje obdobje traja od enajstega do štirinajstega leta. V tem obdobju znajo učenci 
oblikovati, uporabljati in evalvirati računalniške abstrakcije, ki prikazujejo obnašanje in 
stanja resničnih problemov in fizičnih sistemov. Znajo razumeti ključne algoritme, ki 
vključujejo  računalniško mišljenje in logično sklepanje. Znajo uporabiti vsaj dva različna 
programska jezika za reševanje problemov in programiranje. Razumejo Boolovo logiko, 
dvojiški sistem in preproste računske operacije z njim. Razumejo delovanje programske in 
strojne računalniške opreme in poznajo povezavo med posameznimi komponentami 
(Kemp, 2014).  

Četrto obdobje traja od štirinajstega leta dalje in nastopi že v srednji šoli ter kasneje na 
višješolskem izobraževanju (Kemp, 2014). 

Pri reformi starega učnega načrta je bilo potrebno upoštevati kar nekaj dejavnikov. 
Upoštevati je bilo potrebno, kakšen bo odziv,  kako bo po novem v učni načrt vključeno 
računalniško opismenjevanje in na zadnje še, kakšna je usposobljenost učiteljev za 
poučevanje vsebin novega učnega načrta. Po uvedbi je bilo tako potrebno postaviti temeljit 
program za usposabljanje učiteljev, saj so bili večkrat prestrašeni, preobremenjeni ali so se 
celo bali, da bodo učenci o novem predmetu vedeli več kot oni (Computer Science: A 
curriculum for schools, 2012).  

V sklopu posodobitev so bile narejene številne raziskave, v katerih so ugotavljali, kako so 
učitelji sprejemali novosti, kako so se lotili dela ter kakšni so bili njihovi rezultati. Rezultati 
kažejo, da so učitelji vedno iskali načine, kako se z izzivi spopasti najbolj učinkovito in 
smiselno. Sentance in Csizmadia (2017) sta v eni izmed raziskav ugotovila, da so učitelji 
izoblikovali 5 strategij, in sicer aktivnosti brez računalnika, kontekstualizacija nalog, 
sodelovalno učenje, razvijanje računalniškega razmišljanja in postopno programiranje. 
Raziskava kaže predvsem, kako so se učitelji lotili novosti in kakšne strategije so pri tem 
uporabili. Rezultati kažejo, da so bile vse novosti učiteljem velik izziv  (Sentance, 
Csizmadia, 2017). 

 

2.5.3 ACM K12 KURIKULUM ZA RAČUNALNIŠTVO 

ACM K12 CS (SKLIC na spletno stran) kurikulum je nastal kot plod  medsebojnega 
sodelovanja organizacij ACM (Association for a Computer Machinery), Code.org, CSTA 
(Computer Science Teachers Association), Cyber Innovation Center in  nacionalne pobude 
za matematiko in znanost. Namen le-tega je razvoj konceptualnih smernic za izboljšanje 
izobraževanja računalništva v šolah. V ACM K12 CS so računalniške vsebine od vrtca do 
konca srednje šole (Computer Science Standards, 2017). 



 

  18 

 

CSTA (Computer Science Teachers Association) so v dokumentu leta 2017 predstavili 
standarde znanj in učne cilje za izpopolnitev celotnega izobraževalnega kurikuluma K-12. 
Menijo, da morajo učenci dobro poznati koncepte in principe računalništva, saj bodo le 
tako lahko  pripravljeni na svojo kariero v 21. stoletju. Navedli so štiri standarde, ki so 
osnova za popoln učni načrt računalništva in umestitev učnega načrta na ravni K-12. 
Postavljeni standardi so sledeči (K-12 Computer Science Standards, 2017): 

- Že na ravni osnovne šole se mora učencem predstaviti osnovne koncepte 
računalništva. 

- Postaviti računalništvo na ravni srednjih šol tako, da se povezujejo znanja iz 
računalništva, matematike in naravoslovja. 

- Šole naj omogočijo dodatno učenje računalništva za zainteresirane učence v obliki 
tečajev, ki omogočajo učencem poglobljeno učenje računalništva. 

- Omogočiti učenje konceptov računalništva vsem učencem. 

Učenje računalništva so razdelili v pet različnih skupin oziroma nivojev, in sicer 1A, 1B, 
2, 3A, ki so namenjeni vsem učencem v sklopu izobraževanja, in nivo 3B, ki je namenjen 
učencem, ki želijo nadaljevati s študijem računalništva na nivoju fakultete. Standarde 
znanja za vsak nivo posebej so določili na podlagi kombinacije konceptov in izkušenj pri 
poučevanju le-teh (K-12 Computer Science Standards, 2017). V nadaljevanju bomo opisali 
ključne kompetence, ki jih učenec pridobi za vsak nivo posebej. 

Nivo 1A vključuje učence, stare med pet in sedem let. Učenci na tem nivoju poznajo in 
znajo opisati osnovno strojno opremo, znajo uporabljati različno programsko opremo in 
razumejo, da imajo uporabniki različne potrebe in želje pri uporabi le-te. Znajo ustvariti 
algoritme za reševanje vsakdanjih problemov, jih popravljati, najti napake pri delovanju 
algoritma in znajo uporabljati preproste zanke pri sestavljanju algoritma (K-12 Computer 
Science Standards, 2017). 

Nivo 1B vključuje učence, stare med osem in enajst. Učenci  na tem  nivoju znajo opisati, 
kako deluje strojna in programska oprema pri reševanju problemov. Za rešitev enega 
problema predstavijo več različnih algoritmov in se znajo odločiti, kateri izmed predlaganih 
je najbolj optimalen. Naučijo se testirati napisane algoritme in znajo na podlagi tega  
spremeniti in popraviti algoritem. Razumejo tudi uporabo spremenljivk in shranjevanje 
vrednosti v njih (K-12 Computer Science Standards, 2017). 

Nivo 2 vključuje učence, stare med enajst in štirinajst let. Učenci na tem nivoju pridobijo 
kompetence pri iskanju in odpravljanju napake z računalniki in komponentami. Znajo 
uporabiti diagrame poteka ali psevdokode za reševanje kompleksnih težav. Oblikujejo in 
razvijajo programe, ki vključujejo ugnezdene zanke in sestavljene pogoje. Probleme znajo 
razdeliti na več različnih delov, da si poenostavijo reševanje le-teh (K-12 Computer Science 
Standards, 2017). 
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Nivo 3A vključuje učence med štirinajstim in šestnajstim letom. Učenci znajo na tem 
nivoju  primerjati stopnjo abstrakcije in interakcije med programsko, aplikacijsko in strojno 
opremo. Na podlagi svojega predznanja znajo ustvariti prototipe, ki uporabljajo algoritme 
za reševanje problemov. Znajo oblikovati in napisati programe, ki so splošno veljavni z 
vključevanjem povratnih informacij uporabnikov (K-12 Computer Science Standards, 
2017). 

Vpeljava računalništva v K-12 je dolgoročen proces, opredelitev trdnega okvira konceptov 
in praks je le prvi korak. Vpeljava izobraževanja računalništva v šolstvo zahteva nove učne 
načrte, razvijanje tečajev, tehnično infrastrukturo ter sodelovanje skupnosti in neformalnih 
izobraževalnih organizacij. Za poučevanje tečajev morajo biti pripravljeni tudi učitelji iz 
različnih okolij. Težava se kaže tudi v  pomanjkanju kompetentnih učiteljev za poučevanje 
novih veščin (Alano idr., 2016). 

Z napredkom tehnologije se je tudi v ZDA pojavila potreba po izobraževanju računalništva 
in s tem programiranja že v osnovni šoli. Večina šol v ZDA nima v svojem predmetniku 
predmeta, ki bi temeljil na poučevanju računalništva in programiranja. Prav tako učenci 
nimajo  na voljo tečaja računalništva. Večina učencev mora tako na prve stike z 
računalništvom in programiranjem čakati do srednje šole. Američani poudarjajo, da je 
učenje računalništva ena izmed osnovnih veščin kakor  pisanje, branje in računanje. 
Menijo, da učenci znanja računalništva ne bodo potrebovali  zgolj, v kolikor se bodo 
odločili za študij, ki temelji na področju znanosti, inženirstvu, tehnologiji in matematiki, 
ampak tudi na drugih področjih  (Alano idr., 2016). 

Spremembe tako v tujini kot v slovenskih osnovnih šolah kažejo, da se pri učencih spodbuja 
razvijanje različnih kompetenc, znanja in veščin, predvsem pa večkrat zasledimo, da je 
močno poudarjen razvoj računalniškega mišljenja.  
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3 EMPIRIČNI DEL 
 
V tem razdelku  bomo opisali in predstavili potek delavnice za prve korake v programiranje, 
opisali bomo učno okolje, primerno za izvajanje delavnice in navedli potrebno opremo in 
material za njeno izvajanje. Nadaljevali bomo z opisom učnega pripomočka LEGO 
Mindstorms in pripravljenih poligonov. Opisali bomo raziskavo, ki smo jo izvedli, 
predstavili raziskovalna vprašanja ter metodo in raziskovalni pristop, ki smo ga uporabili 
pri raziskavi. Za konec poglavja bomo analizirali anketni vprašalnik in predstavili odgovore 
na raziskovalna vprašanja. 
 
 
3.1 DELAVNICA ZA PRVE KORAKE V 

PROGRAMIRANJE 
 
V sklopu magistrskega dela smo pripravili in izvedli dve delavnici za učenje prvih korakov 
v programiranje oziroma za prve korake v programiranje. Namenjeni sta bili učencem, ki 
so se s programiranjem srečali le bežno ali se sploh niso. V ta namen smo pripravili 
aktivnosti, ki temeljijo na konstrukcionistični učni teoriji in na sodobnih učnih pristopih, ki 
zajemajo gibanje »makerstva« in fizično računalništvo. Za namen delavnic smo oblikovali 
poligone, ki prestavljajo prostor za premikanje robotov. Podrobnejši opis poligonov bomo 
predstavili v nadaljevanju. Aktivnosti so potekale v določenem vrstnem redu. Učenci 
najprej sestavijo robota. S programsko kodo  nato upravljajo motorje in senzorje na robotu. 
Robota so krmilili tako, da se je premikal od polja za začetek do končnega polja danega 
poligona. Poligoni vsebujejo različne ovire. Robota morajo učenci programirati tako, da se 
bo s pomočjo senzorjev izmikal oziroma premagoval ovire. Posledično učenci spoznavajo 
in se učijo programiranja: ukazov za premikanje, branje vrednosti senzorjev, zank, 
pogojnih stavkov in razhroščevanja.  

Pred izdelavo poligonov smo poiskali ustrezen učni pripomoček oz. komplet, ki učencem 
omogoča, da enostavno sestavijo robota in ga krmilijo. Ker je bil naš glavni cilj učence 
naučiti osnov programiranja smo iskali učni pripomoček, ki ima naslednje lastnosti: 

- je enostaven za uporabo,  
- pri sestavljanju robota je majhna možnost, da bi učenci narobe priklopili motorje in 

senzorje, 
- sestavljanje robotov temelji na principu priklopi in uporabi (angl. Plug and play), 

tako učencev ni potrebno obremenjevati s povezovanjem žičk na pravi pin na 
krmilniku in podobnih zadev, 

- učencem ni potrebno poznavanje podrobnosti delovanja vhodno-izhodnih enot 
(motorji in senzorji) in elektronike ampak zgolj vrste podatkov, ki jih vhodno-
izhodne enote preberejo oziroma uporabijo, saj smo želeli, da bo poudarek 
aktivnosti na programiranju, 
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- pri učencih spodbudi višjo stopnjo motivacije kot običajen pouk in 
- je razširjen v slovenskih šolah. 

Eden takih pripomočkov za poučevanje fizičnega računalništva, ki zadostuje zgornjim 
lastnostim, je programabilni komplet LEGO Mindstorms. Zato smo se odločili, da bomo za 
naše delavnice učenja uvodnega programiranja uporabili ta komplet. 

3.1.1 OPIS UČNEGA OKOLJA 
 
Delavnice smo izvajali v učilnici brez miz in stolov. Načeloma bi lahko delavnico izvajali 
v kakršnem koli praznem prostoru, ki omogoča gibanje učencev in postavitev poligonov 
(npr. telovadnica, ipd.). Izdelane poligone smo postavili na tla, da smo preprečili možnost 
fizičnega poškodovanja oziroma uničenja robota. V učilnici smo določili več učnih postaj, 
ki so bile med seboj ustrezno oddaljene,  da so se lahko učenci nemoteno gibali in delali na 
svoji postaji. 
 
Nato smo učencem pripravili material za sestavljanje točno določenega robota glede na 
dani načrt (Seshan, b.d.). Učence smo naključno razdelili v pare. Vsak par je dobil en 
komplet LEGO Mindstorms in je delal na eni izmed postaj. Učenci so po navodilih sestavili 
robota. Nato smo jih tudi spodbudili, da so sestavljenega robota samostojno nadgradili, saj 
smo želeli spodbuditi njihovo ustvarjalnost. Poleg materiala za robote smo učencem 
razdelili tudi tablične računalnike. Učenci so na tabličnem računalniku sestavili 
programsko kodo za premikanje robotov.  
 
Učitelj je med delavnico opazoval in spremljal delo učencev ter po potrebi priskočil na 
pomoč zgolj s kakšnim namigom in usmeritvijo.  
 
3.1.2 POTREBNA OPREMA IN MATERIAL ZA IZVEDBO 

DELAVNICE 
 
Za izvedbo delavnic smo uporabili tri komplete LEGO Mindstorms, baterije tipa AA, ki 
napajajo mikroračunalniški krmilnik in tri tablične računalnike. Tablične računalnike bi 
lahko zamenjali tudi z namiznimi računalniki, vendar bi morali posledično delavnico 
izvajati v računalniški učilnici, kjer pa je premalo prostora. Z uporabo tabličnih 
računalnikov nismo bili vezani na učilnico in učenci so  svoje robote lažje povezali s tablico 
prek vmesnika Bluetooth.  
 
Poligone smo izdelali samostojno. Za sestavo poligonov smo potrebovali različen material, 
iz katerega se lahko izdela ovire (npr. leseni kosi, škatlice zdravil ipd.), različne barvne 
liste, šeleshamer. Med izdelavo smo uporabljali pripomočke, kot so škarje, barvice, lepilo 
in podobno za izdelavo poligonov.  
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Z vidika stroškov, v kolikor predpostavimo, da ne razpolagamo z ničemer, kar smo zgoraj 
našteli,  lahko ocenimo materialne stroške na vrednost približno 1500 EUR. V ocenjeno 
vrednost so zajeti trije programabilni kompleti LEGO Mindstorms EV3 in trije tablični 
računalniki srednjega razreda. Dodaten strošek lahko predstavlja nabava materialov za 
izdelavo poligonov. V našem primeru smo morali nabaviti zgolj komplete LEGO 
Mindstorms EV3 in šeleshamer za izdelavo poligonov. Tablične računalnike smo že imeli, 
za pripravo ovir in poligonov pa smo uporabili odslužene škatlice in dele lesa.  
 
S ciljem, da bi olajšali organizacijo dela, smo učencem pripravili tudi izročke, ki vsebujejo 
navodila glede priklopov motorjev in senzorjev na enoto EV3 (npr. priloga 3).   
 
3.1.3 POTREBNO ZNANJE UČITELJEV IN PREDZNANJE UČENCEV 
 
Učitelji oziroma izvajalci tekom so delavnice prisotni v vlogi moderatorja. Učitelji učence 
opazujejo in jim nudijo oporo v obliki namigov, opornih točk in podobnih primerov. V 
nobenem primeru ne smejo učencem podati rešitve problema. Za učitelje oziroma izvajalce 
je priporočljiva izobrazba računalniške ali tehnične smeri. Znati morajo programirati in vsaj 
osnovno poznati tudi LEGO EV3 Programmer. Poleg znanja  programiranja morajo imeti 
vsaj osnovno znanje robotike. Osnovno znanje zadostuje, ker je komplet LEGO 
Mindstorms na principu »plug & play« in posledično učni proces poteka tekoče, saj je 
majhna možnost, da učenci na področju robotike naredijo kaj narobe. Učenci sami 
popravijo ali izboljšajo obstoječo kodo. Lahko jim tudi namignejo, kje bi lahko bila napaka 
v programski kodi, vendar v nobenem primeru ne smejo učencem povedati, kako jo 
odpraviti.  
Predznanje učencem ni zahtevano, saj so delavnice pripravljene na predpostavki, da učenci 
nimajo predznanja iz programiranja. 
 
3.1.4 LEGO MINDSTORMS 

Začetek in razvoj LEGO Mindstrorms sega v leto 1980, ko je podjetje LEGO sklenilo 
sodelovanje z laboratorjim MIT Media in tako razvilo LEGO Mindstorms. Njihov prvi 
mikroračunalniški krmilnik (angl. brick) je bilo možno programirati z Logo programskim 
jezikom. Skupaj sta LEGO in MIT Media začela razvijati programabilni računalnik (angl. 
brick), s katerim sta postavila novo »linijo izdelkov« za  izobraževanje otrok, LEGO 
creations (The Short History of LEGO Mindstorms, b.d.). 

Prva verzija LEGO Mindstorms RCX (Robotic Command eXplorers) je bila predstavljena 
leta 1998. Programirati ga je bilo mogoče z uporabo RCX kode ali z ROBOLAB 
programskega jezika, ki je temeljil na programskemu okolju LabVIEW (The Short History 
of LEGO Mindstorms, b.d.). Komplet je vseboval zgolj dva motorja, dva senzorja na dotik 
in senzor osvetljenosti (Mindstorms RCX, b.d.).  
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Druga verzija LEGO Mindstorms NXT je bila predstavljena leta 2006. Komplet je bil 
sestavljen iz treh servo motorjev in štirih senzorjev, in sicer osvetljenosti, zvoka, razdalje 
in dotika. Avgusta leta 2009 je bila predstavljena verzija NXT 2.0, ki je posodobitev 
obstoječe verzije NXT. Poleg že obstoječih komponent je imela še dodaten senzor dotika 
in novi senzor za zaznavanje barv (The Short History of LEGO Mindstorms, b.d.).  

Tretja verzija LEGO Mindstorms EV3 in trenutno zadnja je bila predstavljena leta 2013 
(The Short History of LEGO Mindstorms, b.d.). To verzijo smo uporabili pri snovanju 
delavnic, zato bomo komplet opisali v naslednjem razdelku.  

V spodnji tabeli je prestavljena primerjava zmogljivosti vseh treh verzij LEGO Mindstorms 
(Comparing the NXT and EV3 bricks, 2013) (Mindstorms RCX, b.d.). 
 

Tabela 1: Primerjava verzij LEGO Mindstorms 

Verzija RCX NXT EV3 
Leto izdaje 1998 2006 2013 
Prikazovalnik Sgmentni, 

monochrome LCD 
100x64 pixel 
monochrome lcd 

178x128 pixel 
monochrome lcd 

Procesor Hitachi H8/300 
@16 MHz 

Atmel 
AT91SAM7S256 
(ARM7TDMI core) 
@48 MHz 

TI Sitara AM1808 
(ARM926EJ-S core) 
300 MHz 

Velikost 
pomnilnika 

32 KB RAM 
16 KB ROM 

64 KB RAM 
256 KB Flash 

64 MB RAM 
16 MB Flash 
microSDHC reža 

USB priključek Ne Ne Da 
WiFi Ne Ne Opcijsko z USB 

WiFi vmesnikom 
Bluetooth Ne Da Da 

Komplet vsebuje različne sestavne dele, s katerimi učencem omogoča reševanje problemov 
na veliko različnih načinov. Sestavljene robote učenci lahko programirajo v vizualnem 
programskem okolju LEGO Programming podjetja LEGO Education. Kompleksnost 
procesov je pri tem majhna, ker učenci lahko vidijo grafični opis ukazov. Grafika je 
učencem tudi dobro razumljiva. Poleg vizualnega programskega okolja je možno robote 
programirati tudi z drugimi programskimi jeziki (EV3 Phyton, Scratch, RobotC, LabView, 
MakeCode,...) (Burnett, 2018), ki predstavljajo učencem večjo kompleksnost procesov. 
LEGO Programming je na voljo tako za namizne računalnike kakor tudi za prenosne 
naprave, kot so tablični računalniki in mobilni telefoni. Učenci s programiranjem robota 
tako dobijo takojšnje povratne informacije glede programa, ki so ga sestavili. Na podlagi 
povratne informacije lahko tako preizkušajo različne možne kombinacije in odpravljajo 
morebitne napake. Poleg omenjenih načinov programiranja robota je le-tega možno 
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poganjati z osnovnimi ukazi, ki so že prednaloženi na krmilniku LEGO Mindstorms EV3, 
ki ga imenujemo mikroračunalniški krmilnik. 

V nadaljevanju poglavja bomo opisali programabilni komplet LEGO Mindstorms EV3, 
katerega smo tudi sami uporabili pri raziskavi. Poleg tega bomo opisali tudi virtualno 
programsko okolje LEGO Programming. 

3.1.5 LEGO Mindstorms EV3 

LEGO Mindstorms EV3 je zadnja, torej tretja izdaja. Izdan je bil leta 2013 kot naslednik 
kompleta LEGO Mindstorms NXT 2.0. »EV« pomeni evolucijo na področju Mindstormov, 
številka 3 pomeni tretja generacija. Ta izdaja je najbolj razširjena v šolstvu in tudi na 
različnih tekmovanjih, kot je First LEGO League.  

Z razliko od različice NXT 2.0 se najnovejša izdaja razlikuje predvsem v strojni nadgradnji 
osrednjega računalnika, ki ga imenujemo mikroračunalniški krmilnik. Ta ima z razliko od 
predhodnikov zmogljivejšo 300 MHz centralno procesno enoto, ki deluje na operacijskem 
sistemu Linux, večji 64MB delovni pomnilnik in večji 16MB notranji pomnilnik, katerega 
lahko uporabnik z uporabo spominske kartice razširi do 32GB. Poleg teh izboljšav je dodan 
še Micro USB vhod za povezovanje mikroračunalniškega krmilnika z računalnikom. 
Osnovni domači komplet, katerega smo  v namene raziskave uporabljali tudi mi, vsebuje 
sledeče sestavne dele (Comparing the NXT and EV3 bricks, 2013): 

- osrednji računalnik – mikroračunalniški krmilnik, 
- dva velika motorja, 
- srednji motor, 
- senzor dotika, 
- infrardeči senzor, 
- senzor za zaznavanje barv, 
- daljinski upravljalnik, 
- kable za povezovanje senzorjev in motorjev, 
- USB kabel in 
- 585 LEGO Technic elementov. 

Dobro je vedeti tudi, da v kolikor razpolagamo s senzorji in motorji druge generacije, jih 
torej NXT,  lahko uporabimo tudi s tretjo EV3 generacijo. V obratni smeri lahko uporabimo 
zgolj motorje, senzorji pa ne bodo delovali (EV3 and NXT: Difference and Compatibility, 
b.d.).  
 
3.1.5.1 OSREDNJI RAČUNALNIK – MIKRORAČUNALNIŠKI 

KRMILNIK  

Naloga mikroračunalniški krmilnik je sprejemanje vhodnih podatkov, obdelovanje le-teh 
in priprava izhodnih podatkov. Senzorji so vhodne naprave, ki mikroračunalniškemu 



 

  25 

 

krmilniku sporočajo odčitane podatke. Ti se shranijo in uporabijo pri izvajanju programa. 
Mikroračunalniški krmilnik pripravi izhodna stanja in jih pošlje na izhodne enote, v našem 
primeru motorje, zvočnik in zaslon, ki glede na pridobljene podatke premaknejo robota, 
predvajajo zvok ali zgolj kaj izpišejo na zaslon (LEGO® MINDSTORMS® Education 
EV3: User Guide, b.d.).  

Mikroračunalniški krmilnik vsebuje centralno procesno enoto ARM9 s frekvenco 
delovanja 300 MHz, ki deluje na operacijskem sistemu Linux. Na voljo imamo 64MB 
delovnega pomnilnika in 16MB notranjega pomnilnika, ki ga lahko razširimo s spominsko 
kartico do maksimalno 32GB. Integriran je črno-bel zaslon z ločljivostjo 178x128 slikovnih 
točk in šest osvetljenih tipk. Barva osvetlitve sporoča stanje, v katerem se nahaja 
mikroračunalniški krmilnik . Na kocki se nahaja še USB priključek, osem priključkov, od 
tega štiri za senzorje in štiri za motorje, in zvočnik, ki predvaja zvočne signale. Napaja jo 
lahko liti-ionska polnilna baterija ali šest baterij tipa AA (LEGO® MINDSTORMS® 
Education EV3: User Guide, b.d.). 

 

Slika 2: Mikroračunalniški krmilnik (LEGO® MINDSTORMS® Education EV3: User 
Guide, b.d.) 

3.1.5.2 MOTORJI 

Komplet EV3 vsebuje dva večja motorja in enega srednjega. Vsi trije imajo vgrajen 
digitalni kotni odjemnik z ločljivostjo ene stopinje za natančno upravljanje. Večja in 
močnejša motorja imata vrtilno hitrost do 170 obratov na minuto. Delovni navor je 20 Ncm. 
Srednji motor ima manjši delovni navor, ampak je hitrejši, saj se vrti z do 250 obratov na 
minuto z delovnim navorom 8 Ncm(LEGO® MINDSTORMS® Education EV3: User 
Guide, b.d.). 
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Slika 3: Dva večja motorja in en srednji motor (LEGO® MINDSTORMS® Education 

EV3: User Guide, b.d.) 

 
3.1.5.3 SENZOR BARV 

Senzor barv je digitalni senzor, ki zaznava jakost odboja svetlobe iz podlage. Namenjen je 
zaznavanju barve na podlagi ali ovirah. (LEGO® MINDSTORMS® Education EV3: User 
Guide, b.d.). Omogoča tri načine delovanja: 

- Barvni način – prepozna lahko do sedem barv: črno, modro, zeleno, rumeno, rdečo, 
belo in rjavo.  

- Jakost odboja s pomočjo rdeče svetlobe – meri jakost vpadne svetlobe, ki se odbije 
nazaj od rdeče diode. Senzor uporablja skalo od 0 (zelo temno) do 100 (zelo svetlo). 

- Meri jakost vpadne svetlobe v okolju -  za merjenje jakosti svetlobe v okolici. 
Uporablja skalo od 0 (zelo temno) do 100 (zelo svetlo). 

3.1.5.4 SENZOR DOTIKA 

Senzor dotika je analogni senzor, ki krmilniku pošlje vhodna stanja, prek katerih krmilnik 
zazna, kdaj je rdeči gumb na njem pritisnjen, samo na hitro pritisnjen in sproščen ali samo 
sproščen (LEGO® MINDSTORMS® Education EV3: User Guide, b.d.).  

 
3.1.5.5 INFRARDEČI SENZOR 

Infrardeči senzor je digitalni senzor, ki lahko zazna odboj infrardeče svetlobe od neke ovire 
ali zazna IR svetlobo iz daljinskega upravljalnika in jo pretvori v napetost. Za merjenje 
uporablja skalo od 0 (zelo blizu) do 100 (zelo daleč). Zazna objekte, oddaljene približno 
70cm (LEGO® MINDSTORMS® Education EV3: User Guide, b.d.). 

 
Slika 4: Senzor dotika, infrardeči senzor in senzor barv (LEGO® MINDSTORMS® 

Education EV3: User Guide, b.d.) 
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3.1.6 LEGO EV3 PROGRAMMER APLIKACIJA   
 
LEGO EV3 Programmer aplikacija omogoča programiranje motorjev in senzorjev, ki so 
priklopljeni na programabilno kocko. Namestimo jo na tablične računalnike ali mobilne 
telefone, prenesemo jo lahko iz Trgovine play za naprave, ki jih poganja operacijski sistem 
Android ali iz AppStore trgovine za naprave, ki jih poganja iOS, in je brezplačna. Robota 
lahko prek povezave Bluetooth povežemo z aplikacijo in zaženemo z gumbom »play«, zato 
niso potrebni dodatni kabli. Učencem je  tako  omogočeno spremljanje izvajanja ukazov in 
po potrebi tudi takojšnje spreminjanje vrstnega reda le-teh, saj ni potrebno ob vsaki 
spremembi programambilno kocko povezati z računalnikom prek USB priključka. 
 
LEGO EV3 Programmer temelji na vizualnem programskem okolju, zato omogoča 
učencem sestavljanje programske kode na principu potegni in spusti (angl. drag and drop). 
Ukazne bloke tako nizajo od leve strani proti desni oziroma od štarta do cilja. Tako učenci 
sestavljajo programsko kodo v obliki ukaznih blokov.  
 

 
Slika 5: LEGO EV3 Programmer 

 
V levem zgornjem kotu se nahajajo ukazi za izhod iz trenutnega programa, za pomoč in 
za ponastavitev zadnjih nekaj korakov. V desnem zgornjem kotu se nahaja gumb »play«, 
ki sproži izvajanje programa na robotu. V osrednjem delu zaslona je belo polje, ki je 
namenjeno sestavljanju programske kode. Spodaj desno se nahaja okvirček, v katerem 
lahko vidimo, kakšne vrednosti zaznavajo priključeni senzorji in kakšna vrednost je na 
priključenih motorjih. V levem spodnjem kotu pa se nahajajo bloki z ukazi za sestavljanje 
programske kode. Razdeljeni so v tri različne zavihke, in sicer: 

- Zelen zavihek vsebuje bloke za krmiljenje motorjev, sproščanje zvočnih efektov, 
izpis na zaslon inteligente kocke ali nastavitev barve za osvetlitev tipkovnice.  



 

  28 

 

 
Slika 6: Zelen zavihek 

- Rumen zavihek vsebuje bloke za začetek programske kode, bloke, ki ponazarjajo 
zanko in pogojni stavek ter blok za začasno zaustavitev programa. 

 
Slika 7: Rumen zavihek 

- Vijolični zavihek vsebuje virtualne liste za beleženje komentarjev ob programski 
kodi. 

 
Slika 8: Vijolični zavihek 

 
3.1.7 OPIS POLIGONOV ZA IZVEDBO DELAVNIC 
 
V sklopu empiričnega dela smo pripravili okolje za projektno učno delo, ki vključuje tri 
različne poligone in robota iz kompleta LEGO Mindstorms. V tem razdelku smo opisali 
pripravljene poligone in kaj je naloga učencev pri reševanju le-teh. V razdelku 3.7.2 smo 
opisali izvedbo raziskovanja in hkrati tudi potek delavnice. Osnovna naloga je 
sprogramirati robota, da se bo premikal od začetne pozicije do končne. Obe poziciji sta 
označeni na poligonih. Vsi trije poligoni vsebujejo ovire in druge problemsko zasnovane 
naloge, ki so izzivi za učence. Težavnost in kompleksnost nalog pri različnih poligonih je 
primerljiva. Razlikujejo se le v vrstnem redu izzivov in tematiki poligona. Poligon smo 
sestavili na šeleshamerju s pomočjo različnih materialov, barv in doma izdelanih lesenih 
ovir, ki so predstavljale izziv učencem pri vodenju robota čez le-te. Vsak poligon vsebuje 
sledeče izzive za učence: 
 

- premikanje robota do ovire (z dotikom in brez dotika, učenci uporabijo senzor 
dotika), 

- premikanje robota po črni črti (učenci uporabijo barvni senzor), 
- reševanje LEGO živali (ribe, slona in želve) in 
- zaznavanje barv (učenci uporabijo barvni senzor). 
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Ovire na poligonih so postavljene tako, da učenci dobijo razlog za uporabo zanke (npr. pri 
premikanju po črni črti) in pogojnega stavka (npr. pri zaznavanju barv).   
 
Prvi poligon (slika 9) smo poimenovali Reševanje ribe. Na sliki (slika 9) je robot na začetni 
poziciji (startu). Učenci morajo robota premakniti naprej do črne črte ali do lesene ovire. 
Ovire se lahko dotakne ali samo približa, na to morajo robota po črni črti premikati do 
zelenice, kjer se nahaja onemogla riba. Onemoglo ribo robot porine s kopnega nazaj v 
ribnik (učenci morajo robota premakniti naprej do modre). Pot nadaljuje do rumene, se 
obrne in se ob vsaki barvi pri prečkanju mostu za nekaj sekund ustavi. Pot nadaljuje do 
ovire (se dotakne ali približa) in nato do cilja. Ustaviti se mora ob zeleni vijugasti črti. 
 

 
Slika 9: Poligon "Reševanje ribe" 

Drugi poligon (Slika 10) smo poimenovali Pobegla želva. Na sliki (slika 10) je robot na 
začetni poziciji (startu). Učenci morajo robota premikati naprej do lesene ovire (ovire se 
lahko dotakne ali približa). Na poti se mora ob vsaki zaznavi barve ustaviti za nekaj sekund 
in pot nadaljevati. Se obrne na levo in nadaljuje pot do lesene ovire (se dotakne ali približa). 
Robot reši pobeglo želvo z zelenice tako, da jo potisne nazaj na zelenico. Po uspešnem 
reševanju se obrne na levo in nadaljuje premikanje po črni črti. Ko robot pride do rumenega 
polja, je prispel na cilj.  
 
Tretji poligon (Slika 11) smo poimenovali Slon na potepu. Začetna pozicija robota je 
skrajno desni zgornji kot na sliki poligona. Robot pot začne s premikanjem po črni črti do 
rdečega polja. Nato se obrne na desno in se premika do poledenelega dela ceste, kjer se 
zavrti. Slona, ki je na potepu robot potisne nazaj v kletko in se obrne na levo. Pot nadaljuje 
do lesene ovire (lahko se ovire dotakne ali samo približa) tako, da se ob vsaki barvi ustavi 
za nekaj časa. Nato se obrne na levo in ponovno nadaljuje pot do lesene ovire (lahko se 
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ovire dotakne ali samo približa), se obrne na desno in nadaljuje pot naravnost do kvadrata, 
ki predstavlja cilj poligona. 
 

 
Slika 10:Poligon »Pobegla želva« 

 

 
 
 Slika 11: Poligon: »Slon na potepu« 
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Vsi izzivi na poligonu učence vpeljejo v učenje konceptov programiranja. Če želijo učenci 
robota premikati, morajo hitro ugotoviti, kako pomembno je zaporedje ukazov. Pri 
prepoznavanju barv se učenci srečajo s pogojnim stavkom in pri premikanju po črni črti se 
zagotovo srečajo tudi z zanko. Z zanko in pogojnim stavkom se srečajo tudi, ko morajo 
robota premakniti do lesene ovire, saj se mora robot premikati, dokler ni izpolnjen določen 
pogoj. 
 
1.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
V slovenskih osnovnih šolah računalništvo še vedno ni prisotno kot obvezni predmet. V 
zadnjih letih se za omenjeni predmet odloča vse manj učencev (Brodnik, 2017). Glede na 
trenutno veljavni učni načrt je razvidno, da se v šolah v večini obravnavajo vsebine iz 
področja računalniške pismenosti (Kranjc,2002). V pouk računalništva bi bilo potrebno v 
večji meri vključiti vsebine s področja računalniških konceptov in programiranja, ki v 
učnem načrtu nastopajo kot dodatna vsebina. 
 
V magistrskem delu se ukvarjamo s predstavitvijo ideje, kako lahko dodatne vsebine iz 
učnega načrta vpeljemo v pouk Računalništva na učencem zanimiv in drugačen način od 
običajnega pouka. V ta namen smo pripravili delavnico z uporabo izobraževalnih robotov 
LEGO Mindstorms, s katero želimo spodbujati učenje osnovnih konceptov programiranja. 
V sklopu raziskave bomo ugotavljali, ali učenci prek pripravljenih delavnic usvojijo 
osnovne koncepte programiranja. 
 
3.2 CILJI RAZISKAVE 

 

Raziskovali smo, katere izmed konceptov programiranja (ustvarjanje zaporedja ukazov, 
zanka, pogojni stavek) učenci usvojijo s pomočjo pripravljenih aktivnosti in LEGO 
Mindstorms skozi prakso in perspektivo. Pri učencih smo najprej poskušali ugotoviti, 
kakšno je njihovo predznanje iz programiranja, po zaključku aktivnosti pa v kolikšni meri 
so svoje znanje nadgradili. Med izvajanjem aktivnosti smo tudi spremljali način, kako se 
lotijo reševanja problemov skozi aktivnosti (praksa) in kaj jih pri tem zanima (perspektiva). 
Poleg tega nas zanima odziv učencev na nekoliko drugačen način poučevanja od 
običajnega, pasivnega spremljanja pouka. 
 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

RV1: Ali učenci ob zaključku aktivnosti, ki temeljijo na uporabi kompleta LEGO 
Mindstorms, boljše razumejo koncept zanke kot ob začetku aktivnosti? 
RV2: Ali učenci ob zaključku aktivnosti, ki temeljijo na uporabi kompleta LEGO 
Mindstorms, boljše razumejo koncept pogojnega stavka kot ob začetku aktivnosti? 
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RV3: Ali učenci ob zaključku aktivnosti, ki temeljijo na uporabi kompleta LEGO 
Mindstorms, boljše razumejo koncept zaporedja ukazov kot ob začetku aktivnosti? 
RV4: Ali učenci ob zaključku aktivnosti, ki temeljijo na uporabi kompleta LEGO 
Mindstorms, znajo podati primer iz vsakdanjega življenja, ki vsebuje oziroma ponazarja 
koncept zanke? 
RV5: Ali učenci ob zaključku aktivnosti, ki temeljijo na uporabi kompleta LEGO 
Mindstorms, znajo podati primer iz vsakdanjega življenja, ki vsebuje oziroma ponazarja 
koncept pogojenega stavka? 
RV6: Katerega izmed načinov reševanja programerskih problemov (s poskušanjem, z 
vpogledom nazaj, s postopno analizo) so učenci najpogosteje uporabili pri reševanju 
problema? 
RV7: Ali se pojavljajo razlike pri razumevanju koncepta pogojnega stavka med 
nadarjenimi in naključno izbranimi učenci? 
RV8: Ali se pojavljajo razlike pri razumevanju koncepta zanke med nadarjenimi in 
naključno izbranimi učenci? 
RV9: Ali se pojavljajo razlike med spoloma pri razumevanju koncepta pogojnega stavka? 
RV10: Ali se pojavljajo razlike med spoloma pri razumevanju koncepta zanke? 
 

3.4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 
 

Izvedli smo kombinacijo kvalitativne in kvantitativne raziskave. Teddlie in Tashakkori sta 
takšno kombinacijo raziskave poimenovala »mešana metoda raziskovanja«. Opisala sta jo 
kot vrsto raziskave, pri kateri raziskovalci združujejo elemente kvalitativnega in 
kvantitativnega raziskovalnega pristopa zaradi globljega in širšega razumevanja in 
potrjevanja pridobljenih rezultatov (Teddlie in Tashakkori, 2011). Uporabili smo 
deskriptivno in kavzalno-    neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja.  
V okviru kvalitativne raziskave smo uporabili nestrukturirano tehniko opazovanja z 
udeležbo med izvajanjem aktivnosti z učenci.  
 

3.5 VZOREC 

 
Prva delavnica je temeljila na neslučajnostnem, priložnostnem vzorcu. V delavnico so bili 
vključeni učenci tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja ene izmed osnovnih šol, ki so 
se z računalniškim razmišljanjem in programiranjem srečali le bežno ali izkušenj s tem še 
niso imeli. V raziskavo je  vključenih štiriindvajset učencev, ki bodo razdeljeni v pare. 
Druga delavnica  je temeljila na neslučajnostnem, namenskem vzorcu. V delavnico je bilo 
vključenih šestnajst nadarjenih učencev (to je skupina učencev, ki so jih učitelji 
identificirali kot učno sposobnejše), ki so bili razdeljeni v pare ali trojice. Vsak izmed parov 
je uporabljal  LEGO Mindstorms komplet.  
Povprečna starost naključno izbranih učencev je bila približno 13, nadarjenih učencev pa 
12,6 leta. Torej je bila skupina naključno izbranih učencev približno enako stara kot 
skupina nadarjenih učencev. 
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Slika 12: Število deklic in dečkov v posamezni skupini 

3.6 RAZISKOVALNI INSTRUMENTI IN POSTOPEK ZBIRANJA 
PODATKOV 
 

3.6.1 RAZISKOVALNI INŠTURMENTI 
 

Pri iskanju odgovorov na raziskovalna vprašanja smo uporabili: 

» anketni vprašalnik, s katerim smo pridobili informacijo odnosa učencev do 
programiranja, 

» preizkus znanja oziroma predtest, s katerim smo preverili predznanje učencev iz 
programiranja, 

» preizkus znanja oziroma posttest, s katerim smo preverili pridobljeno znanje 
učencev po izvedenih aktivnostih in 

» opazovanje učencev med izvedbo aktivnosti. 

 
Učenci so na anketni vprašalnik in preizkusa znanja zapisali začetnici svojega imena in 
priimka, spol in starost. Tako smo zagotovili uskladitev vseh treh za istega učenca. 
 
V anketnem vprašalniku smo ob samem začetku delavnice preverili odnos učencev do 
učenja programiranja. Poleg tega smo pridobili informacijo glede obiskovanja kakšnega 
izmed izbirnih predmetov računalništva in poznavanja programskih jezikov.  
 
Predtest je sestavljen iz šestih nalog. Naloge preverjajo razumevanje konceptov 
programiranja (zaporedje ukazov, zanka, pogojni stavek) in prepoznavanje funkcionalnosti 
čutilnikov kompleta LEGO Mindstroms. Razumevanje vsakega od zgoraj navedenih 
konceptov smo preverili na dva načina. Najprej so učenci s pomočjo programske kode 
morali razvozlati pot Mindstorma, nato je sledila naloga izbirnega tipa za isti koncept, le 
da so učenci izbrali primer iz vsakdanjega življenja, ki ta koncept najbolje opiše. 
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Posttest je sestavljen iz petih nalog. Naloge so enake kot pri predtestu, le da so morali 
namesto naloge izbirnega tipa  učenci napisati samostojen primer iz vsakdanjega življenja, 
ki predstavlja izbrani koncept programiranja. 
 
Opazovanje učencev je potekalo med izvedbo aktivnosti. Opazovali smo odziv učencev, 
ko naletijo na novi problem in s katero metodo se lotijo reševanja le-tega. Prav tako smo 
opazovali, kako se učenci soočijo s podobnimi problemi v različnih situacijah in kako se 
soočijo z dopolnjevanjem oziroma spreminjanjem obstoječe programske kode. 
 
3.6.2  IZVEDBA RAZISKAVE 

 
Raziskavo smo izvedli v dveh delavnicah. Prva delavnico smo izvedli med šolskimi urami 
proti koncu šolskega leta na izbrani osnovni šol. Delavnica smo izvajali štiri dni, in sicer 
vsak dan druga skupina učencev. Ob začetku pouka smo se zbrali v prostorni učilnici. 
Učenci so najprej rešili kratko anketo, s katero smo preverili, ali so se učenci kdaj srečali s 
programiranjem. Po anketi so učenci rešili še predtest, s katerim smo preverili predznanje 
sodelujočih učencev.  
 
Učencem smo nato s kratki video predstavitvijo (Duck learning, 2015) prikazali LEGO 
robote. Nato smo skupaj z učenci pogledali ali njihov komplet LEGO Mindstorms vsebuje 
vse komponente in se o njihovih funkcionalnostih pogovorili. Skupaj smo si ogledali 
priključke, ki jih ima mikroračunalniški krmilnik LEGO Mindstorms in se naučili zagnati, 
ugasniti in prekiniti izvajanje programa na osnovni enoti Brick. Učencem smo predstaviti 
tudi pomen različnih barv lučke na Bricku, ki predstavljajo njegovo stanje.  
 
Sledilo je sestavljanje osnovnega robota brez čutilnikov po načrtu, ki so ga imeli učenci 
naloženega na tablični računalnik (Seshan, b.d.). Učenci bi lahko sestavili poljubnega 
robota za izvedbo aktivnosti, vendar smo se zaradi časovne stiske odločili za sestavljanje 
po v naprej določenem načrtu. Poleg načrta za sestavljanje smo učencem razdelili tudi 
seznam, v katerem so lahko razbrali, kateri priključek na osnovni enoti Brick je za določen 
motor ali čutilnik. Za sestavljanje robota je bilo na voljo trideset minut. Ko so učenci 
sestavili osnovnega robota, smo skupaj pregledali funkcionalnost vizualnega programskega 
okolja LEGO Programmer. 
 
Za učence smo pripravili prvi izziv. Samostojno so morali podati robotu ukaze, da se je 
premaknil naprej. Po uspešnem premiku smo izziv nadgradili tako, da se mora robot 
samostojno premikati naprej do učenčevega preklica. Učenci so bili tako pripravljeni na 
tekmovanje za najhitrejšega robota. Učenci so morali obstoječe ukaze spremeniti tako, da 
se je robot premikal z večjo hitrostjo kot običajno. Po zaključenem tekmovanju so učenci 
poskušali robota z ukazi premakniti nazaj brez obračanja in z obračanjem. Učenci so tako 
usvojili osnove za reševanje poligona. 
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Na voljo so bili trije tematsko različni poligoni. Vsi trije poligoni so imeli izzive za 
reševanje za učence s podobno kompleksnostjo, le nastopali so v drugačnem vrstnem redu. 
Poligone smo med skupine razdelili z žrebom. Skupina, ki je bila najboljša pri uvodnem 
premikanju robota, je imela prednost pri žrebu. Učenci so se tako lotili reševanja izzivov 
na danih poligonih. Izzive so reševali samostojno, le s kakšnim kratkim nasvetom. Pri 
izzivih so se srečali s potrebo po določenih senzorjih (senzor barve, senzor dotika). 
Samostojno so morali čutilnike priključiti na osnovno enoto Brick in jih postaviti na 
ustrezno mesto na robotu. Med reševanjem izzivov smo skupine opazovali in spremljali, 
kateri izmed načinov reševanja problemov  največkrat uporabijo. V kolikor so bili učenci 
dovolj hitri, da so robota popeljali čez dan poligon pred zaključkom dneva, so lahko med 
seboj zamenjali poligone. Pri zamenjavi poligonov smo opazovali, ali se učenci lotijo 
reševanja z metodo »pogleda nazaj«. V kolikor je ostalo dovolj časa do zaključka delavnice, 
smo učencem dovolili poljubno konstrukcijo robotov in tudi poljubno programiranje le-teh.  
 
Ob koncu dneva so učenci rešili še potest, s katerim smo preverili, ali so učenci na delavnici 
usvojili zastavljene učen cilje. 
 
Druge delavnice so se udeležili izbrani, učno zmožnejši oz. nadarjeni učenci treh osnovnih 
šol. Le-ta je potekala v sklopu tabora za nadarjene učence. Potekala je v dveh sklopih, in 
sicer en dopoldne in en v popoldanskih urah. Na voljo smo imeli pet ur za izvedbo 
delavnice, kar je nekoliko manj kot pri prvi delavnici. Na delavnici je sodelovalo osemnajst 
učencev in učenk, ki so bili razdeljeni v skupine po dva ali tri učence. Delavnica je potekala 
po enakem zastavljenem načrtu kot prva delavnica. Tako smo želeli raziskati, ali se 
pojavljajo razlike med učno nadarjenimi učenci in naključno izbranimi učenci.  
 

3.7 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

 
Kvalitativne podatke smo obdelali v skladu s postopkom kvalitativne analize. Rezultate 
bomo predstavili s podrobno opisno analizo. 
 
Kvantitativne podatke smo obdelali s pomočjo programa IBM SPSS Statistic in Microsoft 
Office Excel. Glede na analizo porazdelitve podatkov smo izbrali ustrezne parametrične ali 
neparametrične teste. Rezultate smo prikazali v obliki grafov in tabel z dodatno razlago. 
 

3.8 REZULTATI Z ANALIZO IN INTERPRETACIJO 

 
V tem poglavju si bomo ogledali uspešnost učencev pri učenju programiranja s 
programambilnim pripomočkom LEGO Mindstorms. Preverjali bomo njihov napredek v 
znanju z analizo predtesta in potesta. 
 
Na raziskovalna vprašanja bomo odgovorili s pomočjo podatkov, ki smo jih pridobili z 
izvedbo ankete, predtesta in potesta. Anketa je obsegala pet vprašanj, od tega štiri zaprtega 
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tipa in enega odprtega tipa. Predtest je obsegal šest nalog, od tega štiri naloge zaprtega tipa 
in dve nalogi odprtega tipa. Potest je obsegal pet nalog, od tega dve nalogi zaprtega tipa in 
tri naloge odprtega tipa. Pravilni odgovori so bili vrednoteni z eno točko, pri nalogi, kjer so 
morali učenci opisati, kaj se zgodi z robotom glede na dano programsko kodo, je bil 
pravilen odgovor vrednoten z dvema točkama. Na predtestu in potestu so tako učenci lahko 
dosegli največ šest točk.  
 
3.8.1 ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA  

 
Anketni vprašalnik so učenci izpolnili pred začetkom delavnic. Sestavljen je iz štirih  
splošnih vprašanj. Vprašanja se nanašajo na njihovo stališče do programiranja in predhodne 
izkušnje s programiranjem.   
 
V prvem vprašanju nas je zanimalo, v kolikšni meri učence zanimajo roboti in 
programiranje. Učenci so odgovorili tako, da so obkrožili številko na skali od 1 do 6, kjer 
1 pomeni sploh me ne zanima in 6 zelo me zanima. Na vprašanje je odgovorilo 24 naključno 
izbranih učencev in 16 učencev, ki jih je šola identificirala kot nadarjene učence. Vse 
sodelujoče učence na obeh delavnicah roboti in programiranje zelo zanima, saj so na 
vprašanje odgovorili večino s številko 5 od šestih možnih. Samo dva izmed vseh učencev 
sta izbrala številko 3, kar pomeni, da ju roboti in programiranje niti ne zanima niti zanima, 
torej sta neodločena. Zaradi velike zainteresiranosti za robote in programiranje je bila lahko 
tudi delavnica toliko bolj uspešna, saj so bili učenci motivirani in zagnani za učenje. Obstaja 
možnost, da je na njihovo zainteresiranost vplivala informacija o drugačnem načinu učenja 
programiranja z roboti od običajnega v šolskih klopeh.  
 
Z drugim vprašanjem odprtega tipa nas je zanimalo, kaj učenci pričakujejo, da se bodo na 
delavnicah naučili oziroma kaj bodo novega spoznali. Na vprašanje je odgovorilo 24 
naključno izbranih učencev in 16 nadarjenih učencev. Odgovori na vprašanje so bili v 
večini enaki, zato bomo v nadaljevanju navedli nekaj odgovorov učencev: 
 

- »Kako robota voditi in sestaviti.« 
- »Kako programirati robote.« 
- »Kako se izdeluje robote.« 
- »Kako premikati robota kadar to hočeš.« 
- »Spoznal bom osnovne funkcije programiranja.« 
- »Naučili se bomo programirati.« 

 
Učenci so na delavnicah dosegli in v večini presegli svoja pričakovanja, saj so samostojno 
sestavili robota in se naučili sestaviti program, s katerim so premikali robota. 
 
Pri tretjem vprašanju nas je zanimalo, če so se učenci kdaj srečali s programiranjem. V 
spodnji tabeli smo predstavili odgovore učencev. 
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Tabela 2: Predhodne izkušnje s programiranjem 

Naključno izbrani učenci Nadarjeni učenci 
DA 5 DA 11 
NE 19 NE 5 

 
 
S programiranjem se je srečalo zgolj 20,8% naključno izbranih učencev in 68,8% 
nadarjenih učencev. Učenci, ki so pritrdilno odgovorili na vprašanje, so se srečali z 
vizualnim programskim okoljem Scratch. Nadarjeni učenci so se srečali (poleg Scratcha) 
tudi s programskim jezikom JavaScript.  
 
Glede na pridobljene rezultate vidimo, da večina naključno izbranih učencev ni imela 
izkušenj s programiranjem. Pri nadarjenih učencih je večina učencev že imela izkušnje s 
programiranjem, vendar ne s programiranjem robotov.  
 
S četrtim vprašanjem smo želeli izvedeti, ali učenci obiskujejo oziroma so obiskovali 
kakega izmed izbirnih predmetov Računalništva in Robotike v tehniki in poletne šole 
programiranja. Izbirni predmet Računalništvo (Multimedija in Urejanje besedil) je 
obiskovalo 17 učencev, medtem, ko 23 učencev ni obiskovalo izbirnega predmeta. Nihče 
izmed učencev ni obiskoval izbirnega predmeta Robotika v tehniki, ker ga njihova šola ne 
ponuja za izbiro. Prav tako nihče izmed učencev ni obiskoval poletne šole programiranja. 
S kompletom LEGO Mindstorms so se srečali zgolj 3 učenci. Ko smo jih vprašali, koliko 
so s kompletom delali, smo izvedeli, da  kompleta  niso uporabljali. Komplet so jim kupili 
starši, vendar ga niso znali uporabiti. 
 
Če povzamemo, so bili učenci zelo zainteresirani za organizirano delavnico. Predznanja iz 
programiranja večina učencev ni imela, prav tako kompleta LEGO Mindstroms, skoraj 
nihče  ni poznal oziroma se ni še srečal z njim v praksi. 
 
V nadaljevanju bomo odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja. 
 
3.8.2 ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
RV1: Ali učenci ob zaključku aktivnosti, ki temeljijo na uporabi kompleta LEGO 
Mindstorms, bolje razumejo koncept zanke kot ob začetku aktivnosti? 
 
Zanima nas, če so učenci dosegli boljše rezultate na potestu kakor na predtestu, ko izkušenj 
v večini niso imeli. Uporabili smo t-test za parne primerjave, kjer smo primerjali povprečno 
doseženo število točk na pred in potestu. Na vprašanje bomo odgovorili s pomočjo 
Wilcoxon Signed Ranks testa. 
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Tabela 3: Koncept zanke - pravilni in nepravilni odgovori na vprašanje 

 Število pravilnih odgovorov Število napačnih odgovorov 
Predtest 15 25 
Potest 34 6 

 
Na nalogo, s katero smo preverjali razumevanje koncepta zanke, je na predtestu pravilno 
odgovorilo 37,5% učencev. Na potestu je pravilno odgovorilo 85% učencev.  
 

Tabela 4: Wilcoxon Signed Ranks Test razumevanja koncepta zanke na potestu glede na 
predtest 

Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 
Potest – Predtest Negative Ranks 1a 11.00 11.00 

Positive Ranks 20b 11.00 220.00 
Ties 19c   
Total 40   

a. Potest < Predtest 
b. Potest > Predtest 
c. Potest = Predtest 

 
 

Test Statisticsa 
 Potest - Predtest 
Z -4.146b 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 

 
Vrednost Wilcoxon Signed Ranks Testa za parne primerjave med uspešnostjo učencev 
glede razumevanja koncepta zanke na predtestu in potestu je pokazala statistično 
pomembne razlike (Z = -4,146;  α = 0,000). Podatke iz vzorca lahko posplošimo na 
osnovno množico. Za vzorec pa lahko rečemo, da je razumevanje koncepta zanke na 
potestu (M = 0,85) boljše kot na predtestu (M = 0,375). 
 
RV2: Ali učenci ob zaključku aktivnosti, ki temeljijo na uporabi kompleta LEGO 
Mindstorms, bolje razumejo koncept pogojnega stavka kot ob začetku aktivnosti? 
 
Tudi pri tem raziskovalnem vprašanju nas zanima, če so učenci dosegli boljše rezultate na 
potestu kakor na predtestu, ko izkušenj v večini niso imeli. Uporabili smo t-test za parne 
primerjave, kjer smo primerjali povprečno doseženo število točk na pred in potestu.  
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Tabela 5: Koncept pogojnega stavka - število pravilnih in nepravilnih odgovorov 

 Število pravilnih odgovorov Število napačnih odgovorov 
Predtest 11 29 
Potest 25 15 

 
 
Na nalogo, s katero smo preverjali razumevanje koncepta pogojnega stavka, je na 
predtestu pravilno odgovorilo 27,5% učencev. Na potestu je pravilno odgovorilo 62,5% 
učencev.  

Tabela 6: Wilcoxon Signed Ranks Test razumevanja koncepta pogojnega stavka na 
potestu glede na predtest 

Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 
Potest – Predtest Negative Ranks 3a 10.50 31.50 

Positive Ranks 17b 10.50 178.50 
Ties 20c   
Total 40   

a. Potest < Predtest 
b. Potest > Predtest 
c. Potest = Predtest 

 
Test Statisticsa 

 Potest - Predtest 
Z -3.130b 
Asymp. Sig. (2-tailed) .002 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 

 
Vrednost Wilcoxon Signed Ranks Testa za parne primerjave med uspešnostjo učencev 
glede razumevanja koncepta pogojnega stavka na predtestu in potestu je pokazala 
statistično pomembne razlike (Z = -3,120;  α = 0,002). Podatke iz vzorca lahko 
posplošimo na osnovno množico. Za vzorec pa lahko rečemo, da je razumevanje koncepta 
pogojnega stavka na potestu (M = 0,625) boljše kot na predtestu (M = 0,275). 
 
RV3: Ali učenci ob zaključku aktivnosti, ki temeljijo na uporabi kompleta LEGO 
Mindstorms, bolje razumejo koncept zaporedja ukazov kot ob začetku aktivnosti? 
 
Enako kot pri prejšnjima raziskovalnima vprašanjema nas tudi tukaj zanima, če so učenci 
dosegli boljše rezultate na potestu kakor na predtestu, ko izkušenj v večini niso imeli. 
Uporabili smo t-test za parne primerjave, kjer smo primerjali povprečno doseženo število 
točk na pred in potestu.  
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Tabela 7: Koncept zaporedja ukazov - pravilni in napačni odgovori na vprašanje 

 Število pravilnih odgovorov Število napačnih odgovorov 
Predtest 26 14 
Potest 32 8 

 
Na nalogo, s katero smo preverjali razumevanje koncepta zaporedja ukazov, je na 
predtestu pravilno odgovorilo 65% učencev. Na potestu je pravilno odgovorilo 80% 
učencev.  
 

Tabela 8: Wilcoxon Signed Ranks Test razumevanja koncepta zaporedja ukazov na 
potestu glede na predtest 

Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 
Potest – Predtest Negative Ranks 4a 7.50 30.00 

Positive Ranks 10b 7.50 75.00 
Ties 26c   
Total 40   

a. Potest < Predtest 
b. Potest > Predtest 
c. Potest = Predtest 

 
Test Statisticsa 

 Potest - Predtest 
Z -1.604b 
Asymp. Sig. (2-tailed) .109 
a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
b. Based on negative ranks. 

 
Vrednost Wilcoxon Signed Ranks Testa za parne primerjave med uspešnostjo učencev 
glede razumevanja koncepta zaporedja ukazov na predtestu in potestu ni pokazala 
statistično pomembnih razlik (Z = -1,604;  α = 0,109). Podatke iz vzorca ne moremo 
posplošiti na osnovno množico. Za vzorec pa lahko rečemo, da je razumevanje koncepta 
zaporedja ukazov na potestu (M = 0,80) malenkost boljše kot na predtestu (M = 0,65). 
 
RV4: Ali učenci ob zaključku aktivnosti, ki temeljijo na uporabi kompleta LEGO 
Mindstorms, znajo podati primer iz vsakdanjega življenja, ki vsebuje oziroma 
ponazarja koncept zanke? 
 
Na predtestu so učenci v nalogi izbirnega tipa poskušali izbrati primer iz vsakdanjega 
življenja, ki je ponazarjal koncept zanke ali pogojnega stavka. Na potestu so morali učenci 
samostojno podati primer, ki vsebuje oziroma ponazarja koncept zanke ali pogojnega 
stavka. Pri tem raziskovalnem vprašanju nas zanima, če so učenci podali pravilen primer 
na potestu za koncept zanke.  
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Tabela 9: Primeri iz vsakdanjega življenja - koncept zanke 

 Število pravilnih odgovorov Število napačnih odgovorov 
Predtest 11 29 
Potest 25 15 

 
 
Na predtestu smo uporabo koncepta zanke na primerih iz vsakdanjega življenja preverjali 
z vprašanjem izbirnega tipa. Učenci so izbirali med štirimi odgovori. Pravilno je na 
vprašanje  odgovorilo 27,5% učencev. Na potestu smo uporabo koncepta zanke preverjali 
z vprašanjem odprtega tipa. Pravilno je na zastavljeno vprašanje  odgovorilo 62,5% 
učencev. Rezultati so približno takšni, kot smo jih pričakovali. Sklepamo lahko, da so 
učenci na delavnici koncept zanke znali povezati z uporabo v vsakdanjemu življenju. 
Posledično je večina učencev ob zaključku delavnice znala podati primer iz vsakdanjega 
življenja, ki ponazarja koncept zanke. Spodaj bomo navedli nekaj takšnih primerov. 
 
»Skačeš dokler se ne zmučiš.« 
»Vožnja.« 
»Hoja po stopnicah.« 
 
Učenci, ki smo jih uvrstili v skupino nepravilnih odgovorov so koncept zanke zamenjali s 
konceptom pogojnega stavka ali niso odgovorili na vprašanje. Spodaj bomo navedli nekaj 
napačnih primerov za koncept zanke. 
 
»Če je dež obujem škornje, če pa sonce pa superge.« 
»Če dežuje ostani doma in igraj igrico.« 
»Če bom dobil 1 se bom več učil, če dobim 5 se bom manj učil.« 
 
RV5: Ali učenci ob zaključku aktivnosti, ki temeljijo na uporabi kompleta LEGO 
Mindstorms, znajo podati primer iz vsakdanjega življenja, ki vsebuje oziroma 
ponazarja koncept pogojnega stavka? 
 
Enako kot pri prejšnjem raziskovalnem vprašanju so učenci na predtestu v nalogi izbirnega 
tipa poskušali izbrati primer iz vsakdanjega življenja, ki je ponazarjal koncept zanke ali 
pogojnega stavka. Na potestu so morali učenci samostojno podati primer, ki vsebuje 
oziroma ponazarja koncept zanke ali pogojnega stavka. Pri tem raziskovalnem vprašanju 
nas zanima, če so učenci podali pravilen primer na potestu za koncept pogojnega stavka.  
 

Tabela 10: Primeri iz vsakdanjega življenja - koncept pogojnega stavka 

 Število pravilnih odgovorov Število napačnih odgovorov 
Predtest 3 37 
Potest 26 14 
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Na predtestu smo uporabo koncepta pogojnega stavka na primerih iz vsakdanjega življenja 
preverjali z vprašanjem izbirnega tipa. Učenci so izbirali med tremi odgovori. Pravilno je 
na vprašanje  odgovorilo 7,5% učencev. Na potestu smo uporabo koncepta pogojnega 
stavka preverjali z vprašanjem odprtega tipa. Pravilno je na zastavljeno vprašanje  
odgovorilo 65% učencev. Približno take rezultate smo tudi pričakovali. Sklepamo lahko, 
da so učenci na delavnici koncept pogojnega stavka znali povezati z uporabo v 
vsakdanjemu življenju. Posledično je večina učencev ob zaključku delavnice znala podati 
primer iz vsakdanjega življenja, ki ponazarja koncept pogojnega stavka. Spodaj bomo 
navedli nekaj takšnih primerov. 
 
»Če je dež obujem škornje, drugače pa superge.« 
»Če je paradižnik zelen ga ne poješ, če je rdeč ga poješ.« 
»Če je ponedeljek grem v šolo, če je sobota ne grem v šolo.« 
»Če je mraz se oblečem budno, če ne pa majico s kratkim rokavom.« 
 
Učenci, ki smo jih uvrstili v skupino nepravilnih odgovorov so koncept pogojnega stavka 
zamenjali s konceptom zanke ali niso odgovorili na vprašanje. Spodaj bomo navedli nekaj 
napačnih primerov. 
 
»Hodim dokler ne pridem do stavbe, stvari.« 
»Vožnja po cesti.« 
 
RV6: Katerega izmed načinov reševanja programerskih problemov (s poskušanjem, 
z vpogledom nazaj, s postopno analizo) so učenci najpogosteje uporabili pri reševanju 
problema? 
 
Med premagovanjem ovir z robotom na poligonu so se učenci srečali z različnimi problemi. 
Največ težav jim je predstavljala vožnja robota po črtni črti. Ob prvem srečanju s tem 
problemom je 10 od 12-ih skupin uporabilo način reševanja s poskušanjem. Na različne 
načine so poskušali uporabljati senzor za zaznavanje barv, da bi obdržali robota na črni črti 
kljub premikanju naprej. Ob vsaki težavi so poskušali spremeniti programsko kodo oziroma 
jo nadgradili in robota od začetka ponovno pognali po poligonu. 2 od 12-ih skupin sta si 
izbrali način s postopno analizo. O problemu premikanja po črtni črti so najprej učenci 
ustno diskutirali in se pogovorili o vsakem možnem problemu, npr. Kaj se mora zgoditi, če 
robot pride na belo podlago in ni več na črti črti, kako zapelje na črno črto in kaj mora 
delati, če se nahaja na črni črti. Po diskusiji in pogovoru o načinih rešitve so se lotili 
sestavljanja programske kode. Ko so robota pognali po poligonu in je morebiti naletel na 
določen problem, so se le-tega lotili reševati s poskušanjem, saj so ugotovili, da je  tako  
mnogo lažje, ker na robotu vidijo, kateri del programske kode ne deluje pravilno.  
 
Pri ostalih ovirah (približevanje oziroma dotik ovire in ustavljanje ob barvah) so se učenci 
posluževali reševanja problemov s poskušanjem, saj so z robotom na poligonu točno videli, 
kaj se dogaja narobe in so to lahko v programski kodi poskušali spremeniti. Ravno način 



 

  43 

 

reševanja problema s poskušanjem je cilj, da ga učenci uporabijo, saj na robotu točno vidijo, 
kaj se zgodi ob sestavljeni kodi in točno vidijo, kateri del kode je potrebno spremeniti, da 
bo delovanje robota pravilno.  
 
Ko so učenci uspešno popeljali robota čez dani poligon, so lahko poligone med seboj 
zamenjali. Ob tem je prišel v ospredje način reševanja problemov z vpogledom nazaj, saj 
so učenci npr. Pri vožnji robota po črni črti pogledali prejšnjo programsko kodo in prenesli 
že realizirano idejo k rešitvi problema na novi poligon. 
 
Če povzamemo, vidimo, da je najboljši način, ki so se ga učenci tudi največkrat posluževali 
način reševanja problemov s poskušanjem. Ko uporabijo ta način, lahko na robotu vidijo, 
kaj se zgodi z njim ob določenem delu programske kode in tako lahko samo ta del kode 
spreminjajo. Ob zamenjavi poligona oziroma ob istem problemu, kot so ga že imeli 
uporabijo način vpogleda nazaj, saj so za ta problem že našli ustrezno rešitev in jo samo 
prenesejo v novi program.   
 
RV7: Ali se pojavljajo razlike pri razumevanju koncepta pogojnega stavka med 
nadarjenimi in naključno izbranimi učenci? 
 
Primerjali bomo rezultate, ki so jih učenci dosegli na potestu. Za primerjavo rezultatov 
bomo uporabili bomo t-test za neparne primerjave. 
 

Tabela 11: Število pravilnih odgovorov za koncept pogojnega stavka glede na skupino 
učencev 

 Število učencev Število učencev, ki so pravilno 
odgovorili na vprašanje 

Naključno izbrani 
učenci 

24 14 

Nadarjeni učenci 16 11 
 
 

Tabela 12: Mann-Whitney Test povprečno doseženih točk pri razumevanju koncepta 
pogojnega stavka glede na skupino učencev 

 
Ranks 

 Nadarjeni N Mean Rank Sum of Ranks 
Potest 0 24 19.67 472.00 

1 16 21.75 348.00 
Total 40   
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Test Statisticsa 
 Potest 
Mann-Whitney U 172.000 
Wilcoxon W 472.000 
Z -.658 
Asymp. Sig. (2-tailed) .510 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .594b 
a. Grouping Variable: Nadarjeni 
b. Not corrected for ties. 

 
Vrednost Mann-Whitney U Testa za parne primerjave ni med povprečnimi dosežki med 
naključno izbranimi in nadarjenimi učenci na testu razumevanja koncepta pogojnega stavka 
pokazala statistično pomembnih razlik (U = 172,00 ; α = 0,594), zato lahko rečemo, da so 
razlike med naključno izbranimi in nadarjenimi učenci pri razumevanju koncepta 
pogojnega stavka praktično zanemarljive. 
 
RV8: Ali se pojavljajo razlike pri razumevanju koncepta zanke med nadarjenimi in 
naključno izbranimi učenci? 
 
Primerjali bomo rezultate, ki so jih učenci dosegli na potestu. Za primerjavo rezultatov 
bomo uporabili bomo t-test za neparne primerjave. 
 

Tabela 13: Število pravilnih odgovorov za koncept zanke glede na skupino učencev 

 Število učencev Število učencev, ki so pravilno 
odgovorili na vprašanje 

Naključno izbrani 
učenci 

24 19 

Nadarjeni učenci 16 15 
 

Tabela 14: Mann-Whitney Test povprečno doseženih točk pri razumevanju koncepta 
zanke glede na skupino učencev 

Ranks 
 Nadarjeni N Mean Rank Sum of Ranks 
Potest 0 24 19.33 464.00 

1 16 22.25 356.00 
Total 40   

 
 

Test Statisticsa 
 Potest 
Mann-Whitney U 164.000 
Wilcoxon W 464.000 
Z -1.250 
Asymp. Sig. (2-tailed) .211 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .452b 
a. Grouping Variable: Nadarjeni 
b. Not corrected for ties. 
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Vrednost Mann-Whitney U Testa za parne primerjave ni med povprečnimi dosežki med 
naključno izbranimi in nadarjenimi učenci na testu razumevanja koncepta zanke pokazala 
statistično pomembnih razlik (U = 164,00 ; α = 0,452), zato lahko rečemo, da so razlike 
med naključno izbranimi in nadarjenimi učenci pri razumevanju koncepta zanke praktično 
zanemarljive. 
 
RV9: Ali se pojavljajo razlike med spoloma pri razumevanju koncepta pogojnega 
stavka? 
 
Primerjali bomo rezultate, ki so jih učenci dosegli na potestu. Za primerjavo rezultatov 
bomo uporabili bomo t-test za neparne primerjave. 
 

Tabela 15: Število pravilnih odgovorov za koncept pogojnega stavka glede na spol 

 Število učencev Število učencev, ki so pravilno 
odgovorili na vprašanje 

Dečki 29 18 
Deklice 11 7 

 

Tabela 16: Mann-Whitney Test povprečno doseženih točk pri razumevanju koncepta 
pogojnega stavka glede na spol 

 
Ranks 

 Spol N Mean Rank Sum of Ranks 
Potest .0 29 20.41 592.00 

1.0 11 20.73 228.00 
Total 40   

 
 

Test Statisticsa 
 Potest 
Mann-Whitney U 157.000 
Wilcoxon W 592.000 
Z -.090 
Asymp. Sig. (2-tailed) .928 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .952b 
a. Grouping Variable: Spol 
b. Not corrected for ties. 

 
Vrednost Mann-Whitney U Testa za parne primerjave ni med povprečnimi dosežki med 
dečki in deklicami na testu razumevanja koncepta pogojnega stavka pokazala statistično 
pomembnih razlik (U = 157,00 ; α = 0,952), zato lahko rečemo, da so razlike med dečki in 
deklicami pri razumevanju koncepta pogojnega stavka praktično zanemarljive. 
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RV10: Ali se pojavljajo razlike med spoloma pri razumevanju koncepta zanke? 
 
Primerjali bomo rezultate, ki so jih učenci dosegli na potestu. Za primerjavo rezultatov 
bomo uporabili bomo t-test za neparne primerjave. 
 

Tabela 17: Število pravilnih odgovorov za koncept zanke glede na spol 

 Število učencev Število učencev, ki so pravilno 
odgovorili na vprašanje 

Dečki 29 26 
Deklice 11 8 

 
 

Tabela 18: Mann-Whitney Test povprečno doseženih točk pri razumevanju koncepta 
zanke glede na spol 

Ranks 
 Spol N Mean Rank Sum of Ranks 
Potest .0 29 21.43 621.50 

1.0 11 18.05 198.50 
Total 40   

 
 

Test Statisticsa 
 Potest 
Mann-Whitney U 132.500 
Wilcoxon W 198.500 
Z -1.322 
Asymp. Sig. (2-tailed) .186 
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .419b 
a. Grouping Variable: Spol 
b. Not corrected for ties. 

 
Vrednost Mann-Whitney U Testa za parne primerjave ni med povprečnimi dosežki med 
dečki in deklicami na testu razumevanja koncepta zanke pokazala statistično pomembnih 
razlik (U = 132,50 ; α = 0,419), zato lahko rečemo, da so razlike med dečki in deklicami 
pri razumevanju koncepta zanke praktično zanemarljive. 
 
 



 

  47 

 

4 SKLEP IN ZAKLJUČEK 
 
Računalništvo je v današnjem svetu prisotno skoraj na vsakem koraku. Bodoči kader je 
potrebno pripraviti na vse večje potrebe računalnikarjev v prihodnosti. Posledično je začela 
večina držav sveta razmišljati o vpeljavi računalništva v šole kot obvezni predmet. To je 
potrebno storiti tako, da imajo učenci visoko stopnjo motivacije za usvajanje novih znanj. 
V slovenskih šolah imajo učenci možnost izbrati izbirni predmet Računalništvo, medtem 
ko učenci v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju le redko usvojijo ali gradijo veščine 
programiranja. Programiranje je zavedeno v učnem načrtu kot dodatna vsebina in je učitelji 
pogosto ne obravnavajo.  
 
Sodobni pedagoški pristopi učenja programiranja pogosto temeljijo na gibanju 
»makerstva« in  uporabi robotov in mikrkormilnikov, slednje popularno imenujemo fizično 
računalništvo. Izobraževalni roboti se v zadnjem času pogosto uporabljajo v šolah v  
projektnem učnem delu. Učenci lahko s programiranjem prenesejo primere iz vsakdanjega 
življenja na robota. Programiranja se učijo tako, da opazujejo izvajanje ukazov neposredno 
s krmiljenjem robota. Delavnice, ki temeljijo na fizičnem računalništvu, spodbujajo pri 
učencih visoko stopnjo motivacije. Gibanje »makerstva« postavlja v ospredje prostor 
ustvarjanja, kjer pri učencih z naborom različnega materiala spodbuja ustvarjalnost, 
poizvedovanje in raziskovanje novega znanja. »Makerstvo« temelji na učni teoriji 
konstrukcionizma, za katero je značilno, da učenci z aktivnim delom,  konstrukcijami v 
dejanskem svetu in dosedanjim znanjem usvojijo novo odkrito znanje. Učitelji pri 
konstrukcionistični teoriji učenja nastopajo zgolj kot opazovalci, ki učencem podajo namig, 
nikakor pa  rešitve problema. 
 
Eden izmed dobrih pripomočkov za učenje uvodnega programiranja je komplet LEGO 
Mindstorms. Komplet deluje na principu »plug & play«, ki posledično omogoča tekoč učni 
proces, saj obstaja majhna verjetnost, da bodo učenci naredili pri sestavljanju robota kaj 
narobe, učenci se tudi hitro naučijo uporabe kompleta. Programiranje robota poteka prek 
vizualnega programskega okolja, kar je za učence še posebej enostavno, saj ni potrebno 
pisanje programske kode, ampak zgolj sestavljanje ukaznih blokov.  
 
V sklopu magistrskega dela smo predstavili enega izmed načinov poučevanja uvoda v 
programiranje z izobraževalnimi roboti.  Izbrali smo kompet LEGO Mindstorms, saj smo 
želeli  poudariti  učenje programiranja in ne  delovanja senzorjev in motorjev, ki so 
priključeni na inteligentno kocko. Cilj magistrskega dela je bil raziskati, katere koncepte 
programiranja (zaporedje ukazov, zanka, pogojni stavek) učenci usvojijo v sklopu delavnic 
z izobraževalnimi roboti. Poleg tega smo želeli preveriti, ali se pojavljajo razlike med 
spoloma ter med skupino nadarjenih učencev in naključno izbranih učencev. 
 
Ob analizi pridobljenih rezultatov smo ugotovili, da so učenci koncept zaporedja ukazov 
že poznali oziroma razumeli v sklopu predznanja. Koncept zanke in pogojnega stavka so 
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učenci na  delavnici usvojili in razumeli njun princip delovanja, saj so na potestu dosegli 
mnogo boljši rezultat kot na predtestu. To smo tudi pričakovali. Preveriti smo želeli tudi, 
če učenci znajo povezati usvojene koncepte programiranja z vsakdanjim življenjem. Učenci 
so vidno napredovali pri reflektiranju o zaznavanju konceptov programiranja v vsakdanjem 
življenju na potestu glede na predtest. Večji napredek se je sicer pokazal pri konceptu 
zanke, ki ga na predtestu skoraj nihče ni znal povezati s podanim primerom iz vsakdanjega 
življenja. Učenci so na delavnicah uporabljali  različne načine reševanja problemov. V 
večini  s poskušanjem, saj so lahko delovanje sestavljene programske kode preverili na 
robotu in z vpogledom nazaj, ko so se srečali z istim ali podobnim problemom. Nekaj 
učencev se je poslužilo tudi metode s postopno analizo, vendar so hitro ugotovili, da so z 
uporabo metode s poskušanjem  hitrejši pri rešitvi problema.  
 
Ugotovili smo tudi, da se med nadarjenimi in naključno izbranimi učenci ne pojavljajo 
statistično pomembne  razlike v razumevanju koncepta zanke in pogojnega stavka, prav 
tako se ne pojavljajo statistično pomembne razlike pri razumevanju istih konceptov med 
učenci in učenkami. Sklepamo lahko torej, da neglede na spol in neglede na nadarjenost 
učencev, učenci ob zaključku delavnic razumejo in znajo na primerih iz vsakdanjega 
življenja uporabiti koncepte programiranja. Učenje konceptov programiranja je torej 
primerno za vse učence in ne samo za tiste, ki se odločijo za poklice v računalniški stroki. 
 
Pri izvajanju delavnic so se pojavile tudi ideje za izboljšanje le-teh. Učenci, ki so hitreje 
rešili dani poligon, so si ga lahko z drugo skupino zamenjali. Vsi poligoni so  vsebovali 
enake prepreke, le v drugačnem vrstnem redu, zato so tudi drugi poligon učenci hitro rešili. 
Tukaj bi bilo dobro, če bi imel učitelj oziroma izvajalec pripravljene še poligone višje 
zahtevnostne ravni, saj bi tako učenci dobili nov izziv, s katerim bi se morali spopasti. V 
kolikor imajo učitelji na voljo več časa za izvedbo delavnic, bi bilo dobro, da učencem dajo 
prosto pot pri sestavljanju svojega robota, saj bi tako še bolj izrazili svojo ustvarjalnost in 
nadgradili znanje iz robotike. V kolikor šola omogoča, bi lahko učencem, ki hitreje usvojijo 
znanje, omogočili nadgrajevanje znanja z drugimi kompleti za sestavljanje robotov, kot je 
npr. FischerTechnic.  
 
Učenci so bili visoko motivirani in močno zagnani za čimprejšnjo rešitev danega poligona. 
Tudi učiteljem v šolah želimo pokazati eno izmed praks, pri kateri način poučevanja z 
uporabo LEGO Mindstorms kompletov pri učencih spodbudi zanimanje za aktivno učenje 
programiranja. Poleg tega želimo spodbuditi učitelje, da v svoje šolske ure vnesejo 
poučevanje veščin računalniškega mišljenja, saj so te za poklicni razvoj učencev zelo 
pomembne. Vsekakor bi bila dobrodošla reforma trenutnega učnega načrta za obvezni 
izbirni predmet Računalništvo tako, da bi vsebine s področja računalniških konceptov in 
programiranja postale obvezne.  
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6 PRILOGE 
6.1 PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 

 
Prva črka imena: ____ 
Prva črka priimka: ____ 
Starost: ___ 
 
V kolikšni meri te zanimajo roboti in programiranje? 
(1 - me ne zanima ; 6 – zelo me zanima) 
 
    1 2 3 4 5 6 
 
Kakšna so tvoja pričakovanja glede aktivnosti in delavnice? 
 
 
 
 
 
 
Ali si se kdaj srečal/-a s programiranjom robotov ali česa drugega?  
 
   DA   NE 
 
Če je tvoj odgovor »DA«, obkroži s katerim programskim jezikom si se srečal/-a? 
 
 LEGO Mindstorm  C++   JavaScript 

 
Scratch   Python   Drugo: ____________ 
 
 

Ali si: 
a. Obiskoval katerega izmed izbirnih predmetov računalništa? Katerega? 

 
 

b. Hodil na tečaj programiranja ali obiskoval kakšno poletno šolo? 
 
 

c. Si se srečal/-a s kakšnimi kompleti za učenje programiranja?  DA  NE 
Če je tvoj odgovor »DA« obkroži s katerimi: 
 
LEGO Mindstorms   FischerTechnik 
 
LEGO WeDo   Drugo: ______________ 
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6.2 PRILOGA 2: PREDTEST 

 
Prva črka imena: ____ 
Prva črka priimka: ____ 
Starost: ___ 
 
 
NALOGA 1:  
Spodaj se nahajajo ukazi po katerih se robot premika. Številka pri znaku »#«               
predstavlja število polj. Katero žival bo robot ujel? 
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NALOGA 2: 
Na mreži označi polje do katerega bo robot prišel, če se bo premikal po spodnjih 
ukazih. Številka pri znaku »#« predstavlja število polj. 

 

 
 
 

       

       

       

       

       

 
A 

     

     
B 

 

 
 
NALOGA 3: 
Kateri izmed naštetih primerov ponazarja situacijo pri nalogi številka 2? 
 

a. Ko sije sonce, sem dobre volje. 
b. Če pada dež, obujem škornje, drugače obujem športne čevlje. 
c. Danes se bomo z roboti zelo zabavali. 

 



 

  57 

 

NALOGA 4: 
Opiši kaj se bo zgodilo z robotom na sliki, ko bo izvedel spodnje ukaze. Številka pri 
znaku »#« predstavlja število polj. 
 

 
 

       

       

     

    

    

       

       

 
 
NALOGA 5: 
Kateri izmed naštetih primerov ponazarja situacijo pri nalogi številka 4? 
 

d. V zvezek moraš 10-krat napisati: »Programiranje mi je všeč!« 
e. Letos moram opraviti 6 predmetov. 
f. Jutri pišemo preverjanje znanja. Jaz pa se nisem še nič učil/-a. 
g. Dokler bo padal dež, bom igral igrice na računalniku. 
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6.3 PRILOGA 3: POTEST 

Prva črka imena: ____ 
Prva črka priimka: ____ 
Spol:     M     Ž 
Starost: ___ 
 
 
 
NALOGA 1: 
Spodaj se nahajajo ukazi po katerih se robot premika. Številka pri znaku »#« 
predstavlja število polj.  
Katero žival bo robot, ki je na začetku postavljen zgoraj levo ujel? 
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NALOGA 2: 
Na mreži označi polje do katerega bo robot prišel, če se bo premikal po spodnjih 
ukazih. Na sliki je podana začetna pozicija robota. Številka pri znaku »#« 
predstavlja število polj. 
 

 
 
 
 

       

       

       

       

      
A 

 
 B 

    

     
 

 

 
 

NALOGA 3: Napiši primer iz vsakdanjega življenja, ki ponazarja pogojni stavek. 
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NALOGA 4: 
Opiši kaj se bo zgodilo z robotom na sliki (podana je njegova začetna pozicija), ko 
bo izvedel spodnje ukaze. Številka pri znaku »#« predstavlja število polj. 
 

 
 
 

       

       

       

       

      
 

 
  

    

     
 

 

 
 
NALOGA 5: Napiši primer iz vsakdanjega življenja, ki ponazarja zanko. 
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6.4 PRILOGA 3: NAVODILO ZA PRIKLOP MOTORJEV 
IN SENZORJEV 

 

 
 

VTIČNIC
A 

 

1 Senzor dotika 
2 Žiroskop in temperaturni senzor 
3 Senzor za barve 
4 Infrardeči senzor 
  

A Srednji motor 
B Dva večja motorja priključimo v vtičnico B in 

C C 
D En večji motor 

 
 
 

POMEN BARVE LED LUČKE ZA TIPKAMI 
 
 

 
 RDEČA ORANŽNA ZELENA 

GORI Zagon,ugašanje, 
posodabljanje 

Pripravljen vendar z 
opozorilom Pripravljen za uporabo 

UTRIPA busy Izvajanje programa 
vendar z opozorilom Izvajanje programa 

 


