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UPORABA ZEMLJEVIDOV PRI POUKU GEOGRAFIJE IN ZGODOVINE V OSNOVNI
ŠOLI
Izvleček
Magistrsko delo obravnava zastopanost zemljevidov v učnih načrtih in učbenikih ter pri
pouku geografije in zgodovine v osnovni šoli. Poznavanje in uporaba zemljevidov v različnih
oblikah je postala del našega vsakdana, zato se je različnih zemljevidov potrebno naučiti
brati čimprej. Prav zato so zemljevidi postali tudi pomemben člen v izobraževanju, primarno
pri pouku geografije, poleg tega pa tudi pri ostalih predmetih, na primer pri zgodovini, ko
osnovnim elementom geografskega zemljevida dodamo še časovno komponento in s tem
prikažemo kako se je nek prostor spreminjal skozi čas. V teoretičnem delu so predstavljeni
zemljevidi od nastanka do začetka njihove uporabe v šolah, potek kartografskega
opismenjevanja ter s tem povezano razumevanje zemljevida in njegovih sestavnih delov.
Sledi analiza zastopanosti zemljevidov v učnih načrtih ter učbenikih za geografijo in
zgodovino. V praktičnem delu magistrske naloge so predstavljeni rezultati raziskave o
razumevanju prostora iz ptičje perspektive pri pouku geografije, rezultati preverjanja
sposobnosti branja zemljevidov pri pouku zgodovine ter rezultati anket o uporabi
zemljevidov. Magistrsko delo predstavi vlogo zemljevidov pri pouku geografije in zgodovine v
osnovni šoli.
Ključne besede: zemljevidi, pouk geografije, pouk zgodovine, kartografsko opismenjevanje,
osnovna šola

THE USE OF MAPS IN GEOGRAPHY AND HISTORY CLASSES IN PRIMARY SCHOOL
Abstract
The master’s thesis comprehensively analyses with the use of maps in geography and history
curricula and textbooks for primary school. Knowing and using maps in different forms has
become part of our everyday lives, so people should learn to read different kinds of maps as
soon as possible. That is why maps have also become an important element in education,
primarily in geography classes, but also in other subjects, particularly history, where the
basic elements of a geographical map are upgraded with a temporal component, showing
how a particular area changed through time. The theoretical part of the thesis presents the
history of maps from their creation to their introduction in schools, the process of
cartographic literacy development and the related understanding of maps and their
elements. This is followed by a review of the inclusion of maps in curricula and textbooks for
geography and history. The practical part of the thesis presents the results of a research on
the understanding of space from a bird’s-eye view in geography classes, the results of map
literacy tests in history classes and the results of a survey on the use of maps.
Keywords: maps, geography class, history class, cartographic literacy development, primary
school
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1. UVOD
1.1.

OPREDELITEV TEME

Učencem mora biti učna snov podana na ustrezni razvojni stopnji, ustrezni morajo biti izbor,
obseg ter porazdelitev učne snovi. Vse to je namreč pomembno pri usvajanju geografskih in
tudi zgodovinskih vsebin, ki naj bi jih učenci usvajali postopoma, od bližnjega k daljnemu, od
znanega k neznanemu, od lahkega k težkemu ter od konkretnega k abstraktnemu. Tako je
svoj način poučevanja razložil že oče šolskega atlasa, slovenski geograf in kartograf Blaž
Kocen.1 Po tem vrstnem redu so razporejene geografske, v določeni meri pa tudi
zgodovinske vsebine v vertikali slovenskega šolskega sistema, pa tudi konkretno soočanje
učencev z zemljevidi. Najprej se namreč otroci soočijo s preprostimi prikazi, na začetku
običajno domače pokrajine, ki jo poznajo iz konkretnih izkušenj, nato pa se z leti abstraktnost
prikazanega prostora in oblik, s katerimi je ta prostor prikazan, povečuje. Ker je pojem časa
bolj abstrakten od pojma prostora, čas in časovne predstave pa so eden bistvenih elementov
pravilnega zgodovinskega spoznanja, se začne zemljevide z zgodovinskimi vsebinami ponujati
učencem kasneje kot splošne zemljevide. 2
Kdaj je pravi čas, ko lahko otroku ponudimo zemljevid? Ali v osnovni šoli učenci v zadostni
meri delajo z zemljevidi? Ali je uporaba zemljevidov pri pouku geografije in zgodovine v
zadostni meri zastopana med cilji učnih načrtov? Ali so učenci po zaključeni osnovni šoli
kartografsko pismeni?
To so vprašanja, ki so nas spodbudila k raziskavi in samemu pisanju magistrske naloge. O
razvoju kartografske pismenosti in uporabi zemljevidov je bilo že veliko napisanega,
predvsem za geografsko področje, malo pa je teorije zapisane glede uporabe zemljevidov pri
pouku zgodovine. Oba predmeta, tako geografija kot zgodovina, znotraj posameznih tematik
ponujata dovolj možnosti, da zemljevide vključimo v pouk. S pravilnim pristopom in z
uporabo različnih učnih oblik lahko učencem približamo zemljevide tako, da se jih bodo
kasneje tudi v vsakdanjem življenju več posluževali.

1
2

Bratec Mrvar, 2011, str. 110.
Razvojna psihologija, 2009, str. 303.
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1.2.

CILJI IN HIPOTEZE MAGISTRSKEGA DELA

Glavni namen magistrske naloge je analiza vloge zemljevidov pri pouku geografije in
zgodovine v osnovni šoli za večjo in bolj smiselno uporabo različnih vrst zemljevidov v
prihodnje. Specifični cilji, ki smo si jih zastavili v magistrskem delu, so:


ugotoviti kdaj otroku/učencu ponuditi zemljevid kot pomoč pri učenju;



ugotoviti na kakšen način otroku/učencu ponuditi zemljevid kot pomoč pri učenju;



analizirati zastopanost zemljevidov v ciljih učnih načrtov za geografijo in zgodovino;



ugotoviti zastopanost zemljevidov ter dejavnosti povezanih z njimi v učbenikih za
pouk geografije in zgodovine;



raziskati vrste aktivnosti ob uporabi zemljevida pri pouku geografije in pri pouku
zgodovine v osnovni šoli;



ugotoviti mnenje učencev o uporabi zemljevidov pri pouku geografije in zgodovine.

Iz ciljev smo oblikovali naslednje hipoteze:
 Hipoteza 1: Dojemanje prostora je odvisno od starosti otroka in od razvojne stopnje,
na kateri se otrok nahaja.
 Hipoteza 2: Različne razvojne stopnje otroka zahtevajo primerne aktivnosti,
prilagojene stopnji, na kateri se otrok v danem trenutku nahaja.
 Hipoteza 3: Ciljev, ki se nanašajo na uporabo zemljevida, je več v učnem načrtu za
geografijo kot v učnem načrtu za zgodovino.
 Hipoteza 4: Zemljevidi se večkrat pojavljajo v učbenikih za geografijo kot v učbenikih
za zgodovino, posledično v učbenikih za geografijo najdemo tudi več dejavnosti, ki se
nanje navezujejo.
 Hipoteza 5: Vloga učencev je pri delu z zemljevidi pri pouku geografije in zgodovine
majhna, premalo je aktivnih dejavnosti v povezavi z zemljevidi.
 Hipoteza 6: Učenci pri pouku geografije pogosto in radi delajo z različnimi vrstami
zemljevidov, pri pouku zgodovine je uporaba zemljevidov manjša.
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1.3.

METODOLOŠKA OPREDELITEV VSEBINE MAGISTRSKEGA DELA

Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela, ta dva pa sestavlja več
poglavij.
V teoretičnem delu smo najprej z opisno metodo opredelili pojem zemljevida, predstavili
nastanek zemljevidov ter njihov razvoj do pojava šolskih zemljevidov in uporabe le-teh pri
pouku geografije in zgodovine. Sledila je predstavitev kognitivnega razvoja človeka v štirih
stopnjah po Piagetu ter obrazložitev faz razvoja tudi v povezavi z zemljevidi in njihovim
razumevanjem na posamezni stopnji.
Po opredelitvi pojma kartografske pismenosti smo opisali njen potek na posamezni razvojni
stopnji otroka, opisali kaj nanjo vpliva ter predstavili rezultate krajšega poizkusa uporabe
zemljevidov pri treh predšolskih otrocih. Temu je sledila predstavitev sestavnih delov
zemljevida in njihovega razumevanja ter opis učnih pripomočkov in učil za delo z zemljevidi
pri pouku geografije in zgodovine.
V naslednjem poglavju teoretičnega dela magistrske naloge je predstavljena analiza učnih
načrtov geografije in zgodovine iz leta 2011, temu sledi še analiza zastopanosti zemljevidov v
učbenikih štirih založb. Analizirali smo skupno 30 učbenikov za pouk geografije in zgodovine
ter 4 samostojne delovne zvezke za pouk geografije, večinoma potrjenih s strani Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo. S tem smo v teoretičnem delu želeli predstaviti zastopanost
zemljevidov med cilji učnih načrtov ter v učbenikih, iz katerih smo zemljevide razdelili na
splošne, tematske in dograditvene in analizirali zastopanost vsake vrste zemljevidov posebej
za 6., 7., 8. in 9. razred osnovne šole.
V praktičnem delu, ki ga sestavljajo tri poglavja, so najprej predstavljeni rezultati raziskave o
predstavi prostora in sposobnosti oblikovanja zemljevidov pri učencih predmetne stopnje,
nato rezultati raziskave o uspešnosti branja zemljevidov pri pouku zgodovine, ob koncu
magistrske naloge pa še rezultati kvantitativne raziskave o uporabi zemljevidov pri pouku
geografije in zgodovine, ki smo jo izvedli z anketnimi vprašalniki. S slednjimi smo skušali
odgovoriti na vprašanje o pogostosti uporabe zemljevidov pri pouku geografije oziroma pri
pouku zgodovine.
Z magistrsko nalogo želimo analizirati vlogo zemljevidov ter doseči bolj smiselno uporabo leteh pri pouku geografije in zgodovine.
7

2. OD PRVIH ZEMLJEVIDOV DO UPORABE PRI POUKU
2.1.

KAJ JE ZEMLJEVID

Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje zemljevid kot papir oziroma platno, ki
upodablja Zemljino površje in objekte na njem v pomanjšanjem merilu.3 V geografski
literaturi je definicija poglobljena in zapisana bolj natančno. V leksikonu Geografija je
zemljevid opredeljen kot v določenem merilu pomanjšana in posplošena ponazoritev
Zemljinega površja (Zemljine oble) ali njegovih posameznih delov, lahko tudi drugih
vesoljskih teles in neba, v tlorisu.4 Ta definicija loči zemljevide na splošne in tematske. Vrišer
opredeljuje zemljevid kot risbo v določenem razmerju pomanjšanega Zemljinega površja, po
navadi gledanega iz zenita, prenesenega na ravno ploskev na podlagi matematično
zasnovane projekcije in za boljše razumevanje pojavov opremljeno z določenimi
dogovorjenimi simboli in napisi.5 Vrišer deli zemljevide na splošne in posebne. Brinovec pa v
svoji knjigi Kako poučevati geografijo piše o zemljevidu kot »objektivno pomanjšani,
posplošeni, dvodimenzionalni abstraktni upodobitvi pokrajine, ki s črtami, številkami,
barvami, simboli prikazuje lego, položaj krajev, različne razdalje, velikost in prostorske
strukture,«6 učenci pa se ob njegovi uporabi ter dopolnjevanju z besedo, sliko in števili
kartografsko opismenjujejo.
Pojem zemljevida je opredeljen tudi v potrjenih osnovnošolskih učbenikih za šesti razred.
Te definicije se v posameznih učbenikih med seboj nekoliko razlikujejo:


»Zemljevid (karta) je pomanjšana podoba Zemljinega površja, prikazana na ravni
ploskvi.«7



»Zemljevid je pomanjšano, posplošeno in z dogovorjenimi znaki upodobljeno
Zemljino površje.«8



»Zemljevid ali karta je pomanjšana slika Zemljinega površja na ravni ploskvi.« 9

3

Zemljevid. URL: http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=zemljevid&hs=1 (Citirano:
15. 6. 2017).
4
Kladnik [et.al], 2008, str. 630.
5
Vrišer, 2002, str. 215.
6
Brinovec, 2004, str. 135.
7
Baloh; Lenart, 2011, str. 64.
8
Kolenc Kolnik, 2004, str. 31.
9
Senegačnik, 2012, str. 8.
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»Zemljevid je pomanjšana in poenostavljena upodobitev Zemljinega površja na ravni
ploskvi.«10

Vsem definicijam je skupno, da je zemljevid predstavitev realnega dela Zemljinega
površja/okolja/sveta, v drugih delih pa se definicije med seboj razlikujejo.
Poleg klasičnih opredelitev pojma zemljevid poznamo tudi opredelitev zemljevida po teoriji
radialnih pojmov, kar pomeni, da imajo taki pojmi jasno definirano središče ali tipičen
primer, njegovo središče pa je ugotovljeno na osnovi družinskih značilnosti in tipičnih
primerov.11 Obseg pojma zemljevid je razširjen. Vključuje namreč »katerekoli prikaze
pokrajin tako realnega kot nerealnega prostora, od mikro do makro dimenzij, poleg tlorisne
perspektive lahko vsebuje tudi prikaze s stranske perspektive.«12 Avtorici prispevka dodajata,
da je radialna definicija v procesu kartografskega opismenjevanja otrok primernejša od
klasične, saj poteka proces prvenstveno preko »neklasičnih« zemljevidov, prostorskih
prikazov v igricah, risankah in drugih sredstvih, šele nato prehajajo na uporabo klasičnih oblik
prikazov Zemljinega površja.

2.2.

KARTOGRAFIJA IN NJENO MESTO V GEOGRAFIJI

Začetki geografije so temeljili na odkrivanju Zemljinega površja in njegovemu
kartografskemu upodabljanju ter meritvah. Šele z napredkom kartografije se je začelo
poglobljeno raziskovanje notranjosti celin, ki je bila človeku po obdobju velikih odkritij
novega sveta – Azije, Afrike, Avstralije in Amerike – praktično še nepoznana. Največja
neznanka med vsemi celinami je bila afriška celina, katere glavna raziskovalca sta bila Henry
Morton Stanley in David Livingston.13 V času, ko se je geografija razvijala v več smereh v
skladu z različnimi ideologijami, je imela kartografija posebno mesto v geografski vedi.
Nemška geografa Aleksander von Humboldt in Karl Ritter sta sprva zanemarila njen pomen
in poudarjala dejstvo, da se je potrebno novo odkritega gradiva lotiti z znanstveno razlago in
medsebojnim povezovanjem.14 Geografska znanost se je nato razvijala skozi različne
filozofske nazore od mehaničnega materializma, pozitivizma, idealizma, pragmatizma in
10

Verdev, 2014, str. 24.
Umek, 2001, str. 9.
12
Hergan; Umek, 2013, v: (Zorn, Matija) Geografski vestnik 83-1. Ljubljana: Zveza geografskih društev Slovenije,
str. 65.
13
Vrišer, 2002, str. 52.
14
Vrišer, 2002, str. 64.
11
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drugih do pojava tako imenovane kvantitativne revolucije v začetku šestdesetih let 20.
stoletja. Njena pojavitev je pomenila za geografijo veliko spremembo, saj se je od
raziskovalcev pričakovalo opuščanje podrobnih opisov pomena in spreminjanja pojavov ter
medsebojnih odnosov. Te opise naj bi nadomestili z algoritmi in natančnimi meritvami.
Smiselnost kvantitativne revolucije je bila potrjena z deli teoretične geografije avtorjev R.
Chorleya, P. Haggetta, T. Hägrestranda, J. Q. Stewarta, W. Warntza, L. Garrisona in R.
Morrilla, ki je tudi prinesla njihov postopen prodor. 15 Nova paradigma je poleg povečane
natančnosti in novih načinov prikazovanja geografskih spoznanj znova uveljavila zemljevid
kot najboljši način predstavljanja geografskih ugotovitev.16 Po teh novih pristopih naj bi
geografija združila svojo fizično in družbeno smer ob primerih posameznih regionalnih
raziskav.

Slika 1: Mesto kartografije v klasični delitvi geografije.17

15

Prav tam, str. 78.
Prav tam, str. 79.
17
Prav tam, str. 80.
16
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Slika 2: Način proučevanja (znanstvena metodologija) in delovni postopki v geografiji.18

Terensko opazovanje, identifikacija in beleženje lokacije oziroma vnašanje podatkov o
lokaciji in pojavu na zemljevid so prvi postopki geografskega proučevanja in njegov temelj. S
kartiranjem geografskih pojavov v prostoru se praktično vse začne. Dojemanje pojavov v
pokrajini na geografski način je del tako imenovane induktivne metode, kjer geograf
raziskovalec ob hkratnemu zbiranju gradiva in opazovanju posameznih pojavov istočasno
razmišlja o zbranih ugotovitvah, povezuje pojave z drugimi pojavi ter ugotavlja njihovo
medsebojno odvisnost.19

2.3.

KARTOGRAFSKI ZAČETKI

Z geografijo so se ukvarjali že v obdobju mezopotamske, egipčanske in feničanske
civilizacije. Iz ugotovitev teh civilizacij so črpali znanje mnogi filozofi, kot je bil na primer
Thales iz Mileta. Postavil je tezo, da Zemljina plošča plava na vodi. Njegov učenec
18
19

Prav tam, str. 113.
Prav tam, str. 102.

11

Anaksimander pa je bil prvi, ki je sestavil pregleden zemljevid takrat poznanega sveta.
Zemljevid sveta, ki ga je sestavil Demokritus iz Abdere, je prikazoval svet v mnogo daljši
razdalji od vzhoda na zahod, kakor pa od severa na jug. Šele s Pitagoro in Filolaosom se je
pojavilo razmišljanje, da je Zemlja okrogla. Kasnejši raziskovalci sveta so bili logografi, ki so
potovali v neznani svet in opisovali nove kraje, v katere so prišli. Prav ta opazovanja so služila
za nastanek kasnejših, podrobnejših zemljevidov. V času razcveta helenistične kulture je
politična oblast v antičnem svetu prešla na Rimljane. Vrhunec rimske geografije in še bolj
kartografije predstavlja delo Marinusa iz Tira in aleksandrijskega geografa Claudiusa
Ptolomaeusa. Prvi je znan po geografskem zemljevidu sveta, ki se ni ohranil. Zemljevid je
sestavil na podlagi točk, za katere je bila znana geografska širina, geografska dolžina pa je
bila izračunana s pomočjo potopisov. To je pomenilo, da je bil zemljevid takrat dokaj
nenatančen. Drugi, Claudius Ptolomaeus, pa je bil najbolj znan antični geograf, ki je v svojem
delu »Geografike hifegezis« poleg zemljevida do takrat znanega sveta objavil več knjig, med
njimi knjigo teoretičnih osnov za izdelavo zemljevida. 20
Po Ptolomeju je antična geografija začela nazadovati, kar se kaže tudi v tem, da je
ponovno začelo prevladovati mišljenje, da je Zemlja okrogla plošča. Šele od 14. stoletja
naprej, ob začetku kartografske renesanse, pride ponovno v ospredje pogled na Zemljo kot
kroglo. V času velikih odkritij so bili v središču kartografskega napredka nemški znanstveniki.
Nemški kartografi so bili prvi, ki so v svoja dela vpeljevali matematično zasnovane projekcije
ter med prvimi v svojih zemljevidih upodobili novoodkriti svet. V tem obdobju je v Nemčiji
deloval kartograf Peter Appian, domnevni avtor prvega globusa.21 V drugi polovici 16.
stoletja se je središče kartografije preselilo iz Nemčije na Nizozemsko. Tam je deloval
Gerhard Kremer-Mercator, ki je zasnoval svojo projekcijo, oblikoval zemljevid sveta na šestih
listih in veliki pomorski zemljevid sveta ter izdelal dva atlasa.22 Prav Mercatorjeva prečna
projekcija je aktualna uradna kartografska projekcija v Sloveniji. 23 Razvoj kartografije se je
hkrati odvijal tudi v drugih državah, in sicer v Italiji, Rusiji in Franciji, kjer so se lotili natančnih
meritev meridianskega loka in triangulacijskih meritev. Rezultat vsega tega so bili prvi
topografski zemljevidi iz Francije, kasneje še iz Anglije. Francoska kartografska šola je
20

Prav tam, str. 37–42.
Prav tam, str. 48–49.
22
Prav tam.
23
Režek; Berek; Grilc, 2015, v: 26. Sedlarjevo srečanje Vizije prostorskega razvoja – urejanje voda. Ljubljana:
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, str. 38–47.
21
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uveljavila načelo, da naj zemljevidi prikazujejo le ugotovljena dejstva, pri prikazovanju reliefa
pa so perspektivično metodo nadomestili s črtkanjem, kasneje z izohipsami. 24

Slika 3: Svet po Ptolomeju25

2.4.

KARTOGRAFSKA REVOLUCIJA IN POJAV ŠOLSKIH ZEMLJEVIDOV

Hiter razvoj kartografije je prineslo 19. stoletje. Omogočalo ga je več dejavnikov, kot na
primer: povečano število topografskih podatkov, napredna astronomska in geodetska
merjenja, ki so omogočila zelo natančno določitev geografske lege, iznajdbe v tiskarstvu.
Politična napetost v Evropi je pospešila izdelavo zemljevidov za vojaške potrebe.26 Zemljevidi
so bili obvezen pripomoček vojske, saj so služili za hitrejšo in boljšo orientacijo na terenu, ki
so ga vojaki slabo poznali ali pa ga sploh niso poznali. Z njihovo pomočjo so lahko lažje
določali razdaljo med posameznimi lokacijami in iz njih pridobivali druge potrebne
informacije.
Prvi topografski zemljevid je dobila Francija. Leta 1878 so pripravili novo izdajo v merilu 1 :
80.000, nekaj let kasneje še v merilu 1 : 20.000 ter 1 : 50.000 in 1 : 1.000.000. Franciji so
sledile še Anglija z zemljevidi v merilu 1 : 63.300, 1 : 10.560 in 1 : 63.360, Italija z zemljevidi v
merilu 1 : 25.000, 1 : 50.000 in 1 : 100.00, prav tako Nemčija. Prvi avstro-ogrski zemljevid je
24

Vrišer, 2002, str. 48–49.
Prav tem, str. 41.
26
Prav tam, str. 62–63.
25
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bil izdelan v merilu 1 : 144.000, kasneje še v merilu 1 : 25.000 27, 1 : 75.000 (tako imenovana
»specialka«) in 1 : 200.000 (tako imenovana »generalka«). Leta 1891 je bila v Bernu sprejeta
zamisel o mednarodnem zemljevidu sveta v merilu 1 : 1.000.000. Takrat so posamezne
države začele postopoma prilagajati izdaje svojih topografskih zemljevidov novi zamisli.
Zemljevidi so tako postali med seboj primerljivi. Napredek kartografije se ni kazal samo pri
izdajah topografskih zemljevidov, temveč tudi pri izdajah drugih preglednih zemljevidov in
atlasov. S tem se je začela tudi publikacija najrazličnejših šolskih atlasov in stenskih
zemljevidov, tudi za potrebe pouka,28 kjer so danes nepogrešljivi.
Za potrebe pouka so bili že v preteklosti pomembni atlasi. Učencem in dijakom so
omogočili spoznavanje različnih krajev, dežel ter razumevanje sveta kot celote. Tedaj so bili,
bolj kot danes, ko imamo pri pouku na razpolago več različnih učil in učnih pripomočkov,
pomemben vir informacij o geografskem prostoru. Pomembna je bila in je še danes izbira
atlasa, saj ne moremo vsakemu atlasu reči šolski atlas. Slednji mora biti prilagojen stopnji
kartografske pismenosti učencev v osnovni šoli oziroma dijakov v srednji šoli, skladni morajo
biti tudi z učno vsebino na posamezni stopnji šolske vertikale ter prilagojeni zahtevam
specialne didaktike. Potreba povezovanja zemljevidov v knjige se je pojavila zaradi boljše
preglednosti. Sprva ti niso bili najbolj zanesljivi, a je njihova kvaliteta naraščala z razvojem
tehnologije in novimi odkritji skozi zgodovino. Prvi šolski atlas, ki je bolj kot na atlas, kot si ga
predstavljamo danes, zaradi obsežnih besedil z redkejšimi lesorezi, spominjal na učbenik, je
leta 1530 oblikoval Honters. Najprej so zasloveli nizozemski atlasi, kasneje še francoski.
Nemški šolski atlasi so prevladovali v srednjeevropskem prostoru, tudi v Avstrijskem
cesarstvu, kjer se je oblikovanje lastnih atlasov začelo šele konec 18. stoletja. Prvega je 1791.
leta izdal Franz Johann Joseph von Reilly, razcvet zasebnih založb, ki so izdajale nove
učbenike, šolske atlase, stenske zemljevide in makete pa se je začel šele po ukinitvi
monopola Cesarske šolske založbe na Dunaju. Prvi atlas sveta v slovenskem jeziku je delo
Mateja Cigaleta, izšlo med letoma 1869 in 1877 pod okriljem Slovenske matice. Cigaletov
atlas sveta je začel izhajati osem let po izidu prvega šolskega atlasa Blaža Kocena. Slednji ni v
slovenskem jeziku nikoli izšel, zato so na območju današnje Slovenije uporabljali nemške in
hrvaške izdaje. »Slovenska« različica hrvaških izvodov pod imenom Kocenov geografski atlas
je izšla le štirikrat med letoma 1934 in 1940, pa še ta ni bila v celoti prevedena v slovenski
27
28

Originalna izmera.
Vrišer, 2002, str. 62–63.
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jezik, ampak je bilo prevedenih le nekaj uvodnih strani atlasa.29 Kljub temu da resnične
slovenske izdaje atlasa ni bilo, je nemške in hrvaške verzije v slovenskih srednjih šolah
uporabljalo veliko učencev več povojnih generacij. Kocenovi atlasi so imeli številne novosti,
gledano iz vsebinske pa tudi oblikovne plati, avtor pa je še vedno našel njihove
pomanjkljivosti. Največja je bila ta, da niso bili dovolj uporabni pri pouku zgodovine. Za
potrebe pouka zgodovine je v tistem času največ ponujal dopolnjen atlas nemškega
kartografa Adolfa Stielerja, čeprav je tudi v temu manjkalo veliko zgodovinsko pomembnih
naselij.30 Kocen se je dopolnjevanja zemljevidov lotil tako, da je nanje, poleg takrat aktualnih,
dodatno vnesel več kot sto zgodovinsko pomembnih imen v oklepajih. 31 Ta zahteva se je
pojavila zato, ker so geografijo tedaj še vedno poučevali skupaj z zgodovino. Pomembno je
tudi omeniti, da atlas ni vseboval posebnih zgodovinskih zemljevidov, ampak je bilo na
obstoječe zemljevide le dodanih več zgodovinsko pomembnih krajev. 32 Vnašanje
zgodovinsko pomembnih krajev na zemljevide je Blaž Kocen leta 1861 s primerom v
belgijskem prostoru utemeljil takole: »…med Namurjem in Dinantom prostora za tri ali štiri
naselja; s statističnega zornega kota bi veljalo navesti Gembloux, Pervez-le Marchez, Jodogne
in Hougaerde, če pa upoštevamo zgodovinski vidik, ne bi smeli zaobiti krajev Neerwinden,33
Ramilles 34 ter Ligny.35 Vsaka od teh vasi ima le po petsto ljudi, a bi jim dal prednost pri
uvrstitvi na zemljevid vsak, ki se še spomni zgodovine. Če bi tehtali še naprej, bi lahko
vključili še trgovski vidik, saj je naselje Gernbloux pomembno križišče. Povsem geografski
vidik pa je potrebno upoštevati na območjih, kjer poteka meja med dvema različnima
površinskima oblikama. Tako je na primer kraj Rosenheim na Bavarskem na ločnici med večjo
ravnino in hribovjem…«36

29

Bratec Mrvar [et. al], 2011, str. 33–35.
Prav tam, str. 39.
31
Prav tam.
32
Prav tam, str. 94.
33
Kraj Neerwinden je znan po bitki iz leta 1793, v kateri so avstrijske čete zaustavile francoske; opomba
avtorjev knjige Kocenov srednješolski atlas kot didaktična prelomnica.
34
Kraj Remilles, kjer je bila leta 1706 bitka, v kateri so v vojni za špansko nasledstvo nizozemsko-angleške enote
odločilno porazile vojake Ludvika XIV; opomba avtorjev knjige Kocenov srednješolski atlas kot didaktična
prelomnica.
35
Kraj Ligny, kjer je Napoleon leta 1815 dosegel svojo zadnjo zmago; opomba avtorjev knjige Kocenov
srednješolski atlas kot didaktična prelomnica.
36
Bratec Mrvar, 2011, str. 39.
30
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Slika 4: Portret Blaža Kocena37

Kocen je v času svojega delovanja poudarjal pomen posebnega načina poučevanja
posameznih učnih predmetov, posebej geografije. Pri tem je izpostavil čim večjo aktivnost
učencev in dijakov pri pouku, pomen raznovrstnih metod in oblik pouka ter aktivnega dela z
zemljevidi, katerega je postavil pred njihovo golo prerisovanje. Poleg tega je kot pomembno
izpostavil tudi dejstvo, da mora biti učna snov učencem in dijakom podana na ustrezni
razvojni stopnji, ustrezni morajo biti izbor, obseg ter porazdelitev učne snovi. Geografske
vsebine naj bi učenci usvajali postopoma, od bližnjega k daljnemu, od znanega k neznanemu,
od lahkega k težkemu ter od konkretnega k abstraktnemu. Vse to je Kocen upošteval pri
svojem delu, ko je atlase ustvarjal tako, da so bili zaradi preprostih in preglednih zemljevidov
ter bogatih informacij na podrobnih zemljevidih uporabni skozi celotno šolanje, celo pri
37

URL: http://www.ssolski-muzej.si/slo/popup_image.php?event_file=112 (Citirano: 2. 6. 2017)
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pouku zgodovine.38 Kmalu za srednješolskim atlasom je 1862. leta izšel še Kocenov mali
geografski šolski atlas z enakimi zemljevidi kot so bili v srednješolskem atlasu. Tako ta kot
tudi drugi podobni atlasi so bili namenjeni takrat različnim osnovnim šolam, ki so bile le trido petletne. Za osnovne šole je od leta 1868 do konca 19. stoletja v treh različnih izdajah
izhajal še Mali geografski atlas za šole avstrijskega cesarstva, avtorja Blaža Kocena. Nasledil
ga je Atlas za meščanske šole.39 Pred smrtjo je Blaž Kocen uredil regionalni Šolski atlas
avstro-ogrske monarhije Blaža Kocena, kateremu je sledilo še pet izdaj po njegovi smrti. 40
Zanimivost je tretji Kocenov atlas, tako imenovani Kocenov orohidrografski atlas, ki je bil
namenjen vajam. Atlasi so namreč vsebovali le neme zemljevide, ki so prikazovali samo relief
in vodovje. Te zemljevide so avtorji knjige Kocenov srednješolski atlas kot didaktična
prelomnica označili za nekakšne predhodnike delovnih zvezkov. Po smrti vplivnega
slovenskega kartografa je izšlo še nekaj deset atlasov pod njegovim imenom, kateremu so
različni avtorji dodali še svojega.41

Slika 5: Naslovnica prvega Kocenovega srednješolskega atlasa iz leta 1861.42

Za slovensko ozemlje je imel velik pomen prevod Kocenovega šolskega atlasa v hrvaški
jezik, ki je nosil naslov Kozenov geografijski atlas za srednje škole. Hkrati sta leta 1887 izšli
dve prirejeni izdaji, in sicer izdaja Augustina Dobrilovića ter Hardtova izdaja. Atlas slednjega
38

Bratec Mrvar, 2011, str. 110.
Prav tam, str. 102.
40
Prav tam, str. 103.
41
Prav tam.
42
Prav tam.
39
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je bil čez nekaj let prirejen s strani Simona Rutarja ter Frana Orožna. Poimenovala sta ga
Hardtov zemljepisni atlas za ljudske šole s slovenskim učnim jezikom. 43
Po letu 1945 se je pri založbi Hölzel, ki je izdajala Kocenove atlase, začel vzpon izdaje
atlasov, saj so se potrebe po kartografskih informacijah in izdelkih zelo povečale. Atlasi so
izhajali v več vsebinskih ter jezikovnih različicah, napredek v njihovi izdelavi se je večal.
Uporabo Kocenovega imena v naslovih atlasov so v Avstriji za nekaj časa po spremembi
šolske zakonodaje med letoma 1979 in 1995 opustili, po vnovični spremembi zakona leta
1996 pa ime ponovno uporabili v naslovu nove izdaje: Grosser Kozen-atlas mit atlas-CD.
Slednjemu je Mednarodna kartografska zveza podelila priznanje za najboljši šolski atlas.
Pomemben je bil razvoj kartografske obrti ter razcvet medmrežja v devetdesetih letih 20.
stoletja. S tem razvojem se je začela zlata doba atlasov.44
Pri pouku zgodovine je bil v času Kraljevine Jugoslavije največkrat uporabljen
Stanojevićev zgodovinski šolski atlas, takrat še v srbohrvaškem jeziku. Njegova posebnost je
bila v tem, da je bil delno zapisan v cirilici, tako je bil problem s toponomijo rešen za vzhodni,
pravoslavni del Kraljevine, delno pa v latinici, da je bil razumljiv zahodnemu, katoliškemu
svetu. V zahodnem delu današnje Slovenije so v času italijanske okupacije za potrebe pouka
zgodovine uporabljali italijanske atlase z naslovom »Atlante storico mondiale«, ki so bili za
pouk prevedeni s strani slovenskih zgodovinarjev. Nekateri učitelji so, kot že rečeno,
uporabljali Kocenov atlas.45

43

Prav tam, str. 105.
Prav tam, str. 107.
45
Weber, 2011, v: (Trškan, Danijela) Trojarjev zbornik. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, str.
271.
44
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3. KARTOGRAFSKO OPISMENJEVANJE
3.1.

DOJEMANJE PROSTORA IN ČASA

Da bi lahko razumeli kdaj se začne učenje z zemljevidi, se moramo najprej seznaniti s
kognitivnim razvojem človeka. Piaget je v svoji teoriji spoznavnega razvoja zapisal spoznanja,
do katerih je prišel s proučevanjem in razlago razvoja mišljenja in konceptov znanja ter
razmišljanjem o odgovorih na vprašanja, kot so, kako otrok misli, pri kateri starosti razume
posamezne koncepte, kako poteka razvoj spoznanj od konkretne izkušnje do abstraktnega
znanja, kako poteka konstrukcija znanja pri otroku. Razvoj mišljenja je opisal v štirih
stopnjah, pri čemer je vsaka stopnja strukturna celota, v kateri so sheme oziroma operacije
medsebojno povezane. Na razvoj posameznika pa po mnenju švicarskega psihologa vplivajo
različni dejavniki, med katerimi izpostavlja dednost oziroma biološko zrelost, fizične izkušnje,
socialno transmisijo in uravnoteženost, te pa postavlja v tako imenovano »formulo« za
razvoj:
razvoj = telesno dozorevanje + izkušnje iz fizičnega okolja + socialne izkušnje + uravnoteženost

Avtor teorije spoznavnega razvoja zagovarja dejstvo, da je telesna zrelost osnova za
razvoj spoznavnih funkcij. 46
Otrok, star 3–6 let, je po Piagetu na predoperativni razvojni stopnji mišljenja. To je v
skladu z njegovo spoznavno teorijo druga stopnja, katere glavna značilnost je simbolno
mišljenje otroka, ki se kaže v odloženem posnemanju, simbolni igri, v likovnem izražanju ter v
rabi govora.

46

Razvojna psihologija, 2009, str. 28–43.
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Slika 6: Tri planine47

Značilnosti te razvojne stopnje so še egocentrizem, animizem, empatija in druge. 48 Leta
1956 sta Piaget in njegova sodelavka Bärbel Inhelder ugotovila egocentrizem z izvedbo
poskusa, ki sta ga poimenovala Tri planine. Slednjega sta izvedla pri otrocih starih med štiri in
dvanajst let ter ugotovila, da so imeli otroci do devetih let težave z zavzemanjem perspektive
drugega (glej Sliko 6). Eksperimenti so bili izvedeni s stotimi otroci; 21 je bilo starih med 4 in
6,6 let, 30 starih med 6,7 in 8 let, 33 starih med 8 in 9,6 let in 16 starih med 9,6 in 12 let.
Otrokom so dali na mizo model treh planin, zraven pa deset fotografij velikosti 20 × 28 cm,
na katerih je model (treh planin) slikan z različnih zornih kotov (A, B, C, D na Sliki 7). Naloga
otrok je bila, da med fotografijami najprej izberejo tisto, na kateri so planine prikazane tako,
kot jih vidi vsak sam, nato pa še fotografijo, ki prikazuje planine tako, kot jih vidi lesena
punčka, ki so jo postavili enkrat nasproti njih ter enkrat desno in levo od njih.

47
48

Prav tam, str. 292.
Prav tam.
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Preglednica 1: Razvojne stopnje po Piagetu49

Slika 7: Tri planine –maketa (prirejeno po Piaget).50

49

Preglednica je v celoti iz: Razvojna psihologija, 2009, str. 44. Starost otrok, napisana pri posameznih stopnjah,
je zaradi individualnih razlik med otroki zgolj približna.
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Otrok je iz svoje izhodiščne pozicije pred modelom (pozicija A na Sliki 7) videl zeleno planino
v ospredju, postavljeno rahlo na desno. Na vrhu nje stoji hiška. Levo od zelene planine in
nekoliko za njo je na modelu malo večja, rjava planina z rdečim križem na vrhu, za obema pa
največja, siva planina z vrhom prekritim s snegom. Sledila je naloga. Vsak otrok je moral
pokazati fotografijo, ki naj bi prikazovala, kaj v določenem primeru vidi punčka. Otrok se je
lahko premikal in tako spreminjal svojo perspektivo le, ko je preverjal svoje odgovore.
Pojavljala se je težava. Otrok se je s težavo postavljal v perspektivo lutke. Težko si je
predstavljal spremembe v perspektivi.51
Glavno vprašanje, ki izhaja iz eksperimenta, je sledeče: Zakaj je otrok tako počasen pri
zavzemanju perspektive drugega? Piaget odgovarja, da je otrok na predoperativni stopnji
mišljenja sposoben le interpretacije iz lastnega zornega kota. Pogled iz zornega kota lutke v
primeru eksperimenta Tri planine mu v tej fazi ni jasen, saj si ga ni še sposoben
predstavljati.52
Kritiki Piagetove teorije pa opozarjajo tudi na vlogo kulturnega okolja in vzgoje na razvoj
otrokovega mišljenja. Raziskave več avtorjev, med drugim tudi raziskave Marjanovič
Umekove iz leta 1979, kažejo, da gre za pomembne povezave med spoznavnim, socialnim in
čustvenim razvojem ter tudi to, da je mogoče nekatere posameznikove razlike v mišljenju
med isto starimi otroki oziroma med otroki na isti razvojni stopnji razložiti z vplivom
socialnega in emocionalnega razvoja.53 Nekatere novejše raziskave so na primer ugotovile,
da so pri nalogi zavzemanja različnih perspektiv lahko uspešni že dveletni otroci. V nalogi so
otrokom pokazali avto, na katerem je bila na eni strani narisana muca, na drugi pa pes. Pri
vprašanju, kaj vidiš ti in kaj vidim jaz, so odgovorili pravilno in s tem presegli egocentrično
oceno, da druga oseba vidi enako kot jaz.54 Rezultati te raziskave še podkrepijo tezo, da
kulturno okolje vpliva na razvoj otrokovega mišljenja. Primer z muco in psom v avtu je za
otroka v današnjem času bolj vsakdanji od primera preverjanja razumevanja perspektive s
postavitvijo določenih, otroku manj vsakdanjih predmetov, kot so »Tri planine«.
Otroci poleg pojma števila na predoperativni stopnji oblikujejo tudi pojma prostora in časa.
Razumevanje teh dveh pojmov je na zaznavno-gibalni stopnji egocentrično, torej se dojenček
50
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in kasneje malček v prostoru orientirata glede na svoje lastno telo. 55 Ob začetku
predoperativne stopnje mišljenja začnejo otroci za orientacijo v prostoru uporabljati
prostorska znamenja. To dokazuje še en primer, saj ko so na primer v Piagetovi nalogi »Tri
planine« na določeno mesto postavili igračke konje, kaže, da so ti pomagali otrokom hitreje
zavzeti perspektivo nasproti sedeče lutke in raziskovati svojo lastno perspektivo ter
perspektivo drugega.56
Otrok lahko v zgodnjem otroštvu tudi že uporablja preproste načrte in zemljevide, s katerimi
si pomaga pri sestavljanju določenega modela, na primer načrt za sestavljanje gradu iz kock.
Nekaterim otrokom, starim od 4 do 7 let, so v eni od raziskav med potjo skozi igralno hišo
ponudili enostaven zemljevid, na katerem je bila prikazana enostavna pot skozi njo. Rezultati
raziskave so pokazali, da so bili otroci, ki so videli in uporabili zemljevid, hitrejši in so se bolje
orientirali kot tisti, ki zemljevida niso imeli. 57
Dojemanje prostora pri otroku je med drugim razvidno tudi skozi razvoj otroške risbe. Otrok
na posameznih stopnjah različno prikazuje prostor. Na tako imenovani predshematski
stopnji, ki je začetna stopnja simbolnega risanja, otroci na risalni površini prikazujejo
predvsem značilnosti topološkega prostora. Ta vključuje naslednja načela: načelo sosedstva,
načelo ločevanja, načelo reda. Na naslednji, shematski stopnji, je na višji razvojni stopnji tudi
prikazovanje prostora. Otrok si na tej stopnji risalno površino razdeli na več delov in skladno
z delitvijo prostora nato nariše različne prvine: spodaj zemljo, tla, travo, zgoraj oblake, sonce,
na sredini pa drevesa, hišo. Prostor na otroški risbi je vse bolj skladen s konceptom
evklidskega prostora, torej s prikazovanjem predmetov z vidika koordinatnega sistema, pri
katerem se postopoma razvije tudi prikazovanje predmetov z različnih perspektiv. Naslednja
stopnja, v kateri je prikaz prostora še resničnejši, se imenuje stopnja realističnega risanja. 58
Za obdobje srednjega in poznega otroštva je značilen razvoj konkretno-logičnih miselnih
operacij. To obdobje se začne nekje pri šestih letih starosti in traja približno do enajstega
leta. Otroci to stopnjo dosežejo v različnih obdobjih. Nekateri že dve leti prej, nekateri pa
lahko šele pri devetih letih. 59 V tem času se otroci v prostoru orientirajo s pomočjo zunanjih
predmetov in preprostih zemljevidov ter s pomočjo orientacijskih točk, pri čemer si
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Piaget, 2009, v: (Marjanovič Umek, Ljubica; Zupančič, Maja) Razvojna psihologija. Ljubljana: Znanstvena
založba Filozofske fakultete: Rokus Klett, str. 303.
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Prav tam.
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Prav tam.
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Nemec; Krajnc, 2011, str. 81.
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pomagajo s prostorskimi predstavami in svojim gibanjem, kar strokovnjaki imenujejo
alocentrična orientacija. 60
Marjanovič Umekova in Svetina v svojem prispevku o spoznavnem in govornem razvoju v
srednjem in poznem otroštvu opišeta primer poskusa treh ameriških avtorjev knjige Child
development, v katerem so otroke, stare med 6 in 9 let, razdelili v dve skupini ter prvi omejili
gibanje po prostoru pri poskusu, drugi ne. Otroke v prvi skupini so prosili naj si predstavljajo,
da gredo po razredu od svojega mesta do katedra, se obrnejo in povedo eksperimentatorju,
kje v razredu so različni predmeti, s tistimi v drugi skupini pa so vajo ponovili, le da so jim
omogočili prosto sprehajanje po prostoru. Rezultati poskusa so pokazali, da so bili otroci iz
druge skupine pri določitvi predmetov v prostoru uspešnejši od tistih iz prve skupine.61
Pojem časa je bolj abstrakten od pojma prostora. V zgodnjem otroštvu si otrok pojem časa
oblikuje na osnovi časovnega zaporedja in trajanja posameznih dogodkov. Raziskovalci 62
ugotavljajo, da se razumevanje krajših časovnih intervalov pri otrocih razvije prej kot
razumevanje daljših časovnih intervalov. Pri tem navajajo primer, ko so otroke spraševali, kaj
je bilo prej – njihov rojstni dan ali novo leto. V primeru, da sta od teh dogodkov pretekla več
kot dva meseca, otroci niso pravilno odgovarjali. Pri razumevanju pojmov včeraj, jutri ter
razumevanju delov dneva in tedna so strokovnjaki ugotovili, da otrok prej razume pojem
včeraj kot jutri, prej razume tudi dele istega dneva (zjutraj, zvečer) kot na primer dneve v
tednu. Dogodke, ki se bodo zgodili v prihodnosti, zmorejo otroci realno oceniti šele pri šestih
letih. Za boljše razumevanje časa oziroma bolje rečeno preteklega časa je pri otroku
pomemben tudi razvoj spomina. 63
Čas in časovne predstave so eden bistvenih elementov pravilnega zgodovinskega spoznanja,
brez katerih ni mogoče razumeti nobenega zgodovinskega dogodka. Z vsakim zgodovinskim
spoznanjem posebej so povezani tako čas in preteklost, gibanje in spreminjanje kot tudi
razvoj in proces razvoja. Sposobnost »časovnega gledanja v preteklost«, kot ga v svoji knjigi
imenuje Zgonik, je eden od osnovnih pogojev za pridobitev zgodovinske predstave oziroma
za razumevanje zgodovinskih dejstev.64 Pri otroku začnemo z oblikovanjem časovnih
predstav v skromnem obsegu že v prvem razredu osnovne šole, te z leti postopoma rastejo
60

Razvojna psihologija, 2009, str. 414.
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in se poglabljajo, dokler si učenci v šestem razredu ne pridobijo časovnih predstav
sistematično. Postopek običajno poteka čim enostavneje in počasi. Začne se pri neposredni
preteklosti, pri časovni enoti leto, ki ga učenci poznajo v povezavi z opazovanjem letnih
časov, športnih in drugih dogodkov, kot so na primer počitnice. Nadaljuje se s časovnim
obdobjem desetih let, nato pa se oblikovanje časa nadaljuje z analiziranjem daljših časovnih
razmikov do tisočletja. Ko učenci pridobijo časovne predstave o posameznih časovnih
razmikih, je te potrebno še urediti v sistem, šele nato se začne časovno umeščanje dogodkov
pri pouku zgodovine. 65

65

Prav tam, str. 156–159.
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3.2.

KARTOGRAFSKA PISMENOST

3.2.1. KARTOGRAFSKA PISMENOST V RAZMERJU DO SPLOŠNE PISMENOSTI
Slovar slovenskega knjižnega jezika opredeljuje pismenost kot »znanje branja in pisanja«,66
njeno bistvo pa je zmožnost posameznika uspešno komunicirati v družbi na področjih, med
katera sodijo: humanistika in družboslovje, naravoslovje, umetnost in šport. Kot se z
razvojem družbe kriteriji pismenosti spreminjajo in postajajo vedno višji, tako postaja tudi
definicija pismenosti vedno širša. Tako imenovana tradicionalna definicija pismenosti je bila
dopolnjena. Pismenost ni le »znanje branja in pisanja«, ampak zajema še razumevanje,
interpretacijo, ustvarjanje, komuniciranje, računanje in druge zmožnosti uporabe tiskanega
in pisnega gradiva, ki se nanaša na različne kontekste, med katere sodi tudi delo s
kartografskim gradivom.67 V Nacionalni strategiji za razvoj pismenosti iz leta 2005 je še
omenjeno, da se razvoj pismenosti dogaja tekom celotnega življenja posameznika in na
različnih področjih vseh človekovih dejavnosti. 68 Samo s pozitivnim odnosom do pismenosti
in pridobljenim znanjem, spretnostmi in razvitimi sposobnostmi posameznika in družbe pa se
lahko nek narod približa ravni dosežkov pismeno najbolj razvitih držav. K temu moramo ves
čas stremeti tudi Slovenci. 69
Del splošne pismenosti je grafična pismenost, ki zajema sposobnost branja in razumevanja
grafičnih sporočil, med katera sodijo tudi preglednice, razni grafikoni in diagrami, skice,
časovne preglednice, fotografije, načrti in zemljevidi. Na pojem zemljevida se nanaša
kartografska pismenost, torej lahko povzamemo, da je kartografska pismenost del grafične in
širše, splošne pismenosti. Če izhajamo iz definicije zemljevida, gre pri kartografski pismenosti
za branje in razumevanje perspektive, razdalje, merila, prostorskih razmerij, kartografskega
jezika (simbolov, uporabljenih na posameznih zemljevidih, napisov, legende) in orientacije, h
kateri sodi določanje smeri in lege. Pri vsem tem lahko izpostavimo še razumevanje
prostorske organizacije podatkov (razumevanje sestavin zemljevida, sposobnost pomnjenja
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(citirano: 11. 4. 2016).
67
Hergan; Umek, 2011, v: (Cotič, Mara et. al) Razvijanje različnih pismenosti. Koper: Univerza na Primorskem,
Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, str. 403–404.
68
Nacionalna strategija za razvoj pismenosti, 2006, str. 7.
69
Prav tam, str. 6.

26

teh sestavin, povezovanje sestavin v kratkoročnem in dolgoročnem spominu ter sposobnost
to uporabiti).70
3.2.2. RAZVOJ KARTOGRAFSKE PISMENOSTI
Temeljno kartografsko opismenjevanje usposablja učence za razumevanje sestavin
zemljevida ali branje zemljevida v ožjem pomenu. Razvoj spretnosti branja zemljevidov je
postopen, odvisen od izkušenj posameznega otroka, od njegovega spoznavnega razvoja in
zrelosti, od kakovosti zemljevidov, od okoliščin, v katerih posamezen zemljevid uporablja, pa
tudi od podpore okolice glede kartografskega razumevanja. Umekova v svojem delu navaja
še dejavnike kartografskega opismenjevanja ameriške raziskovalke Winston, ki pred vse
postavlja čustveno-motivacijski dejavnik, za tem pa še druge: obvladovanje tehnik branja in
risanja zemljevidov; razumevanje vsebine, ki jo posamezen zemljevid prikazuje; izbor
ustreznega prikaza splošnih in prostorskih pojmov; sposobnosti in spretnosti mišljenja
(primerjanje, razvrščanje, sklepanje, geografsko mišljenje); primernost vsebin razvoju otroka
in potreb nadaljnjega pouka.71

3.2.2.1.

RAZVOJ KARTOGRAFSKE PISMENOSTI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU

Komisija za razvoj pismenosti v osnutku Nacionalne strategije za razvoj pismenosti v
predšolskem obdobju za otroka še ne predvideva razvoja bralne dejavnosti, ampak spodbuja
le pred-bralno in pred-pisano dejavnost.72 Kljub temu pa lahko vzgojitelji otrokom v vrtcih
ponudijo tudi aktivnosti, ki spodbujajo bralno pismenost na posameznih področjih, pri čemur
upoštevajo razvojne značilnosti posameznih otrok, njihove individualne potrebe, interese in
okolje, iz katerega otroci izhajajo.
O uspešnosti razvoja kartografske pismenosti v predšolskem obdobju pričajo štiri tuje
raziskave:
-

Eno od raziskav je izvedel Blades s sodelavci, pri kateri je z uporabo letalskih fotografij
raziskoval kartografske spretnosti štiriletnikov v Angliji, Južni Afriki, Iranu, Mehiki in
Združenih državah Amerike. Ugotovitve so bile sledeče: izbrani otroci iz vseh naštetih
držav so neposredno dojeli osnove kartografskega jezika, predvsem perspektivo in
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merila. S poizkusom so dokazali pojav kartografske spretnosti pri predšolskih otrocih
brez predhodnih izkušenj. Te spretnosti tudi niso vezane na kraj bivanja.
-

Druga raziskava je ugotavljala uspešnost uporabe načrta za iskanje skritega predmeta
na odprtem, neograjenem območju. Sodelovalo je 32 otrok iz Združenih držav
Amerike, starih 3–5 let in pol. Ugotovitve so bile sledeče: otroci, ki so uporabljali
zemljevid, so našli skriti predmet bistveno pogosteje kot otroci, ki zemljevida niso
uporabljali.

-

V Grčiji so tri mesece med 5- in 6-letnimi otroki izvajali projekt, v okviru katerega so
otroci enkrat tedensko v vrtcu opravljali določene dejavnosti, povezane z branjem
simbolov. Sodelovalo je 24 otrok iz treh različnih vrtcev. Ugotovitve so bile sledeče:
otroci so bili zmožni uspešno brati zemljevide s slikovnimi simboli in tudi izdelovati
lastne zemljevide.
Avtorji te raziskave so v sklepu zapisali, da bi moralo biti delo z zemljevidi kot viri
vizualnih informacij vključeno tudi v učne načrte predšolskega starostnega obdobja.

-

Četrta raziskava je bila opravljena s skupino dvajsetih otrok, dveh enako velikih
skupin različne starosti. Povprečna starost v prvi skupini otrok je bila 4,3 leta (3 dečki
in 7 deklic), v drugi skupini pa 5,3 leta (5 dečkov in 5 deklic). Naloge otrok so bile
povezane z lociranjem predmetov v igralnici in na zemljevidu.
Ugotovitve so bile sledeče: tisti, ki so najprej dobili slikovne načrte in šele potem
prave načrte, so izkazovali boljše rezultate kot tisti, ki so dobili najprej prave načrte.
Več kot polovica otrok, ki so sodelovali v raziskavi, je pravilno povedala, da so
zemljevidi namenjeni predvsem iskanju poti. Starejši otroci so pri rabi zemljevidov
izkazali boljše rezultate kot mlajši, vsak pa je za opravljanje naloge izbral svojo, lastno
strategijo.73

Takšno delovanje vzgojiteljev, ko v vrtcih predlagajo naloge, ki so opisane v zgoraj navedenih
primerih, in druge podobne naloge, je lahko za otrokov kognitivni razvoj zelo pozitivno. Le
pogostejša uporaba zemljevidov pri otrocih spodbudi hitrejše dojemanje njihove vsebine.
Herganova in Umekova ugotavljata, da zgodnja raba raznovrstnih zemljevidov in drugih
prikazov površja izboljša tako predstave otrok kot tudi razumevanje geometričnih
elementov.74
73
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Najlažje je rabo zemljevidov in podobnih pripomočkov za spodbujanje kartografske
pismenosti pri otrocih spodbuditi prek otroške igre. Ta dejavnost na naraven način združuje
temeljna načela predšolske vzgoje. Dojema se jo kot način otrokovega razvoja in učenja v
zgodnjem obdobju. V igri se z različnimi aktivnostmi, pri katerih otroci sodelujejo, smiselno
povezujejo različna področja kurikuluma. Z njo se spremeni otrokov odnos do realnosti. 75
Nekaj primerov, kako se otroci, stari med 3 in 5 let, prek igre srečujejo s poenostavljenimi
zemljevidi:
-

Ob igranju z avtomobilčki in drugimi igračami le-te smiselno premikajo po različnih
igralnih preprogah, na kateri so upodobljeni cesta, stavbe, drevesa in drugo ter
pripovedujejo o tem kaj počnejo.

Slika 8: Igralna preproga (foto: Martina Sirk)

-

Z uporabo igrač in drugih predmetov oblikujejo okolje, na primer namišljen prostor v
hiši, dvorišče ali igrišče, pri konstrukcijah pa je zaznati podobnost z realnim
prostorom.

-

Na večjem papirju upodobijo pot med dvema predmetoma (objektoma) in jo
uporabijo in predstavijo kot cesto med zgradbami, po kateri vodijo avtomobilčke. 76

Za praktično preizkušanje o razumevanju, uporabi in oblikovanju enostavnih načrtov
prostora v predšolskem obdobju je v nadaljevanju predstavljen sklop poizkusov, ki so bili
izvedeni v sodelovanju s prijateljicami in njihovimi otroki. Z nekaj poizkusi, ki so bili izvedeni v
75
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aprilu 2016 (Poizkus 1, Poizkus 2a in 2b, Poizkus 3a in 3b), drugi del pa v juniju 2017 (Poizkus
3c in Poizkus 3d), smo želeli v domačem okolju otroka preizkusiti, kako se brez predhodne
tovrstne izkušnje znajde pri iskanju skritega predmeta – najljubše igrače oziroma najljubše
sladkarije - v realnem prostoru, konkretno v domači dnevni sobi, ob uporabi ročno narisane
skice na formatu A4.
Poizkus je potekal po sledečem postopku: v dnevni sobi smo skrili otroku poznan predmet in
ga povabili k iskanju. Pri tem predmeta ni iskal »na slepo«, ampak smo mu z iskanjem
pomagali. Na list papirja, ki je bil orientiran kot prostor, smo narisali prostor iz ptičje
perspektive, tako da smo za posamezne kose pohištva uporabili različne like ter na skici
uporabili poseben simbol za oznako mesta, kjer je bil v prostoru skrit predmet. Otroku smo
nato razložili, da je predmet skrit tam, kjer je na skici narisan simbol (na primer rdeča pika) in
iskanje se je začelo. Mama otroka je narisala skico, sami pa smo merili čas, ki ga je
posamezen otrok porabil za iskanje predmeta. Poizkus je bil izveden v treh delih, in sicer s
punčko, staro natanko tri leta ter z dvema fantkoma, starima štiri leta in pol ter pet let.
Najprej smo nalogo izvedli s triletno punčko. Po tem, ko smo punčki pokazali predmet ter ga
skrili na omarico za televizijo, je mama na list papirja narisala prostor, označila mesto
skritega predmeta na listu ter punčko nagovorila, naj poišče predmet (glej: Poizkus 1). Po
dobri minuti neuspešnega iskanja »na slepo« je mama otroku razložila, kaj je na listu papirja
narisano. Punčka se je le razjezila in začela jokati, od mame pa zahtevala, naj ji ona poišče
liziko. Poizkus se je na tem mestu zaključil.

Poizkus 1
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Drugega poizkusa smo se lotili s fantkom, starim štiri leta in pol. Z njegovo mamo smo
ponovili postopek oblikovanja skice prostora in na enega izmed stolov v jedilnici skrili
avtomobilček (glej: Poizkus 2a). Fantka je mama nagovorila k iskanju. Tudi ta je potreboval
razlago, kaj je na skici narisano, nato pa je po slabih dveh minutah predmet našel sam. V
drugem delu poizkusa smo vloge zamenjali. Otroku smo naročili naj skrije predmet in na nov
list papirja nariše prostor z oznako, kamor ga je skril. Skica otroka je bila nerazumljiva (glej:
Poizkus 2b), zato smo za boljše razumevanje potrebovali otrokovo razlago. Fantek je mami
razložil, da je z oranžno barvo narisana dnevna soba s preprogo ter dvema kavčema. Prav
tako je moral fant še s prstom na skici pokazati, kam je predmet skril, saj simbol na skici ni bil
nazorno prikazan. Mama je nato predmet našla. Iz skice v prilogi Poizkus 2b razberemo, da je
prikaz prostora še zelo abstrakten, saj fantek čez pol ure ni znal več razložiti, kaj je v času
risanja hotel s posameznimi črtami prikazati.

Poizkus 2a

Poizkus 2b

Tretji poizkus je potekal s fantkom, starim pet let, njegova izvedba pa je potekala po takem
postopku kot v prejšnjih dveh poizkusih, le da je bilo tokrat potrebne manj razlage, kaj je na
skici narisano. Ko je mama otroku razložila, kje na skici je narisana omarica s televizijo (glej:
Poizkus 3a), je otrok postopoma sam prišel do zaključkov, kateri so ostali predmeti narisani
na skici. Iskanje žogice je trajalo eno minuto in dvainštirideset sekund. V drugem delu
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poizkusa smo vloge zamenjali. Fantek je skril žogico ter pričel z risanjem načrta dnevne sobe.
Mesto, kjer je skril žogico, je na skici označeno s približkom kroga, s packo na sredini lika. Iz
priloge Poizkus 3b je lepo razvidna postavitev pohištva v prostoru, vsak del pohištva je
namreč upodobljen s svojim likom. Mama težav z iskanjem žogice ni imela.

Poizkus 3a

Poizkus 3b

Poizkus smo s tem istim fantkom ponovili čez eno leto pri starosti 6 let in 2 meseca. Po tem,
ko mu je mama narisala dnevni prostor, je za iskanje predmeta porabil 58 sekund (glej:
Poizkus 3c). Viden napredek je opaziti tudi pri oblikovanju skice prostora, ko je v drugem
delu poizkusa sam skril predmet, narisal skico prostora z označenim mestom predmeta.
Mama se je po skici brez težav orientirala in našla skriti predmet (glej: Poizkus 3d).
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Poizkus 3c

Poizkus 3d

Z vsemi poizkusi smo ugotovili, da je razumevanje načrtov, zemljevidov s strani predšolskega
otroka vse prej kot enostavno, saj je pri tem potrebno razumevanje simbolov na skicah,
razumevanje ptičje perspektive ter prostorskih razmerij. Vse to je uspelo šele s fantkom,
starim pet let.

Ob pregledu Kurikuluma za vrtce ugotavljamo, da kartografsko opismenjevanje v njem ni
konkretno opredeljeno, ga pa posamezni vrtci in vzgojitelji ob upoštevanju načela odprtosti
kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev v vrtcu77
lahko udejanjajo z izvajanjem različnih aktivnosti otrok. Ena takih je dejavnost, ki povezuje
usvajanje orientacije z uporabo zemljevida, s plesom in risanjem. Opisala jo je Vesna Bužinel,
vzgojiteljica v vrtcu Dobrovo v Goriških Brdih: »Aktivnost je bila nam, vzgojiteljicam,
predstavljena na seminarju Plesne vzgoje. V vrtcih Dobrovo in Kojsko jo izvajamo predvsem v
starejših vrtčevskih skupinah. Skupaj z otroki ob poslušanju instrumentalne glasbe najprej
rišemo krive črte, ko pa glasba preneha, je naša naloga, da se po prostoru gibljemo tako, kot
smo zarisali krive črte. To premikanje po prostoru, kot ga prikazujejo krive črte na papirju,
dejansko pomeni premikanje ob upoštevanju "zemljevida". Otroci takšne aktivnosti
obožujejo.«78 V teh dveh vrtcih se vzgojiteljice tem kot sta prostor in čas lotevajo na več
77
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različnih načinov. »Po stenah igralnic imamo obešene plakate z zemljevidi Slovenije, Goriških
Brd, nekatere kolegice, ki so se lotile projekta Potovanje po Evropi, tudi zemljevid Evrope. Iz
plakata, na katerem je zemljevid Goriških Brd, se na primer orientiramo po zemljevidu
domače pokrajine, ko otroci prepoznavajo svoje vasi, ob ime vasi, od koder vsak posameznik
prihaja, prilepijo svoje fotografije, nato pa se skupaj pogovarjamo o razdaljah med domačim
krajem in vrtcem oziroma o tem skozi katere vasi gremo, če se napotimo od doma v domači
kraj prijatelja iz vrtca,« dodaja Bužinelova. 79 Ker je kurikul glede določanja ciljev, katerih naj
bi se vzgojiteljice in vzgojitelji držali pri načrtovanju aktivnosti, zelo odprto zastavljen, je
lahko področje kartografskega opismenjevanja v nekaterih vrtcih močno zastopano, ponekod
pa zelo slabo ali pa ga sploh ni.
V tem primeru se poveča pomen razvoja kartografskih spretnosti posameznega otroka v
domačem okolju, kjer so aktivnosti omenjenega področja največkrat le naključne in
slučajne.80 Starši lahko doma v vsakodnevnih opravilih in poteh na več preprostih načinov
otrokom približajo razumevanje in uporabo zemljevidov, tako da izkoristijo njihovo prirojeno
radovednost. Če na primer družina živi v višjem nadstropju večstanovanjskega bloka, lahko
starši ob oknu z otrokom pogledajo svet pod stavbo in ga vprašajo, kakšen se jim zdi svet
spodaj, jih vprašajo ali je večji ali manjši, ob tem pa mu razložijo, da višje kot greš, manjši je
svet spodaj, prav tako pa je tudi pri zemljevidih. Ti prikazujejo v določenem merilu
pomanjšan svet, ki ga vidimo iz zraka. Ravno tako lahko pred odhodom na izlet otroku na
zemljevidu pokažejo kam odhajajo in kako nameravajo do tja priti. Obenem mu pokažejo še
druge poti, po katerih bi lahko prišli do želenega cilja in se z njim pogovorijo, zakaj se
odpravljajo ravno po izbrani poti. Starši lahko otroke spodbujajo, da sami narišejo svoje
zemljevide krajev, ki so jih obiskali ali pa zemljevid izmišljenega kraja. Te zemljevide lahko
upodobijo na listu papirja ali pa jih spremenijo v makete iz škatel, lego kock. To lahko
predšolski otroci, stari 4 ali 5 let, počnejo kljub temu, da še niso sposobni brati zemljevidov.
Pri vsem tem je pomembno, da je otrok veliko v stiku z zemljevidom, zato je priporočljivo, da
otrok večkrat pogleda nanj. 81

79

Prav tam.
Hergan; Umek, 2011, str. 409.
81
Fromboluti; Seefeldt, 1999. URL: https://www2.ed.gov/PDFDocs/geography.pdf (Citirano: 16. 7. 2016).
80

34

3.2.2.2.

RAZVOJ KARTOGRAFSKE PISMENOSTI V PRVIH DVEH TRILETJIH OSNOVNE ŠOLE

V vzgojno-izobraževalno vertikalo so otroci v Republiki Sloveniji vključeni s šestim letom
starosti, ko so, po Piagetu, na predoperativni stopnji mišljenja, kar pomeni, da je njihovo
razmišljanje o prostoru še egocentrično naravnano. Zemljevidi domačega okolja, ki so jih v
Catlingovem poskusu narisali šestletniki, so niz topoloških risb, te pa so navadno razporejene
okoli osrednje risbe - doma. S časom se pri otrocih pojavi občutek za večjo natančnost
upodabljanja posameznih predelov domačega okolja, toda na risbah še vedno ni prostorskih
odnosov, ki bi povezali elemente risbe med sabo. Zemljevid lahko otroci narišejo, ko
dosežejo stopnjo abstraktnega razumevanja prostora. Takrat postanejo vsi narisani elementi
zemljevida del celote.82
Otroci se v šoli prvič soočijo s prvinami zemljevidov v prvem razredu osnovne šole, ko se
srečajo z vsebinami orientacije ter domačega kraja. V drugem razredu se pri predmetu
spoznavanje okolja v okviru obveznega tematskega sklopa prostor srečajo s pojmi hrib, gora,
ravnina, dolina, reka, potok, morje, cesta, železnica, obdelovalne površine, gozd, puščava in z
načini predstavljanja geografskega okolja – peskovnik, zemljevid, globus. V tretjem razredu
usvojijo glavne strani neba in začnejo oblikovati različne vrste skic ter zemljevidov prek
vsebin domača pokrajina, Slovenija, Evropa, svet, oceani in celine. Skice in zemljevide
začnejo tudi aktivno uporabljati. Dejavnosti z uporabo zemljevida so pri predmetu
spoznavanje okolja opredeljene tudi pod poglavjem standardi znanja oziroma minimalni
standardi znanja, kjer je zapisano: »Učenec pozna, bere, skicira in uporablja preproste
zemljevide za orientacijo v pokrajini,« ter » učenec poimenuje in na zemljevidu pokaže
države, ki mejijo na Slovenijo.«83
Razvoj kartografske pismenosti se nadaljuje v četrtem in petem razredu osnovne šole, ko se
učenci pri predmetu družba v okviru vsebinskega sklopa Ljudje v prostoru kartografsko
opismenjujejo – berejo preproste zemljevide različnih meril in vsebin, skicirajo preproste
zemljevide. Obenem se učenci soočijo tudi s tematiko Ljudje v času in v četrtem razredu v
okviru teh dveh tematik med drugim dosegajo naslednje cilje:


»znajo določiti glavne smeri neba s Soncem, senco, uro in kompasom;
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poznajo sestavine zemljevida (znaki, tloris, mreža, legenda, naslov, datum, avtor,
grafično merilo);



se orientirajo na različnih skicah, zemljevidih (domači kraj, domača pokrajina);
znajo brati podatke (besedni, količinski, simbolični podatki);



znajo skicirati preproste skice, zemljevide;



uporabljajo kartiranje kot metodo shranjevanja in prikaza prostorskih podatkov;



poznajo naravne osnove za nastanek in razvoj domačega kraja za življenje ljudi;



spoznajo preteklost domačega kraja/domače pokrajine skozi življenje ljudi in jo
primerjajo z današnjim življenjem;



znajo izdelati in kronološko prikazati dogodke iz preteklosti na preprostem
časovnem traku«.84

V petem razredu učenci znanje in spretnosti iz področja kartografije še poglobijo ob
doseganju naslednjih ciljev:


»poznajo sestavine zemljevida (višinska barvna lestvica, nadmorska višina,
relativna višina);



se orientirajo s kompasom in z zemljevidi;



se orientirajo z različnimi zemljevidi (domača pokrajina, Slovenija, Evropa, svet);



poznajo in uporabljajo nekatere strategije terenskega dela (kartiranje, orientacija,
opazovanje, merjenje, anketiranje)«.85

Prav tako nadgrajujejo znanje o poznavanju preteklosti in izdelujejo še zahtevnejše časovne
trakove ter primerjajo pokrajino v preteklosti z njeno aktualno podobo.
3.2.2.3.

RAZVOJ KARTOGRAFSKE PISMENOSTI V TRETJEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

V šestem razredu, ob koncu drugega triletja, se učenci z zemljevidom srečajo pri pouku
geografije. V tretjem triletju se od tu nadaljuje težek proces spoznavanja nove uporabe
zemljevidov in novih elementov, ki se je prej začel z usvajanjem osnov orientacije v prostoru
ter prek risanja tlorisov predmetov v naravni velikosti ter zmanjšanih tlorisov vodil do
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oblikovanja tlorisov učilnice, stavbe šole, naselja, nato pa še skic okolice. Pot do
kartografskega znanja tako poteka od upodabljanja stvarnosti do abstrakcije – zemljevida.86
Kartografsko opismenjevanje je vseživljenjski proces. Na obsežnost in kompleksnost tega
procesa kažejo različne vrste zemljevidov in različna namembnost le-teh. Ves čas šolanja bi
morali težiti k temu, da kartografsko opismenjevanje z uporabo čim več različnih zemljevidov
privedemo do čim višjih stopenj.87

3.3.

DEJAVNIKI KARTOGRAFSKEGA OPISMENJEVANJA

Na uspešnost kartografskega opismenjevanja vpliva vrsta dejavnikov. Že v zgodnjem otroštvu
se začne postopen razvoj kartografskih spretnosti, ki je odvisen od vrste in raznolikosti
otrokovih izkušenj, od njegove zrelosti in kognitivnega nivoja, od kakovosti zemljevidov in
okoliščin, v katerih se zemljevid uporablja, ter od zunanjih spodbud in podpore razvoja
kartografskega razumevanja.88 Winstonova med temeljne dejavnike kartografskega
opismenjevanja uvršča znanje in odnos do zemljevidov, globusov kot virov prostorskih
informacij za reševanje problemov, posebne tehnike za branje in zapisovanje informacij na
zemljevidu in globusu, splošne in prostorske pojme ter njihovo predstavitev na zemljevidu in
globusu, sposobnosti oziroma spretnosti mišljenja, kot je na primer zaključevanje na osnovi
prebranih podatkov ter na koncu dodaja še, da je premišljeno zaporedje učenja posameznih
pojmov, postopkov in tehnik odvisno od umskega razvoja učencev, učenčevih potreb ter
možnosti nadaljnje uporabe in razvoja glede na učni načrt.89
Dejavniki uspešnosti branja zemljevidov pa je raziskal Avstralec Gerber. Med slednje umešča
formalno stopnjo kognitivnega razvoja otroka, učenčevo percepcijo namembnosti
zemljevida, raven razumevanja zemljevidov kot odnos med formalno stopnjo razvoja in
stopnjo v načinu uporabe zemljevidov, ustreznost zemljevidov glede na stopnjo razvoja
otroka, na koncu pa dodaja še predznanje in druge dejavnike, vezane na posameznega
otroka.90 Gerber, ki raziskuje kartografsko opismenjevanje, je v raziskavi na skupini več kot
šesto učencev, starih med 8 in 15 let, ugotovil, da je 90 % vseh udeležencev raziskave še na
konkretni ravni razumevanja zemljevidov. To pomeni, da bralci zemljevid razumejo celostno
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in ga razlagajo skozi lastne, konkretne izkušnje območja in pojavov, ki jih zemljevidi
prikazujejo. Na tej stopnji razumevanja se pojavijo težave pri dojemanju matematičnih
sestavin zemljevida in abstraktnih znakov. Na raven abstraktnega razumevanja zemljevidov,
ko bralec zemljevid razume analitično ter mu abstraktni prikaz in uporabljeni simboli ne
delajo težav, pride otrok v devetem razredu, ugotavlja Gerber. Od posameznega otroka pa je
odvisna uspešnost pri branju in uporabi zemljevidov v tej meri, koliko krat zemljevid
uporablja v šoli pri pouku, v katerih dejavnostih se otrok udejstvuje zunaj šole, kako pogosto
potuje in na potovanjih uporablja zemljevid … 91
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4. SESTAVINE ZEMLJEVIDA IN NJIHOVO RAZUMEVANJE
Namen temeljnega kartografskega opismenjevanja otrok je razviti sposobnost razumevanja
sestavin zemljevida in branja zemljevida. Med temeljne tehnike in spretnosti branja
zemljevida uvrščamo razumevanje perspektive, merila, kartografskega jezika, orientacije in
smeri.92 Tako se v vertikali slovenskega šolstva učenci s kartografskim opismenjevanjem
soočijo v četrtem in petem razredu osnovne šole pri predmetu Družba, ko je v vsebinskem
sklopu Ljudje v prostoru in ljudje v času cilj učence seznaniti s sestavinami zemljevida, med
katere so uvrščeni: simboli, tloris, mreža, legenda, naslov, datum, avtor in grafično merilo,
višinska barvna lestvica, nadmorska višina, relativna višina. 93 Tem prvinam zemljevida
nekateri avtorji, kot je na primer Catling, dodajajo še »uporabo koordinatnih mrež,
razumevanje organizacije informacij, zavedanje selekcije informacij, prepoznavanje namena
zemljevida, izbor zemljevida, interpretacijo ter risanje zemljevida.« 94

Materialni
(stvarni)

Kartografski

Abstraktni

Perspektiva

Merilo

Orientacija

Znaki

Nivo
razumevanja

Svet izgleda
različno,
odvisno od
točke
gledanja.
Vertikalna
perspektiva,
pogled od
zgoraj.
Vizualizacija
pokrajine na
zemljevidu
glede na
stojišče;
prikazati
pokrajino iz
vertikalne
perspektive.

Na terenu,
zmanjšano
merilo.

Orientir je določena
nepremakljiva
točka.

Skupine
podobnih
vidnih
pojavov.

Pozornost na
lego in
značilnosti
krajev.

Zmanjšano
na ista
razmerja.

Glede na smeri.

Delo z
legendo.

Lociranje,
iskanje in
prepoznavanje.

Vpogled v
redukcijo
zemljevidov –
izbira
ustrezne
konstantne
redukcije pri
izdelovanju
zemljevidov.

Izbor središča
(osrednje točke),
okoli katerega so
pojavi razmeščeni;
izbira konstantne
orientacije za svojo
presojo zemljevidov
(geografsko lego).

Uporaba
abstraktnih
znakov,
razvrščanje
pojavov,
tako da so
vidnejše
prostorske
povezave.

Pazljiva
predstavitev z
značilnostmi
zemljevidov.

Preglednica 2: Tristopenjsko pridobivanje temeljnih kartografskih pojmov po Ann Verhetsel.95

Otroci na določeni razvojni stopnji, določene starosti, različno razumejo posamezne
sestavine zemljevida. Pri nekaterih imajo večje težave, zato je čas za usvajanje posameznih
92

Prav tam, str. 17.
Učni načrt. Program osnovna šola. Družba. URL:
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_druzba_OS.pdf
(Citirano: 9. 6. 2017).
94
Umek, 2001, str. 17.
95
Preglednica je v celoti iz: Umek, 2001, str. 19.
93

39

prvin glede na zahtevnost potrebno prilagoditi razvojnim stopnjam otrok. Belgijska
raziskovalka, profesorica ekonomske geografije na Univerzi Antwerp, Ann Verhetsel, je že
leta 1994 predstavila model pridobivanja temeljnih pojmov razumevanja zemljevida v treh
ravneh zahtevnosti.96

4.1.

PTIČJA PERSPEKTIVA

Po Piagetu (glej Preglednica 1) naj bi otrok začel razvijati sposobnost predstave prostora iz
drugega zornega kota pri starosti 6 do 7 let, ko preide iz predoperativne stopnje na
konkretno operativno stopnjo razvoja. Otrok začne tedaj razvijati logične strukture, ki mu na
ravni miselnih operacij omogočajo reševanje nalog, kot so konzervacija, razumevanje pojmov
časa, prostora.
Pri otrocih, starih okoli petih let, so lahko razmišljanje in predstave o prostoru še omejene do
te mere, ko še uporabljajo sebe kot referenčno točko za reševanje vprašanj, povezanih z
orientacijo (egocentrično razmišljanje). Postavi se vprašanje, katere strategije so starejši
otroci sposobni uporabiti v primerjavi z mlajšimi. Blades je leta 1991 ugotovil, da starejši
otroci usklajujejo več informacij z namenom, da bi prepoznali pravilno lokacijo. 97 Usvojitvi
orientacije na svojem telesu (kognitivno učenje) sledi usvojitev orientacije v prostoru, s
katero otrok prepozna levo in desno stran, smeri zgoraj in spodaj ter spredaj in zadaj,
predloge, s katerimi opisuje lego izbranega predmeta glede na drugi predmet ali skupino
predmetov (pred, za, nad, pod, v, na desni, na levi, poleg, med …) in šele nato usvojitev
orientacije na papirju. 98
Bistveno za razumevanje zemljevida je spoznanje, da zemljevid prikazuje površje, kot ga
vidimo iz zraka, iz tako imenovane ptičje perspektive. Zato je pomembno, da si otrok
predstavlja okolico iz drugačne perspektive, iz druge smeri – vertikalno. Gerber je ugotovil,
da je usvojitev ptičje perspektive različno hitra glede na različno velikost objektov,
prepoznavnost in enostavnost oblik. Uspešnost prepoznavanja okolja iz zemljevida je večja
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Prav tam, str. 18.
Wiegand, 2006, str. 32.
98
Sedovšek, 2016, str. 8. URL:
https://share.upr.si/PEF/EDIPLOME/DIPLOMSKE_NALOGE/Sedovsek_Tadeja_2016.pdf (Citirano: 13. 6. 2017).
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pri zemljevidih večjih meril, saj je otrokom lažje primerjati prikazano z okoljem, v katerem
živijo, ker si ga lažje predstavljajo.99

4.2.

DOLOČANJE RAZDALJE IN MERILO

Zemljo je v njeni realni velikosti praktično nemogoče upodobiti. Iz definicije zemljevida v
leksikonu Geografija razberemo, da je »zemljevid v določenem merilu pomanjšana in
posplošena ponazoritev Zemljinega površja.«100 Merilo zemljevida je razmerje med določeno
razdaljo na zemljevidu in razdaljo med istima točkama v naravi. Z risanjem v zmanjšanjem
merilu rišemo vse razdalje in predmete iz narave manjše kot so v resnici. Manjše kot je
merilo, bolj splošen je prikaz površja in večji del Zemljinega površja lahko na enako velikem
listu upodobimo. Taki zemljevidi so bolj posplošeni. Obratno je pri uporabi večjega merila, na
listu papirja upodobljeno manjše območje, ki pa je prikazano bolj podrobno in torej vsebuje
več podatkov.101
Merilo na zemljevidu lahko prikažemo na več načinov:


z numeričnim ali številčnim merilom je merilo izraženo v obliki deljenja, na primer 1 :
1.000, 1 : 25.000, 1 : 50.000. Pri merilu 1 : 50.000 je vsaka prikazana razdalja
1/50.000-ka razdalje v naravi;



z opisnim merilom je merilo izraženo opisno, z besedami. S tem načinom povemo,
kolikšna razdalja v naravi ustreza enemu centimetru na zemljevidu, na primer 1 cm
na karti je 50000 cm v naravi, kar ustreza pretvorbi 1 cm = 500 m;



z grafičnim merilom lahko merimo razdaljo na posameznem zemljevidu. 102
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Umek, 2001, str. 20.
Kladnik [et.al], 2008, str. 630.
101
Vrišer, 2002, str. 217.
102
Prav tam, str. 217–219.
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Slika 9: Pri merilu 1 : 50.000, 1 cm na karti pomeni 50.000 cm v naravi103

Slika 10: Vrste meril104

Slika 11: Merjenje razdalj z merilom, vrvico in šestilom.105

V primerih, ko zemljevidi nimajo označenega merila, lahko merilo določimo s pomočjo
poznanih razdalj. Na zemljevidu tako izmerimo razdaljo, katere vrednost iz narave
poznamo. 106 Razdaljo na zemljevidu lahko merimo z merilom, vrvico ali s šestilom, kot je
prikazano na Sliki 11.

103

URL:
http://www.modrijan.si/slv/content/advancedsearch/(offset)/3420?SearchText=&PhraseSearchText=&SearchC
ontentClassID=-1&SearchContentClassAttributeID=-1&SearchSectionID=-1&SubTreeArray[0]=&SearchDate=1&SearchPageLimit=2 (Citirano: 11. 6. 2017).
104
Prav tam.
105
Prav tam.
106
Vrišer, 2002, str. 219.
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Najpogosteje uporabljena konstantna merila:
1 : 1,000.000
1 : 500.000
1 : 300.000
1 : 100.000
1 : 75.000
1 : 50.000
1 : 25.000
1 : 10.000
1 : 5.000
1 : 1.000
1 : 500

1 mm = 1000 m
1 mm = 500 m
1 mm = 300 m
1 mm = 100 m
1 mm = 75 m
1 mm = 50 m
1 mm = 25 m
1 mm = 10 m
1 mm = 5 m
1 mm = 1 m
1 mm = 0,5 m

Preglednica 3: Najpogosteje uporabljena konstantna merila107

Razumevanje velikosti in razdalje v prostoru se začne razvijati že v zgodnjem otroštvu. Prve
izkušnje o različnih velikostih predmetov dobijo otroci skozi igro. Pri otrocih različnih starosti
lahko opazimo, da ne marajo prevelikih ali premajhnih igrač. Ker je razvoj predstav o
velikostnih razmerjih zapleten, se nadgrajuje s pridobivanjem lastnih izkušenj, s starostjo. Pri
skupini otrok so leta 1968 izvedli Towler-Nelsonov test. Raziskave so se avtorji lotili na
otrokom domač način in jim ponudili igralno tablo s farmo. Poleg so jim ponudili manjšo
tablo v razmerju 1 : 4 in jih prosili naj ograde in druga poslopja farme na igralno tablo
postavijo tako, kot so bili postavljeni na večji tabli. Ugotovili so, da se sposobnosti
razumevanja merila pri otrocih začnejo razvijati pri starosti 10 do 11 let in da so vsakršne
šolske aktivnosti, ki od otrok zahtevajo denimo primerjavo zemljevidov istega območja v
različnih merilih pred starostjo enajstih let, prezahtevne.108

4.3.

DOLOČANJE LEGE

Določanje lege objektov je povezano z dojemanjem prostora. Najprej otroci določajo opisno
lego (blizu, daleč, zgoraj, spodaj, ob, na …), do enajstega leta pa razumejo glavne in vmesne
strani neba. Zadnja faza razumevanja lege je, kot ugotavlja Gerber, dosežena ob usvojitvi
abstraktnih pojmov geografske širine in geografske dolžine, ki naj bi jo učenci dosegli pri
starosti 14–15 let.109 Pri določanju lege na zemljevidih nam je lahko v veliko pomoč
koordinatna mreža, pri uporabi katere moramo najprej znati pravilno prebrati koordinate v
kazalu, nato koordinate poiskati na mreži, konstruirati navpično in vodoravno linijo ter na
107

Prav tam, str. 218.
Wiegand, 2006, str.35.
109
Umek, 2001, str. 22.
108
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njunem presečišču najti iskano točko.110 Uporaba koordinatnega sistema je ključna spretnost
pri branju zemljevidov.111 V iskanju točk na koordinatni mreži se lahko otroci urijo tudi skozi
uporabo družabnih iger, kot je igra potapljanje ladjic.

Slika 12: Družabna igra – potapljanje ladjic112

Nekateri proizvajalci igrač izdelujejo take družabne igre, ki naj bi bile uporabne že za otroke
pri štirih letih. 113 Uporaba koordinatne mreže je pomembna pri upodabljanju Zemljinega
površja na ravni ploskvi, ko nanjo iz Zemljinega elipsoida prenašamo koordinatne mreže.
Zemljino površje najidealnejše predstavimo z globusom, ko pa ga skušamo prenesti na ravno
ploskev pride do popačenja. Z uporabo različnih vrst projekcij pride do deformacij različnih
prvin površja. Obstaja več tipov projekcij, ki jih delimo po skupinah. Poznamo konformne
projekcije s točnimi koti med poldnevniki in vzporedniki, ekvivalentne projekcije s točnimi
površinami in ekvidistantne projekcije s točnimi razdaljami oziroma razmerji razdalj. 114
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Prav tam, str. 23.
Wiegand, 2006, str.36.
112
URL: http://www.janod.si/potapljanje-ladjic (Citirano: 13. 6. 2017).
113
Potapljanje ladjic. Prav tam.
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Vrišer, 2002, str. 220–221.
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VRSTA PROJEKCIJ
Prave valjne
projekcije

Konvencionalne
valjne projekcije

Prave azimutne
projekcije

Konvencionalne
azimutne projekcije

Prave stožčne
projekcije

Konvencionalna
stožčna projekcija
Ostale
konvencionalne
projekcije

IME PROJEKCIJE
kvadratna
Merkatorjeva
Lambertova
Gollova stereografska
trapecasta
Sanson/Flamstedova
Mollweidova
Eckertova
Solovjeva poševna
Polarne stereografske
Ekvatorialne
stereografske
Poševna stereo

TIP PROJEKCIJE
konformna
ekvivalentna
konformna
konformna
ekvivalentna
konformna
konformna

UPORABA
ekvatorialna območja
svet, pomorski zemljevidi
svet
ekvatorialna območja
topografske karte
svet, ekvatorialna območja
svet, polute
svet
Rusija
polarna področja
ekvatorialna območja

konformna

Ekvatorialna
ortografska
Polarna ortografska
Gnomonska
Lambertova
ekvatorialna
poševna

-

območja srednjih
geografskih širin
v astronomiji

konformna
ekvivalentna

v astronomiji
polute
polute

ekvivalentna

Postelova polarna
Globularne
Grüntenova
Enostavna
(Ptolomejeva)
Poenostavljena
(Merkatorjeva)
Prava
sekantna
(Delisleva)
Lambert/Gaussova
Lambertova
ali
Albersova
Bonnejeva

ekvidistantna
ekvidistantna

območja srednjih
geografskih širin
polarna območja
polute
svet
območja srednjih
geografskih širin
območja srednjih
geografskih širin
Rusija

Goodova raztrgana
Aitova
Eckertova raztrgana

-

ekvidistantna
ekvidistantna
konformna
ekvivalentna
ekvidistantna

manjše regije
območja srednjih
geografskih širin
Rusija, območja srednjih
geografskih širin
svet
svet
svet

Preglednica 4: Pregled poglavitnih tipov projekcij115

4.4.

RAZUMEVANJE KARTOGRAFSKEGA JEZIKA

Kartografski jezik zajema vse znake in zapise, s katerimi je predstavljena vsebina zemljevidov,
te pa Gerber deli v skupine:

115

Preglednica je v celoti iz: Vrišer, 2002, str. 220–221.
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»linije, točkovni in površinski kartografski znaki,



vrstni in količinski kartografski znaki,



alfanumerični znaki (črke, številke),



standardne sestavine (merilo, smer, legenda, mreža …, ki so večinoma ob
zemljevidih)«.116

Za branje zemljevidov je v prvi vrsti potrebno poznavanje jezika zemljevida. Znake na
zemljevidu je potrebno prepoznati in tudi razumeti. Največjo težavo pri branju zemljevidov
otrokom predstavlja relief, ki je najtežje razumljiva kartografska sestavina. Razumejo jo šele,
ko preidejo iz stopnje konkretnih na stopnjo formalnih kognitivnih operacij po Piagetu.117

4.5.

INTERPRETACIJA ZEMLJEVIDA

Tehnike dela z zemljevidom človek usvoji po usvojitvi branja posameznih delov zemljevida. S
temi se lahko sooči šele, ko mu branje zemljevida ne povzroča kakršnih koli težav. Z
usvajanjem spretnosti lahko začne posameznik reševati probleme v konkretnih in kognitivnih
prostorih, mednje po raziskovalcu Catlingu sodijo:


»povezava zemljevida z okolico;



vizualizacija na osnovi zemljevida;



prepoznavanje

kompleksnejših

značilnosti

s

povezovanjem

posameznih

značilnosti v konfiguracije (npr. več hiš je zaselek);


sklepanje na dejavnosti ljudi v pokrajini (npr. na osnovi cest, pristanišč …);



predvidevanje pokrajine (kaj bom verjetno tam videl, načrtovanje …);



risanje skic pokrajin (prikaz glavnih značilnosti, lege izbranih pojavov hkrati);



prepoznavanje vzorcev (prostorske razporeditve enega ali več pojavov hkrati);



primerjanje zemljevidov (npr. različnih tematskih iste pokrajine, ali spremembe v
času, ali različnih meril).«118

Stimpsonova dejavnosti, ki jih je možno izvajati ob zemljevidu, deli na štiri ravni, ki so
predstavljene v Preglednici 5.

116

Umek, 2001, str. 27.
Prav tam, str. 27–33.
118
Prav tam, str. 33.
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Preglednica 5: Delitev dejavnosti pri uporabi zemljevidov119

Raziskovalec meni, da je za uspešno delo z zemljevidi, poleg deklarativnega znanja, nujna
uporaba proceduralnega znanja. Pri tem deli mnenje z Gerberjem, ki je leta 1992 ugotovil, da
šele starejši učenci, pri starosti okoli 15 let, preidejo na abstraktno raven dela z zemljevidi. 120

119
120

Preglednica je v celoti iz: Umek, 2001, str. 34.
Prav tam.
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5. UČILA IN UČNI PRIPOMOČKI ZA DELO Z ZEMLJEVIDI
Brinovec je že pred več kot deset leti ugotavljal, da se z leti izboljšuje opremljenost
geografskih učilnic in s tem uporaba avdiovizualnih sredstev pri pouku geografije. V
preteklosti je bila glavna težava pomanjkanje avdiovizualnih sredstev in slabo razvita
tehnologija. Danes, ko težav s količino učil za vsa avdiovizualna sredstva ni, je pa vprašljiva
njihova kakovost in ustreznost izbora. Za pouk geografije pa tudi zgodovine sta danes od
avdiovizualnih sredstev najpomembnejša računalnik in LCD projektor, pred njunim pojavom
pa so pomembno vlogo imeli tudi diaprojektorji, grafoskopi in episkopi ter televizija. 121
Vedno večjo vlogo ima pri pouku tudi uporaba medmrežja. Od uvedbe spletne aplikacije
eAsistent, ki jo uporablja danes že večina slovenskih šol,122 je dostop do medmrežja
potreben praktično v vsaki učilnici. To pa pomeni, da je olajšan tudi dostop do različnih učil,
katera moramo ustrezno izbirati. Med temi učili so vedno več v uporabi tudi interaktivni
zemljevidi.

5.1.

PRI POUKU GEOGRAFIJE

Hiter tehnični razvoj, ki omogoča hitro in učinkovito posredovanje informacij ter nazorno
posredovanje konkretnih in jasnih zaznav, se kaže tudi pri pedagoškem delu pouka geografije
in zgodovine v osnovni šoli. Z avdiovizualnimi sredstvi se ob ustreznem načrtovanju dosega
večjo racionalizacijo pouka in omogoča večjo nazornost ter bolj ustvarjalno delo učencev. 123
Zemljevidi sodijo med najpomembnejša učila abstraktne predstave pokrajine. Najdemo jih v
ročnih različicah običajno večjih meril in stenskih različicah manjših meril. Zemljevid ni le
opora za lažje pomnjenje terenskega inventarja, temveč tudi eno najbolj ustreznih učil za
pridobivanje in oblikovanje prostorske geografske predstave konkretnega okolja. Zbirko
zemljevidov v knjigi imenujemo atlas. Ta je v didaktičnem pomenu najpomembnejši, saj ga
glede na njegovo vsebino še tako dober učbenik ne more nadomestiti. 124 Med atlasi imajo
pri pouku geografije zaradi prilagojenosti razvojni stopnji učencev pomembno vlogo šolski
atlasi, ki upoštevajo kartografske, geografske, metodične in didaktične zahteve pouka. S
121

Brinovec, 2004, str. 114.
eAsistent. URL: https://www.easistent.com/sola (Citirano: 14. 6. 2017).
123
Brinovec, 2004, str. 113.
124
Zgonik, 1995, str. 144–159.
122
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pomočjo atlasov, v katerih so splošni, temeljni geografski zemljevidi ter tematski zemljevidi,
lahko učenci delajo individualno, v dvojicah ali skupinsko, predvsem pa bolj aktivno, pri
pouku ali doma. Nekoč večinske fizične geografske zemljevide s poudarjenimi izohipsami in
barvno skalo so izpodrinili tematski zemljevidi. 125 Ti nas na grafični način seznanjajo s tem, da
se v konkretnem geografskem prostoru nekaj dogaja, da v njem nekaj obstaja. Vsebinsko,
miselno in didaktično so aktivni ter nas ob pozornem opazovanju prostorsko informirajo ter
pritegnejo k natančnejši diferenciaciji. Tematski zemljevidi so za razliko od splošnih, katere
Zgonik opisuje kot deloma »mrtve«, omejeni le na nekatere prostorske pojave in nas miselno
razgibajo. Ob opazovanju in primerjavi dveh tematskih zemljevidov enakega merila in
podobne kartografske tehnike pogosto zaslutimo razvoj geografskega območja in njegovo
smer. Taki zemljevidi učence didaktično miselno močno aktivirajo, ponudimo pa jim jih lahko
šele, ko dosežejo primerno stopnjo kartografske pismenosti. Kot dopolnilo geografski
izobrazbi učencev naj bi služili posebni tematski zemljevidi v učbenikih, ki naj bi imeli
poseben didaktični poudarek in bili takšni, ki jih v atlasih ni. 126
Pomoč za delo z zemljevidi, ki imajo preveč informacij, so nemi zemljevidi. Ti so namenjeni
praktičnemu delu učencev in omogočajo ugotavljanje natančne razmestitve posameznih
pojavov in procesov.127 V učbenikih se jim izogibamo, jih pa zato več najdemo v delovnih
zvezkih.128 Z uporabo nemih zemljevidov in risanju le-teh učitelj pri pouku geografije
spodbuja delovne navade učencev, njihovo ustvarjalnost in omogoča njihovo aktivno
sodelovanje pri pouku ali utrjevanju učne snovi doma. Neme zemljevide, črno-bele ali
barvne, lahko učitelj uporabi za namen motivacije učencev, pri utrjevanju učne snovi in tudi
kot podlago pri preverjanju in ocenjevanju znanja. 129
Poleg zemljevidov v atlasih so nam pri pouku geografije, kar se tiče prikazovanja prostorske
razporeditve podatkov in pojavov, v pomoč tudi zemljevidi na prosojnicah, eno- in
večplastnih, ki vplivajo na razvijanje sposobnosti za opazovanje, učenje, miselne procese, za
sintezo in analizo ter vizualno pomnjenje. 130 V preteklosti so za prikazovanje prosojnic
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Brinovec, 2004, str. 135.
Zgonik, 1995, str. 144.
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Brinovec, 2004, str. 135.
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Zgonik, 1995, str. 148.
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Brinovec, 2004, str. 221.
130
Prav tam, str. 136.
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uporabljali grafoskop in diaprojektor, te pa je danes nadomestila multimedija. V uporabi so
t.i. elektronske prosojnice. 131
Učilo, ki je učencem v največjo pomoč pri pravilni predstavi o gibanju Zemlje ter orientaciji,
je globus.132 Poznamo splošne in posebne globuse. Med slednje sodijo na primer reliefni,
klimatični, geološki, mrežasti in črni ali indukcijski globusi, 133 ki so danes v mnogih
geografskih učilnicah postavljeni v kot.
Pri terenskem delu imajo poseben pomen za oblikovanje splošnih in posebnih geografskih
pojmov topografski zemljevidi in načrti, na katerih so prikazani vsi naravnogeografski in
družbenogeografski elementi pokrajine, ki jo raziskujemo. Topografski zemljevidi za terensko
delo lahko za posamezno območje najdemo v več merilih od 1 : 50.000 do temeljnih
topografskih načrtov v merilu 1 : 5.000 ter katastrskih načrtov merila do 1 : 500. 134
Z uporabo številčnih vrednosti, pridobljenih iz statističnih virov in na njihovi podlagi
oblikovanimi grafičnimi prikazi, umeščenimi na zemljevide, lahko učitelji pri pouku geografije
olajšajo razumevanje prostorske stvarnosti določene pokrajine in vrednotenje nekega pojava
ali procesa pri učencih. Številčne vrednosti omogočajo na primer prikaz gostote prebivalstva
ter velikost naselij na zemljevidih. Grafično lahko na zemljevidu prikazujemo podatke z
grafikoni v obliki diagramov, kartogramov (glej primer: Slika 13) in kartodiagramov. 135
Pri izboru zemljevidov za pouk geografije mora biti učitelj posebno pozoren na to, da so
vsebinsko in namensko jasni, saj pretirano kopičenje simbolov in drugih znakov, na primer na
tematskih zemljevidih zelo majhnega merila, didaktično ne bi bilo ustrezno. Poleg tega pa
morajo delo z zemljevidi s strani učitelja spremljati ustrezna in didaktično usmerjena
vprašanja, ki v skladu z učnim načrtom omogočajo, da učenci marsikaj sami odkrijejo v
geografski podobi pokrajine.136
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Prav tam, str. 258.
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Slika 13: Primer kartograma137

5.2.

PRI POUKU ZGODOVINE

Zgodovinski zemljevid je abstraktna oblika slikovnega zgodovinskega sporočila. S pomočjo
tega učila pojasnjujemo prostorske poteze zgodovinskega dogajanja. Weber zgodovinske
zemljevide v svojem prispevku Zgodovinska karta pri pouku zgodovine v razredu deli po
vsebini, po zahtevnosti in strukturi ter po grafični opremi po stopnjah zgodovinskega šolanja.
Naprej zgodovinske zemljevide po vsebini loči na splošne, mikro in makro zemljevide,
tematske zemljevide v ožjem pomenu besede ter na dograditvene ali izhodiščne zgodovinske

137

Sirk, 2013, str. 32.
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zemljevide. Med slednje na primer sodijo zemljevidi v delovnih zvezkih, katere izpolnjujejo
učenci sami. 138
Didaktično pomenske in učinkovalne oblike zgodovinske karte pri pouku zgodovine so po
Webru naslednje:


prostoročna zgodovinska skica (na primer na šolski tabli, deski ali plakatu);



kartovna priloga v zgodovinskih učbenikih in delovnih zvezkih;



vrsta kronološko in tematsko urejenih zgodovinskih kart v zgodovinskih atlasih;



stenska zgodovinska karta, uglašena tematsko in vsebinsko z zgodovinskim atlasom in
kartovnimi prilogami učbenikov;



grafoskopske zgodovinske prosojnice, izdelane na principu postopne gradnje
zgodovinskega prostora, pri kateri nalagamo posamezne elemente v celotno
zgodovinsko karto;



karte, ki s pomočjo filmske dinamike povzročajo žive predstavitve prostorskih
predstav.139

Zemljevidi, tako geografski kot zgodovinski, zaradi svoje praktične vrednosti in nazornosti
sodijo med najpogosteje uporabljena učila pri pouku zgodovine. Skorajda nepogrešljivi so pri
vsaki učni uri zgodovine, saj je razumevanje mnogih zgodovinskih dejstev nemogoče brez
poznavanja prostorskih odnosov. Ta dejstva in pojavi ali pojmi, ki so povezani z določenim
prostorom, je najlažje razložiti ob zemljevidu, ki je učitelju pri pouku zgodovine v veliko
oporo. Zemljevid je potreben pri razlagi zgodovinskih pojavov in dejstev, ki segajo časovno
daleč nazaj v preteklost ter bolj pri spoznavanju dogajanja na večjem prostoru kot na
manjšem prostoru. Pri pouku zgodovine je poleg zgodovinskega zemljevida uporaben na
primer tudi splošen, geografski zemljevid, saj se naravnogeografske značilnosti območja,
predstavljenega v izbrani zgodovinski tematiki, za razliko od kulturne podobe le-tega skozi
čas niso bistveno spremenile. Vsekakor pa je zgodovinski zemljevid potreben za prikaz razlik
določenega območja v preteklosti oziroma danes.140 Zgonik naprej poudarja še, da učitelji ne
smejo zanemarjati uporabe zemljevida tudi zato, ker učenci skozi izobraževalno vertikalo
postopoma razvijajo prostorsko predstavo pokrajine, pri tem pa jim je uporaba zemljevidov v
veliko pomoč. Tako aktualen geografski prostor spoznavajo s pomočjo geografskih
138
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zemljevidov, politično in kulturno podobo te iste pokrajine v določeni zgodovinski fazi
razvoja pa s pomočjo zgodovinskih zemljevidov.

GEOGRAFSKI ZEMLJEVIDI

Geografski zemljevid je spremljajoče učilo zgodovinskega pouka, katerega namen je, da
pomaga določen zgodovinski pojav obrazložiti še s prostorsko pogojenostjo. Pri pouku
zgodovine ne pridejo v poštev politični zemljevidi, ki prikazujejo državno politično razdelitev
današnjega sveta, ampak enostavni zemljevidi z naravnogeografskimi značilnostmi pokrajine,
katere so marsikdaj narekovale zgodovinski potek dogajanja na posameznem območju. Pri
uporabi takega zemljevida pa mora biti učitelj zgodovine pazljiv, da ne bi zgodovinskih
pojavov razlagal le z geografsko pogojenostjo.141

ZGODOVINSKI ZEMLJEVIDI

V primerjavi z geografskim zemljevidom je uporaba zgodovinskega zemljevida za pouk
zgodovine enostavnejša in vsebinsko ustreznejša, saj prikazuje samo politično in kulturno
situacijo določenega območja v določeni zgodovinski fazi razvoja. Vsak zgodovinski zemljevid
vsebuje poleg specifičnih zgodovinskih elementov tudi nekatere geografske elemente, brez
katerih posamezen zemljevid ne bi bil dovolj razumljiv. 142 Geografski elementi prikažejo
učencem prostor ali območje, v katerem se dogajajo zgodovinski pojavi, ter
najpomembnejše geografske značilnosti te pokrajine. Geografski del zgodovinskega
zemljevida mora biti tolikšen, da omogoči jasno prostorsko in površinsko predstavo. Vsaka
podrobnejša konfiguracija terena bi bila namreč nepotrebna in bi samo zmanjšala
preglednost zgodovinskega zemljevida. Tako na primer od mest oziroma drugih naselij na
zgodovinskem zemljevidu označimo le tista, ki pridejo v poštev pri obravnavani zgodovinski
snovi. V primeru, da je takih naselij malo, v zemljevid dodamo še kakšno kasneje nastalo
naselje le, da dosežemo boljšo orientacijo. Pri tem ne smemo pozabiti ta dodana mesta
označiti drugače kot tista, ki so pomembna za vsebino zgodovinskega zemljevida. 143
Geografski elementi so dodani zgodovinskemu zemljevidu zato, da dobi didaktično vrednost,

141

Prav tam, str. 167–169.
Prav tam, 169.
143
Prav tam, str. 146.
142

53

ker bi v nasprotnem primeru bil sam sebi namen, saj si učenci ne bi znali dobro predstavljati
dejanskega obsega zgodovinskega pojava, na primer obsega Karantanije, če na zemljevidu ne
bi bile označene vsaj reke Drava, Mura in Aniža ter lokacije Krnskega gradu in cerkve oziroma
naselja Gospa Sveta (glej Slika 14 in Slika 15).

Slika 14: Obseg Karantanije – Zgodovinski zemljevid brez dodanih geografskih elementov144

Slika 15:Obseg Karantanije – Zgodovinski zemljevid z dodanimi geografskimi elementi.145

Zgodovinski zemljevid je za pouk zgodovine nazorno sredstvo za prikaz zgodovinskih

procesov. Z njim lahko predstavimo obseg držav in dežel ter njihovega teritorialnega razvoja,
144
145
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smeri njihovega širjenja oziroma krčenja, naseljenost in razprostranjenost zgodovinskih
ljudstev in plemen, njihove premike, selitve in migracije, vojne pohode in bitke ter same
lokacije raznih zgodovinskih objektov od arheoloških najdišč in kulturno-zgodovinskih
spomenikov do lokacije starih, zgodovinskih naselij, cest, trgovskih in drugih poti. 146 Vse te
procese se na zgodovinskem zemljevidu označuje z različnimi barvami, šrafurami, pasovi,
črtami in puščicami.
Pri pouku zgodovine sta v uporabi dve vrsti splošnega zgodovinskega zemljevida, ena
prikazuje neko statično stanje v določenem zgodovinskem trenutku, druga pa dinamiko
zgodovinskega razvoja določenega teritorija. Splošne zgodovinske zemljevide dopolnjujejo
tematski zgodovinski zemljevidi, ki prikazujejo posamezne zgodovinske probleme ali teme,
kot je na primer prikaz Peloponeških vojn na karti antične Grčije. Tematski zemljevidi pa so
lahko dopolnjeni še s shematskimi zemljevidi s posebej kreiranimi znaki za določen
zgodovinski pojav.147
Pouk zgodovine dopolnjuje še zgodovinski atlas, ki je zbirka zgodovinskih zemljevidov od
prazgodovinskega časa do sodobnosti. Uporaba takega atlasa je bolj priporočljiva za pouk
zgodovine v srednjih šolah, pri zgodovini v osnovni šoli pa je bolj uporaben tako imenovani
ilustrirani zgodovinski atlas, v katerem zemljepisne in zgodovinske podatke dopolnjujejo
posebej izbrani simboli in sličice markantnih zgodovinskih dejstev. 148 S pomočjo teh učil
učitelj zgodovine skrbi za vzgojo kartografske zgodovinske pismenosti učencev, pri tem pa
sam skrbi za komunikacijo med zemljevidom in vsemi učenci. 149
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6. UPORABA ZEMLJEVIDOV
6.1.

RABA ZEMLJEVIDOV SPODBUJA MISELNO AKTIVNOST UČENCEV

Pri delu z zemljevidi je, tako kot pri drugih situacijah, zelo pomemben transfer učenja, ki
pomeni »prenos učnega učinka z ene naučene aktivnosti na učenje druge aktivnosti.« 150 Z
aktivnostmi ob zemljevidih se otroci soočijo že v prvem triletju osnovne šole oziroma ob
začetku kartografskega opismenjevanja. Postopno usvajajo osnove kartografije, sprva v
manjši meri, pogosteje pa se začnejo z zemljevidi srečevati v četrtem in petem razredu
osnovne šole pri predmetu Družba. Vse na novo usvojeno znanje se prenaša na učenje novih
aktivnosti. Uspešnost transferja ni samoumevna. 151 V prvi vrsti je odvisna od učiteljeve
razlage oziroma načina podajanja snovi. Učitelj geografije na primer ne le podaja različna
spoznavna geografska dejstva in elemente, pojave in pojme, podatke in imena, ampak vse to
med seboj tudi povezuje in vrednoti. Učence vodi k opazovanju, odkrivanju dejstev in bistva,
pomena in vloge geografskih dejavnikov. Njegovo delo ni več le informativno, ampak
problemsko in kompleksno naravnan prikaz, razvrščanje v modele. 152 Pomembno je, da
učenci razumejo tisto, kar se učijo, uspešnost transferja pa je večja, če se s snovjo soočijo
aktivno, izvajajo vaje in teoretična spoznanja poglabljajo s srečevanjem primerov iz realnega
življenja. Transfer lahko poveča čezmerno učenje (angl. overlearning), to je ponavljanje in
uporaba znanja še tudi potem, ko so ga učenci že usvojili. Tudi učenje branja informacij iz
zemljevidov in druge aktivnosti, ki se jih z zemljevidi izvaja, spadajo med spretnosti, naučene
v šoli, ki jih človek kasneje uporablja neprestano v realnih življenjskih situacijah. 153 Raba
zemljevidov pri posamezniku povzroča visoko stopnjo miselne aktivnosti. Take vrste miselne
aktivnosti, kot jih pri azijskih otrocih spodbuja učenje pismenk, jih pri otrocih zahodnega
sveta poleg prepoznavanja, razvrščanja, uvrščanja in klasifikacije drugih slikovnih simbolov,
kot so npr. znaki različnih blagovnih znamk, spodbuja tudi uporaba zemljevidov. Herganova
in Umekova v svojem prispevku o rabi zemljevidov navajata domneve, da »simbolika
kartografskega jezika deluje na razvoj možganov podobno stimulativno kot zapleteni slikovni
simboli« ter da je zato delo z zemljevidi v obdobju otroštva zelo pomembno, saj povečuje
150
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funkcionalno pismenost.154 Učenci ob uporabi zemljevidov razvijejo občutek perspektive,
določajo lego, določajo smeri, prepoznajo pomen merila, uporabljajo kartografske znake,
razberejo oblikovanost površja ter nadmorsko višino in razumejo uporabo zemljevida za
različne namene,155 pri zgodovinskih zemljevidih pa poleg tega še ugotovijo situacijo ter
neposredno dogajanje v določenem zgodovinskem obdobju, ki je na zemljevidu prikazano na
primer s puščicami. 156 Raba zemljevidov pripomore k razumevanju abstraktnih pojmov
prostora in razvijanju sposobnosti sistematičnega razmišljanja o prostorskih razmerjih ter
nam zagotavlja globalen pogled v okolje in izboljša miselno reprezentacijo le-tega.157 Za
izvajanje dejavnosti z zemljevidi, kot že rečeno, potrebujemo proceduralno znanje, h
kateremu sodi »poznavanje postopkov (vedeti, znati kako nekaj narediti), obvladovanje
matematičnih operacij, tvorjenje stavkov, izvajanje spretnosti, uporaba orodja ali
pripomočkov … Proceduralno znanje se kaže v delovanju (napisati sestavek, deliti ulomek,
uporabiti računalniški program …).«158

6.2.

AKTIVNOSTI Z ZEMLJEVIDI

Vsako posamezno dejavnost, ki jo počnemo z zemljevidi, opredeljuje več miselnih postopkov,
ob katerih se menjujejo različne ravni zahtevnosti miselnih operacij. Govorimo o
kompleksnosti miselne aktivnosti. Podatke iz zemljevidov beremo, jih analiziramo,
sintetiziramo, vrednotimo, umeščamo v nove kontekste in jih v teh kontekstih
interpretiramo. 159 Branje zemljevidov po van Dijku in van Scheeju vključuje prepoznavanje in
imenovanje prikazanih informacij, analiziranje pa klasifikacijo in prostorsko soodvisnost.
Klasifikacija pomeni prepoznavanje prostorskih razmestitev in različnosti območij, prostorska
soodvisnost pa odkrivanje povezanosti med ključnimi pojavi. Zadnja raven uporabe
zemljevidov je interpretacija, ki zahteva uporabo največ miselnih postopkov, saj je
zaključevanje in napovedovanje mogoče le ob uporabi dodatnih podatkov.160 Zaradi več
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ravni zahtevnosti posamezniki opravljajo dejavnosti z zemljevidi manj ali bolj uspešno.
Njihova uspešnost je v neki meri odvisna od načina učiteljevega posredovanja snovi, v večji
meri pa od posameznika samega. Gardner v svoji teoriji mnogoterih inteligentnosti, v kateri
obravnava umske sposobnosti ljudi, ugotavlja, da so se človeška bitja razvila do te stopnje,
da imajo več različnih inteligentnosti. Te, kot jim pravi, sposobnosti reševanja problemov ali
ustvarjanja produktov, ki so pomembni v neki kulturi ali skupnosti, pa naj bi odkrivali z
natančnim opazovanjem posameznikov pri načinu lotevanja nalog, ki zahtevajo različno
kombinacijo inteligentnosti.161 Pri dejavnostih, ki jih izvajamo z zemljevidi, so
najpomembnejše logično matematična, prostorska ter naravoslovna inteligentnost, ki so pri
učencih opažene po naslednjih značilnostih vedenja in doživljanja: »učenci radi rešujejo
uganke in probleme; sprejemajo predvsem logične razlage; svoje delo znajo ustrezno
razporediti; iščejo vzroke in ugotavljajo odnose med stvarmi; nalog in problemov se lotevajo
po korakih; dobro se orientirajo v prostoru; dobro opazujejo in zaznavajo stvari, ki jih drugi
ne opazijo; dobro si predstavljajo; dobro znajo razbirati preglednice, diagrame, zemljevide;
radi rišejo, oblikujejo in gradijo; najbolje si zapomnijo tisto, kar so naredili sami; hitro
zaznavajo razlike in opazijo vzorce v naravnem svetu; znajo kategorizirati in grupirati pojave
na osnovi podobnosti in razlik ter znajo svoje misli tekoče izraziti.« 162
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7. ZEMLJEVIDI V UČNIH NAČRTIH
7.1.

ZA GEOGRAFIJO

»Geografija je v program osnovne šole umeščena zato, da učencu pomaga pridobiti znanje,
sposobnosti in spretnosti, s katerimi se lahko orientira in razume ožje in širše življenjsko
okolje, in da ga vzgaja v pravilnem vrednotenju in spoštovanju okolja, s čimer si pridobi tudi
odnos do narave, sebe, sočloveka in družbe. Geografsko znanje je sestavni del temeljne
izobrazbe, ker vsebuje vedenja o domovini in svetu ter o varovanju okolja in smotrnem
gospodarjenju z njim.«163 Že uvodni stavki pri opredelitvi predmeta geografije v osnovni šoli,
kot enega ključnih elementov predmeta, navajajo orientacijo v okolju, domovini in svetu.
Nadalje pa je njen pomen še poglobljen: »z vsebinami in dejavnimi metodami pri pouku
geografije razvijamo sposobnosti učencev za uporabo preprostih geografskih raziskovalnih
metod, s katerimi pridobivajo informacije o okolju in v okolju« ter »usposabljamo jih za rabo
različnih sredstev in medijev, s katerimi urejajo, razlagajo, predstavljajo, uporabljajo,
vrednotijo in posredujejo geografske informacije.« 164
Med splošnimi cilji predmeta so teme kartografskega opismenjevanja vključene v razdelku o
razvijanju spretnosti, kjer je med drugim navedeno, da učenci razvijajo veščine:


»uporabe besednih, količinskih in simboličnih podatkov, kot so besedila, slike, grafi,
preglednice, diagrami in zemljevidi (kartografska, numerična in funkcionalna
pismenost);



zbiranja in uporabe virov informacij s terenskimi metodami in tehnikami dela (risanje
panoramskih slik, tematskih zemljevidov, kartiranje, anketiranje, merjenje idr.)«. 165

Pri pouku geografije se učenec najprej sooča s tehniko branja zemljevidov, nato zemljevide
uporablja pri usvajanju drugih vsebin, stvarnosti, ki je prikazana s simboli. Na zemljevidih so
na pregleden način prikazane bistvene vsebine pojavov, regij ter gospodarskih panog,
kakovost objektov in pojavov, njihov nastanek, velikost, oblike in posebnosti. 166
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7.1.1. OPERATIVNI CILJI V ŠESTEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Z zemljevidi se učenec pri geografiji sreča že na samem začetku obravnave učne snovi v
šestem razredu. Konkretno je v Učnem načrtu za geografijo v osnovnih šolah med
operativnimi cilji zemljevid prvič omenjen že pod drugo vsebino geografije v šestem razredu:
Moj domači planet Zemlja. 167 Če za primer vzamemo obravnavo vsebin planeta Zemlja, od
njene velikosti do položaja v osončju, je za učence lažje, če učitelj pojme kot so rotacija,
revolucija in drugi zaradi njihove abstraktne narave razlaga ob učilih kot so zemljevid, globus
in druga, da je tako snov učencem čim lažje predstavljiva.
Splošni operativni cilji pri geografiji v šestem razredu osnovne šole, ki neposredno določajo
in predvidijo aktivnosti učenca z zemljevidom, so sledeči:
»Učenec:


se orientira na zemljevidu in giblje v pokrajini; /…/



se usposablja za uporabo različnih vrst zemljevidov.«168

Na seznamu ciljev so tudi take aktivnosti, ki uporabo zemljevida od učenca zahtevajo
posredno.
»Učenec:


uporablja različne načine zbiranja in prikazovanja geografskih informacij; /…/



spoznava celine in morja ter njihovo geografsko lego.«169

Splošni operativni cilji so podrobneje zapisani v naslednjem poglavju, kjer nekateri operativni
cilji, razdeljeni po vsebinah - takih je pri pouku geografije v šestem razredu 8 - neposredno
predvidevajo sledeče aktivnosti učenca z zemljevidom:
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»Učenec:


imenuje in pokaže velike dele kopnega in morja na globusu ter zemljevidu sveta; /…/



na zemljevidu in globusu pokaže Zemljine poloble, ekvator in začetni poldnevnik ter
oba tečaja;



se orientira na globusu in zemljevidu sveta na podlagi strani neba in izhodiščnega
poldnevnika in vzporednika;



se orientira in giblje v naravi s kompasom in zemljevidom;



opiše načine prikazovanja Zemljinega površja na zemljevidu, reliefu, globusu in
njihovo uporabnost;



izdela svoj reliefni zemljevid in panoramsko skico domače pokrajine; /…/



določi lego posameznih toplotnih pasov na zemljevidu sveta; /…/



razvija sposobnost uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja, kot so
opazovanje, merjenje, preprosta analiza, intervju, kartiranje, uporaba statističnih in
drugih virov ter literature na terenu.«170

Nekateri cilji (4) uporabo zemljevida od učenca pri aktivnostih zahtevajo posredno:
»Učenec:


iz grafičnega prikaza ugotovi, kolikšen del Zemljine površine je pokrit z vodo in
kopnim;



primerja oceane po velikosti; /…/



primerja celine po velikosti, geografski legi in razčlenjenosti obal ter prevladujočih
reliefnih oblikah na njih; /…/



ob izbranih primerih opiše življenjske razmere ljudi v odvisnosti od reliefnih oblik.«171

7.1.2. OPERATIVNI CILJI V SEDMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
V sedmem razredu osnovne šole se v učnem načrtu pojavijo vsebine regionalne geografije, in
sicer sta prvi dve celini na seznamu Evropa in Azija. Že ob zavedanju, da je v programu
sedmega razreda predvideno usvajanje vsebin določenih pokrajin – regij, torej nekih
zaključenih območij, lahko predvidimo, da bo uporaba različnih zemljevidov obvezna.
170
171

Prav tam, str. 8–10.
Prav tam, str. 9.
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Nekateri splošno zastavljeni operativni cilji za pouk geografije v sedmem razredu od učenca
posredno predvidijo uporabo zemljevidov pri določenih aktivnostih:
»Učenec:


spoznava temeljne geografske značilnosti Evrope in Azije in poglablja ter ob izbranih
primerih konkretizira obče geografske pojme;



spoznava skupne značilnosti Evrazije; /…/



razume geografske razsežnosti in posledice povezanosti današnjega sveta; /…/



uporablja osnovne načine za zbiranje geografskih informacij v konkretnem
primeru.«172

Operativnih ciljev, razdeljenih po vsebinah, ki neposredno predvidevajo aktivnosti učenca z
zemljevidom, je 27. To so:
»Učenec:


na zemljevidu sveta določi geografsko lego in sklepa o posledicah, povezanih z
razsežnostjo Evrazije;



na zemljevidu določi mejo med Evropo, Azijo in Afriko;



ob zemljevidu opiše površje Evrope in Azije in ju primerja med seboj; /…/



ob tematskem zemljevidu opiše jezikovno in versko raznovrstnost Evrope in Azije in
sklepa o posledicah; /…/



ob zemljevidu imenuje države Južne Evrope; /…/



ob tematskem zemljevidu in ustrezni strokovni literaturi ovrednoti prometni pomen
in prometno povezanost Sredozemlja nekoč in danes;



ob zemljevidu opiše pestro narodnostno in versko sestavo prebivalstva in išče vzroke
za neenakomerno razporeditev prebivalstva; /…/



na zemljevidu pokaže značilnosti pokrajinske enote in razloži prehodnost Srednje
Evrope v reliefnem in prometnem smislu ter pomen te prehodnosti za življenje ljudi;
/…/

172



ob zemljevidu določi lego Panonske nižine; /…/



ob zemljevidu določi geografsko lego Alp in imenuje države, v katere segajo Alpe;



na zemljevidu ugotovi smer slemenitve (Alp); /…/

Prav tam, str. 10.
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na zemljevidu pokaže in primerja reliefne značilnosti sredogorja s kotlinami, Nemškopoljskega nižavja in Karpatov; /…/



na zemljevidu določi lego Zahodne Evrope in imenuje države;



ob zemljevidu in slikovnem gradivu primerja značilnosti posameznih reliefnih enot
Zahodne Evrope; /…/



na zemljevidu določi in opredeli geografsko lego Severne Evrope glede na toplotne
pasove in imenuje države; /…/



ob zemljevidu določi lego in glavne geografske enote Vzhodne Evrope in Severne
Azije glede na toplotni pas;



ob klimogramih, slikovnem gradivu in zemljevidu sklepa o podnebju in življenjskih
razmerah ljudi;



ob zemljevidu opiše politično in narodnostno sestavo Vzhodne Evrope in Severne
Azije;



ob zemljevidu imenuje večje reke in sklepa o pomenu rek za prebivalstvo;



ob tematskem zemljevidu sklepa o gospodarskih možnostih prebivalstva, gostoti
prebivalstva in njihovem pomenu za poselitev;



na zemljevidu poišče države Vzhodne Azije in določi geografsko lego območja;



ob zemljevidu in slikovnem gradivu primerja velike naravnogeografske enote
Vzhodne Azije; /…/



ob zemljevidu razloži različno gostoto prebivalstva;



ob zemljevidu in slikovnem gradivu določi naravne enote in opredeli vlogo Himalaje
kot naravne pregrade;



na političnem zemljevidu poišče pomembnejše države Južne in Jugovzhodne Azije;
/…/



ob zemljevidu in slikovnem gradivu opiše razlike med pokrajinami Indijske podceline
in posledice naravne raznovrstnosti za življenje ljudi; /…/



ob zemljevidu imenuje najpomembnejše države in pokaže naravnogeografske enote
ter jih primerja med seboj.« 173

173

Učni načrt. Program osnovna šola. Geografija, 2011, str. 11–13. URL:
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_geografija.pdf
(Citirano: 8. 3. 2017)
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Nekateri operativni cilji uporabo zemljevida pri aktivnostih od učenca zahtevajo posredno.
Takih je za pouk geografije v sedmem razredu 5:
»Učenec:


imenuje in opiše posamezne toplotne in rastlinske pasove Evrope in Azije, jih
primerja med seboj in sklepa o možnostih za življenje ljudi v posameznih toplotnih
pasovih; /…/



določi geografsko lego Evrope ter poimenuje večje polotoke in otoke, gorovja, nižine
in morja; /…/



določi geografsko lego Srednje Evrope; /…/



opiše pomen prelazov in predorov za prometno povezanost alpskih pokrajin;



opiše obalo in gibanje morske vode ter vpliv gibanja na življenje ljudi.« 174

7.1.3. OPERATIVNI CILJI V OSMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
V osmem razredu osnovne šole se nadaljuje obravnava regionalnih geografskih vsebin.
Vsebinam o Evropi in Aziji, ki jih učenci poslušajo v sedmem razredu, sledijo vsebine obeh
Amerik, Afrike, Avstralije in Oceanije ter vsebine polarnih območij. Ravno tako je glede na
regionalne vsebine pri pouku predvidena večkratna uporaba zemljevidov.
Nekateri splošno zastavljeni cilji za pouk geografije v osmem razredu od učenca posredno
predvidijo uporabo zemljevidov pri določenih aktivnostih. Ti cilji zahtevajo, da:
»Učenec:


spoznava geografske značilnosti Afrike, Avstralije in Oceanije, Amerike in polarnih
območij; /…/



pojasnjuje prednosti in slabosti geografske lege Avstralije; /…/



razumeva geografske razsežnosti in posledice povezanosti današnjega sveta;



s študijem

primera spoznava območja ogrožanja okolja in načine varovanja

okolja na posameznih celinah;

174

Prav tam, str. 11 in str. 12.
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porablja osnovne načine za zbiranje geografskih informacij v konkretnem
primeru«.175

Operativnih ciljev, ki so razdeljeni po vsebinah in neposredno predvidevajo sledeče
aktivnosti učenca z zemljevidom, je za geografijo v osmem razredu 10. To so:
»Učenec:


na zemljevidu pokaže in imenuje velike naravnogeografske enote Afrike in jih
primerja med seboj glede na geografsko lego; /…/



ob zemljevidu pokaže in imenuje severnoafriške države; /…/



ob zemljevidu opredeli obseg Južne Afrike; /…/



na zemljevidu določi geografsko lego Avstralije in Oceanije; /…/



ob zemljevidu in slikovnem gradivu opiše površinsko izoblikovanost Avstralije in
sklepa o vplivu Velikega razvodnega gorovja na podnebje in vodovje; /…/



ob

zemljevidu

in

slikovnem

gradiva

primerja

podnebno-rastlinske pasove

Avstralije; /…/


na zemljevidu določi lego otokov Oceanije; /…/



na zemljevidu določi lego Severne Amerike; /…/



ob zemljevidu in ustreznem slikovnem gradivu našteje velike pokrajinske
enote, jih med seboj primerja in sklepa o možnostih za življenje ljudi v posameznih
enotah; /…/



ob zemljevidu določi lego Arktike in Antarktike.« 176

Nekateri cilji od učenca zahtevajo posredno uporabo zemljevida pri aktivnostih. Takih je za
geografijo v osmem razredu 13, in sicer:
»Učenec:

175
176



primerja geografsko lego Afrike z drugimi celinami; /…/



primerja količino in razporeditev padavin z rastlinskimi pasovi;



opiše razširjenost rečnega omrežja in pomen rek za življenje; /…/



seznani se s prenaseljenostjo nekaterih afriških pokrajin; /…/



opiše značilnosti poselitve in prebivalstva Severne Afrike; /…/

Prav tam, str. 13 in str. 14.
Prav tam, str. 14–16.
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primerja med seboj družbenogospodarsko usmerjenost Nizke, Visoke ekvatorialne
Afrike in Zahodne Afrike; /…/



primerja pokrajine Južne Afrike s pokrajinami podobne geografske širine severno
od ekvatorja; /…/



sklepa o vzrokih redke in zelo neenakomerne poselitve celine; /…/



določi zemljepisno lego Amerike;



primerja reliefne značilnosti naravnih enot Severne Amerike;



primerja podnebne in rastlinske pasove v Severni Ameriki;



sklepa o vplivu lege in reliefa na podnebje Severne Amerike; /…/



sklepa o naravnogeografskih značilnostih Latinske Amerike.«177

7.1.4. OPERATIVNI CILJI V DEVETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Kot zadnja, širša tema pride v devetem razredu osnovne šole na vrsto geografija Slovenije.
Teme o Sloveniji, katere so učenci že prej poslušali pri predmetu Družba v četrtem in petem
razredu osnovne šole, so v devetem razredu poglobljene. Tudi ob teh je obvezna uporaba
stenskega zemljevida in zemljevidov v drugih oblikah, saj si učenci z njihovo pomočjo lažje
predstavljajo pokrajine države, v kateri živijo.
Nekateri splošno zastavljeni cilji za pouk geografije v devetem razredu od učenca posredno
predvidijo uporabo zemljevidov pri določenih aktivnostih. Ti cilji zahtevajo, da:
»Učenec:


spoznava geografske značilnosti Slovenije; /…/



razvija prostorsko predstavo o Sloveniji, Evropi in svetu.«178

Operativnih ciljev, razdeljeni po vsebinah, ki neposredno predvidevajo aktivnosti učenca z
zemljevidom, je 10. Ti so naslednji:
»Učenec:



ob ustreznem zemljevidu opredeli lego Slovenije; /…/



na zemljevidu omeji pet naravnogeografskih enot Slovenije in jih primerja med
seboj glede na geografsko lego, podnebje in reliefne značilnosti; /…/

177
178

Prav tam.
Prav tam, str. 16.
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na zemljevidu omeji Obpanonske pokrajine in na primeru izbranega naselja utemelji
prehodnost območja; /…/



na zemljevidu omeji in razdeli pokrajine slovenskega predalpskega sveta; /…/



ob zemljevidu in klimogramih opiše značilnosti reliefa in podnebja v predalpskem
svetu in jih primerja z alpskim oziroma s tistimi v domači pokrajini; /…/



na zemljevidu omeji in razdeli pokrajine slovenskega alpskega sveta; /…/



na zemljevidu omeji in razdeli slovenske dinarske pokrajine;



ob zemljevidu, slikovnem gradivu in klimogramih opiše značilnosti reliefa,
podnebja in vodovja Dinarskokraških pokrajin Slovenije; /…/



na zemljevidu omeji in razdeli slovenske primorske pokrajine; /…/



na zemljevidu pokaže najpomembnejše prometne povezave v Sloveniji in
ovrednoti njihov pomen pri povezovanju s preostalim delom Evrope in sveta.«179

Operativnih ciljev, razdeljenih po vsebini, ki posredno zahtevajo aktivnosti učenca z
zemljevidom, je vsaj 7. Ti so naslednji:
»Učenec:


ob izbranem primeru razloži medsebojni vpliv reliefa, podnebja, rastlinstva in
vodovja na gospodarstvo in življenje ljudi alpskih pokrajin; /…/



analizira posledice (ne)rešenega mejnega vprašanja s sosednjima državama;
/…/



ovrednoti pomen Jadranskega morja za podnebje, rastlinstvo, promet, turizem,
ribolov in kmetijstvo; /…/



našteje in razloži dejavnike, ki vplivajo na različno gostoto poselitve Slovenije;



našteje gospodarske dejavnosti in razloži povezanost naravnih in družbenih
razmer za razvoj gospodarstva;



ovrednoti pomen kmetijstva in sklepa o možnosti kmetijske dejavnosti v
različnih predelih Slovenije; /…/



analizira povezanost prometa, prometne varnosti in gospodarstva ter vplive
geografskih dejavnikov.«180

179
180

Prav tam, str. 17–19.
Prav tam.
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Po pregledu učnega načrta za geografijo smo ugotovili, da se cilji, ki se nanašajo na
kartografsko opismenjevanje, nahajajo že med splošnimi cilji predmeta. Med temi sta 2 cilja,
ki smo ju našli v razdelku o razvijanju spretnosti, veščin. V nadaljevanju so cilji, ki posredno
ali neposredno predvidevajo uporabo različnih zemljevidov, razporejeni v štiri poglavja, za
vsak razred predmetne stopnje posebej. Med cilji za geografijo v šestem razredu je 16 ciljev,
ki predvidevajo uporabo zemljevida, za geografijo v sedmem razredu 36, v osmem razredu
28, v devetem razredu pa 19.

7.2.

ZA ZGODOVINO

Po pregledu učnega načrta za zgodovino v osnovni šoli smo ugotovili, da je operativnih ciljev
in standardov znanja, ki bi od učencev neposredno predvideli uporabo zemljevida, manj kot
v učnem načrtu za geografijo v osnovni šoli.

7.2.1. OPERATIVNI CILJI V ŠESTEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Za šesti razred, v predvidenih petintridesetih urah pouka zgodovine, ni v učnem načrtu
določenega niti enega operativnega učnega cilja, ki bi se neposredno nanašal na uporabo
zemljevida pri kaki od obveznih ali izbirnih tem. Ker pa se predmet zgodovine vedno nanaša
na neke dogodke, procese, dejanja posameznih oseb ali skupin oseb, ki so se v preteklosti
dogajali oziroma pojavljali v določenem kraju, pokrajini, območju, državi, je časovni
komponenti vedno potrebno dodati tudi prostorsko komponento oziroma lokacijo. V
Slovarju slovenskega knjižnega jezika je zgodovina namreč opredeljena kot: »celota dogajanj
v razvoju, preteklosti v zvezi s kakim osebkom, skupnostjo, področjem.«181 Lahko rečemo, da
je to veda, ki proučuje človeško družbo od njenega nastanka v času in prostoru. Prav ta
»prostor« je razlog, da lahko uporabimo zemljevid tudi pri temah, predvidenih za pouk
zgodovine, ki sicer tega neposredno ne zahtevajo.

181

Zgodovina. Slovar slovenskega knjižnega jezika. URL: http://bos.zrcsazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=zgodovina&hs=1 (Citirano: 20. 3. 2017)
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7.2.2. OPERATIVNI CILJI V SEDMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Operativna cilja, ki neposredno predvidevata uporabo zemljevida pri pouku zgodovine v
sedmem razredu, sta dva. Prvi v vsebinskem sklopu izbirne teme Stara Indija, Kitajska in
Amerika, drugi v vsebinskem sklopu Srednji vek – oblikovanje nove kulturne in politične
podobe Evrope. To sta:
»Učenci:


ob zemljevidu opredelijo kje so se razvile prve civilizacije stare Indije, Kitajske in
Amerike; /…/



na zemljevidu pokažejo prve slovanske državne tvorbe v Vzhodnih Alpah in
Panoniji.«182

Čeprav uporaba zemljevida ni s cilji neposredno predvidena, je pri več vsebinah nujna, kot na
primer pri obvezni temi Stari Egipt in civilizacije rodovitnega polmeseca, ko sta cilja zapisana
tako:
»Učenci:


na primeru prvih civilizacij rodovitnega polmeseca opišejo najpomembnejše
arhitekturne dosežke in glavne dosežke znanosti;



na primeru prvih civilizacij rodovitnega polmeseca opišejo verski sistem in
mitologijo.«183

Učitelj učence najprej privede do spoznanja pojma »rodovitni polmesec«, sledi umestitev
pojma v zemljevid, nato pa umestitev v zemljevid še območje vsake civilizacije posebej.
Zatem lahko učenci razmišljajo o opisovanju arhitekturnih dosežkov, dosežkov znanosti,
verskih sistemih in mitologiji na dotičnem območju.
Prav tako je poglobljeno razumevanje snovi z vidika prostorske umestitve pojavov pogojeno
z uporabo zemljevida pri operativnih učnih ciljih:

»Učenci:
182

Učni načrt. Program osnovna šola. Zgodovina, 2011, str. 11 in str. 14. URL:
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_zgodovina.pdf
(Citirano: 29. 3. 2017).
183
Prav tam, str. 10 in str. 11.
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pojasnijo, kako so spremembe v okolju vplivale na razvoj človeka; /…/



sklepajo o glavnih kulturnih dosežkih prazgodovinskih ljudi;



opišejo glavne arheološke najdbe iz različnih obdobij prazgodovine na tleh današnje
Slovenije;



na primerih sklepajo o spremembah v načinih življenja v posameznih obdobjih
prazgodovine na tleh današnje Slovenije;



razložijo vpliv naravnih geografskih možnosti in sosednjih kultur na uveljavljanje
sprememb in izboljšav v načinih življenja v posameznih obdobjih prazgodovine; /…/



pojasnijo glavne značilnosti grško-perzijskih in peloponeških vojn;



analizirajo vzroke za širjenje grške kulture v sredozemskem prostoru: /…/



opišejo nastanek mesta Rima; /…/



primerjajo značilnosti rimske republike in cesarstva;



pojasnijo glavne spremembe, ki so jih Rimljani prinesli na ozemlje današnje Slovenije;



opišejo glavne rimske kulturne spomenike na tleh današnje Slovenije;



pojasnijo glavna sporočila krščanstva in njegovo širjenje v sredozemskem in
evropskem prostoru; /…/



sklepajo o vplivu naravnih geografskih danosti na gospodarski razvoj starih Grkov in
Rimljanov;



na primerih utemeljijo vpliv obmorske lege na gospodarstvo; /…/



razložijo vpliv trgovskih stikov na spremembe v načinu življenja in mišljenja; /…/



razložijo vzroke za razpad rimskega imperija;



pojasnijo novi politični zemljevid Evrope po preseljevanju ljudstev;



opišejo značilnosti karolinške države; /…/



opišejo glavne značilnosti razvoja Karantanije;



analizirajo pomen oblikovanja prvih slovanskih državnih tvorb v Vzhodnih Alpah; /…/



razložijo položaj slovenskih (zgodovinskih) dežel v okviru rimsko-nemškega cesarstva;
/…/



opišejo temeljne značilnosti frankovske, arabske in bizantinske kulture;



analizirajo vzroke konfliktov Evrope z arabskim svetom;



pojasnijo značilnosti osmanskega imperija;



razložijo in opišejo osnovne kulturne razlike med Vzhodno in Zahodno Evropo;
70



opišejo pomen Indije kot gospodarskega in kulturnega posrednika med Evropo in
Kitajsko;



analizirajo pomen stikov Evrope in Kitajske na primeru Marka Pola;



opišejo značilnosti mongolske države in osvojitev;



naštejejo temeljne kulturne dosežke predkolumbovskih kultur Amerike (Maji, Azteki,
Inki),



naštejejo nekaj temeljnih kulturnih dosežkov neevropskih kultur.« 184

7.2.3. OPERATIVNI CILJI V OSMEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
V osmem razredu je v učnem načrtu za zgodovino uporaba zemljevida neposredno
predvidena v šestih operativnih ciljih:
»Učenci:


ob zemljevidu analizirajo smeri raziskovanj velikih pomorščakov in navedejo njihova
glavna odkritja; /…/



na zemljevidu predstavijo politično podobo Italije v času humanizma in renesanse;
/…/



na zemljevidu pokažejo obseg Ilirskih provinc in opišejo njihov vpliv na razvoj
slovenske narodne zavesti; /.../



na zemljevidu pokažejo smeri selitev Evropejcev; /…/



primerjajo politični zemljevid Evrope v času Napoleona in po dunajskem kongresu ter
pojasnijo razlike in vzroke zanje; /…/



na zemljevidu pokažejo obseg kolonialnih imperijev v 19. stoletju.«185

Od 89 ostalih operativnih ciljev, predvidenih za pouk zgodovine v osmem razredu, je še 37
takih, pri katerih je uporaba zemljevida skorajda nujna. To so:

»Učenci:

184
185

primerjajo meje znanega sveta pred odkritji in po njih;

Prav tam.
Prav tam, str. 15–21.
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opišejo glavne značilnosti in dosežke ene od predkolumbovskih kultur Amerike (Maji,
Azteki, Inki);



pojasnijo politične, družbene, gospodarske, kulturne posledice velikih geografskih
odkritij za stari in novi svet;



pojasnijo posledice trgovine s sužnji ter na primerih sklepajo, kako so na suženjstvo
gledali tedaj in danes; /…/



opišejo glavne značilnosti humanizma in renesanse; /…/



na primerih iz slovenskega prostora opišejo značilnosti renesančne umetnosti in
humanistične miselnosti;



predstavijo, kako je potekalo raziskovanje notranjosti Afrike;



pojasnijo dosežke indijsko-islamske umetnosti; /…/



pojasnijo gospodarske značilnosti razvoja držav v Italiji; /…/



na primerih sklepajo, kako sta se humanizem in renesansa razširila zunaj Italije;



na primerih analizirajo in ugotovijo značilnosti humanistične miselnosti v Evropi ter
sklepajo o vplivu zgodovinskih okoliščin;



na primerih analizirajo in ugotovijo značilnosti renesančne znanosti v Evropi; /…/



primerjajo različne smeri reformacije; /…/



pojasnijo vzroke za protireformacijo in sklepajo o posledicah protireformacijskega
delovanja Katoliške cerkve;



analizirajo vzroke za ohranitev protestantske vere v Prekmurju;



sklepajo o posledicah širjenja osmanske oblasti na Balkanu;



opišejo značilnosti in obseg islamizacije na Balkanu;



pojasnijo posledice turških vpadov v slovenske (zgodovinske) dežele; /…/



opišejo vzroke in posledice kmečkih uporov na Slovenskem;



sklepajo o podobnostih in razlikah med kmečkimi upori na Slovenskem;



primerjajo značilnosti kmečkih uporov na Slovenskem z upori drugje po Evropi; /…/



na primeru slovenskih (zgodovinskih) dežel sklepajo o posledicah in pomenu reform
Marije Terezije in Jožefa II. za različne sloje prebivalstva; /…/



pojasnijo značilnosti družbene, politične in gospodarske podobe ZDA;



utemeljijo, kako je nastanek ZDA vplival na stari red v Evropi; /…/
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ugotovijo in utemeljijo, kako je Napoleon končal francosko revolucijo in njene ideje
razširil po Evropi; /…/



opišejo življenje in delo pomembnih vladarjev;



vživijo se v vlogo izbranega vladarja in pojasnijo svoje poglede na vladanje in državo;
/…/



primerjajo značilnosti in obseg gospodarskih tokov med razvitimi in nerazvitimi deli
sveta;



opišejo potek svetovnega gospodarskega trikotnika;



razložijo pojma industrijska revolucija in industrializacija in sklepajo, zakaj se je
najprej pojavila v Veliki Britaniji; /…/



na primerih sklepajo o pozitivnih in negativnih posledicah industrializacije; /…/



sklepajo o vzrokih in posledicah selitev; /…/



pojasnijo vzroke za revolucije 1848 v Evropi in njihove posledice; /…/



na primerih pojasnijo politične spremembe v Evropi v drugi polovici 19. stoletja;



na primerih sklepajo o prizadevanjih narodov za narodne pravice; /…/



utemeljijo prizadevanje za uveljavitev slovenskih nacionalnih zahtev – od kulturnega
do političnega gibanja in nastanka strank;



pojasnijo zahteve programa Zedinjena Slovenija in sklepajo, v kolikšni meri in kdaj je
bil program uresničen.«186

7.2.4. OPERATIVNI CILJI V DEVETEM RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Med operativnimi cilji učnega načrta za zgodovino v devetem razredu najdemo samo enega,
v katerem je uporaba zemljevida zahtevana neposredno To je cilj:
»Učenci:


ob zemljevidu primerjajo politično karto sveta pred svetovnima vojnama in po koncu
hladne vojne ter pojasnijo vzroke za spremembe.«187

Vsaj 24 operativnih ciljev je takih, ki uporabo zemljevida zahtevajo posredno:
»Učenci:
186
187

Prav tam.
Prav tam, str. 22.
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opredelijo in pojasnijo značilnosti Evrope in sveta na začetku 20. stoletja;



opišejo glavne značilnosti prve svetovne vojne;



analizirajo mirovne pogodbe po prvi svetovni vojni in predvidijo posledice; /…/



opišejo glavne značilnosti druge svetovne vojne ter pojasnijo njene posledice;



primerjajo politične, družbene in gospodarske značilnosti Evrope in sveta v času
blokovske delitve; /…/



opišejo vzroke povezovanja Evrope;



navedejo glavne evropske in svetovne integracije; /…/



opišejo vzroke za gospodarsko povezovanje Evrope in sveta ter navedejo oblike
gospodarskega povezovanja; /…/



opišejo nacionalni položaj Slovencev v Avstro-Ogrski;



pojasnijo vzroke in potek nastanka kraljevine Jugoslavije;



pojasnijo prizadevanja Slovencev po avtonomiji v kraljevini Jugoslaviji;



opišejo gospodarski in kulturni razvoj Slovencev med obema svetovnima vojnama in
navedejo primere za ponazoritev;



z različnih perspektiv pojasnijo dogajanje na Slovenskem v času druge svetovne
vojne;



pojasnijo okoliščine in posledice komunističnega prevzema oblasti v Jugoslaviji po
drugi svetovni vojni;



na primerih in z različnih perspektiv opišejo življenje Slovencev v socialistični
Jugoslaviji;



pojasnijo vzroke za odločitev Slovencev za lastno državo Slovenijo;



razložijo mednarodno povezovanje Slovenije; /…/



pojasnijo posledice preseljevanj ljudi in pojavne oblike stikov med ljudmi različnih
kulturnih navad;



sklepajo o pomenu migracij za medkulturne stike ter navedejo primere nasprotij; /…/



sklepajo o vlogi in pomenu religije in duhovnosti v sodobnem svetu; /…/



primerjajo poklicno strukturo prebivalstva v razvitem in nerazvitem svetu;



primerjajo glavne značilnosti vojn najnovejšega obdobja (prva svetovna vojna,
državljanske vojne, druga svetovna vojna, hladna vojna);



primerjajo značilnosti osvobodilnih gibanj; /…/
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pojasnijo vzroke sodobnih spopadov in posledice.« 188

V učnem načrtu za pouk zgodovine v osnovni šoli so poleg operativnih ciljev zapisana še
nekatera druga priporočila, ki naj jih učitelji upoštevajo. Prvo tako govori, da se pri vseh
obveznih in izbirnih temah razvija tudi tiste učne cilje, ki se nanašajo na razvijanje spretnosti
in veščin: »Učenci razvijejo spretnosti časovne in prostorske predstavljivosti.«189 Tak cilj je
zapisan tudi pod minimalne standarde znanja, ki veljajo za vse obvezne in izbirne vsebine pri
pouku zgodovine v osnovni šoli.

188
189

Prav tam, str. 22–26.
Prav tam, str. 26 in str. 39.
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8. ZEMLJEVIDI V UČBENIKIH ZA GEOGRAFIJO IN ZGODOVINO
Analizirali smo učbenike geografije in zgodovine za 6., 7., 8. in 9. razred osnovne šole, ki so
odobreni s strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo v katalogu učbenikov za
osnovnošolsko izobraževanje.190
Za vsakega od štirih razredov, v katerih sta po učnih načrtih predvidena pouk geografije in
zgodovine, smo izbrali učbenike založb Rokus Klett, DZS, Modrijan založba in Založba
Mladinska knjiga. Skupaj smo pregledali 16 učbenikov za geografijo, 4 samostojne delovne
zvezke za pouk geografije ter 14 učbenikov za zgodovino v osnovni šoli. V vseh učbenikih in
samostojnih delovnih zvezkih smo zemljevide pregledali in prešteli ter jih razdelili na splošne,
tematske in dograditvene. Za enotno delitev zemljevidov iz učbenikov za pouk geografije kot
tudi zgodovine smo se odločili na podlagi Webrove delitve zemljevidov v prispevku
Zgodovinska karta pri pouku zgodovine v razredu. V tem članku namreč avtor dograditvene
zemljevide poimenuje vse tiste zemljevide, katere učenci izpolnjujejo oziroma dopolnjujejo
sami, zato se nam je zdelo smiselno to delitev uporabiti za namene naše raziskave, saj smo v
njej proučevali tudi aktivno delo učencev ob zemljevidih, del katerega je tudi dejavnost
vrisovanja v zemljevide.191
Zanimalo nas je, kolikšno je število zemljevidov, kakšna je vsebina tematskih in splošnih
zemljevidov v posameznem učbeniku ter kaj vprašanja zahtevajo od učencev. Rezultate
analize predstavljamo v nadaljevanju posebej za učbenike za pouk geografije in posebej za
učbenike za pouk zgodovine od 6. do 9. razreda osnovne šole.

190

Katalog učbenikov za osnovnošolsko izobraževanje. URL:
https://soca1.mss.edus.si/Trubar/Javno/default.aspx (Citirano: 20. 6. 2017)
191
Weber, 1995, str. 43.
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8.1.

UČBENIKI ZA POUK GEOGRAFIJE IN ZGODOVINE V 6. RAZREDU

GEOGRAFIJA
Pri pouku geografije v šestem razredu je s strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo v
katalogu učbenikov za osnovnošolsko izobraževanje potrjenih osem učbenikov, od tega dva
elektronska učbenika, dostopna na medmrežju.
 Verdev, Helena. RAZISKUJEM ZEMLJO 6, e-učbenik za geografijo v 6. razredu osnovne
šole (www.irokus.si), 2014, ROKUS KLETT
V elektronskem učbeniku založbe Rokus Klett je prisotnih 14 zemljevidov, od teh je 6
splošnih in 8 tematskih zemljevidov. Kar pet od štirinajstih zemljevidov najdemo na straneh
teme Podnebne značilnosti Zemlje, saj prikazujejo razporeditev toplotnih pasov in z njimi
povezane podnebne tipe.

Slika 16: Primer tematskega zemljevida – časovni pasovi.192

 Kolnik Kolenc, Karmen. GEOGRAFIJA ZA 6. RAZRED, učbenik za geografijo v 6. razredu
osnovne šole, 2004, DZS
V učbeniku Državne založbe Slovenije za geografijo v 6. razredu osnovne šole je vseh
zemljevidov 24. Od teh je 8 splošnih, 16 pa tematskih zemljevidov. V učbeniku najdemo
največ zemljevidov na straneh teme, ki govori o orientaciji in upodabljanju Zemljinega
površja. Veliko je takih, ki služijo konkretni predstavi podanih definicij o vrstah zemljevidov.

192

Verdev, 2014, str. 37. URL: www.irokus.si (Citirano: 18. 6. 2017).
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 Senegačnik, Jurij. MOJA PRVA GEOGRAFIJA, učbenik za geografijo za 6. razred
osnovne šole, 2012, MODRIJAN
V učbeniku geografije za 6. razred založbe Modrijan, avtorja Jurija Senegačnika, je prisotnih
13 zemljevidov, od katerih je 12 splošnih, 1 pa tematski. Zemljevidi se navezujejo na
tematiko reliefnih enot površja (obale, otoki, celina) ter na orientacijo in upodabljanje
Zemljinega površja.
 Bahar, Igor. GEOGRAFIJA 6, učbenik za geografijo v 6. razredu osnovne šole, 2011,
MKZ ter Baloh, Eneja; Lenart, Bojan. Geografija 6. Samostojni delovni zvezek za
geografijo v šestem razredu osnovne šole, 2015, MKZ
V učbeniku za geografijo v šestem razredu osnovne šole, avtorja Igorja Baharja, smo našli 24
zemljevidov. Eden od teh prikazuje razporeditev kopnega in morja na planetu Zemlja, štirje
tematski zemljevidi razporeditev toplotnih pasov na planetu, ostalih 19 pa se nanaša na
temo o orientaciji in upodabljanju Zemljinega površja. V novejšem samostojnem delovnem
zvezku iste založbe smo našli 19 tematskih zemljevidov, od teh se zemljevid, ki prikazuje
toplotne pasove na Zemlji, pojavi trikrat v isti obliki. Od 19 tematskih zemljevidov jih ima 5
zgodovinsko vsebino. V tem samostojnem delovnem zvezku je še 10 splošnih zemljevidov ter
4 dograditveni oziroma nemi zemljevidi. Neme zemljevide tudi sicer pogosteje najdemo v
delovnih zvezkih, ki so sestavljeni tako, da z nalogami, ki jih vsebujejo, učenci dopolnjujejo
svoje znanje. S tem povečamo njihovo aktivnost pri pouku. 193
ZGODOVINA
V katalogu učbenikov za osnovnošolsko izobraževanje najdemo 9 potrjenih učbenikov za
pouk zgodovine v 6. razredu osnovne šole. Od devetih učbenikov sta dva Rokusova učbenika
v elektronski obliki dostopna na medmrežju.
 Verdev, Helena. RAZISKUJEM PRETEKLOST 6, e-učbenik za zgodovino v 6. razredu
osnovne šole (www.irokus.si), 2016, ROKUS KLETT
V tem elektronskem učbeniku smo našli 6 zemljevidov. Vseh šest je splošnih, najdemo pa jih
na uvodnih straneh vsake od šestih tem – Ostanki preteklosti: spoznavajmo zgodovino,
Človek ustvarja: gradbeni dosežki, Človek razmišlja: iznajdbe, ki so spremenile svet, Človek
raziskuje: prve znanosti in njihov začetek, Človek se druži: način življenja v preteklosti, Človek
193

Zgonik, 1995, str. 148.
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ohranja: kulturna dediščina. Na prvih petih zemljevidih je prikazan cel svet, na zadnjem pa
Slovenija. Vseh šest zemljevidov služi za prikaz prostorske umestitve slikovnega gradiva
posameznih človekovih dosežkov (izdelkov) na primer prvi računalnik in svetovni splet, nastal
v Združenih državah Amerike.

Slika 17: Del splošnega zemljevida v učbeniku za zgodovino v šestem razredu.194

 Janša Zorn, Olga; Kastelic, Ana; Škraba, Gabrijela. SPOZNAVAJMO ZGODOVINO,
učbenik za zgodovino za 6. razred osnovne šole, 2008, Modrijan
V učbeniku za zgodovino v 6. razredu osnovne šole iz leta 2008 založbe Modrijan smo našli
dva tematska zemljevida. Oba prikazujeta območja prvih visokih kultur, prvi visoke kulture v
Aziji in Afriki, drugi pa območje visokih kultur v Ameriki.
 Rode, Marjan; Tawitian, Elissa; Galonja, Tadeja. KORAKI V ČASU 6, učbenik za
zgodovino v 6. razredu osnovne šole, 2016, DZS
Nov učbenik za zgodovino v osnovni šoli Državne založbe Slovenije, Koraki v času 6, je izšel
leta 2016. V tem učbeniku smo v poglavju Kako so nastale prve knjige, teme Sledovi
preteklosti, našli en zemljevid, ki prikazuje območje nastanka prvih držav.

194

Verdev, 2016, str. 6–7. URL: www.irokus.si (Citirano: 18. 6. 2017).
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Slika 18: Tematski zemljevid območja nastanka prvih držav.195

 Bregar Mazzini, Sonja; Oblak, Mirjam; Roudi, Bernarda. ZGODOVINA 6, učbenik za
zgodovino v 6. razredu osnovne šole, 2016, MKZ
Ob pregledu tega učbenika smo ugotovili, da je v njem 6 tematskih zemljevidov. Učbenik
založbe Mladinska knjiga je učbenik za zgodovino v šestem razredu z največ tematskimi
zemljevidi. V njem najdemo poleg tematskih zemljevidov tudi dejavnosti povezane z njimi.
Primer take dejavnosti je: »Poglej zemljevid (vir 3) in ugotovi, katera pisava je danes najbolj
razširjena. Katero pisavo uporabljamo mi?«196

8.2.

UČBENIKI ZA POUK GEOGRAFIJE IN ZGODOVINE V 7. RAZREDU

GEOGRAFIJA
Za pouk geografije v sedmem razredu je s strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo
potrjenih 8 učbenikov, od katerih smo pregledali 4, od teh enega v elektronski obliki. Ker se v
sedmem razredu po učnem načrtu začnejo pojavljati teme regionalne geografije, je vsebini
primerno tudi število zemljevidov v učbenikih. Ravno v učbenikih za geografijo v 7. razredu je
število zemljevidov največje. Manjša se delež splošnih zemljevidov in veča delež tematskih,
kar pri učencih spodbuja abstraktno razmišljanje.

195
196

Rode; Tawitian; Galonja, 2016, str. 24.
Bregar Mazzini; Oblak; Roudi, 2016, str. 31.
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 Verdev, Helena. RAZISKUJEM STARI SVET 7, e-učbenik za geografijo v 7. razredu
osnovne šole (www.irokus.si), 2009, ROKUS KLETT
V učbeniku avtorice Helene Verdev smo našli med 48 različnimi zemljevidi 20 splošnih in 28
tematskih. Število zemljevidov v učbenikih Raziskujem stari svet je približno enakomerno
razporejeno med vse teme oziroma med vse regije tako imenovanega starega sveta – Evrope
in Azije. Na 20 splošnih zemljevidih so prikazane naravne enote Južne, Jugovzhodne, Srednje,
Zahodne, Severne in Vzhodne Evrope ter Severne, Vzhodne, Jugovzhodne, Južne, Osrednje in
Jugozahodne Azije. Med 28 tematskimi zemljevidi najdemo vsebinsko raznolike prikaze – od
delitve teh dveh celin pa do gostote poselitve v različnih predelih starega sveta in prikazov
podnebnih značilnosti monsunske Azije.
V tem učbeniku in v ostalih učbenikih za 7. razred je že opaziti nekaj nalog in vprašanj, ki se
nanašajo na aktivnosti z zemljevidi. Nekatera med njimi so:


»S pomočjo zemljevida naštej in pokaži meje Evrope ter jih pojasni; /…/



Na zemljevidu Evrope pokaži toplotne pasove in podnebna območja; /…/



Katere države ležijo ob Jadranskem morju? /…/



S pomočjo zemljevida določi lego Srednje Azije.«197

 Senegačnik, Jurij. GEOGRAFIJA EVROPE IN AZIJE, Učbenik za geografijo za 7. razred
osnovne šole, 2015, MODRIJAN
V učbeniku za geografijo v 7. razredu osnovne šole, avtorja Jurija Senegačnika, smo našteli 16
splošnih zemljevidov in 44 tematskih zemljevidov. Dejavnosti za delo z zemljevidi so v tem
učbeniku razporejene v več rubrik. Ob vsakem poglavju najdemo v rubriki Naloge napotke za
aktivnosti ob zemljevidih ob souporabi učbenika in atlasa. Takšna je na primer aktivnost, ki
od učenca zahteva, naj ob pomoči zemljevida širitve Evropske unije ugotovi, katerega leta je
v skupnost vstopilo največ držav. Poleg te rubrike se aktivnosti v povezavi z zemljevidi
pojavljajo tudi v rubriki Vprašanja za ponavljanje in utrjevanje, pri katerih se zahtevnost
vprašanj stopnjuje. Pri izbranih snoveh se pojavljajo aktivnosti z učbeniki tudi za doseganje
višjih ciljev glede na učni načrt. Najdemo jih v rubriki Kdo želi vedeti več?. Avtor se je za
pomoč pri izpolnitvi zahtevnejšega učnega cilja iz učnega načrta, ki pravi: »Učenec sklepa o
197

Verdev, 2009, str. 9, str. 13, str. 35 in str. 99. URL: http://pregledovalnik.irokus.si/main.do?content_id=8
(Citirano: 22. 6. 2017).
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vzrokih za nastanek kriznih žarišč v Jugozahodni Aziji.« 198, odločil uporabiti zemljevid in ga v
učbeniku umestil v rubriko Kdo želi vedeti več?, kot je prikazano v primeru na Slika 19.

Slika 19: Območje Kurdov199

 Miklavc Pintarič, Simona; Popit, Sabina. GEOGRAFIJA 7, učbenik za geografijo v 7.
razredu osnovnošolskega izobraževanja, 2004, DZS
Namenoma smo se odločili pregledati tudi učbenike za geografijo Državne založbe Slovenije,
kljub njihovi starejši letnici izdaje. Za pregled učbenikov smo se odločili z namenom
primerjave števila zemljevidov v učbenikih za geografijo in zgodovino istih založb. V učbeniku
Državne založbe Slovenije za geografijo v 7. razredu osnovne šole smo našli 43 zemljevidov.
Od tega jih je 10 splošnih, 33 tematskih.
 Baloh, Eneja; Lenart, Bojan; Stankovič, Milivoj. GEOGRAFIJA 7, učbenik za geografijo v
7. razredu osnovne šole, 2015, MKZ ter
Baloh, Eneja; Lenart, Bojan; Stankovič, Milivoj. GEOGRAFIJA 7, samostojni delovni
zvezek za geografijo v 7. razredu osnovne šole, 2015, MKZ
Kljub temu, da je učbenik za geografijo v 7. razredu osnovne šole založbe Mladinska knjiga
nov, smo ugotovili, da je z zemljevidi slabše opremljen kot trije prej opisani učbeniki. V njem
najdemo 21 splošnih zemljevidov, ki so identični tistim v Atlasu sveta za osnovne in srednje
šole, na katerega se v učbeniku priporočene aktivnosti za delo z zemljevidom tudi
navezujejo. Poleg splošnih je v učbeniku tudi 12 tematskih in 13 dograditvenih zemljevidov.
Ti so običajno del delovnih zvezkov, pri založbi Mladinska knjiga pa jim namenjajo mesto tudi
v učbenikih.

198

Učni načrt. Program osnovna šola. Geografija, 2011, str. 13. URL:
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_geografija.pdf
(Citirano: 23.6. 2017)
199
Senegačnik, 2015, str. 130.
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Slika 20: Zemljevid alpskih držav200

Za primerjavo razmerja med deležem splošnih, tematskih in dograditvenih zemljevidov smo
pregledali še samostojne delovne zvezke za pouk geografije v 7. razredu, založbe Mladinska
knjiga. Ugotovili smo, da je v njem 9 splošnih, 8 tematskih in 22 dograditvenih zemljevidov.

ZGODOVINA
Za pouk zgodovine v 7. razredu osnovne šole je s strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo
potrjenih 5 učbenikov, od tega 4 v tiskani in en v elektronski obliki. Za potrebe raziskave
magistrske naloge smo pregledali učbenike štirih založb, 3 v tiskani obliki, enega v
elektronski obliki.
 Razpotnik, Jelka; Snoj, Damjan. RAZISKUJEM PRETEKLOST 7, interaktivni učbenik za
zgodovino za 7. razred osnovne šole, različica 1.0, 2009, Rokus Klett
V učbeniku avtorice Helene Verdev, Raziskujem preteklost 7, smo našteli 40 različnih
zemljevidov. V resnici je zemljevidov veliko več, vendar se isti ponovijo tudi večkrat. Med
temi štiridesetimi zemljevidi je 7 splošnih, 33 pa zgodovinskih, tematskih zemljevidov.
Avtorica v posebnem prostoru učbenika, okvirčku, naslovljenemu Ponovimo in Razmisli,
večkrat postavi vprašanja, ki obsegajo različne zahtevnostne ravni ter z njimi navaja učence
na kritično razmišljanje. Ta vprašanja se včasih nanašajo tudi na kartografsko gradivo, na
primer: »Kakšna je bila vloga Hunov pri preseljevanju ljudstev v Evropi?«201

200
201

Baloh; Lenart; Stankovič, 2015, str. 47.
Razpotnik; Snoj, 2009, str. 48.
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Slika 21: Vloga Hunov pri selitvah narodov v Evropi202

Od vseh štirih Rokusovih učbenikov za zgodovino omogoča aktivno delo samo učbenik za 7.
razred. V tem lahko učitelji odpirajo dodatno video gradivo, slikovno gradivo, med drugim
tudi interaktivne zemljevide s posameznimi nalogami za učence, kot jih prikazuje primer v
Sliki 22.

Slika 22: Primer naloge z interaktivnim zemljevidom - širjenje rimske države.203
202

Prav tam, str. 88.
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Slika 23: Rešitev primera naloge na interaktivnem zemljevidu - širjenje rimske države.204

 Krumpak, Andrej. Stari in srednji vek, učbenik za zgodovino za 7. razred osnovne šole,
2015, MODRIJAN
V učbeniku založbe Modrijan je učna snov razdeljena na štiri večja poglavja: Prazgodovina,
Prve civilizacije, Grčija in Rim ter Srednji vek, v katerih je obravnavanih vseh pet obveznih
tem iz učnega načrta za zgodovino v 7. razredu. Ob koncu vsakega poglavja pa so
razporejene vsebine izbirnih tem v učnem načrtu. Od 31 zemljevidov so v tem učbeniku 4
splošni, 27 pa je tematskih.
V prvih dveh večjih poglavjih jih najdemo 5, v poglavju o Grčiji in Rimu 13, v poglavju o
Srednjem veku pa 14 zemljevidov. Ob koncu posameznih manjših poglavij v učbenikih in
neposredno ob zemljevidih najdemo vprašanja, ki se nanašajo na aktivnosti učencev. Na
primer: s pomočjo zemljevida Sredozemlja v času punskih vojn odgovori na vprašanje:
»Katera kartažanska ozemlja so Rimljani osvajali v posameznih punskih vojnah?« 205

203

Prav tam, str. 63.
Prav tam.
205
Krumpak, 2015, str. 78.
204
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Slika 24: Sredozemlje v času punskih vojn.206

 Zorn, Matija; Janša Zorn, Olga; Mihelič, Darja. Koraki v času 7, učbenik za zgodovino v
7. razredu osnovne šole, 2014, DZS
V učbeniku Koraki v času 7 Državne založbe Slovenije smo prešteli 28 zemljevidov. Vsi so
tematski. Ravno tako kot v učbeniku založbe Modrijan je tudi v tem učbeniku najmanj
zemljevidov v poglavjih, ki govorijo o prazgodovini in obdobju nastanka prvih civilizacij, več
pa v poglavjih o Grčiji in Rimu ter v poglavjih teme Srednji vek.
Ob koncu vsakega manjšega poglavja v učbeniku so v posebnem okvirčku zapisana vprašanja,
ki se nanašajo na vire, prikazane v tem istem poglavju. Vprašanja so na primer takšna:



»Na zemljevidu poišči tvojemu kraju najbližje rimsko naselje. Zakaj misliš, da je
nastalo prav tam? /…/



Poišči na zemljevidu: Peloponez, Malo Azijo in Kreto. Katera morja jih obdajajo?« 207

Med vprašanji smo našli tudi primer, ki omenja zgodovinski zemljevid in se glasi: »Ob
zgodovinskem zemljevidu naštej in pokaži območja, kjer so Grki ustanavljali kolonije.«208
206
207

Prav tam.
Zorn; Janša Zorn; Mihelič, 2014, str. 35 in str. 51.
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Ostale aktivnosti, ki se nanašajo na uporabo zemljevida so v učbeniku navedene v takšni
obliki: »S pomočjo vira B določi obseg države Aleksandra Velikega.«209
 Otič, Marta; Potočnik, Dragan. Zgodovina 7: Svet skozi čas. Učbenik za zgodovino v
sedmem razredu osnovne šole, 2007, MLADINSKA KNJIGA
Učbenik za zgodovino v 7. razredu sicer ni več potrjen za uporabo, vendar smo ga vseeno
pregledali zaradi lažje primerjave z drugimi učbeniki. V tem učbeniku, ki je izšel leta 2007, je
32 zemljevidov, od teh je 5 splošnih zemljevidov, 27 pa tematskih.

8.3.

UČBENIKI ZA POUK GEOGRAFIJE IN ZGODOVINE V 8. RAZREDU

GEOGRAFIJA
Za pouk geografije v 8. razredu osnovne šole je s strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo
potrjenih devet učbenikov, od tega 5 v tiskani obliki, 4 pa v elektronski obliki. Za potrebe
raziskave magistrske naloge smo pregledali štiri učbenike, tri v tiskani obliki in enega v
elektronski obliki.
 Verdev, Helena. Raziskujem novi svet 8, e-učbenik za geografijo v 8. razredu osnovne
šole (www.irokus.si), 2014, ROKUS KLETT
V elektronskem učbeniku Raziskujem novi svet je vsebina razdeljena na 3 večja poglavja o
Afriki, Avstraliji in Oceaniji ter Ameriki in na eno manjše poglavje o polarnem svetu. Vsebina
je v celoti usklajena z učnim načrtom za 8. razred osnovne šole. Snov je v učbeniku
predstavljena kot potovanje po celinah sveta. Avtorica je zapisala, da je učbenik »vodnik in
zemljevid obenem,«210 na njegovih uvodnih straneh pa je predstavljen tudi ključ za lažje
razumevanje učbenika in zemljevidov, ki jih najdemo v njem (glej Sliko 25).

208

Prav tam, str. 37.
Prav tam, str. 41.
210
Verdev, 2014, str. 5. URL: http://pregledovalnik.irokus.si/main.do?content_id=122 (Citirano: 23. 6. 2017).
209
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Slika 25: Ključ za lažje razumevanje in uporabo e-učbenika Raziskujem novi svet 8.211

V učbeniku smo našli 43 zemljevidov, od tega 18 splošnih in 25 tematskih, ki so glede na
obseg vsebin enakomerno porazdeljeni po poglavjih v učbeniku. Tematski zemljevidi po
večini prikazujejo družbene pojave na posameznih celinah, splošni zemljevidi pa lego
naravnogeografskih enot teh celin.
Navodila za aktivnosti z zemljevidi najdemo v rubrikah Ponovi in Razmisli, v katerih so
običajno zapisana navodila, kot na primer: »Na zemljevidu sveta pokaži in poimenuj
celine« 212 ali »Na stenskem zemljevidu Afrike v učilnici pokaži in poimenuj geografske enote
Afrike.«213
 Kolenc Kolnik, Karmen; Vovk Korže, Ana, Otič, Marta; Senegačnik, Jurij. Geografija
Afrike in Novega sveta, učbenik za 8. razred osnovne šole, 2016, MODRIJAN
V najnovejšem učbeniku za geografijo v 8. razredu iz leta 2016 smo našli 9 splošnih in 23
tematskih zemljevidov. Na splošnih so prikazane naravnogeografske enote ter rastlinstvo, na
tematskih pa na primer razmestitev podnebnih tipov na posamezni celini, prikaz razmestitve

211

Prav tam, str. 4–5.
Prav tam, str. 7.
213
Prav tam, str. 9.
212
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posameznih jezikovnih in verskih skupin posameznih celin in drugo. Navodila za dejavnosti
najdemo v tem učbeniku v treh rubrikah, ki so predstavljene v Preglednici 6.
Naslov rubrike

Vsebina

Primer

Naloge

Vprašanja se navezujejo na delo
z zemljevidi v učbeniku ali v
atlasu.

Na zemljevidu si oglej ozemeljske
zahteve različnih držav. Nekatere dele
zahteva hkrati več držav. Kako si to
razlagaš? (glej: Slika 26)

Vprašanja za
ponavljanje in
utrjevanje

Vprašanja so postavljena ob
zaključku posameznih vsebin v
učbeniku.

Kateri podnebni pas je na splošno
najgosteje poseljen?

Kdo želi vedeti več?

Dejavnosti za doseganje
zahtevnejših učnih ciljev.

Trganje afriške celine, Panamski
prekop.

Preglednica 6: Aktivnosti z zemljevidi v učbeniku Geografija Afrike in Novega sveta214

Slika 26: Ozemeljske zahteve različnih držav na ozemlju Antarktike215

 Novak, Franci; Otič, Marta; Vovk Korže, Ana. Geografija za 8. razred, učbenik za 8.
razred devetletne osnovne šole, 2001, DZS
V učbeniku Državne založbe Slovenije, starejše letnice izdaje, smo našli 28 zemljevidov v treh
večjih temah Afrika, Amerika ter Avstralija in Oceanija in eni manjši temi, ki se navezuje na
vsebine polarnih območij. Zemljevidi so v učbeniku razporejeni med celotno vsebino. Primer

214
215

Preglednica je v celoti iz: Kolenc Kolnik; Vovk Korže; Otič; Senegačnik, 2016, str. 9, 18, 85 in 106.
Prav tam, str. 106.
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zemljevida iz učbenika je prikazan v Sliki 27, dejavnost, ki se nanaša na ta zemljevid, pa se
glasi: »Določi geografsko lego najbolj severne in južne točke Avstralije.« 216

Slika 27: Rastlinski pasovi in raba tal v Avstraliji in Novi Zelandiji.217

V rubriki Premisli najdemo še vprašanja, kot so na primer: »Na zemljevidu poišči ime
hladnega morskega toka ob jugozahodni afriški obali« 218 ter »Ob zemljevidu v atlasu naštej
najpomembnejše pridelke avstralskega kmetijstva.«219

 Baloh, Eneja; Lenart, Bojan; Stankovič, Milivoj. Geografija 8, učbenik za geografijo v
osmem razredu osnovne šole, 2015, MLADINSKA KNJIGA ter
Baloh, Eneja; Lenart, Bojan; Stankovič, Milivoj. Geografija 8, samostojni delovni
zvezek za geografijo v osmem razredu osnovne šole, 2015, MLADINSKA KNJIGA
V učbeniku Geografija 8 založbe Mladinska knjiga je vsebina razdeljena na 6 poglavij: Afrika,
Avstralija in Oceanija, Amerika, Angloamerika, Latinska Amerika in Polarna območja. Vsebina
celotnega učbenika je v celoti skladna z učnim načrtom za geografijo v osnovni šoli, le da so
deli Amerike drugače poimenovani. V učbeniku najdemo poglavje o Angloameriki, kar se
216

Novak; Otič; Vovk Korže, 2001, str. 79.
Prav tam.
218
Prav tam, str. 33.
219
Prav tam, str. 83.
217
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sklada s poglavjem Severna Amerika iz učnega načrta, ter poglavje o Latinski Ameriki, ki je
poimenovano kot v učnem načrtu.
Ob pregledu učbenika Geografija 8 smo našteli 8 splošnih in 12 tematskih zemljevidov, poleg
pa še 10 dograditvenih zemljevidov, kateri so posebnost vseh učbenikov založbe Mladinska
knjiga. Za primerjavo – v samostojnem delovnem zvezku za 8. razred iste založbe so 4 splošni
zemljevidi, 8 tematskih ter 14 dograditvenih zemljevidov.
Dejavnosti z zemljevidi se tako v učbeniku kot v samostojnem delovnem zvezku navezujejo
na uporabo Atlasa sveta za osnovne in srednje šole, založbe Mladinska knjiga.

ZGODOVINA
Za pouk zgodovine v 8. razredu osnovne šole je s strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo
potrjenih 5 učbenikov, od teh so štirje v tiskani obliki, en pa v elektronski obliki, dostopen na
medmrežju.
 Mirjanič, Anita; Razpotnik, Jelka; Snoj, Damjan; Verdev, Helena; Zuljan, Anka.
Raziskujem preteklost 8, e-učbenik za zgodovino v 8. razredu osnovne šole, 2014,
ROKUS KLETT
Učbenik Raziskujem preteklost 8 je razdeljen na 5 večjih tem, katerih naslovi sovpadajo z
naslovi obveznih tem v učnem načrtu za zgodovino v 8. razredu. Ostalih 9 izbirnih tem je v
učbeniku razvrščenih pod poglavja Izbirne vsebine, ki so v učbeniku razporejene ob koncu
večjih tem. V učbeniku smo prešteli 28 tematskih zemljevidov, večina se jih nahaja v večjih
poglavjih. Primeri tematskih zemljevidov in dejavnosti povezanih z njimi so prikazani v
nadaljevanju.

91

Slika 28: Izmenjava poljedelskih kultur in živali med Evropo in Ameriko.220

Pri tematskem zemljevidu o izmenjavi dobrin je zapisana dejavnost: »Poimenuj dobrine, ki
sta si jih izmenjala Stari in Novi svet.«221
V učbeniku najdemo tudi zgodovinske zemljevide z dodanimi dejavnostmi. Takšen primer je
zemljevid sveta nizozemskega geografa Mercatorja z vprašanjem: »Katere celine lahko
prepoznaš na karti?« 222

Slika 29: Mercatorjev zemljevid sveta.223

220

Mirjanič; Razpotnik; Snoj; Verdev; Zuljan, 2014, str. 15.
Prav tam.
222
Prav tam, str. 18.
223
Prav tam.
221
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 Krumpak, Andrej. Novi vek: zgodovina za 8. razred osnovne šole: od odkritja novega
sveta do vzpona meščanstva, učbenik, 2016, MODRIJAN
V najnovejšemu učbeniku za zgodovino v 8. razredu založbe Modrijan smo našteli 23
zemljevidov, katerih se večina, ravno tako kot v Rokusovem učbeniku, nanaša na obvezne
teme iz učnega načrta. Med njimi je tudi zemljevid poselitvene podobe Severne Amerike
sredi 18. stoletja, prikazan v primeru.

Slika 30: Poselitvena podoba Severne Amerike sredi 18. stoletja.224

Dejavnost, ki se navezuje na ta zemljevid, pa se glasi: »Opiši poselitveno podobo Severne
Amerike sredi 18. stoletja.«225 Ostale dejavnosti, povezane z zemljevidi, so podobne prejšnji:
»Kdaj so prišle posamezne balkanske države pod turško oblast?« 226, »Katere dele Evrope je
nadzoroval Napoleon?«227, »Katere države so se do leta 1870 združile v Kraljevino Italijo?« 228

224

Krumpak, 2016, str. 98.
Prav tam.
226
Prav tam, str. 64.
227
Prav tam, str. 107.
228
Prav tam, str. 142.
225
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 Studen, Andrej et al. Koraki v času 8, učbenik za zgodovino v 8. razredu osnovne šole,
2014, DZS
V učbeniku Državne založbe Slovenije smo našteli le 13 zemljevidov. Ob vsakem zemljevidu
so navedene dejavnosti, ki se nanašajo na njegovo vsebino. Primer zemljevida je prikazan v
nadaljevanju, dejavnost, ki se nanj nanaša, pa se glasi: »S pomočjo vira D opiši kako se je
širila industrializacija v Evropi. S kolikšno zamudo v primerjavi z Anglijo je zajela naše
kraje?«229

Slika 31: Širjenje industrializacije v Evropi.230

 Potočnik, Dragan; Otič, Marta; Sevčnikar Krasnik, Metka. Zgodovina 8, Svet skozi čas,
učbenik za zgodovino v osmem razredu osnovne šole, 2009, MKZ
V učbeniku Zgodovina 8, Svet skozi čas, založbe Mladinska knjiga, smo našli 14 zemljevidov.
Vsi izmed teh štirinajstih so tematski, dejavnosti, ki se nanje navezujejo, najdemo ob
zaključku poglavij.

229
230

Studen et al., 2014, str. 87.
Prav tam.
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8.4.

UČBENIKI ZA POUK GEOGRAFIJE IN ZGODOVINE V 9. RAZREDU

GEOGRAFIJA
Za pouk geografije v 9. razredu osnovne šole je s strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo
potrjenih 9 učbenikov, med temi sta dva v elektronski obliki. Za potrebe raziskave smo
pregledali 4 učbenike – tri v tiskani obliki in enega v elektronski obliki.
 Verdev, Helena. Raziskujem Slovenijo, učbenik za geografijo v 9. razredu osnovne
šole, 2014, ROKUS KLETT
V elektronskem učbeniku za 9. razred osnovne šole, založbe Rokus Klett, je 24 zemljevidov.
Na osmih splošnih zemljevidih so prikazane posamezne naravne enote Slovenije, na 15
tematskih zemljevidih pa po večini družbenogeografske značilnosti posameznih naravnih
enot ter Slovenije kot celote. V učbeniku je tudi en dograditveni oziroma nemi zemljevid, ki
prikazuje relief na območju Slovenije. Tudi v tem učbeniku založbe Rokus Klett najdemo
dejavnosti, ki se navezujejo na zemljevid v rubrikah Ponovi in Razmisli.
 Senegačnik, Jurij. Geografija Slovenije, učbenik za 9. razred osnovne šole, 2015,
MODRIJAN
Vsebina Modrijanovega učbenika za 9. razred osnovne šole je razdeljena na tri večje teme, in
sicer Naravnogeografske značilnosti, Družbenogeografske značilnosti in Slovenske pokrajine,
njihova vsebina pa se sklada z učnim načrtom za pouk geografije v osnovni šoli. V učbeniku
Geografija Slovenije 9 smo našteli 6 splošnih in 32 tematskih zemljevidov. Dejavnosti,
povezane z zemljevidi so, tako kot v ostalih Modrijanovih učbenikih, razvrščene v tri rubrike:
Naloge, Vprašanja za ponavljanje in utrjevanje ter Kdo želi vedeti več?. V nadaljevanju je
primer tematskega zemljevida, ki ga nismo našli v nobenem od ostalih pregledanih
učbenikov geografije za 9. razred.
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Slika 32: Vinorodni rajoni Slovenije.231

 Novak, Franci. Geografija Slovenije za 9. razred, učbenik za 9. razred devetletne
osnovne šole, 2003, DZS
V učbeniku Državne založbe Slovenije smo našteli 24 zemljevidov, med katerimi je 8 splošnih,
16 pa tematskih. Na štirinajstih zemljevidih je prikazana celotna Slovenija, na ostalih desetih
pa le posamezni deli države oziroma posamezne slovenske pokrajine. Vse dejavnosti, ki se
navezujejo na zemljevide, najdemo v rubriki Premisli. Primeri dejavnosti: »Na zemljevidu
Slovenije pokaži, kje ležijo posamezne pokrajine« 232 ali »Na zemljevidu poišči najvišja vrhova
Kamniško-Savinjskih Alp in Karavank ter ugotovi, kolikšna je njuna nadmorska višina.«233

 Baloh, Eneja; Lenart, Bojan; Stankovič, Milivoj. Geografija 9, učbenik za geografijo v
devetem razredu osnovne šole, 2016, MLADINSKA KNJIGA ter Baloh, Eneja; Lenart,
Bojan; Stankovič, Milivoj. Geografija 9, samostojni delovni zvezek za geografijo v
devetem razredu osnovne šole, 2016, MLADINSKA KNJIGA
V učbeniku za geografijo v 9. razredu osnovne šole smo našteli 8 splošnih, 18 tematskih ter
11 dograditvenih zemljevidov. Tako kot pri ostalih učbenikih in samostojnih delovnih zvezkih
te založbe, se tudi v tem učbeniku vsebina tem in dejavnosti z zemljevidi navezujejo na
uporabo Atlasa za osnovne in srednje šole založbe Mladinska knjiga. Novost v učbenikih za 9.
231

Senegačnik, 2015, str. 61.
Novak, 2003, str. 14.
233
Prav tam, str. 20.
232
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razred je dodana navezava na Atlas Slovenije iste založbe. Dejavnosti za delo z zemljevidi
najdemo v rubriki Dejavnosti ter v posameznih vajah v samostojnem delovnem zvezku.
Primer vaje, ki vključuje navezavo na Atlas sveta za osnovne in srednje šole ter na Atlas
Slovenije, iz samostojnega delovnega zvezka je prikazana v nadaljevanju.

Slika 33: Slovenske pokrajine - dograditveni zemljevid.234

ZGODOVINA
S strani Zavoda Republike Slovenije za šolstvo so za pouk zgodovine v 9. razredu potrjeni le
trije učbeniki. Dva učbenika je izdala založba Rokus, en od njiju je v elektronski obliki, tretji
pa je učbenik Koraki v času 9, Državne založbe Slovenije. Za potrebo raziskave smo pregledali
dva učbenika, enega Rokusovega ter učbenik založbe DZS.

234

Baloh; Lenart; Stankovič, 2016, str. 11.
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 Razpotnik, Jelka; Snoj, Damjan. Raziskujem preteklost 9, e-učbenik za zgodovino za 9.
razred osnovne šole, 2013, ROKUS KLETT
V učbeniku avtorjev Razpotnik in Snoj, Raziskujem preteklost 9, je vsebina razdeljena na dva
obširnejša sklopa, in sicer Politične značilnosti 20. stoletja in Slovenci v 20. in 21. stoletju ter
dva krajša sklopa, to sta Gospodarske spremembe v 20. in 21. stoletju ter Izbirne vsebine. V
prvih treh poglavjih je snov obveznih vsebin iz tem učnega načrta, v zadnjem poglavju pa
snov vseh treh izbirnih tem iz učnega načrta. Na straneh teh izbirnih vsebin nismo našli niti
enega zemljevida. Vseh 20 zemljevidov je namreč povezanih z vsebino dveh največjih
sklopov učbenika.
Zemljevidi v učbenikih za 9. razrede so že abstraktni, učenci pa za njihovo razumevanje
potrebujejo višjo miselno aktivnost pri ugotavljanju situacije ter neposrednega dogajanja v
določenem obdobju, ki ga na primer prikazuje zemljevid z zgodovinsko vsebino oziroma
zgodovinski zemljevid. Takšnih je več zemljevidov v Rokusovemu učbeniku za zgodovino v 9.
razredu, med njimi tudi zemljevid italijansko-avstrijske fronte iz časa prve svetovne vojne, ki
je prikazan v nadaljevanju.

Slika 34: Italijansko-avstrijska fronta v prvi svetovni vojni.235

235

Razpotnik, J; Snoj, 2013, str. 79.
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Med aktivnostmi v tem učbeniku najdemo samo dve takšni, ki zemljevid omenjata
neposredno. To sta »Navedi fronte prve svetovne vojne in ju pokaži na zemljevidu« 236 ter »S
pomočjo zemljevida (na str. 85) opredeli območje Porabja.« 237 Nedvomno pa lahko pri pouku
zgodovine v 9. razredu ob zemljevidu učitelj razlaga večino snovi, aktivnosti z zemljevidi pa
načrtuje sam.

 Gabrič, Aleš; Rode, Marjan; Galonja, Tadeja; Dolenc, Ervin. Koraki v času 9, učbenik za
zgodovino v 9. razredu osnovne šole, 2013, DZS
V učbeniku Koraki v času 9, Državne založbe Slovenije, smo našteli 18 zemljevidov. Vsi
zemljevidi tega učbenika se navezujejo na dve obvezni temi učnega načrta, in sicer na
Politične značilnosti 20. stoletja ter na temo Slovenci v 20. in 21. stoletju. Za razliko od
Rokusovega učbenika pa je v tem učbeniku za aktivnosti učencev ob zemljevidu ponujenih
veliko dejavnosti. Nekatere med njimi so:


»Razloži, katero strateško prednost si je pridobila Sovjetska zveza z zasedbo držav ob
Baltiku; /…/



V katere smeri je bil usmerjen napad nemške vojske na Sovjetsko zvezo in zakaj prav
v te smeri? /…/



Kako so si okupatorji razdelili ozemlje Jugoslavije? /…/



Iz vira razberi, kje vse je prihajalo do konfliktov med blokoma; /…/



S pomočjo vira A in vira A na strani 8 ugotovi, čigave kolonije so se osamosvojile med
prvimi; /…/



S pomočjo vira B ugotovi, kako je potekalo oblikovanje nove evropske države
Jugoslavije; /…/



Kateri deli današnje Slovenije so bili med svetovnima vojnama del Italije?«238

236

Prav tam, str. 14.
Prav tam, str. 100.
238
Gabrič; Rode; Galonja; Dolenc, 2015, str. 27, 29, 41, 61 in 73.
237
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8.5.

KRATKA ANALIZA UPORABE ZEMLJEVIDOV V UČBENIKIH ZA GEOGRAFIJO IN
ZGODOVINO V OSNOVNI ŠOLI

S štetjem zemljevidov oziroma kvantitativno analizo zemljevidov v učbenikih smo ugotovili
naslednje:
Delež splošnih zemljevidov v učbenikih se z leti manjša, delež tematskih pa veča.
Število zemljevidov je večje v učbenikih za geografijo kot v učbenikih za zgodovino in z
leti narašča.
Učbeniki različnih založb vsebujejo skupno približno isto število zemljevidov.
Število dograditvenih zemljevidov je večje v samostojnih delovnih zvezkih, število
splošnih in tematskih zemljevidov pa v učbenikih.
V nadaljevanju podajamo pojasnilo za vsako posamezno ugotovitev.
Prva ugotovitev ob analizi števila zemljevidov v vseh pregledanih učbenikih in samostojnih
delovnih zvezkih za geografijo in zgodovino v osnovni šoli je ta, da se delež splošnih
zemljevidov v učbenikih z leti manjša, delež tematskih pa veča, kar je razvidno iz Grafikonov
1, 2, 3 in 4, ki prikazujejo delež splošnih in tematskih zemljevidov v učbenikih za geografijo in
zgodovino v posameznem razredu. To, da je tematske zemljevide, ki zahtevajo močno
miselno aktivacijo, dobro učencem ponuditi šele, ko dosežejo primerno stopnjo kartografske
pismenosti, je ugotavljal v svojih zapisih že Zgonik.239 Otroci pridejo na formalno operativno
stopnjo po Piagetu pri starosti 12 do 15 let različno hitro, zato je smiselno postopno uvajanje
uporabe tematskih zemljevidov in z leti povečanje njihovega deleža v razmerju do splošnih
zemljevidov.

239

Zgonik, 1995, str. 114.
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6. razred
45%

55%

delež splošnih zemljevidov
delež tematskih zemljevidov
Grafikon 1: Razmerje med številoma splošnih in tematskih zemljevidov v učbenikih za geografijo in zgodovino v 6. razredu

7. razred
36%
64%

delež splošnih zemljevidov
delež tematskih zemljevidov
Grafikon 2: Razmerje med številoma splošnih in tematskih zemljevidov v učbenikih za geografijo in zgodovino v 7. razredu

8. razred
29%
71%

delež splošnih zemljevidov
delež tematskih zemljevidov
Grafikon 3: Razmerje med številoma splošnih in tematskih zemljevidov v učbenikih za geografijo in zgodovino v 8. razredu
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9. razred
27%
73%

delež splošnih zemljevidov
delež tematskih zemljevidov
Grafikon 4: Razmerje med številoma splošnih in tematskih zemljevidov v učbenikih za geografijo in zgodovino v 9. razredu

Druga ugotovitev analize je ta, da je število zemljevidov, razen v enem primeru, pričakovano
večje v učbenikih za geografijo kot v učbenikih za zgodovino, kar lahko razberemo iz
Grafikona 5. Samo v učbeniku založbe Rokus Klett za zgodovino v 7. razredu je zemljevidov
več kot v učbeniku za geografijo iste založbe. Vzrok tega je najbrž v vrsti učbenika, saj je
učbenik Raziskujem preteklost 7 edini interaktivni učbenik, ki smo ga pregledali.
Pričakovano je bilo manjše število zemljevidov v učbenikih za šesti razred in večje število
zemljevidov v učbenikih za višje razrede. To pričakovanje se je le deloma izpolnilo. V
učbenikih za pouk v šestem razredu osnovne šole je število zemljevidov res manjše, saj se
takrat učenci šele uvajajo v delo z njimi. V učbenikih za sedmi razred je zemljevidov največ,
potem pa njihovo število v učbenikih za vsak naslednji razred po večini primerov pade.
Možna razlaga za to je po eni strani vsebina pouka geografije in zgodovine v 7., 8. in 9.
razredu, saj se, denimo pri geografiji v 7. razredu, začne z obravnavo regionalnih tem in se
količina zemljevidov poveča za lajšanje učenčevih predstav o svetu. Po drugi strani pa se
sposobnost abstraktnega razmišljanja učencev z leti povečuje in si učenci lahko na primer vse
poteke bitk druge svetovne vojne v 9. razredu v mislih lažje predstavljajo in si tako oblikujejo
svoje zemljevide, zato se količina zemljevidov v učbenikih od 7. razreda naprej manjša.
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Grafikon 5: Število zemljevidov v učbenikih geografije in zgodovine po posameznih razredih in založbah.

Zanimalo nas je tudi ali učbeniki različnih založb vsebujejo skupno približno isto količino
zemljevidov. Tretja ugotovitev je, da učbeniki različnih založb vsebujejo skupno približno isto
število zemljevidov. Iz Grafikona 6 je razvidno, da so z zemljevidi za pouk geografije najbolj
opremljeni učbeniki založbe Modrijan, za pouk zgodovine pa je največ zemljevidov v
učbenikih založbe Rokus Klett. Pri tem delu analize zemljevidov je potrebno opozoriti na to,
da je število zemljevidov v učbenikih za zgodovino manjše tudi zato, ker ti dve založbi nimata
učbenikov za zgodovino v 9. razredu oziroma so le-ti v pripravi.
Učitelji se lahko tudi na podlagi bogastva vsebine ali, v konkretnem primeru, količine
zemljevidov odločajo za delo z učbeniki posamezne založbe, če dajo pri pouku veliko
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poudarka na delo z zemljevidi. Poleg kvantitete pa mora biti učitelj pri izbiri učbenikov
pozoren tudi na kvaliteto zemljevidov.
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Grafikon 6: Število zemljevidov v učbenikih za geografijo in zgodovino po založbah.

Primerjali smo tudi število, glede na vsebino, različnih zemljevidov v učbenikih in
samostojnih delovnih zvezkih iste založbe – Mladinske knjige.
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Grafikon 7: Število zemljevidov v učbenikih za geografijo založbe Mladinska knjiga.
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Grafikon 8: Število zemljevidov v samostojnih delovnih zvezkih za geografijo založbe Mladinska knjiga.

Kot je razvidno iz Grafikonov 7 in 8 je količina splošnih in tematskih zemljevidov v učbenikih,
v primerjavi s količino splošnih in tematskih zemljevidov v samostojnih delovnih zvezkih,
manjša, obratno pa velja za količino dograditvenih zemljevidov (četrta ugotovitev). Ta je
večja v samostojnih delovnih zvezkih, kar je primerno z vidika uporabnosti delovnih zvezkov
sploh, saj so slednji namenjeni aktivnemu delu učencev tako pri pouku kot doma.
Ugotovitev, ki vseeno preseneča, je relativno velika količina dograditvenih zemljevidov v
učbenikih. Avtorji učbenikov založbe Mladinska knjiga jih namreč umeščajo tako v
samostojne delovne zvezke kot tudi v učbenike, kar pa nima velikega smisla glede na to, da si
učenci učbenike po večini izposojajo iz knjižnic, kar posledično pomeni, da nalog v njih ne
morejo reševati, ne da bi jih prej prepisali v zvezke. To pa je v večini primerov praktično
nemogoče, saj bi posledično morali v zvezke prerisovati tudi zemljevide, ki bi jih kasneje
dopolnili, kot zahteva posamezna naloga. V zadnjem obdobju se veliko učiteljev pri izbiri
učnih pripomočkov za pouk geografije odloča na primer samo za samostojne delovne zvezke,
ker je njihova vsebina skoraj identična vsebini učbenika, v njih je le več gradiva za aktivno
učenje. Prav to avtorji samostojnih delovnih zvezkov navajajo kot odliko, saj je celovito učno
gradivo prilagojeno izkustvenemu svetu učencev. 240

240

Baloh; Lenart; Stankovič, 2016, hrbtna stran.
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9. RISANJE ZEMLJEVIDOV PRI POUKU GEOGRAFIJE
Na Osnovni šoli Trzin smo raziskovali sposobnost predstave prostora in oblikovanja
zemljevidov pri učencih predmetne stopnje. V raziskavi je skupno sodelovalo 136 učencev 6.,
7., 8. in 9. razredov med 22. 5. in 31. 5. 2017.
Njihova naloga je bila na prazen list formata A3 narisati šolo in njeno okolico iz ptičje
perspektive. Od učencev smo želeli, da narišejo zemljevid območja, ki ga najdemo na 1632.
listu temeljnih topografskih načrtov merila 1 : 5000 (glej Sliko 35). Namenoma smo izbrali
okolico šole, saj smo predvidevali, da vsi učenci, vključeni v raziskavo, ta predel naselja Trzin
dobro poznajo, saj je del njihovega vsakdana. Območje smo omejili s štirimi točkami, kot je
prikazano na Sliki 36. Koordinate točk so naslednje:
A. 46°8'7,38'' N

14°33'33,11'' E

B. 46°7'53'' N

14°33'40,54'' E

C. 46°7'58'' N

14°33'56,72'' E

D. 46°8'11,65'' N

14°33'49,57'' E
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Slika 35: Območje risanja zemljevida na 1632. listu TTN5.241

Učenci so dobili prazne liste papirja, vsak je imel 30 minut na voljo za risanje. Pripomočke za
risanje so si izbirali sami, večina se je odločila za navadne ali tehnične svinčnike, nekateri so
risali z barvicami.
Med risanjem smo učence ves čas opazovali, kako so se lotevali naloge, v kateri točki so
začeli risati zemljevide, katere elemente zemljevidov so v svoje risbe umestili, katere
elemente so na svoje zemljevide postavili najprej, kje so se pojavile težave, na katere
elemente so pozabili ali jih narisali bolj površno oziroma posplošeno.
Kako podrobno so narisani njihovi izdelki kaže na poznavanje okolja, na čut za opazovanje in
občutenje okolja ter na samo tehnično oziroma oblikovno sposobnost. Ker je bil čas risanja
241

Sirk, Martina. Prirejeno po:
http://www.geopedia.si/?params=L11879#T105_L11879_x467866.5_y109896.5_s15_b4 (Citirano: 27. 6. 2017)
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omejen na 30 minut, je vzrok za manjšo natančnost pri oblikovanju zemljevida tudi
pomanjkanje časa, ki bi ga vsak posameznik potreboval za dokončanje izdelka po svoji želji.

Slika 36: Območje risanja zemljevida med točkami A., B., C. in D.242

Velika večina učencev se je risanja zemljevida lotila pri šoli, katero je postavila na sredino
lista. V šestem razredu je bilo težav veliko. Več učencev je večkrat zradiralo narisano in
242

Sirk, Martina. Prirejeno po:
http://www.geopedia.si/?params=L11879#T105_L11879_x466869.5_y110302.5_s16_b4 (Citirano: 27. 6. 2017)
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kasneje želelo nov list papirja, da bi začeli znova. Nekateri so zaradi težav z merilom šolo, ki
so jo postavili v sredino lista, narisali preveč na veliko, kasneje jim je za njeno okolico
zmanjkalo prostora. Ta težava se je pojavljala tudi v višjih razredih, vendar pri vedno
manjšem številu učencev. Pri risanju šole učencem ni povzročalo težav le merilo, ampak že
sama, sicer precej zapletena oblika stavbe šole.
Naslednja stvar, ki je učencem oteževala delo, je bila orientacija. Učenci so se pred začetkom
risanja ozirali skozi okno, da bi si ob risanju lažje predstavljali kje je kaj. Po pogledih skozi
okno je bil začetek risanja še težji, saj niso vedeli, kako naj postavijo list, da bi si olajšali delo
in zemljevid kar se da dobro narisali. Tisti, ki jim je orientacija predstavljala prevelik problem,
so na svojih zemljevidih popolnoma zamešali lokacijo nekaterih objektov. Kot primer je na
Sliki 37 prikazan zemljevid učenca iz 6. razreda. Učenec je na pravo mesto postavil večino
objektov (šolo, igrišče, prostore športnega društva TAUBI kluba, picerijo Olivia), na
popolnoma napačno lokacijo pa gasilski dom ter cerkev, v bližini katere je narisal svoj dom.
Še ena zanimivost, ki smo jo opazili pri nekaterih zemljevidih učencev 6. razredov, je
razumevanje oziroma nerazumevanje ptičje perspektive. Otrok mora biti za pravilno
oblikovanje zemljevida sposoben zamisliti si pogled z drugega mesta oziroma iz druge smeri
– v našem primeru vertikalno. Med narisanimi zemljevidi je najbolj nazoren primer težave z
razumevanjem perspektive risba učenca iz 6. razreda, prikazana na Sliki 38. Iz oblike streh
nekaterih poslopij – npr. šolske zbornice ali stanovanjskih blokov med Ljubljansko cesto in
Centrom Ivana Hribarja (krajše: CIH) – so razvidni začetki boljšega razumevanja ptičje
perspektive, saj so te strehe v celoti upodobljene tako, kot so vidne iz vertikalne smeri. Pri
tem istem učencu je občutek za orientacijo dobro razvit, tudi izbrano merilo je pri večini
objektov, le ob vrhu lista »zmanjka« malo prostora za primerno velikost šolskega igrišča.
Tudi med učenci sedmih razredov se pojavljajo podobne težave. Najpogostejši komentarji, ki
so jih učenci med risanjem podajali, so bili: »Učiteljica, na tem listu ni dovolj prostora, da bi
lahko vse to narisali.«, kar kaže na težave z merilom in razdaljami na zemljevidu. Učenci, ki so
se risanja lotili v zelo velikem merilu, na list formata A3 niso mogli narisati s krajnimi točkami
določenega območja v okolici šole, so pa zato svoje risbe oblikovali z več podrobnostmi, kot
je narisan zemljevid sedmošolke na Sliki 39. Ta je na šolsko igrišče ob šoli (na risbi prikazana z
likom obrnjene črke L rdeče barve) vrisala celo posamezna igrala, ki se na njem nahajajo.
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Težave z merilom se pri tem primeru kažejo tudi v razmerju velikosti polovice bližnjega CIH-a,
ki je na risbi upodobljen z likom polobroča sive barve.

Slika 37: Risanje šole in njene okolice iz ptičje perspektive - primer slabe orientacije
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Slika 38: Risanje šole in njene okolice iz ptičje perspektive - primer razvoja razumevanja ptičje perspektive
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Slika 39: Risanje šole in njene okolice iz ptičje perspektive - primer zemljevida velikega merila
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Poleg razumevanja ptičje perspektive je imel težave z merilom tudi učenec 6. razreda,
kateremu je uspelo na list umestiti le šolo, predel med šolo in igriščem, z vsemi tam
lociranimi manjšimi objekti – od spomenika, smetnjakov do igral, ob vhodu na šolsko igrišče.
Risba je narisana tako podrobno, da je učenec ob spodnji levi rob rumeno-rdečega objekta,
ki predstavlja šolsko zgradbo, zelo podrobno narisal ograjo, katero je umestil v legendo v
zgornji desni rob risbe. Iz risbe (glej Sliko 40) je razbrati, da je učenec po Catlingovi še v
obdobju objektivnega razumevanja prostora. 243
Opazili smo velike razlike pri risanju zemljevidov učencev različnih starosti. Nekateri učenci
pridejo že v 6. razredu do abstraktne ravni razumevanja zemljevida, drugi kasneje. Povedali
smo že, da so nekateri učenci z risanjem zemljevida začeli na sredini lista, pri šoli. Zanimivo si
je pogledati zasnovo zemljevida enako starih učencev, kako začnejo na list najprej postavljati
simbole za objekte na robu določenega območja, šele nato pa dopolnjujejo zemljevid s
prikazom notranjosti območja. Primer takšnega izdelka je prikazan na Sliki 41. Takšen pristop
k risanju zemljevida je bolj sistematičen, saj si je učenka 7. razreda s postavitvijo robnih točk
zagotovila risanje v primernem merilu. Podobno so z risanjem začenjali tudi učenci 8. in 9.
razredov. Nekateri so najprej označili robne točke, drugi pa na list najprej narisali reko Pšato
in mrežo cest, kot je prikazano v primeru na Sliki 42, in nato risbo dopolnjevali s simboli za
stavbe znotraj in okoli te mreže.
Pri izdelkih učencev 8. razredov je opazen že velik napredek od orientacije do merila ter
uporabe abstraktnih simbolov za upodabljanje različnih elementov zemljevida. Pri tako
imenovanem jeziku zemljevida je vedno pogosteje opaziti splošne kartografske znake, za
razliko od zemljevidov v 6. in 7. razredov, kjer je večina znakov individualnih in predstavljajo
samo en objekt oziroma pojav.244 Abstraktne znake so učenci višjih razredov predmetne
stopnje v vedno več primerih razložili v legendi, kot v primeru na Sliki 43, katero je učenec 9.
razreda postavil na rob lista. Od vseh učencev, ki so sodelovali v raziskavi, je samo ena
učenka 8. razreda na risbo pravilno vrisala vetrovno rožo in s tem poskrbela za orientiranost
svojega zemljevida, ki je prikazan v primeru na Sliki 44. Ravno tako je samo pri enem primeru
zemljevida prikazan relief. Le ena učenka 9. razreda je namreč v risbo vnesla vzpetino, ki se
nahaja zahodno oziroma jugozahodno od šolskega poslopja. Prikaz vzpetine si lahko
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Umek, 2001, str. 15.
Prav tam, str. 27.
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ogledamo na primeru Slike 45. Učenka je vzpetino narisala v obliki polkroga, vanj pa umestila
napis »hrib«, ostali učenci pa so na območju vzpetine označevali na primer gozd, niso pa
nikjer označili, da gre za gozd na vzpetini. Primer dobrega zemljevida, ki je delo učenke 9.
razreda, je prikazan na Sliki 46.

Slika 40: Risanje šole in njene okolice iz ptičje perspektive – primer objektivnega razumevanja prostora.
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Slika 41: Risanje šole in njene okolice iz ptičje perspektive – učenec najprej nariše robne točke.
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Slika 42: Risanje šole in njene okolice iz ptičje perspektive – učenec najprej nariše mrežo cest.
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Slika 43: Risanje šole in njene okolice iz ptičje perspektive - primer dobrega zemljevida z legendo.
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Slika 44: Risanje šole in njene okolice iz ptičje perspektive - primer zemljevida z vetrovno rožo.
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Slika 45: Risanje šole in njene okolice iz ptičje perspektive - primer zemljevida z zametki reliefa.
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Slika 46: Risanje šole in njene okolice iz ptičje perspektive - primer dobrega zemljevida.
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10.

BRANJE ZEMLJEVIDOV PRI POUKU ZGODOVINE

Z učenci 6., 7., 8. in 9. razredov osnovne šole Trzin smo v času med 5. 6. in 13. 6. 2017 izvedli
raziskavo o uspešnosti iskanja podatkov na zemljevidih – branja zemljevidov. Za posamezen
razred smo oblikovali učni list z zemljevidom ter vprašanji, ki so se v celoti navezovala nanj.
Naloga učencev je bila, da s pomočjo zemljevida in legende poiščejo vse odgovore na
vprašanja. Zemljevidi so bili za posamezne razrede izbrani premišljeno. Vsak izbran zemljevid
je prilagojen posameznemu razredu, tako vsebinsko kot tudi zahtevnostno, saj so bili
namenoma izbrani iz potrjenih učbenikov za posamezen razred. Ob koncu učnega lista smo
dodali vprašanja za lažjo evalvacijo, da bi od učencev izvedeli, katere naloge so jim
predstavljale večjo težavo oziroma katere so rešili brez večjega napora ter kakšen je njihov
splošni vtis o težavnosti nalog, ki se navezujejo na branje zemljevidov.
V 6. razredu je učne liste reševalo 33 učencev, v 7. razredu 38 učencev, v 8. razredu 35
učencev, v 9. razredu pa 46 učencev.
Po pregledu odgovorov, ki so jih podali učenci, smo izvedli analizo uspešnosti reševanja tako,
da smo vsak učni list posebej ovrednotili z odstotki pravilnih odgovorov, nato pa izračunali
povprečje uspešnosti za vsak razred posebej. Podrobneje smo analizirali tudi vprašanja, ki so
učencem predstavljala večjo težavo oziroma tista, na katera so večkrat odgovarjali napačno
ali pa prostor za odgovor pustili prazen.

10.1. ANALIZA UČNIH LISTOV - 6. RAZRED
Učni list za 6. razred je sestavljal zemljevid Sredozemlja in njegove širše okolice v času
nastanka prvih kultur, na katerem je moralo 33 učencev poiskati 8 odgovorov na vprašanja
(glej učni list v Prilogi 1 in rešitve učnega lista v Prilogi 2).
Povprečna uspešnost reševanja je bila 82,03 %; 13 učencev je doseglo vseh 8 točk, 9 učencev
88 % možnih točk, 5 učencev 75 % vseh možnih točk, 2 učenca 63 % možnih točk, 4 učenci pa
manj kot 50 % možnih točk.

121

10

9

9

8

Število učencev

8
7
6

5

5

4

4
3

2

2
1
0
manj kot 50 %

50 %-69 %

70 %-79 %

80 %-99 %

100%

Grafikon 9: Uspešnost učencev pri branju zemljevida - 6. razred.

Trije učenci so ovrednotili težavnost vprašanj kot zelo težka, 5 kot težka, 4 kot srednje lahka,
8 kot lahka, 13 kot zelo lahka. Glede na to, da so se jim po večini zdela vprašanja lahka, so
tudi na vprašanje o pravilnosti odgovorov v večini odgovarjali samozavestno, saj je kar 17 od
33 učencev menilo, da bodo na vsa vprašanja odgovorili pravilno, 13 jih je bilo mnenja, da bo
nekaj odgovorov pravilnih, nekaj napačnih, 3 pa so menili, da bodo napačno odgovorili na
vsa vprašanja.
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Grafikon 10: Mnenje učencev o težavnosti vprašanj - 6. razred.

Največ težav so imeli učenci s 1. nalogo, kjer so morali odgovoriti na vprašanje: »Ob katerih
rekah so nastale prve kulture?« in 5. nalogo, v kateri so morali dopolniti stavek: »Od
Feničanov so pisavo prevzeli in jo posodobili Grki, nato pa se je njena uporaba širila in
dosegla Apeninski polotok, kjer so živeli _________________.« Kot razloge za težave so
učenci navajali, da ne vedo vseh odgovorov na vprašanje o rekah v območjih nastanka prvih
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kultur, saj se jih ne spomnijo. Iz tega lahko sklepamo, da učenci niso upoštevali navodil naj
odgovore poiščejo na zemljevidu, ampak so odgovarjali po spominu. Z odgovori na
vprašanja, ki so jih lahko poiskali v oblačkih z besedilom na zemljevidu, učenci niso imeli
težav. Ko so morali pri 5. nalogi poiskati odgovor s pomočjo legende, zopet niso bili zelo
uspešni. Ta, zadnja naloga je zahtevala od učencev opazovanje smeri širjenja abecedne
pisave prek Grčije na Apeninski polotok. Kljub temu, da nekateri niso vedeli, kje se nahaja
Apeninski polotok, bi ob dobrem opazovanju smeri puščic in legende lahko prišli do
pravilnega odgovora – Rimljani. Zanimiv se nam je zdel komentar enega učenca v
evalvacijskem vprašalniku: »Nisem imel težav pri reševanju, saj vse piše na sliki.« S sliko je
imel v mislih zemljevid iz učnega lista.

10.2. ANALIZA UČNIH LISTOV – 7. RAZRED
Učni list za 7. razred je sestavljal zemljevid Sredozemlja v času punskih vojn med Rimljani in
Kartažani (glej učni list v Prilogi 3 in rešitve učnega lista v Prilogi 4), na katerem je moralo 38
učencev poiskati 10 odgovorov na vprašanja.
Povprečna uspešnost reševanja učnega lista je bila 64%; 5 učencev je doseglo vseh 10 točk, 3
učenci 90 % vseh točk, 5 učencev 80 % vseh točk, 4 učenci 70 % vseh točk, 9 učencev 60 %
vseh točk, 4 učenci 50 % vseh točk, kar 8 učencev pa manj kot 50 % vseh možnih točk.
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Grafikon 11: Uspešnost učencev pri branju zemljevidov - 7. razred.
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Trije učenci so ovrednotili vprašanja kot zelo težka, 18 kot težka, 6 kot srednje lahka, 7 kot
lahka, nihče pa kot zelo lahka. Da so učenci v večini dvomili v pravilnost svojih odgovorov
lahko povezujemo s številom mnenj učencev, ki so odgovarjali, da so bile naloge na učnem
listu po večini težke oziroma zelo težke. Kar 25 od 38 učencev je v vprašalniku ob koncu
učnega lista obkrožilo odgovor, ki pravi, da so napisani odgovori deloma pravilni, deloma pa
napačni.
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Grafikon 12: Mnenje učencev o težavnosti nalog - 7. razred.

Največ težav so imeli učenci z odgovarjanjem na 3., 4. in 7. vprašanje. V nalogi, pri kateri so
morali na zemljevidu poiskati letnico bitke, ki se je zgodila na Egatskih otokih, je veliko
učencev prostor za odgovor pustilo prazen, nekateri so pisali letnice, ki so jih prebrali v
navodilu oziroma so se jih spomnili iz obravnave vsebin rimske zgodovine pri pouku – letnice,
med katerimi je potekala prva punska vojna – 264 in 146 pred našim štetjem. Kot
komentarje v vprašalniku so navajali, da se letnice ne spomnijo, kar pomeni, da je niti niso
iskali na zemljevidu. Tisti, ki so to nalogo uspešno rešili, so pod razloge za težave pri
reševanju naloge navajali, da so težje našli letnico bitke, ker v legendi zemljevida ni bilo
zapisanega pomena številk. Pri 4. nalogi so učencem težave povzročale nejasne razlike med
barvami in jim s tem v več primerih onemogočile iskanje pravilnih odgovorov, pri 7.
vprašanju pa so učenci imeli težave z opisovanjem smeri vrnitve Hanibala iz Kapue v
Kartagino, ki je bila na zemljevidu označena s črtkano zeleno črto. Pravilna rešitev te naloge
je: »Hanibal se je iz Kapue odpravil po kopnem do skrajnega juga Apeninskega polotoka,
nato pa po morju proti zahodu do Kartagine.« Smer sta deloma pravilno navedla dva učenca,
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popolnoma pravilnih je bilo 5 odgovorov. Trije učenci so kot odgovor na vprašanje zapisali:
»V smeri urinega kazalca«, nekateri pa »po kopnem« oziroma »po morju«. Povzamemo
lahko, da so imeli učenci 7. razreda pri branju zemljevida težave lahko tudi zaradi
zahtevnejšega, z veliko podatki opremljenega zemljevida. Podatki namreč niso bili jasno in v
celoti zapisani v legendi. Kljub slabšemu povprečnemu uspehu branja zemljevidov pa se še
vedno najdejo učenci, ki so v komentarje pri vprašalniku zapisali, da težav z reševanjem
nalog niso imeli, ker so vse podatke našli na zemljevidu, kot tudi taki, ki zemljevida niso
pogledali in vse odgovore pisali »na pamet«.

10.3. ANALIZA UČNIH LISTOV – 8. RAZRED
Učni list za 8. razred je sestavljal zemljevid območja današnje Slovenije in okoliških pokrajin v
času turških vpadov na slovensko ozemlje (glej učni list v Prilogi 5 in rešitve učnega lista v
Prilogi 6). 35 učencev je moralo poiskati 12 odgovorov na vprašanja. Povprečna uspešnost
reševanja učnega lista je bila 83,4 %, torej veliko višja od uspešnosti reševanja učnih listov pri
učencih v 7. razredu.
Kar 10 učencev je doseglo vseh 12 točk, 9 jih je pravilno rešilo več kot 90 % nalog, 4 več kot
80 % nalog, 5 več kot 70 % nalog, 3 več kot 60 % nalog, trije 50 % ali več nalog, le en učenec
manj kot 50 % nalog.
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Grafikon 13: Uspešnost učencev pri banju zemljevida - 8. razred.
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Učenci so naloge večinoma ocenjevali kot srednje lahke do zelo lahke in bili glede na ta
mnenja tudi zelo samozavestni glede svoje prepričanosti v pravilnost podanih odgovorov.
Kar 14 jih je namreč obkrožilo trditev, da bodo na vse naloge odgovorili pravilno, le dva sta
menila, da bodo vsi njuni odgovori napačni.
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Grafikon 14: Mnenje učencev o težavnosti nalog - 8. razred.

Pri pregledu učnih listov smo ugotovili, da je med glavnimi razlogi za podajanje napačnih
odgovorov površnost učencev pri branju navodil posameznih nalog ali pri branju podatkov iz
zemljevida in njihovem prepisovanju v prostor za odgovore. Površnost je bila najbolj opazna
pri 5. nalogi, ko so učenci na zemljevidu iskali kraje, ležeče na območju tako imenovane
Vojne krajine. Od šestih na zemljevidu zapisanih krajev so morali na črte za odgovore
napisati 5. Pri osmih učencih smo našli napako pri zapisovanju imena naselja Žumberak.
Učenci so ga preimenovali v Žužemberg oziroma Žužemberk, morda zaradi poznavanja
slovenskega naselja Žužemberk. Naslednja naloga, ki jo izpostavljamo in je nekaterim
učencem povzročala težave je bila prva. Kar 7 od 35 učencev je podalo napačen odgovor o
smeri vdora Turkov na slovensko ozemlje. Vprašanje se je glasilo: »Iz katere smeri so na
slovensko ozemlje vdirali Turki?« Nekateri učenci so odgovorili: »Iz severozahoda,« kar bi bil
pravilen odgovor na vprašanje: »V katero smer so bili na slovenskem ozemlju ob svojem
prodiranju usmerjeni Turki?« Pri tretji nalogi je na vprašanje o dveh naseljih, ki sta v času
turških vpadov sodili v Beneško republiko, večina kot odgovor na prvo črto podala Koper,
drugo črto pa pustila prazno ali zapisala Trst, ki je v tistem času ležal na ozemlju Habsburške
monarhije. Pravilen odgovor je bilo, poleg Kopra, naselje Pula. Predvidevamo lahko, da se je
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učencem zaradi bližine na zemljevidu bolj logičen zdel odgovor Trst, ki pa ni pravilen. Pri 2.,
5., 6. in 7. nalogi učenci niso imeli posebnih težav.

10.4. ANALIZA UČNIH LISTOV – 9. RAZRED
Učni list za 9. razred je sestavljal zemljevid italijansko-avstrijske fronte v prvi svetovni vojni
(glej učni list v Prilogi 7 in rešitve učnega lista v Prilogi 8). 17 odgovorov na vprašanja v osmih
nalogah je samostojno iskalo 46 učencev.
Povprečna uspešnost reševanja učnega lista je bila 72,78 %. En učenec je pravilno poiskal
vseh 17 odgovorov, 7 učencev je doseglo več kot 90 % vseh točk, 14 učencev več kot 80 %
točk, 8 več kot 70 % točk, 3 več kot 60 % točk, 6 več kot 50 % točk, kar 7 učencev pa je
pravilno rešilo manj kot pet nalog in tako zbralo manj kot 50 % vseh možnih točk.
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Grafikon 15: Uspešnost učencev pri branju zemljevida - 9. razred.

Velika večina je težavnost nalog ocenila kot srednje lahke do zelo lahke in posledično tudi
sklepala, da bo večino nalog pravilno rešila.
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Grafikon 16: Mnenje učencev o težavnosti nalog - 9. razred.

Zemljevid, iz katerega so podatke brali devetošolci, se je nekoliko razlikoval od zemljevidov v
ostalih treh razredih. Na temu namreč ni bilo legende, posledično pa je bilo več podatkov
zapisanih na zemljevidu samem, kar je nekatere učence motilo, saj so v komentarjih
izpostavili zasičenost zemljevida s podatki.
V povprečju so bili rezultati reševanja nalog dobri, saj ni niti ene naloge, ki bi jo po težavnosti
lahko izpostavili pred drugimi. Pri nekaj učencih se je pojavila težava z razumevanjem pojma
tromeja ali z iskanjem podatka o armadah, ki so se na soški fronti borile na avstrijski strani.
Največ napačnih odgovorov so je pojavilo pri 6. nalogi, ko so učenci med slovenska naselja
navajali Gorico, ki danes leži v Italiji, ali celo Novo Gorico, ki je bila ustanovljena po drugi
svetovni vojni. V vprašalniku na koncu učnega lista je 5 učencev izpostavilo težavnost 5.
naloge, v kateri so morali opisati spremembo položaja fronte v letu 1918 glede na stanje v
jeseni 1917. leta na območju Dolomitov ter Karnijskih Alp. Naloga je bila kompleksnejša, saj
so morali učenci najprej poiskati obe frontni črti, izbrati tisto iz leta 1917 (na zemljevidu
označena z rdečo črto) ter si znati predstavljati abstraktnost prikaza, kako se je frontna črta
pomikala proti jugu, da je jeseni 1918 »obstala« tam, kjer je na zemljevidu narisana črna
črta. Na to vprašanje je pravilno odgovorilo 15 od 46 učencev.
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11.
ANKETA O UPORABI ZEMLJEVIDOV PRI POUKU GEOGRAFIJE
IN ZGODOVINE V OSNOVNI ŠOLI
11.1. METODOLOGIJA
NAMEN EVALVACIJE OZ. ANKETE
Glavni namen ankete je bil preveriti mnenje učencev o uporabi zemljevidov pri pouku
geografije in zgodovine. V anketi (glej Prilogo 9) smo jih spraševali o uporabi različnih vrst
zemljevidov, o načinu dela z zemljevidi, o priljubljenosti učnih metod, ki vključujejo uporabo
zemljevidov, ter o koristnosti teh metod za vsakega od omenjenih predmetov posebej.
Raziskovalna vprašanja so bila naslednja:


Katere vrste zemljevidov (splošni ali tematski) se uporablja pogosteje pri pouku
geografije in zgodovine?



Ali je pogostost soočanja z zemljevidi v obliki samostojnega dela pri pouku geografije
in zgodovine odvisna od starosti učencev?



Ali je pogostost soočanja z zemljevidi pri preverjanju in ocenjevanju znanja geografije
in zgodovine odvisna od starosti učencev?



Katere aktivnosti z zemljevidi (branje ali vrisovanje) se pogosteje izvaja pri pouku
geografije in zgodovine?



Ali je učenje in pomnjenje snovi geografije in zgodovine ob zemljevidih lažje, ga imajo
učenci radi in si v prihodnje še želijo dela z njimi?



Ali si učenci za lažje pomnjenje geografskih in zgodovinskih vsebin kdaj tudi sami
narišejo zemljevid?

Z analizo anket smo skušali potrditi naslednje hipoteze:
Hipoteza 1 – Splošne zemljevide se pogosteje uporablja pri pouku geografije, tematske pa pri
pouku zgodovine.
Hipoteza 2 – Učenci pogosteje samostojno delajo naloge z zemljevidi pri pouku geografije in
zgodovine v višjih razredih predmetne stopnje.
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Hipoteza 3 – Učenci se bolj pogosto soočajo z zemljevidi pri preverjanju in ocenjevanju
znanja geografije in zgodovine v višjih razredih predmetne stopnje.
Hipoteza 4 – Učenci se pri pouku geografije in zgodovine pogosteje soočijo z branjem
zemljevidov kot z vrisovanjem v neme zemljevide.
Hipoteza 5 – Učenje in pomnjenje snovi je ob zemljevidih lažje in bolj priljubljeno tako pri
pouku geografije kot pri pouku zgodovine, zato bi tudi v prihodnje še radi delali z zemljevidi.
Hipoteza 6 – Učenci si za lažje pomnjenje geografskih in zgodovinskih vsebin včasih narišejo
kakšen preprost zemljevid.

OPIS RAZISKAVE
Anketo o uporabi zemljevidov pri pouku geografije in zgodovine v osnovni šoli smo izvedli
med 5. 6. in 13. 6. 2017 pri 145 učencih osnovne šole Trzin. Sodelovalo je 32 učencev 6.
razredov, 38 učencev 7. razredov, 35 učencev 8. razredov in 40 učencev 9. razredov. V prvi
fazi raziskave je vsak učenec dobil svojo anketo oziroma vprašalnik z različnimi trditvami o
uporabi zemljevidov pri pouku geografije in zgodovine, na katerem je obkrožil odgovor, ki je
po njegovem mnenju najbolj ustrezal stanju o pogostosti uporabe zemljevidov pri
posameznem predmetu. V naslednji fazi je bilo pregledanih vseh 145 anket in prešteti vsi
odgovori na vprašanja ter izdelane preglednice s količino posameznih odgovorov za vsako
raziskovalno vprašanje posebej. V tretji fazi raziskave so bili izdelani grafikoni in oblikovani
komentarji za vsako raziskovalno vprašanje.
Vprašalnik je sestavljalo 22 vprašanj. Pri devetih vprašanjih je bilo potrebno obkrožiti
odgovor na petstopenjski merski lestvici, pri čemer je odgovor 1 pomenil, da trditev ne velja
nikoli, odgovor 5 pa da vsebina trditve velja vedno. Ta vprašanja so se ponovila za predmeta
geografija in zgodovina. Naslednja tri vprašanja so zahtevala odgovor DA oziroma NE, zadnje
vprašanje pa je bilo vprašanje izbirnega tipa z možnostjo več odgovorov (a, b, c, d), v
katerem nas je zanimalo, kje so se učenci rokovali z zgodovinskim atlasom.
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11.2. REZULTATI ANKETE
Najprej predstavljamo rezultate tistih vprašanj, kjer nas je od učencev zanimala pogostost veljavnosti trditve glede njihovih dosedanjih izkušenj
z zemljevidi. Na voljo so imeli odgovore od 1–5, pri čemer so odgovori pomenili 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – običajno, 4 – pogosto, 5 – vedno.
Rezultate predstavljamo v preglednici, ki smo jo razdelili na štiri stolpce. V prvi stolpec smo umestili trditev, na katero se nanašajo komentarji in
grafikoni v posamezni vrstici. V naslednjih dveh stolpcih se nahajajo rezultati ankete o uporabi zemljevidov posebej za pouk geografije in
posebej za pouk zgodovine. Četrti stolpec se nanaša na vpliv posamezne trditve pri potrjevanju oziroma ovržbi postavljenih hipotez raziskave, ki
jih pojasnimo v poglavju 11.3. Glavne ugotovitve anketnih odgovorov.
TRDITVE OZ.
VPRAŠANJA
1. Učiteljica
pri razlagi
snovi med
poukom
uporablja
splošne
zemljevide
(Slovenije,
Evrope,
sveta itd.).

PRI POUKU GEOGRAFIJE

PRI POUKU ZGODOVINE

42 % učencev je na to vprašanje odgovorilo s
pogosto. Razlike se pojavljajo pri odgovorih med
posameznimi razredi. Medtem ko so učenci 7., 8. in
9. razredov mnenja, da učiteljica pri pouku
geografije pogosto oziroma vedno uporablja splošne
zemljevide (72 % odgovorov v 7., 68 % v 8., 65 % v 9.
razredu), pa je v 6. razredu uporaba splošnih
zemljevidov pri pouku geografije redka, nekaj
učencev je odgovorilo, da splošnih zemljevidov pri
pouku geografije učiteljica nikoli ne uporablja.
Razlog za manjšo uporabo zemljevidov pri geografiji
v 6. razredu je najverjetneje vsebina učne snovi.

21 % učencev je na to trditev največkrat podalo odgovor
običajno, 20 % jih meni, da to počnejo pogosto, 17 % redko, 12
% vedno, le 2 % učencev pa meni, da splošnih zemljevidov pri
pouku zgodovine sploh ne uporabljajo.
Gledano na posamezen razred je pri pouku zgodovine uporaba
splošnih zemljevidov najvišja v 8. razredu (47 %), najnižja pa v
6. razredu (29 %), če upoštevamo delež obkroženih odgovorov
pogosto oziroma vedno.
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Grafikon 17: Pogostost uporabe splošnih zemljevidov pri pouku Grafikon 18: Pogostost uporabe splošnih zemljevidov pri pouku zgodovine.
geografije.

2. Učiteljica
pri razlagi
snovi med
poukom
uporablja
tematske
zemljevide
(gostota
prebivalstva,
gospodarstv
o določene
geografske
enote, raba
tal določene
geografske

Največ, 31 % učencev je na to vprašanje odgovorilo z
običajno. 14 % učencev je odgovorilo, da učiteljica
tematske zemljevide pri pouku uporablja vedno, 24
%, da jih uporablja pogosto, 23 % redko, 6 % pa da
jih ne uporablja nikoli. Če odgovore na to vprašanje
primerjamo z odgovori na vprašanje o uporabi
splošnih zemljevidov, gre rezultat v prid splošnih
zemljevidov, kar pomeni, da pri pouku večkrat
delajo s splošnimi kot s tematskimi zemljevidi.
Najpogosteje tematske zemljevide uporablja
učiteljica pri pouku v 8. razredih, saj je pri tem
razredu 63 % učencev odgovorilo, da učiteljica
uporablja tematske zemljevide pogosto oziroma
vedno.

Na trditev učenci v večini odgovarjajo, da učiteljica pri pouku
zgodovine pogosto (37 %) oziroma vedno (19 %) uporablja
tematske zemljevide. Če pogledamo rezultate ankete za vsak
razred posebej, ugotovimo, da je med vsemi razredi uporaba
tematskih zemljevidov najmanjša pri pouku zgodovine v 6.
razredih, največja pa v 8. razredih.

132

H1

enote itd.)
3

ni odgovora

20

vedno

35

34

običajno

34

redko

53

pogosto

45

običajno

20

redko

8
0

27

vedno

pogosto

nikoli

1

ni odgovora

9

nikoli
10

20

30

40

50

0

10

20

30

40

50

60

Grafikon 19: Pogostost uporabe tematskih zemljevidov pri pouku Grafikon 20: Pogostost uporabe tematskih zemljevidov pri pouku zgodovine.
geografije.

3. Pri pouku
samostojno
delamo
naloge ob
uporabi
zemljevidov,
ki so v
učbeniku,
delovnem
zvezku in/ali
na učnih
listih.

Pri trditvi o individualnem delu z različnimi
zemljevidi je bolj kot skupne vrednosti zanimivo
pogledati vrednosti za posamezne razrede.
Največ je samostojnega dela z zemljevidi v 8. in 9.
razredih, kjer so učenci odgovarjali, da vedno
oziroma pogosto samostojno delajo naloge z
zemljevidi – v 8. razredu 74 % vseh učencev, v 9.
razredu 53 % vseh učencev (skupno kar 65 % vseh
odgovorov pogosto oziroma vedno). Vpeljevanje
učencev v samostojno delo z zemljevidi je en od
namenov pouka geografije, saj to pomeni doseganje
višje stopnje kartografske pismenosti. Pri učencih 6.
in 7. razredov se je največkrat pojavil odgovor
običajno – v 6. razredu je bilo takih odgovorov 31 %,
v 7. razredu pa 37 %.

Pri trditvi o individualnem delu z zemljevidi pri pouku
zgodovine so učenci podajali zelo raznolike odgovore. 7 %
učencev meni, da vedno samostojno delajo naloge ob uporabi
zemljevidov, 26 % učencev pravi, da to počnejo pogosto, 30 %
običajno, 26 % redko. 11 % učencev meni, da sploh nikoli ne
delajo nalog ob uporabi zemljevidov z zgodovinsko vsebino.
Kar 60 % vseh odgovorov pogosto oziroma vedno so podali
učenci 8. in 9. razreda.
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Grafikon 21: Pogostost samostojnega dela z zemljevidi pri pouku Grafikon 22: Pogostost samostojnega dela z zemljevidi pri pouku zgodovine.
geografije.

4. Z
zemljevidi se
soočam pri
preverjanju
in
ocenjevanju
znanja.

Pri vprašanju o pogostosti pojava zemljevidov pri
preverjanju in ocenjevanju znanja so si bili učenci
zelo enotni. Velika večina (75 %) jih je namreč
obkrožila odgovor, ki pravi, da se pri preverjanju in
ocenjevanju znanja geografije pogosto, če ne celo
vedno, soočijo z zemljevidi. Rezultati ankete kažejo
na to, da se z zemljevidi pri preverjanju in
ocenjevanju znanja vedno sooča kar 77 %
osmošolcev, 43 % devetošolcev, 45 % sedmošolcev,
malenkost manj – 28 % pa šestošolcev. Rezultati
mnenja glede na to trditev so najbolje vidni v
odstotkih za posamezen razred posebej, ki jih
prikazuje Grafikon 23.
Kar 57 % vseh odgovorov pogosto oziroma vedno je
prišlo iz strani osmo– in devetošolcev.

Če smo ugotovili, da so pri trditvi o pogostosti pojavljanja
zemljevidov pri preverjanju in ocenjevanju znanja pri pouku
geografije učenci zelo enotni, ko so v večini odgovarjali, da se
tam zelo pogosto srečujejo z zemljevidi, pa so pri istem
vprašanju, ki se nanaša na pouk zgodovine, odgovori povsem
drugačni. 20 % učencev je obkrožilo odgovor vedno, 28 % jih
meni, da se pri preverjanju in ocenjevanju znanja zgodovine z
zemljevidi soočajo pogosto, 23 % običajno, 22 % redko, 8 %
nikoli. Grafikon 24 prikazuje kako so odgovarjali učenci
posameznih razredov.
54 % vseh odgovorov pogosto oziroma vedno so podali učenci
8. in 9. razredov.
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zgodovine.
ocenjevanju znanja geografije.

5. Ko
rešujem
naloge z
zemljevidi, se
pri pouku
soočim z
nemim
zemljevidom
(vrisovanje).

Na vprašanje o pogostosti uporabe in dela z nemimi
oziroma dograditvenimi zemljevidi so bili učenci
dokaj neenotni. 34 % učencev predmetne stopnje je
odgovorilo, da z nemimi zemljevidi delajo pogosto,
24 % običajno, 23 % redko. Največkrat so odgovor
»redko« obkrožili učenci 6. razredov – kar 41 %
vseh, odgovor »pogosto« pa so največkrat obkrožili
učenci 7. razredov – kar 50 % vseh sedmošolcev
namreč pravi, da pogosto vrisuje podatke v neme
zemljevide.

Pri pouku zgodovine se učenci z nemimi zemljevidi ne srečujejo
tako pogosto kot pri pouku geografije. Največ mnenj glede te
trditve je bilo: redko, nikoli ali običajno. Le 35 od 145 učencev,
kar predstavlja 24 % vseh mnenj, je odgovorilo, da pri pouku
zgodovine pogosto ali vedno dopolnjujejo neme zemljevide, ti
odgovori pa so prihajali v glavnem s strani osmo- in
devetošolcev.
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Grafikon 25: Pogostost vrisovanja v neme zemljevide pri pouku Grafikon 26: Pogostost vrisovanja v neme zemljevide pri pouku zgodovine.
geografije.

6. Ko
rešujem
naloge z
zemljevidi, je
pri pouku
moja naloga
na
zemljevidu
poiskati
določene
podatke
(branje
zemljevida).

To, da na zemljevidu pogosto ali vedno iščejo kakšne
podatke, meni 66 % učencev 6., 7., 8. in 9. razredov.
Največ, kar 57 učencev (39 %) je obkrožilo odgovor
pogosto.
Če pogledamo rezultate analize po posameznih
razredih, ugotovimo, da so odgovor pogosto
oziroma vedno največkrat obkrožili osmošolci (86
%), najmanjkrat pa devetošolci (53 %). Odgovor
pogosto oziroma vedno je skupno obkrožilo več
osmo– in devetošolcev skupaj kot šesto– in
sedmošolcev skupaj, kar pomeni, da je branja
zemljevidov več v višjih razredih kot v nižjih.

Pogosteje kot naloge z nemimi zgodovinskimi zemljevidi učenci
pri pouku zgodovine rešujejo naloge, pri katerih je iz izbranih
zemljevidov potrebno le prebrati kakšne podatke.
Najpogosteje takšne naloge, ki od učencev zahtevajo iskanje
podatkov, opravljajo sedmo- in osmošolci. Skupno gledano so
bili odgovori na to vprašanje naslednji: 5 % učencev je
odgovorilo z nikoli, 23 % z redko, 28 % z običajno, 26 %
učencev s pogosto, 18 % pa z vedno.
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Grafikon 27: Pogostost branja podatkov iz zemljevidov pri pouku Grafikon 28: Pogostost branja podatkov iz zemljevidov pri pouku zgodovine.
geografije.
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in 6. trditev

60
57

50

30

49

40
30

39

35 33

33

11 1

37

35

35

38

36

34

25

20
20

20

10

H4

40

17

15

0

15

10
8
0

nikoli

redko

običajno

vrisovanje

pogosto

vedno

nikoli

branje

redko

običajno

vrisovanje

pogosto

vedno

branje

Grafikon 29: Vrisovanje v neme zemljevide in branje zemljevidov pri Grafikon 30: Vrisovanje v neme zemljevide in branje zemljevidov pri pouku
pouku geografije
zgodovine

7. Pri pouku
bi si želel
delati s
splošnimi in
tematskimi

Odgovori učencev na 7. vprašanje so bili neenotni –
najmanj je med učenci takšnih, ki v prihodnje ne bi
želeli delati z različnimi vrstami zemljevidov (nikoli:
12 %) oziroma bi to manj krat počeli (redko: 12 %);
več pa je takšnih, ki si dela z zemljevidi želijo tudi v

15 % učencev je takih, ki si v prihodnje ne bi želelo delati z
zemljevidi z zgodovinsko vsebino, 17 % takih, ki bi le včasih
delali z zemljevidi, 28 % običajno, 27 % pogosteje, 12 %
učencem pa je delo z zemljevidi pri pouku zgodovine tako všeč,
da bi z njimi delali vedno, ko je bi bilo mogoče.
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zemljevidi.

prihodnje v zmernem obsegu (27 %), v večji meri pa
48 % (pogosto in vedno).
S primerjavo pogostosti odgovorov pogosto in
vedno v razmerju do odgovorov nikoli oziroma
redko smo ugotovili, da bi si z zemljevidi pogosteje
želelo delati osmo– (54 %) in devetošolcev (53 %)
kot šesto– (34 %) in sedmošolcev (47 %).
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Grafikon 31: Delo z zemljevidi pri pouku geografije v prihodnje.

8. Učenje je
lažje ob
uporabi
zemljevida.

S primerjavo pogostosti odgovorov pogosto in vedno v
razmerju do odgovorov nikoli oziroma redko po posameznih
razredih smo ugotovili, da bi si z zemljevidi pogosteje želelo
delati skupno več osmo– in devetošolcev kot skupno šesto– in
sedmošolcev.

Velika večina učencev je enotnega mnenja, da je
učenje geografije vedno lažje ob uporabi zemljevida.
Odgovor vedno je obkrožilo 52 % vseh učencev, kar
je lepo razvidno iz Grafikona 33.
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Grafikon 32: Delo z zemljevidi pri pouku zgodovine v prihodnje.

Na vprašanje o tem, v kolikšni meri uporaba zemljevidov olajša
učenje zgodovine, so učenci podali zelo raznolike odgovore.
Skorajda enakomerno so nanizali odgovore, ki so vidni iz
Grafikona 34. 12 % jih je obkrožilo odgovor nikoli, 20 % redko,
23 % običajno, 24 % pogosto, 20 % pa vedno.
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Grafikon 33: Učenje geografije je lažje ob uporabi zemljevida

Grafikon 34: Učenje zgodovine je lažje ob uporabi zemljevida

Takih učencev, ki jim je delo z zemljevidi pri pouku
geografije všeč, je kar 69 % (odgovora pogosto in
vedno). Manj je učencev, ki je obkrožilo odgovor, da
nad delom z zemljevidi pri pouku geografije niso
preveč navdušeni (16 %) – ravnodušnih učencev
glede dela z zemljevidi pri pouku geografije je 15 %.

Kljub temu, da uporaba zemljevidov pri pouku zgodovine ni
tako pogosta kot pri pouku geografije, je učencem delo z
zemljevidi pri pouku zgodovine v večini primerov zelo všeč. Tu
je priljubljenost vseeno manjša kot pri pouku geografije.
Razlog za to lahko iščemo v zahtevnosti vsebine zemljevidov.
Težje je namreč razumeti zemljevide z bolj kompleksno
vsebino, kot jih uporabljamo pri pouku zgodovine.
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Grafikon 35: Priljubljenost dela z zemljevidi pri pouku geografije
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10. vprašanje, kjer smo primerjali uporabo zemljevidov pri pouku geografije in zgodovine, je zahtevalo odgovor DA/NE.
10. Si že kdaj
sam narisal
kak
zemljevid, da
bi si neko
snov lažje
zapomnil?

Da je učencem učenje geografije lažje ob
zemljevidih, dokazujejo odgovori na 10. vprašanje,
v katerem nas je zanimalo, ali so si učenci že kdaj
med učenjem geografije sami narisali kakšen
zemljevid, da bi si snov lažje zapomnili. Več kot
polovica (kar 55 %) vprašanih je odgovorila
pritrdilno. Manj pritrdilnih odgovorov je bilo med
učenci 6. in 7. razredov, kar je razumljivo, saj se v
teh dveh razredih učenci šele začnejo soočati s
pravimi zemljevidi. Oblikovanje lastnih pa je lažje
po spoznanju tehnike branja in razumevanja
zemljevidov.

45%

Ob učenju zgodovine si pri pomnjenju snovi z zemljevidi
pomaga manjši delež, v povprečju le slaba tretjina učencev,
kar je razvidno iz Grafikona 38. Na vprašanje, v katerem nas
je zanimalo, ali so si učenci pri učenju zgodovine za lažje
pomnjenje neke snovi že kdaj pomagali tako, da so si narisali
zemljevid, je pritrdilno odgovorilo le 26 % šestošolcev, 37 %
sedmošolcev, 35 % osmošolcev in 21 % devetošolcev.
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Grafikon 37: Risanje lastnih zemljevidov med učenjem geografije
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Grafikon 38: Risanje lastnih zemljevidov med učenjem zgodovine
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V nadaljevanju predstavljamo še dve vprašanji, kjer nas je zanimalo, ali so se učenci že kdaj rokovali z zgodovinskim atlasom ter kje so se z njim
soočili v primeru, da so odgovorili pritrdilno.
11. Si že kdaj uporabil
zgodovinski atlas?

Ugotovili smo, da je zgodovinski atlas vsaj enkrat uporabilo 65 učencev, kar je manj kot polovica (47 %) vseh
učencev, ki so v anketi sodelovali (glej Grafikon 39).
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Grafikon 39: Si že kdaj uporabil zgodovinski atlas?

12. Kje si se soočil z
zgodovinskim atlasom?

Od učencev, ki so odgovorili pritrdilno, je največ takih, ki so se z zgodovinskim atlasom srečali doma (skoraj
polovica vseh), 36 % se jih je z atlasom srečalo v šoli, 12 % v knjižnici, ostalih 4 % učencev pa drugje, kot je
razvidno iz Grafikona 40.
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Grafikon 40: Kje si se srečal z zgodovinskim atlasom?
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11.3. GLAVNE UGOTOVITVE ANKETNIH ODGOVOROV
Hipotezo 1 lahko potrdimo, saj je po analizi števila odgovorov na prvo in drugo trditev, ki
govorita o pogostosti uporabe splošnih in tematskih zemljevidov, rezultat naslednji:


pogostost uporabe splošnih zemljevidov pri pouku geografije (delež odgovorov
pogosto in vedno): 61 %;



pogostost uporabe splošnih zemljevidov pri pouku zgodovine (delež odgovorov
pogosto in vedno): 32 %;



pogostost uporabe tematskih zemljevidov pri pouku geografije (delež odgovorov
pogosto in vedno): 38 %;



pogostost uporabe tematskih zemljevidov pri pouku zgodovine (delež odgovorov
pogosto in vedno): 56 %.

V povezavi z drugo hipotezo nas je zanimalo, kdaj učenci pogosteje samostojno delajo z
zemljevidi. Ugotovili smo, da je kar 65 % vseh odgovorov pogosto oziroma vedno pri pouku
geografije prišlo s strani osmo– in devetošolcev, pri pouku zgodovine pa od teh dveh
razredov 60 % vseh odgovorov pogosto oziroma vedno. Iz tega lahko zaključimo, da je delež
samostojnega dela z zemljevidi višji pri učencih višjih razredov predmetne stopnje tako pri
pouku geografije kot tudi pri pouku zgodovine, zato lahko hipotezo 2 potrdimo.
V povezavi s tretjo postavljeno hipotezo nas je zanimalo, kdaj se učenci pogosteje soočajo z
zemljevidi pri preverjanju in ocenjevanju znanja. Ugotovili smo, da je 57 % odgovorov
pogosto oziroma vedno za pouk geografije prišlo s strani osmo– in devetošolcev, uporaba
zemljevidov pri preverjanju in ocenjevanju znanja pri pouku zgodovine pa je ravno tako bolj
pogosta pri višjih dveh razredih predmetne stopnje, saj je večina (54 %) odgovorov pogosto
ali vedno prišla iz strani učencev 8. in 9. razredov. Hipotezo 3 lahko torej potrdimo.
Pri raziskovanju veljavnosti četrte hipoteze smo združili 5. in 6. trditev, v katerih smo
proučevali pogostost vrisovanja v zemljevide oziroma branja podatkov iz zemljevidov. Kot je
razvidno iz Grafikonov 29 in 30, smo ugotovili, da tako za pouk geografije kot tudi za pouk
zgodovine velja, da je vrisovanje podatkov v zemljevide manj pogosto (delež odgovorov
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pogosto oziroma vedno pri pouku geografije znaša 45 %, pri pouku zgodovine pa 24 %) kot
branje z zemljevidov (delež odgovorov pogosto oziroma vedno pri pouku geografije znaša 66
%, pri pouku zgodovine pa 42 %). Hipotezo 4 lahko v celoti potrdimo.
Peto hipotezo smo sestavili iz več delov. Zanimala nas je priljubljenost aktivnosti z zemljevidi
(9. trditev), s tem povezana želja po aktivnostih z zemljevidi v prihodnje (7. trditev) ter
koristnost uporabe zemljevidov pri učenju (8. trditev) z vidika učencev tako pri pouku
geografije kot pri pouku zgodovine. Ugotovili smo, da je pri vseh treh trditvah večji del
učencev odgovoril s pogosto oziroma vedno; pri 7. trditvi 48 % za pouk geografije, 39 % za
pouk zgodovine, pri 8. trditvi 71 % za pouk geografije in 44 % za pouk zgodovine, pri 9. trditvi
69 % pri pouku geografije in 48 % pri pouku zgodovine. Glede na delež odgovorov pogosto
oziroma vedno lahko potrdimo tudi hipotezo 5.
Z zadnjo, šesto hipotezo smo predvideli, da je pomnjenje geografskih in zgodovinskih vsebin
lažje, če si učenec skicira preprost zemljevid, ko snov to omogoča. Ugotovili smo, da si za
lažje pomnjenje snovi učenci večkrat narišejo preprost zemljevid ob učenju geografskih
vsebin (55 %) kot pri učenju zgodovinskih vsebin (30 %). Iz tega sledi, da lahko hipotezo 6 le
delno potrdimo, saj velja samo za učenje geografije, ne pa tudi za učenje zgodovine.
Ugotovili smo tudi, da učenci predmetne stopnje ne uporabljajo pogosto zgodovinskega
atlasa. Na vprašanje o tem, ali so že kdaj uporabili zgodovinski atlas, je pritrdilno odgovorila
manj kot polovica učencev (47%). Od teh se je večina z zgodovinskim atlasom srečala doma.
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12.

ZAKLJUČEK

Zemljevide človek uporablja na več poklicnih področjih v pomorstvu, letalstvu, logistiki,
turizmu in drugje, pa tudi v vsakdanjem življenju za lažjo orientacijo v prostoru, za
načrtovanje potovanj in drugih aktivnosti. Ker je njihova uporaba postala del našega
vsakdana, je potrebno poznavanje rokovanja z njimi.
Zemljevidi so postali pomemben člen tudi v izobraževanju, primarno pri pouku geografije,
poleg tega pa tudi pri ostalih predmetih, na primer pri zgodovini, ko osnovnim elementom
geografskega zemljevida dodamo še časovno komponento in s tem prikažemo, kako se je
nek prostor spreminjal skozi čas. Povezava med tema dvema predmetoma je stalnica še iz
preteklih časov, ko so geografijo in zgodovino v šoli poučevali skupaj. 245 Danes, ko temu ni
več tako, učitelji povezujejo predmeta z uresničitvijo medpredmetnih povezav, ko načrtujejo
skupne ure in pouk geografije in zgodovine povežejo vsebinsko ali proceduralno. 246 Pri tem
medpredmetnem povezovanju igrajo pomembno vlogo zemljevidi, saj se vsebine geografije
kot tudi zgodovine skoraj vedno nanašajo na nek prostor, ki ga lahko upodobimo na
zemljevidu. Različni zemljevidi so pomemben vir informacij tako o geografskem kot tudi o
zgodovinskem prostoru.
Otroci prehajajo od začetne zaznavno-gibalne stopnje mišljenja prek predoperativne, kjer
začnejo za orientacijo v prostoru uporabljati prostorska znamenja, do konkretno operativne
stopnje, kjer že razumejo pojma prostora in časa, ter formalno operativne stopnje mišljenja,
ko miselne operacije niso več omejene s konkretnimi predmeti in je tako dosežena faza
abstraktnega razmišljanja. Po tem, ko otroci usvojijo pojem prostora, se lahko pri njih začne
uporaba preprostejših načrtov in zemljevidov, sprva skozi igro, na primer pri sestavljanju
gradu iz kock po priloženem načrtu. Z manjšim poizkusom smo ugotovili, da se lahko kasneje
s preprostim načrtom oziroma skico prostora, v konkretnem primeru v iskanju skritega
predmeta ob uporabi načrta domače dnevne sobe, znajdejo že petletni otroci. Dojemanje
prostora pri otroku je med drugim razvidno skozi razvoj risbe. Med poizkusom smo ugotovili,
da je bila risba pri štiriletnem otroku kaotična, pri petletnem otroku pa se je iz nje dalo že
245

Bratec Mrvar, 2011, str. 94.
Učni načrt. Program osnovna šola. Geografija, 2011, str. 36. URL:
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lepo razbrati postavitev pohištva v prostoru. Pri tem istem otroku se je v časovnem obdobju
enega leta od prvega poizkusa risba vidno izboljšala in postala še jasnejša, bolj realna. Raba
zemljevidov spodbuja miselno aktivnost učencev, saj delo z zemljevidi zahteva kompleksno
razmišljanje s številnimi miselnimi operacijami. 247 Dejavnosti z zemljevidi so tako razdeljene
na več ravni. Pri posameznih ravneh narašča aktivnost učencev od samega branja
zemljevidov na prvi ravni do uporabe posplošitev ali oblikovanja le-teh na četrti ravni
dejavnosti.248 S temi ugotovitvami lahko potrdimo prvi dve glavni hipotezi. Hipoteza 1:
Dojemanje prostora je odvisno od starosti otroka in od razvojne stopnje, na kateri se otrok
nahaja in Hipoteza 2: Različne razvojne stopnje otroka zahtevajo primerne aktivnosti,
prilagojene stopnji, na kateri se otrok v danem trenutku nahaja.
Uporaba zemljevidov pri pouku geografije in zgodovine je danes bistveno lažja kar se tiče
dostopnosti učil in učnih pripomočkov, ki omogočajo delo z zemljevidi. Avdiovizualnih
sredstev za pouk je veliko, tehnologija se je skozi leta zelo razvila. Težava, ki se je pojavila z
množičnim pojavom učil, je vprašljiva kakovost in ustreznost izbora le-teh.
V učnih načrtih najdemo cilje, smernice in minimalne standarde znanja za vsak predmet
posebej. V učnem načrtu za geografijo in tudi v tistem za zgodovino najdemo cilje, ki se
navezujejo na uporabo zemljevidov posredno ali neposredno. Običajno gre za cilje nižjih
taksonomskih stopenj – poznavanje, razumevanje, uporaba. Odprtost učnih načrtov
omogoča izvajanje dejavnosti tudi na višjih taksonomskih stopnjah po Bloomu (analiza,
sinteza, vrednotenje), zato bi bilo primerno, da bi učitelji v čim večji meri spodbujali oziroma
sami oblikovali dejavnosti ob zemljevidih na zahtevnejšem nivoju, predvsem za učence, ki bi
bili te cilje sposobni doseči. Pregled učnih načrtov za geografijo in zgodovino v
osnovnošolskem učnem načrtu je pokazal, da so v le-teh zemljevidi prisotni tako med
splošnimi kot tudi med operativnimi učnimi cilji ter standardi znanja. Zemljevidi so v učnih
načrtih prisotni neposredno in posredno, saj je njihova uporaba pri doseganju posameznih
ciljev praktično neizogibna in nujno potrebna. Ciljev, ki neposredno predvidevajo uporabo
zemljevidov je manj, največ je takih, ki od učenca zahtevajo umestitev nekega kraja,
pokrajine nanj. Več učnih ciljev, ki se nanašajo na uporabo zemljevida, najdemo v učnem
načrtu za geografijo. Posredno pa zahtevajo uporabo zemljevidov pri pouku geografije in
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zgodovine vsi cilji, ki so vezani na nek prostor, današnji ali zgodovinski. S široko zastavljenima
učnima načrtoma je učiteljem omogočena vključitev zemljevidov v pouk praktično na vsakem
koraku. Na tem mestu lahko potrdimo tudi tretjo glavno hipotezo: Ciljev, ki se nanašajo na
uporabo zemljevida, je več v učnem načrtu za geografijo kot v učnem načrtu za zgodovino.
V 30 pregledanih učbenikih za pouk geografije in zgodovine in 4 pregledanih samostojnih
delovnih zvezkih za pouk geografije smo našteli veliko zemljevidov, katerim so bile dodane
različne dejavnosti ob njihovi uporabi. Ravno tako kot pri učnih načrtih so tudi predvidene
dejavnosti z zemljevidi v večini učbenikov osredotočene na nižje stopnje zahtevnosti po
Bloomovi taksonomiji. Izjema so le Modrijanovi učbeniki za geografijo, v katerih so
dejavnosti z zemljevidi, oblikovane na višjih taksonomskih stopnjah, predstavljene v posebni
rubriki – Kdo želi vedeti več?. Dejavnosti v tej rubriki so namenjene doseganju zahtevnejših
učnih ciljev – med njimi najdemo tudi kakšno temo, ki se navezuje na uporabo zemljevidov. Z
analizo učbenikov za pouk geografije in zgodovine v osnovni šoli smo ugotovili, da je število
zemljevidov večje v učbenikih za geografijo kot v učbenikih za zgodovino in da se njihovo
število z leti veča. Delež splošnih zemljevidov v učbenikih se z leti manjša, delež tematskih pa
veča. V vseh pregledanih učbenikih smo našli tudi aktivnosti, povezane z zemljevidi, ki jih
avtorji razvrščajo v več rubrik, ponekod po zahtevnosti vprašanj. Nekatere rubrike tako
vsebujejo dejavnosti, ki omogočajo doseganje zahtevnejših učnih ciljev. V navezavi na te
ugotovitve lahko potrdimo tudi četrto glavno hipotezo: Zemljevidi se večkrat pojavljajo v
učbenikih za geografijo kot v učbenikih za zgodovino, posledično v učbenikih za geografijo
najdemo tudi več dejavnosti, ki se nanje navezujejo.
Glede na število zemljevidov v učbenikih, samostojnih delovnih zvezkih in število dejavnosti,
namenjenih učencem, ki se na te zemljevide navezujejo, ne moremo trditi, da je vloga
učencev pri delu z zemljevidi majhna. Učbeniki, še bolj pa samostojni delovni zvezki so
namreč zasnovani tako, da poleg splošnih in tematskih zemljevidov vsebujejo tudi
dograditvene zemljevide, ki so namenjeni aktivnemu delu učencev tako pri pouku kot doma.
Vse več učiteljev geografije in tudi zgodovine se tudi zato odloča za samostojne delovne
zvezke in ne za učbenike, saj je to gradivo namenjeno aktivnemu učenju in tako prilagojeno
izkustvenemu svetu učencev. Kljub temu pa te možnosti nimajo vsi. S samostojnimi
delovnimi zvezki ne razpolagajo vsi učitelji oziroma učenci, zato je večina učiteljev primorana
delati z učbeniki, tudi iz vidika ekonomičnosti, saj so učbeniki za razliko od samostojnih
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delovnih zvezkov uporabni za več generacij. Ker pa aktivnost učencev z zemljevidi pri pouku
geografije in zgodovine ni odvisna samo od tega, ali učenci razpolagajo s samostojnimi
delovnimi zvezki ali ne, ampak tudi od angažiranosti učiteljev in njihove naklonjenosti
aktivnemu delu učencev, ne moremo z gotovostjo potrditi pete glavne hipoteze: Vloga
učencev je pri delu z zemljevidi pri pouku geografije in zgodovine majhna, premalo je aktivnih
dejavnosti v povezavi z zemljevidi.
Z anketo smo preverjali mnenje učencev o uporabi različnih vrst zemljevidov pri pouku
geografije in zgodovine ter o priljubljenosti tehnik, ki vključujejo uporabo zemljevidov pri teh
dveh predmetih. Splošne zemljevide se pogosteje uporablja pri pouku geografije, tematske
pri pouku zgodovine, z zemljevidi pogosteje delajo učenci višjih razredov predmetne stopnje,
ravno tako so v teh razredih zemljevidi večkrat prisotni pri preverjanju in ocenjevanju znanja.
Učenci večkrat iščejo informacije na zemljevidu kot vanje vrisujejo podatke. Iz odgovorov v
anketi lahko povzamemo, da je učenje in pomnjenje snovi ob zemljevidih lažje in bolj
priljubljeno tako pri pouku geografije kot pri pouku zgodovine. Učenci si v prihodnje še želijo
dela z zemljevidi. Šesto glavno hipotezo, ki smo jo postavili v uvodu naloge, lahko potrdimo:
Učenci pri pouku geografije pogosto in radi delajo z različnimi vrstami zemljevidov, pri pouku
zgodovine je uporaba zemljevidov manjša.
Pri nadaljnji uporabi zemljevidov pri pouku geografije in zgodovine oziroma pri oblikovanju
različnih aktivnosti ob zemljevidih moramo imeti v mislih to, da mora bit zemljevid »čist« torej ne nasičen s preveč informacijami, biti mora primeren razvojni stopnji učenca, ponujen
mora biti tako, da s svojo vsebino obogati učno uro, ne pa da je sam sebi namen, omogočiti
mora miselno aktivnost učencev. Več dejavnosti mora biti oblikovanih za vse stopnje
zahtevnosti. Pomembno je tudi, da učenci ne le opazujejo zemljevidov, ampak z njimi tudi
aktivno delajo, saj si konec koncev učenci najbolj zapomnijo tisto, kar so naredili sami – to
lahko pomeni tudi oblikovanje lastnih zemljevidov za lažje pomnjenje neke vsebine.
Zanimivo bi bilo tudi v prihodnje spremljati trende uporabe zemljevidov pri pouku geografije
in zgodovine v osnovni šoli, njihovo prisotnost v učbenikih, predvideno uporabo med cilji v
učnih načrtih. Poleg tega bi bilo dobro raziskati, kako posamezni učitelji oblikujejo dejavnosti
za povečanje uporabe zemljevidov pri pouku geografije in zgodovine in kakšno je njihovo
stališče glede aktivnega dela učencev z zemljevidi.
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Zemljevidi in atlasi ostajajo še danes nepogrešljiv vir podatkov o stanju prostora in njegovih
značilnosti v različnih obdobjih. Usvojitev načina njihove uporabe je nujna za doseganje tako
imenovane kartografske pismenosti oziroma širše, splošne pismenosti. Vsebinsko bogati
zemljevidi dopolnjujejo pouk geografije in zgodovine, včasih lahko tudi v celoti nadomestijo
druga učila, iz katerih bi učenci sicer črpali informacije.
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13.

POVZETEK

Magistrsko delo z naslovom Uporaba zemljevidov pri pouku geografije in zgodovine v
osnovni šoli predstavlja vlogo in zastopanost zemljevidov v učnih načrtih in učbenikih ter
vrste aktivnosti ob uporabi zemljevida pri pouku geografije in zgodovine v osnovni šoli.
V nalogi je predstavljen tudi potek kartografskega opismenjevanja pri otroku in razlaga
odvisnosti razumevanja prostora in časa v povezavi z otrokovo starostjo. Na različnih
razvojnih stopnjah otroka je zato pomembno za doseganje kartografske pismenosti
poskrbeti za primerne aktivnosti, prilagojene stopnji, na kateri se otrok v danem trenutku
nahaja. Sprva se otroci soočijo s preprostimi načrti skozi igro, ob katerih na primer sestavljajo
gradove iz kock. Z zemljevidi v pravem pomenu besede se najprej soočijo pri predmetu
družba v 4. in 5. razredu osnovne šole, nato pa na predmetni stopnji pri pouku geografije in
zgodovine. V učnih načrtih teh predmetov namreč najdemo cilje, ki zahtevajo uporabo
zemljevidov pri pouku. V nižjih razredih prevladuje uporaba splošnih zemljevidov, v višjih pa
uporaba tematskih zemljevidov. Zemljevide najdemo v učbenikih za geografijo, medtem ko
jih je nekoliko manj v učbenikih za zgodovino, povsod pa so poleg zemljevidov zapisana
navodila za dejavnosti, ki naj jih učenci izvajajo za lažje pomnjenje vsebin. Tudi prek izvajanja
teh dejavnosti lahko učitelj poveča aktivnost učencev pri pouku. Anketni odgovori učencev
so pokazali, da se splošne zemljevide pogosteje uporablja pri pouku geografije, tematske
zemljevide pri pouku zgodovine. Učenci višjih razredov predmetne stopnje delajo z
zemljevidi pogosteje tako v fazi usvajanja nove snovi, v fazi ponavljanja in utrjevanja znanja
kot v fazi preverjanja in ocenjevanja znanja, pogosteje pri pouku geografije kot pri pouku
zgodovine. Aktivnosti ob uporabi zemljevidov so učencem všeč, zato se priporoča izvajanje
le-teh tudi v prihodnje.
Z uporabo zemljevidov pri pouku geografije in zgodovine lahko učitelji dosežejo večjo
aktivnost učencev v vseh fazah učnega procesa ter tako naredijo pouk zanimivejši, usvajanje
učne snovi pa lažje.
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SUMMARY
The master’s thesis entitled The use of maps in geography and history classes in primary
school presents the role and use of maps in curricula and textbooks, and the types of
activities using maps in geography and history classes in primary school.
The thesis outlines the process of cartographic literacy development in children, and
explains the dependence of children’s understanding of space and time on their age. It is
therefore important for map literacy to ensure activities appropriate for children’s
respective level of development. Children first meet simple plans through games, such as by
making castles out of building blocks. They first encounter actual maps in the 4 th and 5th year
of primary school in social education, and then in the later years in geography and history
classes. The curricula of these subjects include education goals that require the use of maps
in class. The use of general maps prevails in the lower years, while higher years use more
thematic maps. Maps are very common in geography textbooks, and are also found in
history textbooks to a lower degree, but all of them include instructions for activities to help
pupils learn the content. These activities can also help teachers increase pupils’ engagement
in class. The survey conducted among pupils shows that general maps are more often used
in geography, while thematic maps are more common in history. Higher years of primary
school use maps often both when learning new material and when repeating, as well as in
testing and assessing knowledge, while maps are used more in geography classes than in
history. Pupils generally like the activities using maps, so teachers are advised to continue
incorporating them in their classes.
By using maps in geography and history classes, teachers can achieve greater engagement of
pupils in all stages of the learning process, making the classes more interesting and the
memorizing of learning material easier.
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