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PRESOJA IZBORA IN KOLIČINE PODATKOV PRI POUKU GEOGRAFIJE NA
RAZLIČNIH STOPNJAH ŠOLANJA
Izvleček:
Namen diplomskega dela je bil analizirati presojo izbora in količine številčnih podatkov pri
pouku geografije na različnih stopnjah šolanja ter postaviti mejo, koliko številčnih podatkov
predstavlja najnižjo in koliko najvišjo količino za kvalitetno doseganje učnih ciljev. Slednji cilj ni
dosežen, saj se s to, po besedah učiteljev na osnovnih, srednjih šolah ter fakulteti pomembno in
premalo obdelano temo, ni še nihče ukvarjal. Diplomsko delo tako prinaša pregled učnih načrtov
z vidika številčnih podatkov, predstavitev grafične metode ter uporabe statističnih virov pri pouku
geografije, psihologijo razvoja otroka z vidika razumevanja števil ter možne povezave med
matematiko in geografijo. Glavna naloga empiričnega dela, ki ga sestavljajo pregled učbenikov in
delovnih zvezkov, intervju z visokošolskimi učitelji in asistenti na Oddelku za geografijo v
Ljubljani, spletna anketa za učitelje osnovnih in srednjih šol ter didaktični eksperiment za učence
in dijake, je bil poskus postavitve na začetku zastavljene meje, vendar to žal ni uspelo. To je
naloga učiteljev praktikov, vendar imajo še sami s posredovanjem pravšnje količine številčnih
podatkov nekaj težav. Zato »prava mera« številčnih podatkov pri posameznih učnih urah
geografije ostaja v rokah učiteljeve lastne presoje.
Ključne besede: šolska geografija, pouk geografije, številčni podatki, grafične metode,
statistični viri, posodabljanje številčnih podatkov

ESTIMATION OF TYPES AND QUANTITY OF DATA IN GEOGRAPHY
EDUCATION IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS
Abstract:
The aim of the graduation thesis was to analyze the estimation of types and quantity of numerical
data in geography education in primary and secondary schools. At the same time, we tried to set a
limit between the smallest and the largest quantity of numerical data at the geography lesson for
the qualitative realization of educational aims. The latter goal was not achieved. According to the
teachers' words who teach at primary and secondary schools or universities, the topic has never
been a subject of matter because nobody has ever dealt with it at length. The diploma thesis
presents the analyses of the numerical data in the educational plans, the graphic method and the
use of statistical sources in the geographic education. Additionally, it researches the psychology
of children's development as regards the perception and understanding of numbers and it
highlights the connectedness of geography and mathematics. The empirical part consists of the
reviews of class books and workbooks, interviews with university teachers and assistants at the
Department of Geography in Ljubljana, the online survey for teachers at primary and secondary
schools and a didactic experiment for pupils and students. We hoped that the mentioned
approaches would enable us to set a quantity limit to numerical data used in the geographic
education, but unfortunately this was not the case. We can conclude that the reasonable use of
numerical data remains to be the subject of judgment of individual teachers. Their estimation is
therefore influenced by their attitude, experiences and consequent standpoints as regards the
usage of the numerical data.
Keywords: school geography, geography lessons, numerical data, the graphical method,
statistical sources, updating numerical data
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Presoja izbora in količine podatkov pri pouku geografije na različnih stopnjah šolanja

1. UVOD
Živimo v času, ko nam mediji vsakodnevno posredujejo najrazličnejše številke, številčne
podatke – naj gre za najboljše in najnižje cene v trgovinah, povečanje cen goriva, stopnjo
inflacije ali temperature naslednjega dne. Če pa nas številke še bolj zanimajo, jih lahko
izbrskamo v različnih knjižnih publikacijah ali na svetovnem spletu.
Številčni podatki so okoli nas vsak dan in vsepovsod. Tako se jim ne more ogniti niti
geografija kot znanstvena veda ali učni predmet v šolah.
Pri pouku geografije se neizogibno srečujemo z množico pojmov, geografskih imen in
statističnih podatkov. Geografskega inventarja, ki je brez dvoma pomembna sestavina
geografskega pouka, je za pomnjenje vedno preveč. Zato namesto faktografije raje
razvijamo sposobnost za najlažje in najhitrejše pridobivanje, uporabo in obdelavo
geografskih informacij. (UN za geografijo za OŠ, 2001)
Že sam učni načrt za geografijo za osnovno šolo predvideva uporabo statističnih
podatkov oziroma številčnih podatkov, vendar na način, ki bo učencem najbolj razumljiv
in da bo stopnja zapomnjenja najvišja – da ne bodo številke le same sebi namen. Številčni
podatki so pomemben del posameznih učnih ur, saj s tovrstnimi podatki razlago
podkrepimo, vendar pa morajo biti skrbno izbrani in »prebrani«. Katere številke vključiti,
je naloga vsakega učitelja posebej, saj učni načrt točno ne določa, katere številčne
podatke morajo učitelji posredovati učencem/dijakom in katere morajo le-ti tudi znati.
Zanašati se morajo na lastno, subjetivno presojo. Zato namesto učenja na pamet tovrstnih
podatkov spodbujajo in razvijajo sposobnosti za pridobivanje, uporabo in obdelavo
različnih podatkov, tako številčnih kot vseh ostalih.
Ljudje smo si zelo različni v razumevanju, dojemanju številčnih podatkov. Nekomu so
lahko v veliko breme, spet drugemu v veliko pomoč pri razumevanju trendov
spreminjanja izbrane postavke. Zato je naloga šole, da nas nauči (pri različnih predmetih,
kamor seveda spada tudi geografija) zbirati podatke (vse možne podatke, med katerimi so
tudi številčni), ločiti »pleve od zrnja«, jih ustrezno in na najbolj razviden način prikazati
ter interpretirati. Naloga geografije ni samo v dejstvu, da zna interpretirati že dobljene
podatke, ampak da zna te podatke tudi pridobiti in jih prikazati na način, ki bo dostopen
vsem.
Posebej koristno je torej razvijati geografske sposobnosti (spretnosti) zaradi navajanja
na uporabo, analizo in sklepanje na osnovi slikovnega in statističnega gradiva (karte,
grafi, tabele, slike in fotografije). Učenci naj imajo zato pri rednih urah čim več možnosti
pogoste uporabe in utrjevanja s pomočjo omenjenega gradiva. Učence čim bolj
spodbujamo k samostojnemu, ustvarjalnemu delu tudi s pomočjo uporabe najrazličnejše
dostopne literature (referati, stenski časopisi, plakati ...). (UN za geografijo za OŠ, 2001)
Učitelj geografije lahko pri pouku številčne podatke uporabi v različnih delih ure in za
različen namen – odvisno, kaj želi z njimi doseči. Lahko mu služijo za motiviranje
predvsem učencev (učence zelo zanimajo »najvišje, najgloblje, najdaljše ...«, zato lahko
6
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ta tip številčnih podatkov uporabimo predvsem za njihovo motivacijo, medtem ko to ne
bi bila ustrezna motivacija za dijake, saj jih že bolj zanimajo razlogi za določen pojav kot
pa golo navajanje številk, obenem pa je pri njih pomemben faktor puberteta, ko jim je vse
»brez veze«), z njimi lahko podkrepi svojo razlago, glavni namen njihove uporabe pa ni
urjenje pomnjenja na pamet, ampak navajanje učencev/dijakov na ukvarjanje s tovrstnimi
podatki.
Po Ebbinghausovi krivulji pozabljanja je pozabljanje najhitrejše takoj po učenju, saj se v
prvi uri pozabi več kot polovica naučenega, sčasoma pa se ta proces upočasni (to velja
predvsem za nesmiselne podatke, kamor bi učenje številčnih podatkov na pamet lahko
uvrstili). Pri učenju bolj smiselnih informacij krivulja ohranja svojo osnovno obliko,
spremeni se le tempo pozabljanja – le-ta je počasnješi. (Marentič Požarnik, 2000) Iz tega
sledi, da moramo številčne podatke (v bistvu katerekoli podatke) osmisliti, jih vpeti v
pravilen kontekst, saj bomo s tem dosegli boljše zapomnjenje.
Namen in cilji diplomskega dela so:
 analizirati presojo izbora in količine podatkov pri pouku geografije na različnih
stopnjah šolanja,
 ugotoviti, koliko številčnih podatkov predstavlja največjo in koliko najmanjšo
količino za kvalitetno doseganje učnih ciljev,
 ugotoviti, kako razmejiti pravilno količino številčnih podatkov pri pouku
geografije (če je to sploh mogoče).

Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, in sicer teoretičnega in empiričnega.
V teoretičnem delu bom na osnovi razpoložljive literature in virov ugotavljala:
 v kolikšni meri naj se uporabljajo podatki, glede na to, da se večina njih stalno
spreminja;
 kako naj učitelji sledijo trendu spreminjanja podatkov, kje in na kakšen način naj
spremljajo ter posodabljajo obstoječe podatke;
 ali naj učitelji uporabljajo podatke iz učbenikov ali naj ob stalni, lastni preverbi
upoštevajo najnovejše podatke.
Glede na to, da je pomemben vidik številčnih podatkov pri pouku geografije tudi njihovo
prikazovanje, bom eno poglavje namenila učnim metodam pri pouku geografije s
poudarkom na grafični metodi ter grafičnem prikazovanju številčnih vrednosti. Poleg
tega bom prikazala psihološki razvoj otroka na stopnji osnovne in srednje šole z vidika
sprejemanja in pojmovanja števil oziroma številčnih podatkov. Otroci na različnih
razvojnih stopnjah različno dojemajo in sprejemajo informacije, številke, tudi predstava
je popolnoma drugačna in temu primerno mora biti posredovana količina in izbor
številčnih podatkov, da ne pride zgolj do faktografije. Zato je prav, da vsi učitelji poznajo
te razvojne stopnje in temu primerno posredujejo informacije.
Ker je omenjena tematika v ozki povezavi z matematiko, sledi poglavje o številčnih
podatkih pri pouku geografije z vidika matematike, kjer med drugim navajam nekaj
7
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nalog, ki lahko služijo učiteljem geografije kot dodatek, s katerim vzbujajo pri
učencih/dijakih občutek in predstavo o številčnih podatkih.
Čisto na koncu pa prilagam seznam internetnih strani, ki jih navajajo visokošolski učitelji
in asistenti Oddelka za geografijo ter učitelji osnovnih in srednjih šol kot možne strani za
posodabljanje številčnih podatkov.
V empiričnem delu so podani rezultati in interpretacija pregleda učbenikov in delovnih
zvezkov za osnovno in srednjo šolo (z vidika številčnih podatkov ter njihovega navajanja
oziroma prikazovanja), intervjuja z visokošolskimi učitelji in asistenti Oddelka za
geografijo Filozofske fakultete (o številčnih podatkih pri pouku geografije na različnih
stopnjah šolanja ni praktično nobene literature, zato sem za mnenje o izbrani tematiki
povprašala stroko), spletne ankete za učitelje v osnovni in srednji šoli ter poskusa
didaktičnega eksperimenta za učence in dijake.
V zaključku so predstavljene glavne povezave med teoretičnim in empiričnim delom.
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2. VPETOST PODATKOV V ŽIVLJENJE
Različni podatki nas z določenim namenom obkrožajo na delovnem mestu, v šoli, doma,
trgovini ... pa naj bodo to različne informacije ali podatki v obliki številk – podajajo nam
novo znanje. Ker se različne stroke ukvarjajo z različnimi podatki, imajo svoje definicije.
Definicij, kaj podatek je, je zelo veliko.
Leksikon Cankarjeve založbe (1998, str. 808) podaja zelo enostavno definicijo: »Podatek
je informacija, oblikovana ali preoblikovana za določen namen«.
Nekoliko bolj poglobljeno in natančno definicijo pa sem našla v Statističnem
terminološkem slovarju (1993, str. 43), ki pojmuje podatek kot »informacijo, izraženo
številsko ali opisno, ki omogoča določen pojav spoznati ali o njem sklepati«.
Medtem ko Leksikon Cankarjeve založbe ter Statistični terminološki slovar enačita
podatek z informacijo, pa ju računalništvo in informatika ločujeta.
»Podatek je predstavitev informacije na formaliziran način, ki je primeren za
komunikacijo, interpretacijo ali obdelavo (s strani človeka ali stroja). Predstavimo ga
lahko s pomočjo simbolov ali analognih veličin, ki ji je pripisan, ali se ji lahko pripiše
nek pomen«.
»Informacija je znanje, ki se nanaša na objekte, kot so dejstva, dogodki, stvari, procesi
ali ideje, vključno s koncepti, ki imajo v okviru nekega konteksta določen pomen (ISO)«
(Podatek, 2007).
Tema pričujočega diplomskega dela so številčni podatki – številčno izražena
informacija, ki omogoča določen pojav spoznati ali o njem sklepati (prirejeno po
Statističnem terminološkem slovarju).
Preglednica 1 prikazuje številčne podatke, povzete iz publikacije Slovenija v številkah, ki
jo izdaja Statistični urad Republike Slovenije. Iz nje je razvidno, da lahko dostopamo do
podatkov, ki zajemajo naše življenje in bivanje v celoti.

9
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Preglednica 1: Slovenija v številkah.
Postavka
dolžina državne meje
površina ozemlja
najvišji vrh
najgloblja urejena kraška jama
odpadki, skupaj
ocenjena škoda zaradi elementarnih
nesreč
število hišnih številk
sklenjene zakonske zveze
razvezane zakonske zveze
število družin
prejemniki otroškega dodatka
število osnovnih šol
število učencev
število učiteljev
število srednjih šol
število dijakov
število učiteljev
število študentov in absolventov
obsojene polnoletne osebe
delovni čas, potreben za nakup kilograma
črnega kruha
poraba dizelskega goriva
cestnoprometne nesreče s smrtnim
izidom ali telesnimi poškodbami
število uporabnikov interneta
število naročnikov mobilne telefonije
Vir: Slovenija v številkah, 2007

Leto

2005
2005
2005
2002
2005
2004/2005
2004/2005
2004/2005
2004/2005
2004/2005
2004/2005
2005/2006
2005
2005

Številčni podatki
1370 km
20273 km2
Triglav (2864 m)
Škocjanske jame (250 m)
5.893.307 t
17.985 mio sit (0,3 % BDPja)
509.096
5769 (2,9/1000 prebivalcev)
2647 (1,3/1000 prebivalcev)
555.945
383.467 upravičencev
803
172.521
13.075
142
101.878
7.638
92.204
7.718
23 minut

2005
2005

846.000 t
10.309

2005

50 uporabnikov/100
prebivalcev
991.308

2004
2004

2005

Nekaterih izmed podatkov, predstavljenih v preglednici 1, se poslužujejo tudi učitelji pri
pouku geografije – nekateri predstavljajo pomemben del splošnega znanja, drugi pa so
navedeni na primer kot motivacija ali zgolj kot primer.
Geografija je veda, ki proučuje geografsko okolje, vendar se za boljšo predstavo pri tem
opisu poslužuje uporabe številčnih podatkov (za dodatno razlago dejstev, pojavov ...). V
tem kontekstu služijo številke za boljšo predstavo.
V nadaljevanju navajam različne možnosti grafične predstavitve številčnih podatkov pri
pouku geografije, v kakšni soodvistnosti so psihološki razvoj otroka ter dojemanje števil
in kakšna je povezava matematike in geografije v šoli.
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3. UČNE METODE PRI POUKU GEOGRAFIJE
METODA
Pojem izvira iz grške besede methodos ‘pot k nečemu’, ki pomeni »načrtno ravnanje za
dosego kakega cilja« (Leksikon CZ, 1998, str. 647).
3.1. UČNE METODE
Didaktični literatura opredeljuje učne metode kot znanstveno in praktično preverjene
načine učinkovite komunikacije med učiteljem in učenci na vseh stopnjah učnega
procesa, od pripravljanja, obravnavanja ali obdelovanja nove učne vsebine, vadenja,
ponavljanja in preverjanja znanja, sposobnosti in spretnosti. To pomeni, da se učne
metode ne nanašajo samo na učiteljevo delo (poučevanje), ampak tudi na delo učencev
oziroma na učenje. (Nemec, 2004)
Učna metoda je izbrana pot ali postopek, s katerim učenci razvijajo svoje sposobnosti,
svojo osebnost in se usposabljajo za življenje in delo v družbi (Brinovec, 2004).
Velikokrat se znanstvene metode prenašajo v šole. Pri tem se moramo zavedati, da
znanstvene metode uporabljajo znanstveniki za odkrivanje novih spoznanj, učne metode
pa uporabljajo pri pouku učitelji in učenci. Tako so za učitelja učne metode didaktični
postopki, s stališča učencev pa delovni postopki. Nekatere učne metode so kot didaktični
postopki učiteljev v metodični literaturi dobro obdelane, na drugi strani pa metode kot
delovni postopek učencev, s pomočjo katerih prihaja ta do novih spoznanj, niso zadosti
razdelane. To pa lahko pomeni veliko oviro za samostojno delo učencev, ker, če je
delovni postopek nepoznan ali slabo poznan, ne more biti rezultatov ali pa je dosežen le
delni uspeh. (Brinovec, 2004)
Eno najpomembnejših načel sodobnega pouka je čim večja aktivnost učencev. To velja
praktično za vse dele posameznih ur ter večji del učne snovi. Učenci/dijaki morajo biti pri
delu s številčnimi podatki aktivni, saj ob pasivnem sprejemanju najrazličnejših številčnih
podatkov ni pravega učinka, ampak le obremenjevanje spomina. Številke je zato potrebno
spraviti v določen kontekst in jim dati pomen; učencem/dijakom je potrebno vzbuditi
občutek ter predstavo za številčne podatke.
Potrebno je izbrati takšne oblike in metode učenja, ki bodo učencem omogočale
samostojno delo in razmišljanje.
Z vsebinami in aktivnimi metodami pri pouku geografije razvijamo sposobnosti
učencev/dijakov za uporabo preprostih raziskovalnih metod, s katerimi pridobivajo in
posredujejo informacije o okolju in v okolju ter sposobnosti za uporabo medijev, za
urejanje, razlago, uporabo in vrednotenje geografskih informacij (Opredelitev predmeta
geografije, 2007).
Različne stroke uporabljajo različne delitve učnih metod. Poleg tega pa bo treba zaradi
hitrega razvoja znanosti in tehnike upoštevati tudi sodobne metode za podajanje učnih
vsebin v šoli. Metodika geografije v veliki meri uporablja geografsko metodologijo:
11
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geografsko opazovanje,
geografski eksperiment,
kartografsko kazanje,
znanstveni opis,
grafični prikaz,
statistične metode.

Metodika uporablja iste načine in poti kot geografska znanost, toda v različne namene.
Teh načinov ne uporabljamo za iskanje znanstvenih resnic, temveč za prenašanje ali
pridobivanje znanja. (Brinovec, 2004)
Največ se te metode uporabljajo pri terenskem delu, obdelava pa sledi v učilnici.
Pri izbiri učnih metod za učenje geografskih pojmov moramo vedeti, da ni absolutno
dobrih in slabih učnih metod. Vse učne metode niso za učence enako sprejemljive, prav
tako ne moremo uporabljati samo ene učne metode za vse faze formiranja nekega
geografskega pojma. Kombiniranje učnih metod tako najuspešnejše vpliva na aktiviranje
učencev in dosego željenih rezultatov. (Kolenc Kolnik, 1991)
Najvišjo stopnjo učenčeve/dijakove aktivnosti dosežemo s kombinacijo različnih učnih
metod, saj razvijamo različne načine razmišljanja in analiziranja.
VRSTE UČNIH METOD
Učne metode so opredeljene s celotnim vzgojno-izobraževalnim procesom, s splošnimi
družbenimi razmerami in v njihovem okviru z nalogami vzgoje in izobraževanja v
določenem obdobju (Brinovec, 2004).
KLASIFIKACIJE UČNIH METOD
V preteklosti je bilo kar nekaj klasifikacij učnih metod, in sicer po:
 didaktičnih ciljih oziroma etapah učnega procesa (metoda usvajanje novih vsebin,
metoda ponavljanja, metoda preverjanja znanja, sposobnosti in navad),
 učnih oblikah (frontalna, skupinska, individualna metoda, metoda dela v
dvojicah),
 logičnih načinih, s katerimi delamo v učnem procesu (analiza, sinteza, indukcija,
dedukcija),
 aktivnosti učencev v učnem procesu (pasivne, aktivne, reproduktivne,
raziskovalne),
 kronološkem kriteriju (tradicionalne in sodobne),
 izvoru znanja (metoda ustne razlage, metoda pogovora, metoda dela z besedilom,
metoda demonstracije).
V zadnjem času se pogosteje klasificirajo učne metode po aktivnosti učenca v učnem
procesu. Aktivnost učencev v izobraževanem procesu je potrebna zaradi vse večje
tehnizacije pouka, približevanja domačega okolja v izobraževalnem procesu in
zbliževanja učnih metod z znanstvenimi geografskimi metodami. (Brinovec, 2004)
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KLASIFIKACIJA UČNIH METOD (po Brinovcu, 2004)
1. metode neposrednega opazovanja
1.1. metoda opazovanja
1.2. metoda risanja
1.3. metoda merjenja
1.4. metoda zbiranja vzorcev
1.5. metoda anketiranja in intervjuja
1.6. metoda zbiranja podatkov
1.7. metoda kartiranja
2. metode posrednega opazovanja
2.1. metoda projekcije
2.2. grafična metoda (metoda risanja)
2.3. metoda razlage
2.4. metoda pogovora
2.5. metoda dela s pisnimi viri
Narava znanstveno-izobraževalnih vsebin v geografiji zahteva, da je izhodiščna učna
metoda v geografiji metoda neposrednega opazovanja, saj ima na spoznavni poti
opazovanje zelo pomembno mesto. Neposredno opazovanje v naravnem okolju omogoča
spoznavanje geografskih vsebin. Z njim olajšujemo usvajanje znanj, vzbujamo zanimanje
učencev in omogočamo večjo nazornost geografije. Če je opazovanje dobro organizirano,
vsebuje elemente raziskovalnega dela in tako omogoča zahtevnejši pouk. (Brinovec,
2004)
Pri pouku geografije pa ne spoznavamo samo neposredne okolice, ampak tudi druge
regije in območja, ki jih lahko opazujemo posredno. Pri takem delu uporabljamo različne
metode – ena izmed njih je grafična metoda (metoda risanja). (Brinovec, 1985)
3.2. GRAFIČNA METODA PRI POUKU GEOGRAFIJE
Grafična metoda ali metoda risanja je metoda posrednega opazovanja pri pouku
geografije, s katero na pregleden in nazoren način predstavimo številčne vrednosti,
obenem tudi prispevamo k večji stopnji zapomnitve in lažji predstavi določenega pojava.
Pri pouku geografije je veliko pojavov in procesov, ki so oddaljeni, veliko je abstraktnih
pojmov, ki jih učenec/dijak težko razume. Najlažji način za razumevanje slednjih je
posredno opazovanje z uporabo grafične metode. Omenjena metoda ni le ilustracija
učiteljevih trditev in razlag, ampak je tudi vir znanja. Vsak diagram, kartogram ima svojo
določeno pedagoško didaktično vrednost in zato zahteva metodično pripravo nanjo.
Metoda grafičnega prikazovanja je za geografijo izredno pomembna. Omogoča
nazornost, preglednost, velikost, možnost prostorske predstave in analiziranja. Pri pouku
geografije ne moremo mimo uporabe različnih vrednostnih, številčnih in prostorskih
prikazov. Zato grafična metoda omogoča pri pouku geografije hitrejše in lažje
razumevanje geografskih vsebin.
13
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Grafična metoda je lahko kot del posrednega opazovanja tudi sredstvo
samoizobraževanja, ki potrjuje pravilnost opazovanja, vpliva na jasnost predstav, razvija
preciznost mišljenja in pospešuje pomnjenje.
Pri pouku geografije moramo čim več številčnih vrednosti grafično predstaviti. Tako
številčne vrednosti dobijo posebno funkcijo pri pouku. Absolutna števila, ki kažejo
količinsko proizvodnjo, je bolje pretvoriti v relativna, ker so na ta način didaktično
pomembnejša. Pa tudi odnose med relativnimi in absolutnimi vrednostmi najlažje
ugotovimo, če jih grafično prestavimo (primeri grafičnih predstavitev so predstavljeni v
poglavju 4.2. Grafični prikazi številčnih vrednosti). (Brinovec, 1985)
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4. UPORABA STATISTIČNIH VIROV PRI POUKU GEOGRAFIJE
Vključevanje številčnih vrednosti, statistike in njenih grafičnih prikazov ima pomembno
mesto pri pouku geografije. Številčne vrednosti podkrepljujejo dejstva, zato jih je treba
čim bolj izkoristiti. Ne smejo biti same sebi namen, ampak pomoč pri razumevanju in
vrednotenju nekega pojava ali procesa. Številčne vrednosti nam posredujejo konkretne
predstave, kot so na primer površina celin in morij, višine, dolžine in širine gorovij, rek,
obal, železnic, cest itd. Pomagajo nam tudi pri razumevanju prostorske stvarnosti kakšne
pokrajine s prikazom gostote prebivalstva, velikostjo naselij, stagnacije ali upadanja
prebivalstva. (Brinovec, 2004)
Uporaba številk je pomembna na vseh stopnjah šolanja, kakor tudi v življenju, poklicu,
hobijih.
4.1. ŠTEVILČNE VREDNOSTI
Pri obravnavi določenega problema ali regije učitelj izbere podatke, ki so za obravnavano
tematiko najbolj relevantni. Podatki morajo biti reprezentativni in ne sami sebi namen,
prav tako morajo biti učencem dostopni. Učitelj mora pred obravnavo nove tematike
razmisliti, katere podatke bo uporabil pri predstavitvi na primer novega območja ali
problema ter kakšno obliko predstavitve bo uporabil, da bo stopnja pomnjenja najvišja.
Ker se podatki o prebivalstvu, gospodarstvu, prometu ... neprestano spreminjajo, morajo
učenci dobiti najnovejše podatke. Četudi so v učbeniku podatki rahlo zastareli, je
učiteljeva naloga, da podatke posodablja. Pomembno dejstvo pri številskih podatkih pri
pouku geografije je tudi njihovo razumevanje ter vrednotenje (kaj določen delež pomeni).
(Brinovec, 2004)
Podatke lahko pri pouku geografije pridobimo na več načinov: iz učbenika, interneta,
uradnih strani statističnih uradov, terena. Pri slednji metodi je pomembno, da
učenci/dijaki sami pridobijo zahtevane podatke, jih sami uredijo v najbolj pregledno
obliko in jih znajo na koncu tudi analizirati, komentirati in vrednotiti.
Ševilke brez ponazoritev nimajo prave vrednosti in številke brez primerjave nič ne
povedo. Podatki oziroma številčne vrednosti, ki jih pridobimo v domačem okolju z
različnimi metodami dela, učencu/dijaku olajšajo razumevanje in vrednotenje le-teh na
tujih, manj dostopnih območjih. Posebno nazorna so relativna števila (na primer delež
brezposelnih), vendar na vrednosti pridobijo šele po primerjavi z drugimi relativnimi
števili. (Brinovec, 2004) Na primer zgolj navajanje stopnje brezposelnosti v Sloveniji ni
zelo pomemben podatek, če ga ne primerjamo na primer s stopnjo brezposelnosti v EU –
šele po tej primerjavi lahko govorimo o visoki stopnji brezposelnosti v Sloveniji (do
primerjave pa je to le še en številčni podatek).
Za prikaze se večinoma uporabljajo relativna števila:
 delež podatkov na prebivalca (na primer BDP),
 vremenski prikazi (število dni s padavinami/leto, delež brezposelnosti),
 odnos posameznih količin v skupni skupini (količini) (delež zaposlenih po
posameznih sektorjih v gospodarstvu). (Matas, 1998)
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Predmet spoznavnega interesa s pomočjo številčnih podatkov so lahko:
 razvrščanje po velikosti, tj. količinski pomen skupnih pojavov,
 računanje srednjih vrednosti,
 spremljanje razvojnih procesov iz vremenskih nizov. (Matas, 1998)
Številčni podatki, pa naj bodo podani v absolutnih ali relativnih vrednostih, so najbolj
razvidno predstavljeni v preglednicah. Učenci morajo znati iz preglednice razbrati
posamezne številčne vrednosti (znati morajo brati preglednice) in delati z njimi.
(Brinovec, 2004) Preglednice so najbolj pregledne ravno v prikazovanju konkretnih
vrednosti števil, če pa nas bolj zanima trenda spreminjanja izbranega pojava ali območja,
kjer se te spremembe dogajajo, sta bolj pregledna in nazorna karta in grafikon.
Didaktično poznavanje (didaktičen pomen) številk (številčnih podatkov) in statistike
izhaja iz primerjave številk zaradi prikazovanja struktur ter razvojnih smernic. Zato
moramo dejstvo, da se bomo med drugim ukvarjali s številkami in statistiko,
učencem/dijakom predstaviti na začetku geografskega izobraževanja, saj so številke
oziroma statistika nujno sredstvo za doseganje določenih znanj in spoznanj in niso same
sebi namen. (Matas, 1998) Učencem/dijakom moramo na začetku njihovega
izobraževanja predstaviti, s čim se bomo ukvarjali (katere teme bomo obdelali), na
kakšen način bomo skušali doseči zastavljene cilje ter, kaj bomo od njih pričakovali
(katera znanja morajo usvojiti). Sem seveda spadajo tudi številčni podatki – katere izmed
množice posredovanih številčnih podatkov si morajo zapomniti ne kot faktografski
podatek, ampak kot nadgradnjo nekemu dejstvu in ga seveda tudi utemeljiti.
4.2. GRAFIČNI PRIKAZ ŠTEVILČNIH VREDNOSTI
Številčne vrednosti grafično predstavljamo, da bi bile le-te bolj nazorne, lažje razumljive,
pregledne, sistematične, primerjive ter da bi si jih učenci/dijaki čim bolj zapomnili. Pri
tem se poslužujemo različnih načinov predstavitev. Za kateri način se bomo odločili, je
odvisno od številčnih podatkov ter subjektivne presoje – odločimo se lahko za stolpce,
kvadrate, kroge, krivulje, lahko pa številčne podatke predstavimo z izbranimi znaki na
karti. Naloga učencev/dijakov je, da znajo zbrane podatke predstaviti v preglednici in iz
njih narediti grafični prikaz ter hkrati iz slednjega razbrati številčne vrednosti. (Brinovec,
2004)
Številčne vrednosti in njihove grafične predstavitve so pomemben vir spoznavanja in
usvajanja posameznih vsebin. Če so dobro izbrane, omogočajo večjo učinkovitost pouka
in lažje pomnjenje dejstev in podatkov. S številčnimi vrednostmi ne smemo
obremenjevati učencev/dijakov, brez tovrstnih podatkov pa vendar ne gre. Kako naj si
učenec/dijak drugače predstavlja, koliko padavin pade na zahodu in koliko na vzhodu
Severne Amerike, če mu tega ne predstavimo s številčnim podatkom. Vendar moramo
biti pri tem pazljivi, da jih ne navajamo v preveliki meri in tudi ne zahtevamo
reproduciranja vseh navedenih in omenjenih številčnih podatkov pri pouku – to ni smisel
geografije. Ker so pomembni za razumevanje določenih pojavov in procesov, jih je
najbolje grafično predstaviti. (Brinovec, 2004)
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Grafično prikazujemo podatke z grafikoni v obliki diagramov, kartodiagramov in
kartogramov. Predstavila bom tiste, ki se najpogosteje pojavljajo v različnih učbenikih in
delovnih zvezkih.
DIAGRAM
Najbolj preprosta oblika grafičnega prikazovanja podatkov je diagram, kjer podatke
prikazujemo z geometrijskimi liki in telesi. Od narave podatkov je odvisno, za kateri
prikaz se bomo odločili.
Najbolj preprosta oblika so daljice. Pri daljici pomeni dolžina vrednost podatkov, ki jih
lahko preprosto med seboj primerjamo (na primer dolžine rek, število prebivalcev po
mestih). (Brinovec, 2004) Tak način prikazovanja podatkov se v učbenikih zelo malo
uporablja, saj lahko, po mojem mnenju, z njim predstavimo le en številčni podatek,
medtem ko lahko z diagrami drugih vrst (na primer v obliki stolpcev ali krogov)
primerjamo več različnih podatkov med sabo, učenci/dijaki pa se obenem še urijo v
primerjavi in interpretaciji, kar težko dosežemo, če v večji meri uporabljamo diagrame v
obliki daljice.
Naslednja oblika diagrama je v obliki stolpcev (Slika 1) – le-ti so lahko pokončni ali
vodoravni, narisani skupaj ali narazen. Tovrstni prikaz je zanimiv in uporaben zaradi
možnosti prikaza tudi negativnih podatkov (na primer gibanje naravnega prirastka).
Kadar s stolpci prikazujemo tudi relativne vrednosti, dobimo strukturne stolpce (Slika 2)
– da so bolj pregledni, mora biti dolžina vseh stolpcev enaka in ustrezati vrednosti 100 %.
Notranja delitev odraža strukturno sestavo. (Brinovec, 2004)
Diagram v obliki stolpcev se zelo pogosto pojavlja v učbenikih in delovnih zvezkih za
geografijo predvsem, po mojem mnenju, zaradi dobre strukture prikazovanja številčnih
podatkov in razvidnosti. To sta tudi dva pomembna razloga, zakaj je primeren za
začetnike, ki se urijo v interpretaciji številčnih podatkov. Uporabljamo ga lahko za
prikazovanje sprememb trenda v določenem izbranem obdobju (na primer delež
priseljencev po drugi svetovni vojni do danes na izbrano območje).
Manj so v učbenikih in delovnih zvezkih za geografijo zastopani strukturni stolpci, saj na
prvi pogled (če res ni velikih razlik med posameznimi strukturami znotraj stolpca) med
njimi ni razlik, vendar so za primerjavo in samo interpretacijo primernejši, ker lahko
vedno izhajamo iz celote, to je 100 % (kar je za primerjavo zopet primernejša vrednost).
Omenjeni prikaz se v večini primerov uporablja za prikazovanje kazalcev v gospodarstvu
in tudi demografiji (na primer delež zaposlenih po posameznih sektorjih v izbranih
državah).
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Slika 1: Diagram v obliki stolpcev.

Vir: Senegačnik, Lipovšek, Pak, 2006, str. 55
Slika 2: Strukturni stolpci.

Vir: Senegačnik, Lipovšek, Pak, 2006, str. 135
Diagrami v obliki kroga so zelo preprosti za risanje, vendar težje uporabni za primerjanje.
Pri preprostih primerjavah velikost kroga linearno narašča, pri podatkih, ki imajo velik
razpon, pa se odločimo za naraščanje radija po stopnjah. Če kroge delimo na različne
odseke (t. i. tortice), govorimo o strukturnih krogih (Slika 3). Na ta način lahko
predstavimo vse vrednosti, ki so izražene v odstotkih. (Brinovec, 2004)
Strukturni krogi so v primerjavi s strukturnimi stolpci bolj pregledni zaradi dejstva, ker
prikazujejo le en kazalec (s pripadajočimi strukturami), obenem pa jim lahko to štejemo
tudi v minus. Za prikaz več kazalcev (s pripadajočimi strukturami) bomo s strukturnimi
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stolpci uporabili zgolj en diagram, bolj pregledna pa bo seveda stvar s strukturnimi krogi,
saj bomo za isto število kazalcev uporabili večje število diagramov. Če želimo prikazati
strukturo zaposlenih po posameznih sektorjih v treh izbranih državah, bomo s
strukturnimi stolpci za to porabili zgolj en diagram, s strukturnimi krogi pa kar tri (vsak
strukturni krog bo prikazoval eno državo). Kateri način (izmed omenjenih dveh) bo izbral
učitelj geografije pri svojih urah, je odvisno od njegove subjektivne presoje, poznavanja
učencev/dijakov (v kolikšni meri razumejo, znajo brati in interpretirati diagrame) ter
učbenika, ki ga uporablja.
Strukturne kroge in strukturne stolpce lahko uporabimo za prikazovanje istih struktur.
Slika 3: Strukturni krog (diagram – tortica).

Vir: Senegačnik, 2004, str. 100

Linijski diagram (Slika 4) je najbolj primeren za prikazovanje gibanja vrednosti pojava v
določenem časovnem obdobju (na primer število turistov v izbranem letu), saj sta rast in
upad prikazana z nagibom črte. Na absciso vnašamo časovne ali številčne vrednosti, na
ordinato pa količine ali določene vrednosti. Podatke rišemo do točk, ki jih medsebojno
povežemo, ali do točk rišemo pokončne daljice, ki jih povežemo v obliki stolpcev.
(Brinovec, 2004)
Diagram v obliki stolpcev in linijski diagram lahko zopet uporabimo za prikazovanje istih
struktur (spremembe trenda v določenem obdobju tako pri družbeni kot fizični geografiji;
spremembe v količini padavin med izbranimi leti), le da z linijskim diagramom
prikažemo linijo sprememb. Zopet je odvisno od učitelja, učbenika ter sposobnosti
učencev/dijakov, za kateri diagram se bo odločil.
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Slika 4: Linijski diagram.

Vir: Kürbus, Hajdinjak, Kandrič, Šturm, 2004, str. 22

Z diagrami v obliki traku (Slika 5) lahko predstavimo obremenjenost cest, dnevne
migracije ... (Brinovec, 2004)
Učenec/dijak lahko s pogledom na tovrsten diagram takoj ugotovi, katere, v tem primeru,
ceste so najbolj obremenjene, obenem spozna še karto ter območje, ki ga karta prikazuje.
Osnovni element in instrument geografije je karta, zato se trudimo čim več informacij in
podatkov predstaviti s pomočjo karte, saj se tako izogibamo faktografskemu znanju
(učencem/dijakom lahko v obliki teksta predstavimo obremenjenost cest v Franciji,
vendar bo stopnja zapomnjenja in hkrati razumevanja večja, če to naredimo s pomočjo
diagrama v obliki traku), obenem pa se utrjuje predstava o izbranem območju.
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Slika 5: Diagram v obliki traku.

Vir: Senegačnik, Lipovšek, Pak, 2006, str. 123

KARTODIAGRAMI
Kadar v neme karte vrisujemo diagrame, govorimo o kartodiagramih. Ti so prehod med
diagrami in pravimi kartami. Diagrame vrisujemo na tista območja, na katera se diagram
nanaša. (Brinovec, 2004)
Kot že omenjeno, je karta osnovno orodje geografije, s pomočjo katere se širi znanje ter
predstava o svetu in izbranih pojavih. Pri interpretiranju kartodiagrama učenci/dijaki
spoznajo območje, ki ga karta prikazuje in ker nas je večina vizuelnih tipov, je stopnja
zapomnjenja seveda višja, ustvarjajo si predstavo o izbranem območju ter vidijo, kje se
nahajo območja, ki jih prikazujejo diagrami na karti. Gre za enkraten, skupen prikaz karte
in diagrama z namenom boljše predstave o izbranem območju ter kazalcu. Slika 6
prikazuje pridelavo riža v Aziji – učenec/dijak spozna Azijo, območja, ki pridelujejo riž
ter katera območja pridelajo največ riža. Učitelj bi jim to lahko predstavil v tekstu, vendar
s tovrstnim prikazom doseže višjo stopnjo razumevanja, zapomnjenja ter povezovanja. S
to obliko grafičnega prikaza lahko prikažemo kazalce iz družbene in fizične geografije.
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Slika 6: Kartodiagram.

Vir: Senegačnik, 2004, str. 24

KARTOGRAMI
Kot osnova kartogramov služi geografska karta, kamor se vrisujejo izbrani pojavi v
različni intenzivnosti. Pri tem tipu prikazovanja podatkov moramo biti pozorni na dva
geografska elementa, in sicer na prostorsko razprostranjenost ter pravilen prikaz
intenzivnosti pojava na izbranem območju. Pri risanju kartogramov uporabljamo več
kartografskih načinov, ki se lahko med sabo tudi kombinirajo. (Brinovec, 2004)
Šrafurni način (prikaz z različnimi črtami), ki ga lahko nadomestimo tudi z barvami
(Slika 7), prikazuje zgostitev pojava. Pri uporabi tega načina je izredno pomemben
pravilen izbor regionalnih enot, ugodneje je tudi, da so regionalne enote manjše in da se
število šrafur giba med tri in deset. (Brinovec, 2004)
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Slika 7: Kartogram.

Vir: Senegačnik, 2004, str. 101

Najbolj geografski način je prikaz absolutnih vrednosti s pikami. Z njimi prikazujemo
številčnost pojava, postavimo pa jo na kraj pojava. Kaže nam razprostranjenost pojava,
njegovo intenziteto in grupiranje. (Brinovec, 2004)
Prikazovanje podatkov z znaki na karti pride v poštev, kadar na isti skici oziroma karti
prikazujemo večje število pojavov. Za znake lahko uporabljamo različne geometrijske
like, simbole ali pa sličice. Njihova največja prednost je, da so preprosti in razumljivi.
(Brinovec, 2004)
Kartogram je po svoji strukturi podoben kartodiagramu, le da slednji kazalce prikazuje z
diagrami, kartogram pa z različnimi šrafurami, pikami ali barvami. Prednosti obeh so
podobne, pri kartogramu pa moramo paziti na pravilen izbor šrafur (da so dovolj
razvidne), barv in njihovih odtenkov ter velikost znakcev. V učbenikih in delovnih
zvezkih za geografijo so kartogrami pogost način prikazovanja izbranih pojavov,
kazalcev, saj, podobno kot kartodiagram, opozarja na območje ter kazalce znotraj tega
območja.
Številčne podatke lahko grafično prikažemo na veliko različnih načinov. Za katerega se
bo učitelj geografije pri svojih urah odločil, je odvisno predvsem od njegove subjektivne
presoje, lastnega poznavanja različnih možnih prikazov, poznavanja svojih
učencev/dijakov in njihovih sposobnosti ter učbenika, ki ga uporablja pri svojem delu.
Predvsem na nižjih stopnjah (osnovna šola) naj grafični prikazi številčnih podatkov ne bi
prevladovali, saj učenci še niso vešči dela z grafi, medtem ko lahko njihov delež naraste v
srednji šoli, vendar zopet odvisno od smeri šolanja; od gimnazijca se pričakuje bistveno
več kot od dijaka trgovske šole.
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5. PSIHOLOGIJA RAZVOJA OTROKA IN IZBRANE OBLIKE
UČENJA
5.1. PIAGETOVO POJMOVANJE INTELIGENTNOSTI
Inteligentnost po Piagetu ni neka merljiva poteza osebnosti, ampak struktura, ki se
postopno razvija in človeku omogoča prilagajanje zunanjemu svetu. Mišljenje se razvija
po stopnjah, ki so med seboj kvalitativno različne. (Marentič Požarnik, 2000)
Piaget je bil pri individualnih preizkusih (kliničnih) pozoren na celoten proces, tudi na to,
kakšne napake delajo otroci. Opazil je, da je otroška logika drugačna od logike odraslih.
Po številnih preizkusih je v razvoju mišljenja ugotovil štiri glavne stopnje (z mnogimi
podstopnjami):
 senzomotorična stopnja (od 0 do 2. leta) je obdobje sprejemanja in predelave
zaznavnih vtisov in usklajevanja fizičnih (gibalnih) aktivnosti. Otrok postopno
ugotovi, da so predmeti stalni, četudi izginejo iz njegovega vidnega polja. Otrok
še ni sposoben predstavljanja. Probleme, s katerimi se srečuje, rešuje na osnovi
praktičnega poskušanja, na primer če hoče doseči oddaljen predmet na mizi, bo
potegnil prt. Mišljenje je še pretežno neverbalno, ker se govor šele razvija;.
 stopnja predoperativnega mišljenja je obdobje predstavnega in predlogičnega
mišljenja (od 2. do 7. leta). Otroku se v tem obdobju že razvijejo predstave; oblike
notranjega predstavljanja v tej dobi se kažejo v posnemanju, simbolični igri,
domišljiji in jeziku. Hiter razvoj govora mu pomaga pri reševanju problemov, ni
pa sposoben miselnega obrata zunanje akcije (pokus s prelivanjem tekočine) –
ireverzibilnost mišljenja; v zavesti ne more obdržati spremembe dveh dimenzij
hkrati (centracija), na primer širino in višino kozarca. V mišljenju je še pretežno
egocentričen, saj presoja z lastnega stališča, ne more se postaviti v gledišče druge
osebe (težko določi desno roko nasproti stoječe osebe);
 stopnja konkretnih operacij ali konkretnologičnega mišljenja (med 7. in 12.
letom) omogoča miselno operacijo reverzibilnosti, tj. sposobnost, da v mislih
obrne neko dejavnost, zato vse pravilneje rešuje naloge v zvezi s prelivanjem
tekočine, razvrščanjem kroglic ... V mislih je sposoben obdržati dve ali več
značilnosti hkrati (na primer debelino in dolžino kroglic iz plastelina). S tem v
zvezi raste tudi sposobnost konzervacije ali ohranitve mase, prostornine, števila
(kljub spremembam v obliki, razvrstitvi ...) ter klasifikacije in razporejanja
predmetov po določeni značilnosti, na primer najprej po eni (po barvi), nato tudi
po dveh (po barvi in obliki). Tako je dana osnova za razumevanje matematičnih in
naravoslovnih pojmov ter zakonitosti. Pojmi so v tem obdobju še konkretni.
Mišljenje je vezano na konkretne predmete in pojave, ki jih zaznava ali o katerih
si je pridobil žive predstave na osnovi prejšnjih izkušenj;
 stopnja formalnih operacij ali obdobje abstraktnologičnega mišljenja se
začne razvijati od 12. leta dalje. Mišljenje ni več vezano le na predmete in
konkretne izkušnje. Mladostnik lahko razmišlja tudi o odnosih med besedami in
drugimi simboli. Razvije se zmožnost hipotetičnega mišljenja in sklepanja na
osnovi formalne logike (na primer vsi A so B; M je A, torej je M tudi B). Najprej
se ta zmožnost razvije na naravoslovnem, nato tudi na družboslovnem področju,
24

Presoja izbora in količine podatkov pri pouku geografije na različnih stopnjah šolanja

kar se kaže v vse boljšem razumevanju filozofskih, etičnih in drugih abstraktnih
pojmov, zakonitosti, ipd. Mladostnik je postopno sposoben razmišljati tudi o
svojem lastnem mišljenju (metakognicija). Pojme lahko pridobiva tudi na osnovi
definicij (po deduktivni poti), ne več le na osnovi primerov, seveda če razume
sestavine definicij. (Marentič Požarnik, 2000)
Razvoj po fazah ne poteka sunkovito in stopničasto, ampak postopno, tako da v novi
stopnji ostaja še precej ostankov stare. Med posamezniki so v tempu razvoja velike
razlike v tem, kdaj vstopijo v določeno novo fazo in kdaj dosežejo zrelost. Nekateri ljudje
nikoli ne dosežejo stopnje formalnologičnega mišljenja ali pa jo dosežejo razmeroma
pozno. Pouk niti ob koncu osnovne šole niti v srednji šoli ne bi smel v celoti postati
abstrakten, kot bi si to želeli nekateri učitelji in pisci učbenikov. Tudi odrasli se pogosto
vračajo na stopnjo konkretnega ali celo predoperativnega mišljenja. Mnogi pa stopnje
formalnologičnega mišljenja sploh ne dosežejo ali pa jo dosežejo le v okviru svojega
strokovnega področja (na primer naravoslovec bo abstraktno razmišljal o naravnih, ne pa
o družbenih pojavih in obratno). (Marentič Požarnik, 2000)
Piagetova teorija razvoja sposobnosti je imela močan vpliv na učne metode in postopke,
čeprav so njene osnovne postavke mnogi tudi kritizirali, zlasti da je zaporedje faz vedno
nespremenljivo in da se pojavljajo v točno določenem časovnem obdobju. Bistveno pa je
njegovo spoznanje, da otrokovo mišljenje ni pomanjšana kopija mišljenja odraslih, da je
med obema kvalitativna razlika. Tako tudi podatek, da ima otrok IQ 120, pomeni povsem
drugačne miselne zmožnosti, če je star 5, 10 ali pa 15 let. (Marentič Požarnik, 2000)
Piagetova spoznavna teorija je bila in ostaja ena temeljnih in najpogosteje navajanih
teorij, ki razlagajo razvoj mišljenja. Ponudila je tudi vrsto izpeljav na področju učenja in
poučevanja; jasno je na primer opozorila na razliko v mišljenju med otroki in odraslimi,
poudarila je pomen lastne aktivnosti v procesu učenja in individualnega pristopa v
poučevanju, ki v veliki meri upošteva otrokovo doseženo stopnjo spoznavnega razvoja.
(Marjanovič Umek, Zupančič, 2004)
Razvoju mišljenja seveda sledi šola v celoti z učnimi načrti za vsak predmet posebej od
tega, kdaj je otrok sposoben razumeti nove pojme do njegove lastne aktivnosti tako pri
pouku kot izven njega. Temu razvoju seveda sledi tudi učenje števil in ukvarjanje s
številčnimi podatki tudi pri pouku geografije. Razumevanje in ukvarjanje s števili v
posameznih obdobjih življenja je predstavljeno v naslednjem podpoglavju.
5.2. POJEM ŠTEVILA
Število je miselni oziroma logični konstrukt, s katerim izražamo količino prvin v neki
množici.
Razumevanje pojma števila vključuje dve osnovni miselni operaciji, in sicer razumevanje
glavnih (ena, dve, tri ...) in vrstilnih (prvi, drugi, tretji ...). Razumevanje glavnih števil se
razvojno pojavi prej kot razumevanje vrstilnih števil. (Marjanovič Umek, Zupančič,
2004)
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Za lažjo predstavo v Preglednici 2 navajam opredelitev razvojnih obdobij s pripadajočo
kronološko starostjo.
Preglednica 2: Razvojna obdobja biološke rasti.
Razvojno obdobje
Kronološka starost
Prednatalno
Od spočetja do rojstva
Obdobje dojenčka in malčka
Od rojstva do treh let
Zgodnje otroštvo
Od treh do šestih let
Srednje in pozno otroštvo
Od šestega leta do pubertete
Mladostništvo
Med začetkom pubertete in 22.–24. letom
Zgodnja odraslost
Med 22.–24. in 40.–45. letom
Srednja odraslost
Med 40.–45. in 65. letom
Pozna odraslost
Od 65. leta do starosti
Vir: Marjanovič Umek, Zupančič, 2004
5.2.1. POJEM ŠTEVILA V ZGODNJEM OTROŠTVU
Otroci na predoperativni stopnji mišljenja ne razumejo, da se število ne spremeni, če
predmete znotraj skupine razporedimo drugače. V namene preverjanja razumevanja
ohranitve števila so Piaget in njegovi sodelavci najpogosteje uporabljali nalogo ohranitve
števila. (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004)
Postopek v nalogi poteka tako, da eksperimentator otroku najprej pokaže dve enako dolgi
vrsti žetonov – v vsaki vrsti je šest žetonov. Eksperimentator jih potem, ko otrok ugotovi,
da je v obeh vrstah enako žetonov, v eni vrsti razpotegne, pri tem pa njihovo število
ostane enako. Otrok mora zdaj ponovno ugotoviti, ali je v obeh vrstah še enako število
žetonov. Otroci vse do starosti 6 oziroma 7 let večinoma odgovorijo, da je v daljši vrsti
več žetonov. Za logično razumevanje števila pa ni pomembna le ohranitev količine,
temveč tudi razumevanje odnosov dodajanja in odvzemanja. Piaget in Inhelder sta
otrokom na mizo postavila šest ali sedem modrih žetonov in škatlo, v kateri so bili rdeči
žetoni. Otroke sta prosila, naj na mizo postavijo toliko rdečih žetonov, kot je modrih.
Glede na načine reševanja miselnega problema sta opredelila štiri stopnje v razvoju
pojma števila:
1. na prvi, razvojno najnižji stopnji, so otroci na mizo dajali rdeče žetone in jih
enako prostorsko razporedili, kot so bili razporejeni modri žetoni,
2. na drugi stopnji so rdeče žetone dajali na mizo po načelu prirejanja ena – ena, k
vsakemu modremu žetonu so dodali enega rdečega, vendar so v primeru
prostorske prerazporeditve žetonov trdili, da modrih in rdečih žetonov ni več
enako,
3. na tretji stopnji so po prostorski prerazporeditvi enakega števila modrih in rdečih
žetonov te sicer prešteli, vendar so ne glede na to zatrjevali, da modrih in rdečih
žetonov ni enako število,
4. na četrti stopnji (večina otrok je bilo starih približno šest let) so razumeli
ohranjanje količine, zato so tudi razumeli, da zgolj prostorska prerazporeditev
žetonov ne spremeni njihovega števila. (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004)
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Kasneje so raziskovalci na podlagi enostavnejših nalog ugotovili, da ohranitev števila
razumejo že štiri- oziroma petletni otroci. Majhna števila (ena do štiri) lahko brez štetja
ocenijo že otroci pred prvim letom starosti. (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004)
Otrok ima že pri treh oziroma štirih letih znanja o nekaterih pomembnih načelih štetja.
Mednje sodijo:
 načelo ena proti ena: gre za uporabo enakih pristopov štetja, ko štejejo različne
nize prvin,
 načelo stalnega zaporedja: gre za uporabo le ene besede štetja za en predmet, in
sicer številke,
 načelo kardinalnosti: zadnja uporabljena beseda (številka) pri štetju pomeni
celotno število predmetov v nizu oziroma skupini,
 načelo abstrakcije: gre za razumevanje, da je moč vsak niz oziroma vsako skupino
prvin prešteti,
 načelo nepomembnosti zaporedja: gre za oceno, da je moč niz predmetov šteti v
vsakem zaporedju. (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004)
Najbolj osnovni koncept ordinalnosti (vrstilnosti) je razumevanje pojmov več ali manj. V
obdobju zgodnjega otroštva se otroci postopoma učijo reševati probleme, kot je na primer
kaj je več, 6 ali 3?
Manj uspešni so pri reševanju problemov, ki vključujejo večja števila (od pet dalje), in v
primeru, ko so razlike med števili majhne (na primer osem v primerjavi s sedem).
(Marjanovič Umek, Zupančič, 2004)
Otroci, stari od tri do pet let, naredijo pomemben prehod k razumevanju velikosti števila.
To obdobje neposredno ne vpliva na pouk geografije z vidika številčnih podatkov, vendar
sem razumevanje števil v zgodnjem otroštvu navedla zaradi njegove pomembne vloge pri
nadaljnjem razumevanju števil. Le-to predstavlja temelj pri predstavi o številih (oziroma
to obdobje je temelj za ves nadaljnji razvoj otroka, vendar sem predstavila le
razumevanje števil).
5.2.2. SREDNJE IN POZNO OTROŠTVO
V obdobju srednjega in poznega otroštva se število miselnih nalog poveča, kakor tudi
načini njihovega reševanja. Otrok na različne načine pride do rešitve problema, kar ga
vodi v stopnjo konkretnologičnega mišljenja. Naloge in načine reševanja v zadnji stopnji
razvoja mišljenja prikazuje Preglednica 3.
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Preglednica 3: Razvoj konkretnologičnih miselnih operacij.
Miselne naloge
Način reševanja
Konzervacija
Otrok problemov ne rešuje več na zaznavni, ampak na
predstavni ravni (na primer razume, da se teža plastelinaste
krogle ne spremeni, če jo zvaljamo v klobaso).
Klasifikacija
Otrok je sposoben razvrščati predmete po več dimenzijah hkrati,
na primer barvi in obliki; velikosti, barvi in številu.
Seriacija
Predmete pravilno razvrsti po velikosti, na primer valje uredi
glede na njihovo višino in obseg.
Prostorsko mišljenje
Pri orientaciji v prostoru si pomaga z zemljevidom.
Računske operacije
Šteje »le v glavi«; sešteva, odšteva, množi in deli naravna
števila; rešuje enostavne matematične probleme.
Verjetnost
Razume, da pri večkratnem metanju kovancev le-ta ne more
vedno pasti na številko.
Vir: Marjanovič Umek, Zupančič, 2004
RAZUMEVANJE MERJENJA
Merjenje je proces, pri katerem otrok primerja količino različnih stvari (na primer glede
na težo, dolžino, trajanje).
Med sedmim in osmim letom otroci razvijejo logično sposobnost merjenja. Piaget in
sodelavci so sposobnosti merjenja ocenjevali tako, da so otrokom pokazali stolp
(posnetek), sestavljen iz različno velikih kock, in jih prosili, naj na sosednji mizi (ki je
bila višja ali nižja od prve) sestavijo enako visok stolp, pri tem pa so jim dali na voljo
dovolj kock in različnih pripomočkov za merjenje (na primer vrvice in palice različnih
dolžin). Otroci pred sedmim letom starosti so višino obeh stolpov primerjali na podlagi
opazovanja, ne da bi pri tem uporabili kakršenkoli pripomoček, ali pa so pri merjenju
uporabili bodisi svoje telo bodisi predmet, ki je bil enako visok kot model. Sedem- in
osemletni otroci pa so razumeli, da za primerjanje višine obeh stolpov lahko uporabijo
tudi predmet, ki je daljši ali krajši od modela. V prvem primeru so otroci na palici ali
vrvici s prstom označili višino modela in to primerjali z višino posnetka, v drugem
primeru pa so prešteli, kolikokrat je model višji od palice ali vrvice. (Marjanovič Umek,
Zupančič, 2004)
MATEMATIČNE OPERACIJE
Med osmim in devetim letom starosti otroci razumejo osnovna načela verjetnosti.
Večina otrok, starih od sedem do osem let, zna šteti vsaj do 20, ne zna pa v mislih
seštevati ali odštevati števil do 10. Otroci v srednjem in poznem otroštvu si pri računanju
(na primer seštevanju, odštevanju, množenju, deljenju) pomagajo tako, da štejejo na
prste, da števila zaporedno dodajajo (na primer 6 + 3 ... je 7, 8, 9 ... torej 9) ali pa števila
smiselno razdelijo na manjša in računajo z njimi (na primer 5 + 6 ...je 5 + 5 je 10 + 1 ... je
11). Hitrost in natančnost računanja se močno povečata takrat, ko se otroci naučijo
poštevanko in nekatere pomembnejše seštevke na pamet. Otroci, ki si pri računanju
pogosteje pomagajo z enostavnimi računskimi pristopi (na primer štetje na prste), si tudi
hitreje zapomnijo poštevanko in pomembnejše seštevke ter so pri računanju učinkovitejši.
(Marjanovič Umek, Zupančič, 2004)
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Večina otrok, mlajših od devet let, ne razume matematičnih pravil, kot so inverzija
(enaka števila z nasprotnim predznakom se pri seštevanju izničijo), enakost ali pravila za
zapis decimalnih števil. Otroci bodo nalogo 5 + 8 – 8 = ? rešili tako, da bodo številu 5
najprej dodali, nato pa odvzeli število 8. Otroci, stari od 9 do 11 let, pravilo inverzije
sicer razumejo, vendar so šele po 11. letu sposobni to pravilo uporabiti tudi pri številih,
večjih od 10. Večina osem- in devetletnih otrok ne razume, da enačaj pomeni samo to, da
sta vrednosti na obeh straneh enačbe enaki. Prepričani so, da matematični enačaj pomeni
navodilo za izvedbo določene matematične operacije. Zato na primer menijo, da je pri
nalogi 3 + 4 + 5 = ? + 5 pravilna rešitev 12. Osem- do devetletni otroci niti ne razumejo
pravil zapisa decimalnih števil. Po analogiji s celimi števili menijo, da je decimalno
število, ki je daljše, tudi večje (osemletnik bo na primer menil, da je število 1,298 večje
od 1,57). (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004)
V tem obdobju se otrok dejavno sreča s števili in že operira z njimi. To obdobje zopet ne
predstavlja pomembne vloge za pouk geografije, saj so otroci še na razredni stopnji
šolanja, vendar predstavlja pomemben segment pri razumevanju števil.
5.2.3. MLADOSTNIŠTVO
V mladostništvu prihaja do pomembnih kakovostnih in količinskih sprememb v
spoznavnih sposobnostih posameznikov, v njihovem logičnem mišljenju, kapaciteti
obdelave informacij, v razumevanju predmetnega in socialnega okolja. Količinske
spremembe v mišljenju se odražajo v mladostnikovi naraščajoči kompetentnosti pri
reševanju intelektualnih problemov, v njegovi hitrosti in moči mišljenja, kakovostne pa
se izražajo kot spremembe v načinu mišljenja. (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004)
Način posameznikovega mišljenja se začne med enajstim in dvanajstim letom postopno
spreminjati v smeri abstraktnosti, kar pomeni prehod od konkretnih k formalnologičnim
miselnim operacijam.
Za formalnologične operacije je značilno prevladovanje logičnega nad konkretnim in
izkustvenim. Hkrati pomenijo kakovostno celovitejšo miselno sposobnost posameznika, s
katero lahko presega fizično danost in se pri sklepanju osredotoča na abstraktne in
splošne odnose med predmeti, dogodki in idejami. (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004)
Piaget razlaga razvoj formalnologičnega mišljenja v okviru dveh podstopenj:
 podstopnja A (od 11–12 do 14–15 let) – tu so mladostniki pri rabi
formalnologičnih operacij še nedosledni in negotovi; podobne miselne probleme v
nekaterih primerih rešujejo na formalni, drugič pa na konkretnologični način;
 podstopnja B (od 14–15 let dalje) – mladostniki in odrasli formalnologične
operacije uporabljajo dosledno v različnih kontekstih in pri vsebinsko različnih
nalogah; pri dokazovanju svojih trditev so sistematični, natančni in logično
prepričljivi. (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004)
V obdobju mladostništva se učenci srečajo z geografijo ter številčnimi podatki pri pouku
geografije, vendar na začetku v manjši meri. To je obdobje abstraktnega mišljenja, kar
pomeni, da učenci/dijaki razumejo stvari in si jih znajo tudi predstavljati, čeprav jih
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neposredno ne vidijo ali občutijo. Iz tega izhaja, da znajo učenci razložiti (povedati),
kako izgleda na primer Zemlja (s pomočjo slike), koliko prebivalcev ima Slovenija,
koliko je oddaljena Amerika od Evrope, čeprav še nikoli niso potovali na tej relaciji. V
kolikšni meri imajo predstavo, koliko je dva milijona prebivalcev, je odvisno od
posameznika, vendar se stopnja tovrstnega dojemanja z leti povečuje, saj s starostjo
abstraktnost še narašča. Poleg osnovnih informacij v obliki številčnih podatkov si znajo
učenci/dijaki predstavljati, kaj pomeni podatek gostota prebivalstva na km2 in ga znajo
tudi logično razložiti, interpretirati – pri tem so sistematični (sledijo logičnemu zaporedju
razlage nekega pojava, podatka).
Razvoj števil po posameznih obdobjih sem navedla zaradi lažje predstave, kdaj otrok
sploh začne razmišljati o številih ter kdaj razume, kaj neko število pomeni, kaj
predstavlja. Zgodnje, srednje in pozno otroštvo nimajo večjega vpliva na pouk geografije
tudi z vidika številčnih podatkov, saj v tem obdobju učenci še nimajo ur geografije,
razvijajo pa sposobnost predstave o številih. V mladostništvu pa pridobivajo geografsko
znanje, ki je podprto tudi s številčnimi podatki, pri čemer stopnja natančnosti, predstave
in abstraktnosti narašča (že sami znajo poiskati zahtevane podatke, jih predstaviti in
interpretirati, obenem pa razumejo, kaj ta podatek pomeni).
5.3. DEJAVNIKI OTROKOVEGA INTELEKTUALNEGA RAZVOJA
Na intelektualni razvoj otroka vplivajo štirje dejavniki, in sicer dednost oziroma biološka
zrelost, fizične izkušnje, socialna interakcija in uravnoteženost (ekvilibrum, ki ga
sestavljata asimilacija in akomodacija). Te dejavnike navaja Piaget v svoji teoriji
spoznavnega razvoja. Na vprašanja o vlogi dednosti oziroma vzgoje v razvoju mišljenja
Piaget odgovarja s t. i. »formulo« za razvoj:
razvoj = telesno dozorevanje + izkušnje iz fizičnega okolja + socialne izkušnje +
uravnoteženost. (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004)
Telesna zrelost (na primer zrelost mišičnega in živčnega sistema) je po mnenju Piageta
osnova za razvoj spoznavnih funkcij. Poleg tega pa ima dednost pomembno vlogo v
»časovnem urniku«, po katerem se v določenih časovnih obdobjih v razvoju pojavijo
nove razvojne možnosti oziroma se pri približno določeni starostni stopnji, ko to
dovoljuje dosežena zrelost, razvijejo posamezne sheme ali intelektualne operacije –
zrelost je pogoj, da ob spodbudah iz okolja otrok razvije miselne sposobnosti.
(Marjanovič Umek, Zupančič, 2004)
Otrok ob neposrednem upravljanju s predmeti, opazovanjem, poslušanjem ... pridobiva
neposredne izkušnje o predmetih – fizične izkušnje. Ob preučevanju predmetov,
ugotavljanju, kako delujejo, v kakšnem odnosu so, kako se spreminjajo, prihaja do
novega znanja oziroma logičnih izkušenj. (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004)
Socialna interakcija sama po sebi ni zadostna, saj sta za pripravo miselnih shem (tj.
vzorec vedenja), ki jih otrok razvija tokom svojega razvoja, potrebna določena zrelost in
neposredno pridobljene izkušnje. Na tak način pridobljene miselne sheme omogočijo
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asimilacijo izkušenj, ki jih posredujejo starši, vrstniki, šola in širše socialno okolje.
(Marjanovič Umek, Zupančič, 2004)
Zadnji dejavnik otrokovega intelektualnega razvoja je ekvilibrum, ki povezuje in
uravnoteži prejšnje tri dejavnike, ki omogočajo spoznavni razvoj skozi zaporedje
razvojnih stopenj. To je t. i. uravnoteženost med asimilacijo (prilagajanje novega znanja
že obstoječim miselnim strukturam) in akomodacijo (prilagajanje že obstoječih miselnih
struktur novemu znanju), na podlagi katerih se posameznik prilagojeno odziva na
dražljaje iz okolja. (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004)
Piaget v svoji teoriji spoznavnega razvoja oziroma intelektualnega razvoja ni upošteval
kulturnega okolja in učenja. Njegova teorija razlaga intelektualni razvoj v neposredni
povezavi z otrokovo zrelostjo, kar pomeni, da otrok, ko je dovolj zrel, sam razvije
miselne strukture (tj. način mišljenja, ki je značilen na določeni razvojni stopnji), učenje
pa lahko spodbudi le »pripravljenega« otroka. (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004)
Z razvojem mišljenja se povezuje intelektualni razvoj otroka. Če vse skupaj apliciram na
pouk geografije z vidika številčnih podatkov, lahko pridem do zaključka, da mora otrok
sprva doumeti pojem števila in dobiti predstavo o številih (s starostjo se ta predstava
izboljšuje v smislu, da je otrok sposoben doumeti in razumeti zahtevnejša in večja števila
– BDP/prebivalca, 6 milijard prebivalcev na Zemlji). Slednje je najlažje doseči z
dejansko (fizično) izkušnjo ali vsaj primerjavo z znano informacijo, podatkom
(primerjava z domačim okoljem ali Slovenijo). Socialna interakcija tu predstavlja stik s
šolo, sošolci, učiteljem v smislu izmenjave in podajanja znanja, novih informacij. Na
koncu intelektualni razvoj zaključi uravnoteženost med asimilacijo in akomodacijo, kar
pomeni, da na podlagi že usvojenega znanja sprejemamo nove številčne podatke ali pa
nam le-ti služijo kot vir novega znanja (iz že znanih podatkov pridemo do novega pojma,
na primer sicer BDP/prebivalca).
5.4. KLASIFIKACIJE OBLIK UČENJA
Ljudje se učimo na različne načine – vsak razvije svojo obliko in način učenja tudi v
odvisnosti od snovi, ki jo moramo predelati. Zato v nadaljevanju navajam nekaj oblik
učenja, ki so pretežno vezane na učenje številk oziroma številčnih podatkov, da bi bila
stopnja zapomnitve čim višja.
Med oblikami učenja (na primer učenje seštevanja, pesmi na pamet, kolesarjenja, vožnje
z avtomobilom, retoričnih spretnosti, učenje reševanja znanstvenih problemov ...) so
velike razlike in ne obstaja zgolj ena teorija, ki bi skušala to opredeliti. Zato je koristno
razlikovati različne oblike učenja in se vprašati, kakšni pogoji so za posamezne od njih
potrebni in kako jih lahko spodbudimo oziroma izboljšamo. (Marentič Požarnik, 2000)
Predstavila bom dve klasifikaciji oblik učenja, obe pa vključujeta učenje in spoznavanje
številk, številčnih podatkov na različnih nivojih.
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 Prva sloni na ontogenetskem razvoju in opredeljuje oblike učenja glede na to, kdaj se
pojavljajo v otrokovem življenju.
 Učenje na osnovi lastnih izkušenj. Če se otrok opeče na štedilniku, se ga izogiba,
in če je za neko dejanje nagrajen (na primer ko se mu odrasli nasmehnejo, ko
izreče določeno glasovno skupino, podobno besedi), ga ponavlja.
 Učenje z opazovanjem ali s posnemanjem: otrok prevzame/posnema mimiko,
oblike vedenja, ravnanje v socialnih situacijah (pomoč, agresivnost) na osnovi
opazovanja drugih, in sicer ne povsem zavedno.
 Spoznavno učenje je tesno prepleteno z besednim oziroma simboličnim učenjem.
 Metakognitivno učenje je učenje o učenju, je razmišljanje o svojem procesu
učenja in njegovim uravnavanjem. (Marentič Požarnik, 2000)
 Hierarhična klasifikacija oblik učenja po Gagnéju. V njej je avtor povezal spoznavno,
čustveno in spretnostno učenje:
1. učenje (psiho)motoričnih spretnosti (učenje drsanja, igranja inštrumentov ...);
2. učenje besednih informacij (učenje podatkov, dejstev: Triglav je visok 2864
metrov, Lizbona je glavno mesto Portugalske ...);
3. učenje intelektualnih spretnosti, ki se deli na:
 učenje razlikovanja (raznih predmetov na osnovi njihovih zaznavnih
značilnosti, kot so barve, oblike, velikosti ...) kot predpogoj za učenje pojmov,
 učenje konkretnih pojmov, kot so jezero, mačka ...,
 učenje abstraktnih (definiranih) pojmov, na primer harmonija, monarhija ...,
 učenje pravil, principov, zakonitosti (kot stalnih, zakonitih zvez med dvema
ali več pojmi, na primer »Lastna imena pišemo z veliko začetnico.«),
 učenje pravil višjega reda ali učenje kot reševanje problemov (problem:
»Izračunaj ploščino enakostraničnega trikotnika z dano stranico.« bo učenec
rešil ob samostojnem kombiniranju naučenih zakonitosti, kot so lastnosti
enakostraničnega trikotnika, ploščina trikotnika, Pitagorov izrek);
4. učenje spoznavnih (kognitivnih) strategij, s katerimi učenec/posameznik
uravnava in kontrolira svoje učenje in mišljenje (ugotavljanje pravilnosti
odgovora);
5. učenje stališč, ki imajo spoznavno, čustveno in akcijsko sestavino in ki določajo
izbiro akcije, na primer stališče do vseživljenjskega učenja, do moderne
umetnosti, do varstva narave. (Marentič Požarnik, 2000)
Gagné je mnenja, da različne oblike učenja v tej hierarhiji terjajo različne pogoje, ki jih je
treba izpolniti, da do učenja pride. Za psihomotorično učenje je velikega pomena
ponavljanje pa tudi stičnost in zlasti podkrepitev – povratna informacija o pravilnosti; za
učenje pojmov so pomembni dobri (pozitivni ali negativni) primeri, za učenje stališč
identifikacija z modelom ali vzornikom. (Marentič Požarnik, 2000)
Zunanje pogoje v učni situaciji je treba urediti tako, da so v skladu z notranjimi (v
učencu), da bodo omogočali optimalne učne rezultate. (Marentič Požarnik, 2000)
Do neke mere višje oblike učenja gradijo na nižjih; vendar hierarhija ni povsem dosledna.
Za učitelja je pomembno, da te oblike razlikuje in da upošteva njihove posebnosti pri
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pouku. Če se zadovolji z dobesedno obnovo nekega pravila ali definicije, ne da bi terjal
samostojno navajanje primerov ali reševanje nalog, potem spodbuja učenje na ravni
besednih informacij in ne na ravni intelektualnih spretnosti (učenje pravil in zakonitosti).
(Marentič Požarnik, 2000)
Spoznavno učenje ter učenje besednih informacija sta dve obliki učenja, ki vključujeta
učenje številk, številčnih podatkov. Za geografijo so pomembne še druge oblike učenja,
predvsem tiste na višjih stopnjah (intelektualne spretnosti, stališča), za lažje in boljše
zapomnjenje številčnih podatkov, tudi pri pouku geografije, pa sta pomembni spoznavno
učenje (v katerem obdobju pri otroku se pojavi zmožnost razumevanja in zapomnjenja
informacij) ter učenje besednih informacij (učenje podatkov). Že sam učni načrt upošteva
različne oblike učenja, držati pa se jih mora tudi učitelj v razredu. Brezsmiselno je
navajati dejstva, različne podatke, če otrok še ni na stopnji, ko bi bil sposoben to usvojiti
(na primer učencu v šestem razredu razlagati gostoto poselitve [pojem, podkrepljen s
številčnimi podatki], če tega še ni sposoben usvojiti, si zapomniti in razumeti, kaj ta
številka pomeni). Naloga učitelja geografije je med drugim tudi spodbujanje tovrstnega
učenja (zlasti pri tistih učencih/dijakih, ki v tem niso najbolj vešči), saj je pri nadaljnjem
šolanju treba marsikatero dejstvo podkrepiti s številčnim podatkom in prej ko se začnejo
ukvarjati z njimi (da jim učitelj geografije navaja številčne podatke), prej si vsak
posameznik razvije individualni sistem, na podlagi katerega se uči tudi dejstva in
podatke. In ker višje oblike učenja praviloma slonijo na nižjih, lahko svoje stališče
podkrepimo še na primer s številčnim podatkom.
5.4.1. BESEDNO UČENJE
V primerih, kot so recitiranje Prešernovega soneta O Vrba, petje preproste melodije po
notah, znanje poštevanke ... govorimo o besednem oziroma simbolnem učenju. Poleg
učenja besednih simbolov sodi v to obliko tudi učenje številskih, kemičnih in geografskih
simbolov, notnega zapisa ipd. (Marentič Požarnik, 2000)
Besedno oziroma simbolno učenje predstavlja jedro šolskega učenja na vseh stopnjah
izobraževanja. Nekateri menijo, da ga je preveč, premalo pa je učenja na podlagi
izkušenj. Kritike se pogosto navezujejo na verbalizem, tj. učenje besednega gradiva (tujih
izrazov) brez globljega razumevanja njihovega pomena. (Marentič Požarnik, 2000)
Pojavlja se tudi očitek, da učitelji učence preveč obremenjujejo z učenjem podatkov,
dejstev (na primer letnic, zemljepisnih in drugih imen) in da je količinsko takega učenja
na pamet preveč. Strokovnjaki si pri tem odgovoru niso enotni. Nekateri izmed njih
zagovarjajo sposobnost, da znajo učenci/dijaki ustrezne podatke poiskati na primer s
pomočjo knjižnih virov ali svetovnega spleta, na drugi strani pa so tisti, ki vztrajajo, da
morajo učenci za uspešno delovanje, kljub računalniški dobi, obvladovati osnovne
podatke posameznih strok. Bistvo razhajanj je v določitvi bistvenih spoznanj v
posameznem predmetu na določeni stopnji šolanja. Katera količina je še sprejemljiva in
smiselna, da učencem/dijakom in učiteljem ostane še čas za učenje globljega
razumevanja in uporabe teh podatkov, za razmišljanje, reševanje nalog in problemov?
(Marentič Požarnik, 2000)
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Z vidika psihologije obstajata dve vrsti besednega učenja:
 besedno učenje nižje ravni – gre za asociativno učenje;
 besedno učenje višje ravni ali smiselno besedno učenje – naučeno skušamo
razumeti – učimo se smisla.
Smiselno besedno učenje predstavlja hrbtenico šolskega in zunajšolskega učenja, saj
predstavlja osnovo, na kateri lahko gradimo znanje (brez te oblike učenja, na podlagi
katere se naučimo osnovnih pojmov, ne bi mogli napredovati, saj ne bi imeli postavljenih
temeljev). Čim bolj je gradivo smiselno, tem hitreje in uspešneje se ga naučimo. To
pomeni, da ga povežemo s tem, kar že vemo, saj naši možgani niso primerno
usposobljeni za zapomnjevanje izoliranih koščkov nepoznanih informacij. (Marentič
Požarnik, 2000)
Če pravkar povedano apliciram na pouk geografije z vidika številčnih podatkov, lahko
povzamem, da brezsmiselno navajanje številčnih podatkov, ki so zgolj sami sebi namen,
nima smisla, saj s tem le obremenjujemo spomin. Številčni podatek moramo vpeti v
pravilen kontekst, ga povezati s tistimi informacijami, ki so nam že znane, ga osmisliti in
si ga posledično tudi lažje zapomnimo. Ko govorimo o demografskih kazalcih neke
države, za primer poskušamo vedno navajati številčne podatke za iste države ali pa
navajamo tiste države, ki pri izbranem kazalcu najbolj izstopajo v negativnem ali
pozitivnem smislu. Če naenkrat predstavimo in navedemo preveč različnih podatkov, bo
stopnja zapomnjenja posledično nižja. Za vsak podatek, ki ga navedemo, moramo vedeti,
zakaj smo ga navedli ter kaj želimo z njim doseči.
5.4.2. BESEDNO UČENJE Z RAZUMEVANJEM
Učence/dijake je treba naučiti, da sproti osmišljajo, primerjajo in povezujejo posamezne
podatke. Ob podatku o gostoti prebivalstva v neki državi se je treba vprašati, kje so
vzroki za tako gostoto, kakšne so možne posledice in napovedi za prihodnost ipd.
(podatek o gostoti prebivalstva v razviti ali nerazviti državi ima povsem drugačen
pomen). (Marentič Požarnik, 2000)
Pogosto se pojavi ugovor, da za tako učenje (povezovanje, primerjanje ...) ni časa, ker je
preveč snovi. Količine ne moremo zmanjšati, saj znanost stalno napreduje. Učenec/dijak
pa mora najprej nekaj znati, preden lahko razmišlja, povezuje, rešuje probleme. (Marentič
Požarnik, 2000)
Največja dilema oziroma konflikt med sestavljalci učnih načrtov, pisci učbenikov,
učitelji, psihologi, didaktiki je pri vprašanju, koliko dejstev in podatkov se mora
učenec/dijak pri določenem predmetu naučiti. Mnogi strokovnjaki pritrjujejo pojmovanju,
da je treba čimveč znanja najprej nakopičiti, šele potem se lahko znanje povezuje,
osmišlja in samostojno uporabi. Če želimo doseči večjo globino in kakovost znanja, je
treba žrtvovati nekaj širine. Proces povezovanja novega z že obstoječim znanjem in
izkušnjami ter razumevanje pa morata vedno potekati vzporedno. (Marentič Požarnik,
2000)
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Smiselno besedno učenje ali učenje z razumevanjem je pomembna sestavina višjih oblik
učenja: pojmov, zakonitosti in reševanja problemov. (Marentič Požarnik, 2000)
Bistvo vsega učenja je učenje z razumevanjem, kjer tudi pouk geografije in številčni
podatki niso izjema. Zgolj navajanje dejstev, informacij, podatkov nima smisla – učitelj
jih navede, potem pa je naloga učencev/dijakov, da ta podatek osmislijo (kot že zgoraj
predstavljen primer o gostoti prebivalstva).
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6. ANALIZA UČNIH NAČRTOV ZA GEOGRAFIJO ZA OSNOVNO IN
SREDNJO ŠOLO Z VIDIKA ŠTEVILČNIH PODATKOV PRI POUKU
GEOGRAFIJE
Pri pouku geografije se neizogibno srečujemo z množico pojmov, geografskih imen in
statističnih podatkov. Geografskega inventarja, ki je brez dvoma pomembna sestavina
geografskega pouka, je za pomnjenje vedno preveč. Zato namesto faktografije raje
razvijamo sposobnost za najlažje in najhitrejše pridobivanje, uporabo in obdelavo
geografskih informacij. Posebej koristno je torej razvijati geografske sposobnosti
(spretnosti) zaradi navajanja na uporabo, analizo in sklepanje na osnovi slikovnega in
statističnega gradiva (karte, grafi, tabele, slike in fotografije). Učenci naj imajo zato pri
rednih urah čim več možnosti pogoste uporabe in utrjevanja s pomočjo omenjenega
gradiva. Učence čim bolj spodbujamo k samostojnemu, ustvarjalnemu delu tudi s
pomočjo uporabe najrazličnejše dostopne literature (referati, stenski časopisi, plakati ...).
(UN za geografijo za OŠ, 2001)
Učni načrt za geografijo za osnovno šolo predvideva uporabo številčnih podatkov na, za
učence, najbolj razumljiv način. Učitelj mora pri tem upoštevati starost učencev/dijakov,
njihove sposobnosti ter obravnavano temo, številčni podatki pa ne smejo biti sami sebi
namen – vsak podatek mora biti naveden z namenom ter interpretiran. Interpretacija je
lažja s pomočjo grafične predstavitve številčnih podatkov, zato mora učitelj geografije
navajati učence/dijake na delo z grafikoni, preglednicami in predvsem kartami.
Mesto geografije v kurikulumu osnovne šole je utemeljeno s tem, da ta predmet pomaga
mlademu človeku 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. (UN za geografijo za OŠ, 2001)
Sem spadajo tudi znanje, sposobnosti in spretnosti, povezane s številčnimi podatki.
Geografije pravzaprav ne moremo razumeti in razlagati brez določenih, izbranih
številčnih podatkov, ki nam pomagajo razumeti pojave ter razmerja v okolju. Številke
niso geografija – z njimi ne pokažemo vsega znanja geografije, saj:
 je geografsko znanje sestavni del temeljne izobrazbe, ker vsebuje vedenja o
domovini in svetu ter o varovanju okolja in smotrnem gospodarjenju z njimi;
 pri geografiji usposabljamo učence za odgovoren, angažiran in solidaren odnos do
naravnega in družbenega okolja ter za reševanje prostorskih problemov in
vzajemno sožitje med naravo in človekom (UN za geografijo za OŠ, 2001).
Številčni podatki to znanje le podkrepijo (pri interpretaciji razlik v stopnji rodnosti po
posameznih državah Evropske unije lahko navedemo vsaj države s skrajnimi
vrednostmi).
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Med splošnimi cilji geografije v osnovni šoli najdemo naslednje, ki se posredno
navezujejo na številčne podatke oziroma dejavnosti, povezane z njimi.
Učenci pri predmetu geografija:
 razvijajo sposobnost orientacije in uporabe zemljevidov;
 razvijajo sposobnost izražanja geografskega znanja v verbalni, kvantitativni in
grafični obliki z uporabo sodobne učne tehnologije (besedilo, slike, grafikoni,
tabele, diagrami);
 razvijajo sposobnost uporabe preprostih metod geografskega raziskovanja, kot so:
opazovanje, merjenje, preprosta analiza, intervju, kartiranje, uporaba statističnih
in drugih virov ter literature v učilnici in na terenu;
 razvijajo sposobnost za samostojno izobraževanje s pomočjo različnih virov
znanja: učbenikov, vaj, literature, atlasov, leksikonov, enciklopedij, interneta in
drugih računalniških programov. (UN za geografijo za OŠ, 2001)
Eden izmed etapnih učnih ciljev v 9. razredu osnovne šole je, da učenci v 9. razredu:
 se na primeru domače regije usposabljajo za uporabo preprostih metod
raziskovalnega dela in se urijo v rabi statističnih in drugih virov. (UN za
geografijo za OŠ, 2001)
Kot že omenjeno, naloga geografije ni v navajanju številk, številke dejstva le podkrepijo,
obenem pa učitelj navaja učence na aktivno delo s tovrstnimi podatki (iskanje s pomočjo
različnih virov in terenskega dela, obdelava, prikaz in interpretacija).
Opredelitev predmeta geografija v osnovni in srednji šoli se ne razlikuje zelo veliko – v
srednji šoli gre za predmet na nekoliko višji ravni, saj je več dela in razmišljanja na strani
dijakov kot v osnovni šoli:
 splošne učne cilje dosegamo s smotrnim in aktualnim izbiranjem vsebin, s
sodobnimi didaktičnimi oblikami in metodami, s pestrim izborom učnih
pripomočkov in medijev ter s čim pogostejšim neposrednim opazovanjem
geografskih procesov in pojavov v okolju, kjer nastajajo. Zlasti pouku na terenu
posvečamo veliko pozornost, ker s tem omogočamo doživljajsko učinkovitejši
pouk. (UN za geografijo za SŠ, 2001)
Med splošnimi cilji geografije v srednji šoli najdemo naslednje, ki se posredno
navezujejo na številčne podatke oziroma dejavnosti, povezane z njimi.
Dijaki:
 pridobivajo in razvijajo sposobnosti neposrednega in posrednega geografskega
opazovanja naravnih in družbenih dejavnikov, pojavov in procesov v pokrajini;
 usposabljajo se za samostojno uporabo geografskih virov in literature (atlasi,
karte, statistično gradivo ter grafični prikazi, slikovno gradivo, potopisi, članki);
 usposabljajo se za preučevanje in raziskovanje domače pokrajine, kar pripomore k
zanimanju zanjo, njenemu razumevanju in pozitivnemu odnosu do nje. Razvijajo
sposobnosti za odločanje o njenem razvoju;
 pridobivajo sposobnost vrednotenja geografskih podatkov, dejavnikov, pojavov in
procesov v različnih časovnih obdobjih. (UN za geografijo za SŠ, 2001)
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V srednji šoli je večji poudarek na terenskem delu ter zbiranju številčnih podatkov s to
metodo dela. Terensko delo obenem prispeva k višji stopnji učinkovitosti dijakov (kakor
tudi učencev), saj sami delajo na terenu, ga opazujejo, raziskujejo in pridobivajo različne
podatke, med drugim tudi številčne. Nato sledi obdelava teh podatkov, predstavitev in
interpretacija. Učenci/dijaki si z lastno aktivnostjo zagotovijo višjo stopnjo zapomnjenja.
V učnem načrtu za geografijo za osnovno šolo se med operativnimi vzgojnoizobraževalnimi cilji pojavijo številčni podatki samo enkrat, in sicer v šestem razredu pri
temi Zemlja kot celota (Preglednica 4).
Preglednica 4: Vzgojno-izobraževalni cilj v šestem razredu ki vključuje številčne
podatke.
Vzgojno-izobraževalni cilji Geografski pojmi in imena
Povezave
in dejavnosti
Zemlja kot celota
Učenec:
Iz
ustreznega
grafičnega 70 % : 30 %
MA
prikaza ugotovi, kolikšen del
zemeljske površine je pokrit z
vodo in kopnim.
Vir: UN za geografijo za OŠ, 2001
V učnem načrtu za geografijo za srednjo šolo pa se številčni podatki sploh ne pojavijo.
Samo enkratna ponovitev številčnih podatkov v učnem načrtu za geografijo za osnovno
šolo in nobena v učnem načrtu za geografijo za srednjo šolo pričajo o dejstvu, da so
številčni podatki zelo spremenljivi in jih zato učni načrti ne vsebujejo. Vzgojnoizobraževalni cilji in dejavnosti so zastavljeni na način, pri katerem morajo učenci/dijaki
določeno snov opisati, razložiti, primerjati ... pri tem pa na učiteljevo pobudo uporabljajo
številčne podatke (ki jih učni načrt eksplicitno ne zahteva od učencev/dijakov). Tu se
pokaže učiteljevo znanje ali celo obvladanje številk (številčnih podatkov) – tistim, ki
tovrstni podatki »ležijo«, jih bodo zahtevali tudi od učencev/dijakov, tistim, ki pa to ne
»leži«, tega na bodo zahtevali v preveliki meri. In zopet se zastavi vprašanje – kolikšna je
prava mera?
V nadaljevanju navajam izključno tiste operativne in etapne učne cilje, ki so vezani na
številčne podatke ali dejavnosti, povezane s številčnimi podatki (prikazani so le nekateri
kot tipični primeri).
Učna načrta za geografijo za osnovno in srednjo šolo operirata s številčnimi podatki in
njihovimi prikazi na sledeč način (Preglednici 5 in 6).
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Preglednica 5: Vzgojno-izobraževalni cilji v osnovni šoli, ki operirajo s številčnimi
podatki.
Vzgojno-izobraževalni cilji in Geografski pojmi in imena
Razred
dejavnosti
Učenec:
S pomočjo klimograma razloži Klimogram, sredozemsko
7.
sredozemsko podnebje
(mediteransko) podnebje
Primerja količino in razporeditev Sahel, vadi
8.
padavin z rastlinskimi pasovi
Opiše
sestavo
prebivalstva Indijanci, črnci
8.
Severne Amerike, prednosti in
slabosti večnacionalne skupnosti
S pomočjo karte in klimograma
9.
opiše značilnosti reliefa in
podnebja v predalpskem svetu in
ju primerja z alpskim oziroma s
tistim v domači pokrajini
Vir: UN za geografijo za OŠ, 2001
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Preglednica 6: Vzgojno-izobraževalni cilji v srednji šoli, ki operirajo
podatki.
Vzgojno-izobraževalni cilji in Geografski pojmi in imena
dejavnosti
Dijak:
S pomočjo tematskih kart,
statističnih
in
grafičnih
pokazateljev
ovrednoti
gospodarsko
usmerjenost
in
razvitost izbranih držav Azije v
svetovnem merilu
S
pomočjo
ustreznih Dead line
klimogramov in tematske karte
ugotovi količino in razporeditev
padavin in temperature prek leta v
posameznih območjih Severne
Amerike ter sklepa na podnebni
tip
Ob karti in grafičnih prikazih Visoka tehnologija, Cambridge
analizira značilnosti razvoja in fenomen
transformacije industrije v Veliki
Britaniji
Ob analizi klimogramov opredeli Celinsko, subpanonsko,
in locira na karti značilne tipe submediteransko, alpsko (gorsko),
podnebja in rastlinstva v Sloveniji prehodno
S pomočjo karte padavin in Celinski, submediteranski
temperatur primerja tipe podnebja padavinski režim
v Sloveniji med seboj
Primerja
starostno
piramido
prebivalcev Slovenije in sosednjih
držav
Vir: UN za geografijo za SŠ, 2001

s številčnimi
Letnik

Regionalna
geografija
sveta

RG sveta

RG Evrope

RG Slovenije

RG Slovenije

RG Slovenije

Iz Preglednic 5 in 6 je razvidno, da učni načrt od učencev/dijakov eksplicitno ne zahteva
znanja številčnih podatkov, vendar lahko razlago določenega pojava ali primerjavo
podkrepijo z omenjenimi podatki.
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7. ŠTEVILČNI PODATKI PRI POUKU GEOGRAFIJE
V učbenikih za geografijo na višjih stopnjah (predvsem srednja šola) praktično ni
poglavja, v katerem se ne bi pojavili številčni podatki v različnih oblikah. Tudi kjer gre
za kvalitativen pristop k snovi, se ne moremo izogniti številkam. Zato je zelo pomembno,
da učenci/dijaki razumejo, kaj jim te številke prikazujejo oziroma kakšen pomen imajo
(na primer milijoni ljudi, deleži, prebivalci na km2 ...). Poleg tega karte in grafi
predstavljajo pomemben del pri geografskem preučevanju. Ker se veliko pojavljajo v
učbenikih in delovnih zvezkih, jih morajo učenci/dijaki znati »brati« in interpretirati. Če
pa gre za podatke, ki so jih sami pridobili na primer s terenskim delom, jih morajo najprej
analizirati, nepravilne zanemariti, izdelati prikaz le-teh in jih na koncu tudi interpretirati.
Seveda pa morajo imeti učenci/dijaki matematične osnove, da lahko vse to razumejo in
usvojijo. Zato je zelo pomembno znanje matematike. (Roberts, 2003b)
Učenci/dijaki pri pouku geografije potrebujejo predstavo o številčnih podatkih, da lahko
analizirajo in interpretirajo geografske pojave, ravno tako pa jih je treba usposobiti za
razumevanje tovrstnih podatkov. To je sicer naloga matematike, vendar se učitelji
geografije večkrat srečajo z učencem/dijakom, ki nima izostrene predstave o tem, kako
naj si določene podatke predstavlja ali razlaga ter kako naj podatek komentira (ne glede
na to ali je podatek podan v učbeniku ali pa ga je učenec/dijak pridobil na terenu). Naloga
geografije ni samo v dejstvu, da zna interpretirati že dobljene podatke, ampak da zna te
podatke tudi pridobiti in jih prikazati na način, ki bo dostopen vsem. Glavni namen
geografije ni usposobiti učenca/dijaka, da obvlada različne načine predstavitve številčnih
podatkov, je pa zaželjeno, če je tovrstne spretnosti usvojil. (Brooks, 2005)
Le majhen delež podatkov, ki so v uporabi v razredu, učenci/dijaki sami zberejo na
terenu. Razlogi za to so praktične narave (preveč vloženega časa za »nabiranje«
podatkov, medtem ko imajo učitelji že v osnovi premalo ur za obdelavo vse predvidene
snovi), obenem pa niso vse teme takega značaja, da bi učenci/dijaki sami zbirali podatke.
Iz tega sledi, da je večina podatkov, ki so v uporabi pri pouku geografije, sekundarnega
izvora. Vendar to ne bi smela biti ovira pri raziskovanju v razredu, saj je na voljo veliko
raznolikih podatkov, ki jih lahko uporabijo za raziskovanje (zbiranje, obdelava, grafični
prikaz, analiza in interpretacija).
Pri raziskovalnem delu naj bi učitelji naredili predhoden pregled in izbiro virov podatkov
ter izbiro samih podatkov. Seveda učenci med vsemi temi kasneje izbirajo sami. Izbiro
virov ter vrst podatkov naj bi vodili naslednji kriteriji:
 podatki morajo biti zanimivi;
 podatki naj bodo učencem dostopni in naj bodo prilagojeni njihovi stopnji znanja
ter spretnosti;
 izbrani podatki naj bodo osnovni, brez analiz in primerjav, tako da se učencem
omogoči možnost, da sami osmislijo podatke, raziščejo njihov pomen ter
vrednost;
 podatki morajo vsebovati take geografske informacije, ki jih bodo učenci/dijaki
zlahka našli izven razreda, kot na primer časopisni članki, vremenske napovedi ...
(Roberts, 2003a)
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Geografija ni orodje, s katerim se lahko izobražujemo v različnih načinih prikazovanja
številčnih podatkov, saj ta pristop spodkopava položaj in vrednost, ki ju geografija že
ima. Kljub temu pa naj bi geograf poznal različne načine, kako predstaviti številčne
podatke na najbolj nazoren način za potrebe interpretacije. (Brooks, 2005)
Geografski učbeniki vsebujejo številčne podatke, ki so prikazani na različne načine: v
obliki kart, slik, statistik, ali pa gre za izrezke iz časopisnih člankov ali brošur. Tovrstne
prikaze lahko učenci/dijaki sami analizirajo oziroma interpretirajo, zato je priporočljivo,
če v učbenikih avtorji podajo zgolj podatke in ne tudi lastne interpretacije le-teh, saj s tem
manjšajo možnosti učencev/dijakov za lastno razmišlanje in interpretiranje.
K pomanjkljivostim številčnih podatkov v geografskih učbenikih lahko štejemo tudi
dejstvo, da ti učbeniki vključujejo zgolj pomembne številčne podatke – nepomembnih
številčnih podatkov praktično ni. Vendar, če zahtevamo ali pričakujemo od
učencev/dijakov, da znajo ločiti pomembne številčne podatke od nepomembnih, bi jim to
morali tudi omogočiti – na primer s pomočjo knjižnice (statistični letopisi) ali interneta.
V nadaljevanju pa lahko učitelji vključijo podatke različne pomembnosti, učenci/dijaki pa
jih morajo nato ločiti. Za vajo si lahko pomagajo s slikami (kot uredniki pri časopisu): na
razpolago imajo 40 slik poplav v Mozambiku, izmed katerih jih morajo izbrati samo
osem. Naloga učitelja je dati učencem/dijakom zmožnost ločevanja med pomembnimi,
manj pomembnimi in nepomembnimi podatki, če hočemo, da bodo razvili sposobnost
ukvarjanja s podatki v celoti. Samo na podlagi tega se lahko zavedajo, na kakšen način se
ustvarja geografsko znanje. (Roberts, 2003a)
Ukvarjanje s podatki in razvoj spretnosti, ki so povezane s številčnimi podatki
(prikazovanje le-teh na različne načine), je pomemben vidik pouka geografije, skozi
katerega se učenci/dijaki usposabljajo za razumevanje številčnih podatkov. Številčni
podatki dobijo nek pomen šele, ko jih primerjamo med sabo. Pomembno pri pouku
geografije je, da učitelj navaja učence/dijake k uporabi številčnih podatkov, pri čemer
morajo biti učenci/dijaki sami aktivni. Učiteljeva naloga je, da vzbudi v učencih/dijakih
čut za številčne podatke, da znajo ločevati med pomembnimi in manj pomembnimi
številčnimi podatki, da jih znajo postaviti v pravilen kontekst, analizirati, grafično
prikazati na najbolj relevanten način ter interpretirati. Učenci/dijaki morajo dobiti
»občutek« za številčne podatke. Učiteljeva naloga je, da učencem/dijakom razloži, zakaj
je pomembno, da se ukvarjajo s številčnimi podatki (ločevanje glede na pomembnost,
različni načini prikaza, interpretacija, dodatna informacija o proučevanih dejstvih) ter
kako lahko različni oziroma napačni izračuni pripeljejo do napačnih razlag in
interpretacij rezultatov. (Brooks, 2005)
V nadaljevanju so predstavljeni različni pogledi na tiste dele matematike, ki pridejo v
poštev za pouk geografije. Prikazani so načini, s pomočjo katerih učitelji razvijajo
razumevanje matematike za potrebe geografije (geografije v šoli). (Roberts, 2003b)
Učitelj geografije bi moral biti seznanjen tudi z učnim načrtom matematike oziroma vsaj
s tistim njenim delom (Preglednica 7), ki se nanaša na vsebine, ki pridejo v poštev pri
pouku geografije. Vse to z razlogom, da ne bi prehitro razlagal določene snovi, povezane
s številčnimi podatki, ki je učenci/dijaki še niso obravnavali (na primer učitelj geografije
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naj ne bi zahteval od učencev znanja računanja z decimalnimi števili, dokler jih niso
obravnavali pri pouku matematike).
Preglednica 7: Učni načrt za matematiko za osnovno šolo.
razred
števila
5. razred 8-letke (6. razred 9-letke)
velika števila (od milijon naprej) – števila
do 1000 že v 1. razredu
7. razred 9-letke
relativna števila
decimalna števila
prikaz podatkov v preglednicah in
interpretacija
grafi
8. razred 9-letke
realna števila
9. razred 9-letke
obdelava podatkov in izračun mer srednjih
vrednosti
Vir: Katalog znanj za matematiko, 2006
Katera števila ponavadi delajo probleme učencem/dijakom:
 zelo velika števila (23.579.647),
 zelo majhna števila ali decimalni zapisi (2,400007),
 enote, ki jim niso najbolj znane (27 ton na hektar),
 sestavljena števila – sestavljena so iz dveh skupin številk (98 preb. na km2).
(Brooks, 2005)
7.1. ŠTIRJE VIDIKI MATEMATIKE IN NJIHOV POMEN ZA GEOGRAFIJO
7.1.1. ŠTEVILKE
Na razredni stopnji šolanja učenci spoznajo različna števila, tudi negativna, decimalna,
razumejo deleže. Učitelji jim za boljšo in lažjo predstavo števila prikazujejo z dolgimi
palicami, merskimi lestvicami, da spoznajo in začutijo razmerja med različnimi števili.
Učitelj geografije si lahko pomaga na podoben način. (Roberts, 2003b)
Na predmetni stopnji učenci spoznajo višja števila, naučijo se jih meriti in tudi prebrati,
kar je v grafičnem zapisu. Razumejo tudi negativna števila, kot so na primer temperature
v 0C ali globina morja. Učenci težje razumejo zelo velika ali zelo majhna števila, še
posebej, če le-ta vsebujejo decimalke, ravno tako so sestavljena števila (to so števila, ki
so sestavljena iz dveh skupin številk, na primer gostota prebivalcev na km2) težje
razumljiva v primerjavi z nesestavljenimi števili (na primer dolžina reke). (Roberts,
2003b)
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7.1.2. PODATKOVNI CIKEL
Zbiranje, analiza in predstavitev številčnih podatkov so glavne aktivnosti pri pridobivanju
(povpraševanju) podatkov pri pouku geografije. (Brooks, 2005)
V tem ciklu (Slika 8) se povežeta dve stroki – geografija in matematika. Matematiki
poudarjajo to, kar je v geografskem raziskovanju zelo pomembno: podatek naj ne bi bil le
tisto, kar se naučimo in vemo ter je velikokrat samo sebi namen, pač pa je potrebno s
podatki znati upravljati v pomembnih, namernih in uporabnih situacijah ter iz njih
sklepati tudi o drugih podobnih primerih. Razveseljujoče je, da je prav geografija veda, ki
nudi možnost uporabe podatkov v konkretnih situacijah in da matematiki ter geografi
med seboj veliko sodelujejo. Tako je prav geografski oddelek tisti, ki lahko nudi
primerne kontekste oziroma situacije, v katerih lahko kakovostno interpretiramo različne
podatke. (Brooks, 2005)
Čeprav je cikel v osnovi namenjen matematiki, ga lahko geografija aplicira na svojo
stroko. (Brooks, 2005)
Geografija bi lahko predlagala zvezo oziroma neko soodvisnost za podatkovni cikel.
Matematika bi lahko podpirala geografijo s pomočjo nasvetov (v obliki napotkov za
obdelavo podatkov), kako naj učitelji geografije razvijajo (z)možnosti učencev/dijakov da
uporabijo znanje, ki so ga pridobili pri pouku matematike. Tu pa se postavi vprašanje, ali
je tak način dela primeren – z izpostavljanjem le enega dela cikla se zanemari ostale,
smisel podatkovnega cikla pa je ciklična pot do rešitve oziroma odgovorov. Tako
geografija kot matematika bistveno prispevata k vsaki izmed štirih delov podatkovnega
cikla: zbiranje podatkov vključuje matematično odločitev ter geografske spretnosti (na
primer terensko delo); predstavitev in interpretacija podatkov vključuje geografsko
presojo (na primer glede na pomembnost podatkov) in matematične spretnosti. Ure
matematike in geografije omogočajo učencem/dijakom različne poglede na podatkovni
cikel, obenem pa razvijajo različne, vendar dopolnilne spretnosti. (Brooks, 2005)
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Slika 8: Podatkovni cikel.

Opredelitev problema

Interpretacija in
razlaga podatkov

Zbiranje podatkov iz
različnih virov

Obdelava in predstavitev
podatkov

Vir: Roberts, 2003b, str. 95

Pri učiteljih geografije se pojavljajo naslednja vprašanja v zvezi s podatkovnim ciklom:
 pod kakšnimi pogoji je problem lahko opredeljen;
 kateri podatki so primerni za zbiranje;
 kateri so primerni postopki za obdelavo in predstavitev podatkov;
 na kakšen način lahko podatke interpretiramo;
 do kakšnih rezultatov lahko pridemo;
 kako lahko rezultat ovrednotimo?
Na ta vprašanja lahko poleg učitelja odgovarjajo tudi dijaki na višjih stopnjah šolanja.
(Brooks, 2005)
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Štirje vidiki obravnave številčnih podatkov pri matematiki (Roberts, 2003b):
 izpeljati vsak del podatkovnega cikla z namenom rešiti problem:
1. opredelitev problema – oblikovanje vprašanj za potrebe raziskave in razmislek o tem,
kaj lahko iz njih potegnemo – katere statistične analize bomo potrebovali.
2. zbrati podatke iz različnih virov (primarni in sekundarni) vključno z raziskavami in
pregledi.
3. predelava in predstavitev podatkov – »surove« (neobdelane) podatke pretvoriti v
uporabne informacije, ki omogočajo vpogled v notranjost problema.
4. interpretacija podatkov – odgovoriti na ključna vprašanja s pomočjo rezultatov,
pridobljenih na podlagi podatkov.
 določiti, katere dodatne informacije so potrebne, da lahko sledimo glavnim
smernicam raziskave.
 izbira in organizacija primernih številčnih podatkov in sredstev ter spretnosti za
rešitev določenega problema.
 oceniti napredek: pregledati in pretehtati možne rešitve.
1. Opredelitev problema (Specifying the problem)
To je odločilen korak podatkovnega cikla, saj natančna opredelitev problema vodi v izbor
podatkov, tip računskih operacij, ki bodo potrebne ter veljavnost dobljenih rezultatov. Pri
tej prvi fazi je bistveno, da podatke zbiramo za to, da nam bodo posredovali neko novo
znanje oziroma izsledke o temi, ki jo proučujemo, ne pa da bodo podatki le sami sebi
namen. Narava teme, ki jo raziskujemo, mora vplivati na izbiro podatkov, ki jih bomo
uporabili (če se odpravimo na teren v sklopu fizične geografije, moramo tudi zbirati
podatke s tega področja in ne družbenega).
2. Zbiranje podatkov z različnih virov (Collect data from a variety of sources)
Geografi zbirajo podatke z različnih virov – velikokrat je to terensko delo. Če pa do
določenih podatkov ne morejo priti po tej metodi dela, se poslužujejo že zbranih
podatkov – različne publikacije in svetovni splet. Pri slednjem je veliko nevarnosti, da
podatki niso reprezentativni in so lahko celo napačni, zato je potrebno, preden se ti
podatki uporabijo, preveriti njihovo pravilnost in ustreznost (ali služijo svojemu namenu).
Za kakšen tip ali obliko podatka se bomo odločili, je odvisno od problema, ki ga
proučujemo. Preveč podatkov lahko naredi analizo in interpretacijo bolj težavno, če jih je
premalo, lahko to vodi v nezanesljive zaključke. Vprašanja, ki se največkrat pojavljajo v
tej fazi:
 koliko podatkov potrebujemo za odgovor na zastavljeno vprašanje;
 ali so podatki, ki jih potrebujemo, takoj na razpolago? Če ne, ali obstajajo
primerna nadomestila (na primer če informacije o dohodku niso dosegljive, ali so
socio-ekonomski podatki primerno nadomestilo)? Kakšne razlike to povzroči naši
analizi;
 ali obstaja možnost, da sami zberemo podatke na terenu?
3. Obdelava in predstavitev podatkov (Processing and representing data)
Ta faza je pomembna za identifikacijo geografskih vzorcev in trendov. Za geografa imajo
karte, grafi in preglednice pomembno vlogo pri predstavitvi podatkov in nadaljnji analizi
prostorskih vzorcev. Še vedno pa se postavlja vprašanje, kako nam obdelava in
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predstavitev podatkov omogočata da razumemo, kaj dobljeni podatki pravzaprav
pomenijo.
Danes je uporaba računalnika in obvladanje določenih programov že skoraj nujno znanje
– računalnik nam po eni strani olajša delo in nam prihrani vsaj nekaj časa, po drugi strani
pa, če nismo najbolj vešči uporabe izbranih programov, nam veliko časa tudi vzame.
Kljub temu njegova uporaba močno narašča oziroma narašča uporaba informacijske
tehnologije (ICT). Tudi pri pouku geografije si lahko veliko pomagamo z računalnikom.
Pomaga nam da se odločimo, na kakšen način bomo predstavili podatke, ki smo jih
zbrali. Podatke preprosto vnesemo v program in izberemo najbolj primeren način
njihovega prikazovanja. Učenci/dijaki se na ta način seznanijo s postopki izdelave
različnih grafičnih prikazov, razumejo njihov pomen in vlogo ter pretehtajo in kritično
ovrednotijo različne možnosti prikazovanja podatkov.
4. Interpretacija in razlaga podatkov
To je zadnji korak v podatkovnem ciklu, kjer učenci/dijaki interpretirajo in komentirajo
dobljene rezultate. Učitelj lahko na tej stopnji spremlja znanje učencev/dijakov, ki so ga
le-ti pridobili pri pouku in ga aplicirajo na podatke, ki so jih sami pridobili. Tu se vidi, ali
so učenci/dijaki pridobili ustrezne podatke, s katerimi lahko odgovorijo na začetno
vprašanje oziroma problem (gre za vrednotenje dobljenih podatkov ter izločitev
neprimernih). Pomembno je navesti tudi tista mesta, ki niso podprta s podatki,
pridobljenimi na terenu, ampak gre le za predvidevanja in domneve.
7.1.3. UPORABA KART IN GRAFOV
Ena izmed značilnosti geografije je njena povezanost oziroma odnos s kartami. Le-te
pomagajo učencem/dijakom razumeti pomembnost številčnih podatkov in prepoznati
prostorske vzorce znotraj razporeditve podatkov. Kot pri grafih, je tudi pri kartah
pomembno, da izberemo najbolj primeren način prikazovanja izbranih vzorcev. Vse to
omogoča geografski informacijski sistem (GIS) – le-ta omogoča izdelavo kart. Karte
omogočajo (usposabljajo) učencem/dijakom, da znajo interpretirati podatke, ki jih
prikazujejo ter da jim postanejo stvari (na primer prostorski vzorci) bolj jasne. (Brooks,
2005)
Tretji korak podatkovnega cikla predvideva obdelavo in predstavitev podatkov, slednjo v
obliki grafov. Pomembno je, da učitelj geografije ve, katere tipe grafov učenci/dijaki
poznajo iz matematike, kaj znajo iz njih razbrati ter kdaj (na kateri stopnji oziroma v
katerem razredu) se jih učijo. Vse to lahko izve na podlagi pogovora s kolegi matematiki
ali po vpogledu v učni načrt za matematiko. Večino grafov, ki so v uporabi v geografiji,
učenci/dijaki spoznajo pri matematiki. Zopet je odvisno od leta šolanja, kdaj se naučijo
risati na primer tortični graf (pie chart) ali linijskega in ga tudi znajo interpretirati.
(Roberts, 2003b)
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7.1.4. DEJAVNOSTI, POVEZANE
MATEMATIČNI KONCEPTI)

S

ŠTEVILČNIMI

PODATKI

(RAZLIČNI

Pri geografskem povpraševanju je pomembno, da uporaba številk poveča razumevanje
geografije, hkrati pa prispeva k usposabljanju za razumevanje številčnih podatkov ter
sami predstavi o številkah. Naslednje aktivnosti to razumevanje in predstavo še
podkrepijo.
Povezava številk z učenčevimi/dijakovimi izkušnjami
Učitelj geografije mora številke vedno predstavljati kot realno, stvarno entiteto, saj nima
pomena razlagati učencem/dijakom o hektarih, BDP-ju, smrtnosti, če nimajo predstave,
kaj v življenju te vrednosti pravzaprav predstavljajo. Naivno je verjeti, da če imajo pred
sabo pisano definicijo, da tudi dejansko vedo, kaj številka oziroma vrednost pomeni. Da
bi številke, vrednosti dobile pomen v življenju učenca/dijaka, jih je potrebno aplicirati na
njihovo že obstoječe znanje, izkušnje ter okolje (gre za t. i. egocentričnost). Primer:
število prebivalcev neke države ali celine lahko povežemo s številom prebivalcev v
razredu (v katerem učenci/dijaki so) ali državi, v kateri živimo (Severna Amerika ne
more imeti samo 9 milijonov prebivalcev, če jih ima Slovenija 2 milijona) ali kakšnim
večjim nogometnim stadionom. Razdalje so lahko pojasnjene zopet na podlagi domačega
okolja (koliko km je od domačega kraja do Ljubljane; koliko km je od Kopra do Murske
Sobote) ali v obliki časa (koliko časa potrebujemo z avtom od Kopra do Murske Sobote),
lahko pa velikost posameznih držav primerjamo z velikostjo Slovenije (Severna Amerika
je več kot 400-krat večja od Slovenije in če vedo, da je Slovenija velika približno 20.000
km2, bodo hitro dobili predstavo o velikosti Severne Amerike). Staro znanje apliciramo
na novega (od znanega k neznanemu). (Roberts, 2003b)
Poprečno, obče, javno znanje (common knowledge)
Da bi številke postale bolj razumljive, mora učitelj vedeti, kaj učenci/dijaki že vedo o
številkah, na kakšen način jih razumejo, vse to z namenom, da bo lahko uporabljal
primere, ki učencem/dijakom nekaj pomenijo. (Roberts, 2003b)
Inteligentne domneve (intelligent guesswork)
To je aktivnost, ki je narejena z namenom, da poveča željo po znanju (»a need to know«).
Pri tej aktivnosti učenci/dijaki razpravljajo o domnevah, ki so povezane s statističnimi
informacijami, še preden jim učitelj dejansko posreduje informacije v celoti. Veliko
učencev/dijakov ima v zavesti različne poglede na pojave ali dogajanja v zvezi z
geografijo na podlagi lastnih izkušenj, po pripovedovanju drugih ljudi, iz različnih
medijev in na podlagi njihove splošne razgledanosti. Veliko različnih tem se lahko
obravnava na ta način (morda za uvodno motivacijo ali pa le kot del ure):
 prebivalstvo (življenjska doba, število prebivalcev države, gostota poselitve,
migracijski saldo),
 turizem (najbolj obiskana turistična znamenitost v Sloveniji, Evropi, na svetu ...,
največkrat obiskane države Evropske Unije, izvorne države obiskovalcev
Slovenije),
 podnebje (najvišje in najnižje temperature določenih območij, poskus določitve
države, kateri pripada klimogram),
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poraba vode (koliko vode porabijo gospodinjstva),
poraba energije (kolikšne deleže energije dajo različni viri).

Seveda lahko to obliko dela uporabimo le pri tistih temah, kjer je velika verjetnost, da
bodo učenci/dijaki podali razumljivo oceno. Učenci/dijaki lahko na podlagi domnev
ugotovijo, kam Slovenci največkrat potujemo na počitnice, manj verjetno pa je, da bodo
ugotovili gostoto poselitve v Indiji.
Primer:
Postopek: Učencem/dijakom predstavimo potek dela. Vsak dobi svoj list s preglednico,
kjer določeni podatki manjkajo (napisane so države, manjkajo pa podatki o življenjski
dobi). Vsak učitelj mora imeti jasno mnenje in odnos do informacij, ki ustvarjajo,
sprožijo ali predstavijo nek problem in ki spodbujajo radovednost med učenci (če tega ni,
učitelj ne more izvajati te naloge).
Učenci/dijaki delajo individualno ali v parih in domnevajo o zahtevanih številčnih
podatkih. Njihov izbor je velikokrat narejen na podlagi domnev, ki ni nujno, da so
pravilne. Vendar nadaljna razlaga vodi v razgovor o tem, kaj določen številčni podatek za
izbrano državo pomeni, kako si ga lahko razlagamo ter kaj vse skriva. Seveda morajo za
čisti začetek učenci/dijaki vedeti, kje se posamezne države nahajajo, saj lahko že na
podlagi njihove lokacije vsaj približno ugotovijo, na katerem mestu na lestvici se bo
nahajala.
Naloga: V tabeli so predstavljeni podatki o življenjski dobi za leto 2007 za naslednjih 15
držav: Afganistan, Andora, Bangladeš, Brazilija, Indija, Irak, Japonska, Jordanija, Kuvajt,
Mehika, Peru, Rusija, Velika Britanija, ZDA, Zambija. Za vsako državo v preglednici
oceni povprečno življenjsko dobo ob rojstvu in jo vpiši v drugi stolpec (Učenci/dijaki naj
poskusijo ugotoviti, kateri podatki veljajo za katero od naštetih držav, poleg tega naj svoj
odgovor utemeljijo.).
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Preglednica 8: Primer preglednice, kamor učenci/dijaki vpisujejo svoje domneve.
država
povprečna življenjska doba
Afganistan
Andora
Brazilija
Indija
Irak
Japonska
Jordanija
Kuvajt
Mehika
Peru
Rusija
Slovenija
Velika Britanija
ZDA
Zambija
Vir: Roberts, 2003b
Preglednica 9: Pravilni odgovori za vajo z domnevami (za zgornjo nalogo).
država
povprečna življenjska doba
Afganistan
43,7
Andora
83,5
Brazilija
72,2
Indija
68,6
Irak
69,3
Japonska
82,1
Jordanija
78,5
Kuvajt
77,4
Mehika
75,6
Peru
70,1
Rusija
65,8
Slovenija
76,5
Velika Britanija
78,7
ZDA
78
Zambija
38,4
Vir: Roberts, 2003b, CIA Factbook, 2007
Inteligentne domneve so koristna aktivnost pri pouku geografije iz več razlogov:
1. dober način motivacije: učenci/dijaki razvijejo željo po informacijah;
2. diskusija učenčevih/dijakovih domnev pokaže sliko o njihovem geografskem
razmišljanju;
3. učenci/dijaki so motivirani in kažejo željo po razlagi informacij;
4. to pripelje do pozornosti za posamezne informacije, kar posledično pomeni, da si jo
lažje zapomnimo. (Roberts, 2003b)
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Ta način dela pripelje do željenih rezultatov samo, če je postavljen v pravilen kontekst, se
pravi, da na primer služi kot uvodna motivacija v tisto uro, ko se bo obravnavalo
omenjeno temo. Priporočljivo se je osredotočiti na tiste države, ki najbolj izstopajo
(imajo najnižjo ali najvišjo življenjsko dobo). Razmišljanje, ki spremlja to obliko dela,
nam lahko veliko pokaže o razumevanju učence/dijaka na določeno temo.
Lahko jo prilagodimo različnim temam.
Best and worst (najboljši in najslabši)
Katere države so najboljše in katere najslabše za življenje? Učenci/dijaki se na podlagi
številčnih podatkov odločijo, v kateri državi (ali mestu ...) bi najraje živeli (in kje sploh
ne bi radi živeli) in to seveda utemeljijo.
Aktivnost lahko povežemo s/z:
 mesti, regijami, državami;
 določeno skupino ljudi (na primer ženske, otroci);
 objavljenimi statistikami o razvoju;
 oddaljenostjo od določenih objektov (na primer nogometni stadion za nogometne
privržence). (Roberts, 2003b)
Preprosti izračuni
Velikokrat je koristno, če učenci/dijaki naredijo preproste izračune (deleže, razmerja ...),
da prikažejo vzorce oziroma trende v podatkih. Na ta način začnejo razmišljati o tem, kaj
številčni podatki pravzaprav predstavljajo in pomenijo.
Nekaterim učencem/dijakom delajo probleme sestavljena števila, zato je naslednja vaja
namenjena prav temu tipu številčnih podatkov. Kako lahko na popolnoma enostaven
način, ki nam vzame 10–15 minut, razložimo, kaj je BDP (bruto domači proizvod), nam
prikazuje naslednja vaja. Vaja ima dva namena: razložiti, kaj BDP pomeni ter prikazati
pozitivne in negativne strani uporabe približkov. Na višjih stopnjah šolanja lahko vajo
raztegnemo na računanje aritmetične sredine, mediane in modusa, pri nižjih pa to ne
pride v poštev. Ta vaja nam prikaže zmotljivost približkov.
Razred razdelimo v neenake skupine (naključni vzorec) – vsaka skupina naj si izbere ime
države in se potem tudi predstavlja s tem imenom.
1. Vsak član skupine prešteje, koliko denarja ima pri sebi, nato pa seštejejo vsi člani
skupine, koliko denarja imajo skupaj.
2. Na tabli naj bo narisana preglednica (Preglednica 10), kamor učitelj vnaša številke
(število učencev v posamezni skupini – populacija izbrane države; skupna vsota
denarja za posamezno skupino – skupno bogastvo; BDP na prebivalca).
3. Učenci/dijaki poročajo o svojem »bogastvu«, učitelj vpisuje številke v
preglednico in skupaj izračunajo BDP na prebivalca (skupno bogastvo delijo s
populacijo).
4. Sledi razgovor: Kaj BDP na prebivalca pomeni? V kakšni povezavi je s skupnim
bogastvom in velikostjo populacije? Kako lahko ti dve spremenljivki vplivata na
BDP?
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Preglednica 10: Primer preglednice, ki naj bo narisana na tabli in kamor učitelj vnaša
številke za nalogo preprosti izračuni.
Država
Populacija države
Skupno bogastvo
BDP (medijana)

Vir: Roberts, 2003b, 97 str.
Razlaga grafov in kart (Talking graphs and maps)
Aktivnost je namenjena učencem/dijakom, da razvijajo sposobnosti, spretnosti razlage
(interpretacije) statističnih informacij, ki so predstavljene na karti oziroma grafu.
Učenci/dijaki sprva delajo v parih, kasneje v manjših skupinah.
 V parih skušajo določiti glavne poteze, ki so prikazane na grafu oziroma karti.
 Po dva in dva para se združita v skupine po štiri in primerjajo, kaj so izpostavili.
 Nato učitelj zbere od vsake skupine po eno značilnost, dokler niso vse zbrane.
Vsak par zapiše krajši sestavek o tem, kaj graf oziroma karta prikazuje.
Vprašanja, na katera skuša učitelj odgovoriti: Kaj karta oziroma graf prikazuje? Kakšne
podatke iščemo, ko poskušamo razumeti, kaj nam graf oziroma karta prikazuje? Česa
nam graf ne pove pri izbrani temi? (Roberts, 2003b)
Učenje geografije na predmetni stopnji šolanja zahteva matematično znanje. Veliko
znanja, ki se ga zahteva pri pouku geografije, je hkrati predstavljeno pri pouku
matematike, zato mora učitelj geografije vedeti (biti mora seznanjen), kaj se učenci učijo
pri matematiki in tudi kdaj. Proces zbiranja in analiziranja (interpretiranje) podatkov je
pomemben tako pri pouku geografije kot tudi pri pouku matematike, zato obstaja veliko
priložnosti za povezovanje teh dveh oddelkov (složno delo). Učitelj geografije lahko pri
učencih razvija aktivnosti, kot so razmišljanje, zbiranje, predstavitev ter interpretacija
številčnih podatkov. Čeprav je primarni namen tovrstnega dela pomoč pri razvoju
geografskega načina razmišljanja, lahko učenci stopnjujejo svoje razumevanje številk.
(Roberts, 2003b)
V geografiji so številčni podatki pogosto rabljeni in uporabljeni za razumevanje predmeta
geografije, zato je zmožnost (spretnost) pridobivanja, analiziranja ter interpretiranja
podatkov bistvena za popolno razumevanje predmeta, ki jo lahko apliciramo tudi na
druge predmete znotraj kurikuluma. Učence/dijake moramo spodbujati k temu, da se
sami lotijo neke raziskave, kar pomeni, da sami zberejo podatke zanjo, jih analizirajo,
pretehtajo in neprimernih ne upoštevajo ter na koncu interpretirajo in razložijo rezultate.
(Brooks, 2005)
Številčni podatki so za pouk geografije pomembni in so med drugim tudi ključ za
usposabljanje za razumevanje tovrstnih podatkov ter urjenje v geografskem razmišljanju
in razumevanju. Učiteljeva naloga je spodbujati učence/dijake k uporabi številčnih
podatkov, k pridobivanju le-teh na terenu ter k prepoznavanju glavnih razlogov za
njihovo pridobivanje. Uporaba številčnih podatkov izvira iz resničnih geografskih vsebin,
problemov in na podlagi vprašanj, ki jih zastavijo učenci/dijaki, lahko zagotovimo, da
številke nosijo zanje nek pomen.
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8. INTERNETNE STRANI ZA POSODABLJANJE ŠTEVILČNIH
PODATKOV
Geografija je veda, ki proučuje geografsko okolje, tj. naravni prostor, zaznamovan z
antropogenimi elementi (Geografija, 2007).
Proučuje ves svet, zato tudi moramo zbirati podatke z vsega sveta. Najlažje je (učitelju
geografije), če se poslužujemo že napisanih učbenikov, vendar se posamezen učbenik
sprejme za obdobje treh let, v tem obdobju pa se lahko določeni številčni podatki tako
spremenijo, da jih je treba posodobiti (teh sicer ni veliko, lahko pa se zgodi). Tu pa si
lahko pomagamo (predvsem v zadnjih letih) s svetovnim spletom. Seveda so tu še razne
enciklopedije in leksikoni, vendar se na svetovnem spletu številčni podatki posodabljajo
hitreje kot pa knjige izhajajo.
Na svetovnem spletu obstaja veliko različnih strani, kjer lahko poiščemo željene
informacije, v tem primeru številčne podatke. Vendar pa moramo biti pri tem kritični –
vsem stranem ne moremo zaupati. V nadaljevanju navajam nekaj internetnih strani, ki se
jih v veliki meri poslužujejo visokošolski učitelji in asistenti geografije Oddelka za
geografijo Filozofske fakultete in učitelji geografije v osnovnih in srednjih šolah za
posodabljanje številčnih podatkov pri pouku geografije:















SURS: www.stat.si
CIA World factbook: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/index.html
Fischer weltalmanach:
http://www.weltalmanach.de/staat/staat_detail.php?fwa_id=slowenie
http://travel.over.net
Wikipedija: http://sl.wikipedia.org/wiki/Glavna_stran
ARSO: http://www.arso.gov.si/
Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
Geografija.si: http://www.geog.si/
U. S. Census Burau: http://www.census.gov/
Worldometer: http://www.worldometers.info/
http://geography.about.com/
Svetovna banka: http://www.worldbank.org/
OZN: http://www.un.org/english/
Urad za makroekonomske analize in razvoj: http://www.sigov.si/zmar/

Od učitelja samega je odvisno, katere strani se bo posluževal – priporočljivo je, da se
odloči za eno, ker se številčni podatki med sabo razlikujejo tudi med navedenimi stranmi.
Zgoraj navedene internetne strani so zanesljive, bolj moramo biti pazljivi le na primer pri
Wikipediji (stopnjo zanesljivosti ji niža dejstvo, da lahko vsak posameznik napiše članek
in ga pri njih objavi, resničnost in pravilnost napisanega pa nihče ne preveri; seveda je
večina člankov zanesljivih, ne pa vsi).
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Kako do statističnih podatkov in informacij na SURS-u?
Statistični urad Republike Slovenije zagotavlja uradne statistične podatke in informacije
za demografsko, socialno in ekonomsko področje, za okolje in naravne vire ter druge
splošne informacije. Prizadevajo si, da bi bili njihovi podatki kakovostni, pravočasni in
tudi časovno in krajevno primerljivi na ravni države in mednarodno (Batinič, 2004).
Do statističnih podatkov in informacij lahko pridemo uporabniki na štiri načine:
1. na spletnih straneh statističnega urada (www.stat.si),
2. po pošti, telefonu, faksu ali elektronsko,
3. z naročilom publikacij,
4. z obiskom informacijskega središča (Batinič, 2004).
Na spletnih straneh SURS-a lahko najdemo podatke z različnih statističnih področij za
Slovenijo, regije, občine in naselja ter različne informacije o državni statistiki in
dejavnosti SURS-a.
Podrobnejše podatke v daljših časovnih vrstah ponujata Banka statističnih podatkov in
baza SI-STAT. Slednja je baza v razvoju, ki je leta 2004 vsebovala le določena
ekonomska, demografsko-socialna področja in kmetijstvo ter popis prebivalstva in
kmetijstva. Banka statističnih podatkov ponuja uporabnikom vnaprej pripravljene
standardne tabele in za zahtevnejše analize tudi možnost samostojne priprave tabel s
poljubnim izbiranjem znakov, opazovanega obdobja in ravni agregiranja.
Osrednja in najobsežnejša letna serijska slovensko-angleška publikacija je Statisični
letopis, ki obsega:
 bogato zbirko statističnih podatkov vseh statističnih raziskovanj, ki jih izvaja
SURS, kot tudi podatkov, ki jih zbirajo drugi, za to pooblaščeni organi in
organizacije;
 metodološke razlage in statistične definicije ter statistično izrazje;
 grafične prikaze in zemljevide;
 pregled po statističnih regijah;
 pregled po občinah;
 mednarodno primerjavo podatkov (Batinič, 2004).
Pri navajanju številčnih podatkov, ki se tičejo Slovenije, je najprimernejši ravno
Statistični urad Republike Slovenije, saj zagotavlja najbolj natančne podatke za
Slovenijo.
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9. EMPIRIČNI DEL
9.1. RAZISKOVALNI PROBLEM
9.1.1. NAMEN IN CILJ EMPIRIČNEGA RAZISKOVANJA
Geografija je učni predmet, pri katerem učenci/dijaki usvojijo pomembna znanja za
življenje. K temu vsaj v majhni meri doprinesejo tudi številčni podatki, ki jih geografija
uproablja za podkrepitev že znanih dejstev.
Namen empiričnega dela diplomskega dela je bil odgovoriti na naslednja vprašanja:
 v kolikšni meri si učenci/dijaki zapomnijo dane številčne podatke;
 kateri tip (absolutna, relativna) števil si zapomnijo v večji meri;
 ali obstaja razlika v zapomnitvi številčnih podatkov, če je le-teh navedenih vedno
več;
 ali imajo učenci/dijaki predstavo o številčnih podatkih;
 obstajajo razlike med učbenikom izbrane založbe, kriteriji za izbiro določenega
učbenika, načinom prikazovanja številčnih podatkov, navajanjem številčnih
podatkov glede na učno snov in temo ... glede na spol ter šolo poučevanja;
 kakšno je mnenje učiteljev geografije na osnovnih in srednjih šolah o številčnih
podatkih?
Cilj diplomskega dela je ugotoviti, ali se da razmejiti ravno pravšnjo količino številčnih
podatkov, ki naj bi jih učenci/dijaki usvojili pri pouku geografije oziroma ali lahko
postavimo mejo med najmanjšo in največjo količino številčnih podatkovvza kvalitetno
doseganje učnih ciljev.
9.1.2. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
Z empiričnim delom želim ugotoviti ali lahko postavimo mejo med najmanjšo in največjo
količino številčnih podatkov za kvalitetno doseganje učnih ciljev.
9.1.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Raziskovalna vprašanja v okviru pregleda učbenikov in delovnih zvezkov za osnovne in
srednje šole.
 Ali obstajajo razlike v količini navajanja številčnih podatkov v učbenikih in
delovnih zvezkih za osnovno in srednjo šolo po posameznih založbah?
 Kateri način prikazovanja številčnih podatkov prevladuje?
Raziskovalna vprašanja v okviru intervjuja z visokošolskimi učitelji in asistenti Oddelka
za geografijo Filozofske fakultete.
 Ali so kdaj poučevali na osnovni ali srednji šoli?
 Ali učitelji geografije v osnovnih in srednjih šolah posredujejo premalo ali preveč
številčnih podatkov?
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Kateri način prikazovanja številčnih podatkov se jim zdi najbolj primeren za
uporabo v osnovni in srednji šoli?
Od kje naj učitelji geografije v osnovnih in srednjih šolah navajajo številčne
podatke?
Katere številčne podatke naj učitelji geografije zahtevajo od učencev/dijakov, da
jih znajo?
V kolikšni meri naj učitelji geografije navajajo številčne podatke?
Pri kateri učni snovi in tematskem sklopu naj največkrat navajajo številčne
podatke?
S katerimi spretnostmi naj učitelji geografije dosežejo, da znajo učenci/dijaki
interpretirati številčne podatke?
Ali se lahko določi meja, koliko številčnih podatkov naj bi učitelji geografije
posredovali učencem/dijakom in koliko naj bi jih ti poznali/usvojili?
Kako se po njihovem mnenjeju učenci/dijaki odzovejo na številčne podatke?
Ali se strinjajo, da lahko številke povečajo željo učenca/dijaka po učenju
geografije?
V kolikšni meri sami uporabljajo številčne podatke pri svojih predavanjih?
Od kod jih navajajo, na kakšne intervale jih posodabljajo?
Ko študentom prikazujejo številčne podatke ali sami izdelajo grafične prikaze ali
se poslužujejo že pripravljenih?

Raziskovalna vprašanja v okviru poskusa didaktičnega eksperimenta za učence in dijake.
 Ali obstaja razlika v zapomnitvi številčnih podatkov, če se njihova količina
stopnjuje, povečuje?
 Ali se z leti šolanja povečuje tudi količina zapomnjenih številčnih podatkov?
 Ali je količina zapomnjenja številčnih podatkov v odvisnosti od smeri šolanja (na
primer gimnazija, ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik)?
Raziskovalna vprašanja v okviru spletne ankete za učitelje osnovne in srednje šole.
 Učbenike katere založbe uporabljajo pri svojem delu ter, ali uporabljajo tudi
delovni zvezek?
 Na podlagi katerih kriterijev izbirajo oziroma se odločajo za določen učbenik?
 Ali je eden od kriterijev tudi količina številčnih podatkov oziroma številčni
podatki kot taki?
 Od kje navajajo številčne podatke, ki jih posredujejo učencem/dijakom?
 Ali posodabljajo številčne podatke in če jih, kje jih iščejo?
 Katere številčne podatke zahtevajo od učencev/dijakov, da jih znajo/obvladajo?
 V kolikšni meri navajajo številčne podatke?
 Pri kateri učni snovi in tematskem sklopu največkrat navajajo številčne podatke?
 Kateri način prikazovanja številčnih podatkov jim je najbližji in katerega največ
uporabljajo pri pouku?
 Ali zahtevajo od učencev/dijakov da znajo brati karte?
 Ali pri ustnem ali pisnem preverjanju zahtevajo znanje določenih številčnih
podatkov?
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Imajo učenci/dijaki probleme z zapomnitvijo številčnih podatkov in če, s
katerimi?
Ali znajo učenci/dijaki interpretirati številčne podatke ter s katerimi spretnostmi
dosežejo, da jih znajo interpretirati?
Ali lahko postavijo mejo, koliko številčnih podatkov naj bi učenci/dijaki poznali?
Ko učencem/dijakom prikazujejo številčne podatke ali sami izdelajo grafične
prikaze ali se poslužujejo že pripravljenih?
Na kakšen način učenci/dijaki po terenskem delu prikazujejo številčne podatke?
Kako se učenci/dijaki odzovejo na številčne podatke?
Katere zmožnosti pri učencih/dijakih razvijajo in razširjajo ob uporabi številčnih
podatkov znotraj geografije?
Katere strategije uporabljajo kot oporo učencem/dijakom za razvoj njihovih
veščin, ki so povezane s številkami?
Ali lahko številke povečajo željo učenca/dijaka po učenju geografije?

9.1.4. HIPOTEZE
H1: Meje med najmanjšo in največjo količino številčnih podatkov za kvalitetno
doseganje številčnih podatkov se ne da postaviti/določiti.
H2: Količino obravnavanih in zahtevanih podatkov določajo učitelji po subjektivni
presoji.
H3: Z naraščanjem količine številčnih podatkov se niža stopnja zapomnjenja le-teh.
H4: Delež zapomnjenih podatkov se z leti šolanja povečuje in variira glede na stopnjo
šolanja.
H5: Glede ukvarjanja s številčnimi podatki obstajajo razlike med spoloma ter
poučevanjem v osnovni in srednji šoli.
9.2. METODOLOGIJA
9.2.1. RAZISKOVALNA METODA
Za empirični del sem uporabila deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo
pedagoškega raziskovanja.
9.2.2. SPREMENLJIVKE
 neodvisne:
 spol,
 šola poučevanja (osnovna šola, srednja šola),
 smer šole (gimnazija, ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik),
 odvisne:
 učbenik izbrane založbe, ki ga učitelji geografije uporabljajo pri pouku,
 kriteriji za izbiro učbenika,
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vir navajanja številčnih podatkov pri pouku geografije,
številčni podatki, ki jih morajo učenci/dijaki znati/obvladati,
delež navajanja številčnih podatkov,
učna snov in številčni podatki,
način prikazovanja številčnih podatkov,
najbolj problematični številčni podatki,
spretnosti za dosego boljše interpretacije,
meja, koliko številčnih podatkov naj bi učenci/dijaki znali,
lastni ali že narejeni grafični prikazi.

9.2.3. VZOREC
Da bi dobila predstavo o tem, koliko številčnih podatkov je v posameznih učbenikih in
delovnih zvezkih (v učbenikih osnovne in srednje šole, pri različnih založbah), sem
pregledala vse razpoložljive učbenike, ki so v knjižnici Oddelka za geografijo Filozofske
fakultete. Zanimalo me je, v kolikšni meri se v različnih učbenikih (in delovnih zvezkih)
pojavljajo številčni podatki ter v kakšni obliki (na kakšen način so predstavljeni).
Skupaj sem pregledala 41 učbenikov in delovnih zvezkov:
 SŠ: 13 učbenikov in 10 delovnih zvezkov,
 OŠ: 9 učbenikov in 9 delovnih zvezkov.
Od tega jih je:
 18 pri Založbi Mladinska knjiga,
 12 pri založbi Modrijan,
 11 pri založbi DZS.
Za boljši vpogled v izbrano tematiko sem visokošolskim učiteljem in asistentom na
Oddelku za geografijo po elektronski pošti poslala intervju2 (Priloga Č). Odziv je bil
precej slabši, kot sem pričakovala, saj sem dobila le osem odgovorov od predvidenih
petnajstih (toliko e-pošte sem poslala). Na omenjeni intervju so odgovorili štirje
visokošolski asistenti ter štirje visokošolski učitelji Oddelka za geografijo.
Pri poskusu didaktičnega eksperimenta sem poskusila zajeti čim večji in raznolik
vzorec, ki ga sestavljajo učenci sedmih, osmih in devetih razredov devetletne osnovne
šole ter dijaki prvih, drugih, tretjih in četrtih letnikov različnih smeri, in sicer splošna
gimnazija, ekonomska gimnazija ter ekonomski tehnik. Vzorec tako zajema 527 učencev
in dijakov – 232 učencev ter 297 dijakov (208 gimnazijcev, 40 dijakov ekonomske
gimnazije ter 47 dijakov smeri ekonomski tehnik).

2

Sama uporabljam sicer termin intervju za visokošolske učitelje in asistente na Oddelku za geografijo,
čeprav ga dejansko nisem izvajala – po elektronski pošti sem omenjeni skupini poslala vprašanja, oni so mi
nanje odgovorili v pisni obliki in mi jih poslali nazaj.
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O številčnih podatkih sem povprašala tudi učitelje geografije na osnovnih in srednjih
šolah v obliki spletne ankete. Anketo sem poslala na 299 e-poštnih naslovov (naslove
sem dobila na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete) in dobila 80 odgovorov,
vendar sem morala eno anketo izločiti, ker ni bila izpolnjena, tako da je na koncu vzorec
znašal 79 anket. Struktura sodelujočih v anketi je sledeča: 68 % je žensk, 32 % moških;
67 % je osnovnošolskih učiteljev, 33 % pa srednješolskih.
9.2.4. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV
Pregled učbenikov in delovnih zvezkov je potekal tako, da sem si na začetku sestavila
preglednico, kamor sem vpisovala, kolikokrat se pojavi številčni podatek ter na kakšen
način je predstavljen. Če se je pojavila preglednica, sem to štela kot enkratno pojavitev
(nisem štela, kolikokrat se pojavi številka znotraj preglednice). Strukturo pojavljanja
številčnih podatkov prikazujejo Preglednice 1, 2, 3 in 4.
Intervju za visokošolske učitelje in asistente Oddelka za geografijo Filozofske
fakultete je sestavljen iz 18 vprašanj, pri čemer se jih del navezuje na številčne podatke v
osnovni in srednji šoli, del pa na tovrstne podatke na fakulteti. Visokošolski učitelji in
asistenti so odgovore pošiljali preko elektronske pošte.
Poskus didaktičnega eksperimenta sem izvajala na Osnovni šoli Stična ter Srednji šoli
Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici od 8. 5. 2007 do 23. 5. 2007.
Za osnovo poskusa didaktičnega eksperimenta sem vzela krajša sestavka o geografiji
Severne Amerike, ki sem ju sestavila na podlagi štirih učbenikov:
1. Za OŠ: Bahar, I., Račič, J., Resnik Planinc, T., 2003. Geografija 8: za osmi razred 9letne osnovne šole. Ljubljana, Založba Mladinska knjiga, 84 str.
2. Kolenc Kolnik, K., Korže Vovk, A., Otič, M., Senegačnik, J., 2004. Spoznavamo
Afriko in novi svet: geografija za 8. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana,
Modrijan, 111 str.
3. Za SŠ: Kürbus, T., Hajdinjak, B., Kandrič, B., Šturm, S., 2004. Geografske
značilnosti sveta za 2. letnik gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma
strokovnega izobraževanja. Ljubljana, Založba Mladinska knjiga, 131 str.
4. Senegačnik, J., 2004. Svet: geografija za 2. letnik gimnazij. Ljubljana, Modrijan, 136
str.
Na približno eni strani A4 formata sem opisala glavne značilnosti Severne Amerike –
vsak tekst pa je dobil še svojo različico (teksti so v poglavju 9.3.3. Rezultati in
interpretacija poskusa didaktičnega eksperimenta). Ker se ukvarjam s številčnimi podatki
pri pouku geografije, me je zanimalo, če obstaja razlika v zapomnitvi med tekstoma, ki
vsebujeta različno količino številčnih podatkov. V enem tekstu so bili zgolj
pomembnejši številčni podatki (ki jih navajata učbenika znotraj teksta ali v preglednicah)
– označila sem ga s številko 1 (osnovni tekst), v drugem pa poleg že omenjenih še
številčni podatki, ki jih na primer učbenika navajata kot zanimivosti – označila sem ga s
številko 2 (zahtevnejši tekst). Isti način dela sem uporabila za osnovno in srednjo šolo.
Tudi liste z vprašanji (test znanja) sem različno označila s številko 1 ali 2. Na podlagi
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teksta sem naredila 9 oziroma 10 vprašanj (9 za OŠ in 10 za SŠ) – vsa vprašanja so bila
vezana na tekst ter številčne podatke (test znanja je v Prilogi B).
Na začetku ure sem učencem/dijakom razdelila tekst – vsaka klop je dobila tekst s svojo
številko (izmenjaje 1 – 2 – 1 – 2 ...). Prosila sem jih, naj v miru in z razumevanjem tekst
preberejo enkrat, drugič pa naj bodo še posebno pozorni na številčne podatke. Ko so tekst
prebrali, sem jim ga vzela, pet minut pred koncem ure pa sem jim razdelila še test znanja
tako, da sem sledila številkam teksta in testa znanja – tisti, ki so brali tekst s številko 1, so
dobili tudi test znanja s številko 1 in isto velja za številko 2 (kljub temu, da so bila
vprašanja na obeh testih znanja ista). Le na ta način sem lahko dejansko ustvarila pogoje,
pod katerimi sem lahko dobljene rezultate analizirala in primerjala.
Spletna anketa je obsegala 26 vprašanj, in sicer 5 vprašanj odprtega tipa, eno vprašanje,
kjer so morali učitelji navesti publikacije, kjer iščejo posodobljene podatke, ter 20
vprašanj zaprtega tipa (glej Prilogo). Pri vprašanjih, kjer sta bila možna odgovora da/ne,
sta se med seboj izključevala. Kjer pa je bilo možno več različnih odgovorov (a, b, c, č
...), pa se je lahko anketiranec odločil zgolj za enega, dva ... ali pa vse (ti odgovori se med
seboj ne izključujejo). Pri izbranih vprašanjih so bili anketiranci naprošeni, da svoj
odgovor utemeljijo.
Anketa se je na internetu nahajala 21 dni (8. 5. 2007 – 29. 5. 2007), vendar sem največ
odgovorov dobila v prvih treh dneh po prvem pošiljanju e-pošte s povezavo na anketo.
Učiteljem, ki mi na anketo niso odgovorili, sem po enem tednu še enkrat poslala e-pošto
in tudi tokrat sem dobila kar precej odgovorov, skupno torej 79 pravilno izpolnjenih
anket (čeprav niso bile vse do konca izpolnjene).
Zasnova ankete je bila taka, da je vsak izmed 299 učiteljev imel svojo povezavo na
spletno anketo (oziroma na koncu povezave je bila 10-mestna koda, ki jo je računalnik
naključno izbiral pri pošiljanju), tako da je vsak, ki se je povezal na anketo, imel že
napisano svoje ime in priimek ter šolo, v kateri poučuje. Učitelji so anketo reševali na
računalniku, spletna stran pa je zbirala podatke.
9.2.5. OBDELAVA PODATKOV
Pregled učbenikov in delovnih zvezkov sem izvajala s pomočjo programa SPSS ter
Mann-Whitneyevega testa.
Mann-Whitneyev test je neparametrična varianta t-testa in je namenjen manjšim
vzorcem, čemur pa količina 41 učbenikov in delovnih zvezkov ustreza. Test je namenjen
neodvisnim spremenljivkam in omogoča preverjanje hipotez – preverja enakost median
dveh vzorcev ter izračuna pripadajočo približno vrednost ter interval zaupanja. (MannWhitney, 2007)
Ko sem zbrala vse vprašalnike poskusa didaktičnega eksperimenta, sem jih popravila
in točkovala ter rezultate vnesla v Excelovo preglednico. Ločila sem med posameznimi
razredi in letniki (v srednji šoli še med različnimi smermi), znotraj tega še med tekstoma
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1 in 2 (na primer sedmi razred – prvi tekst je prikazan na način: 7_1). Izračunala sem
aritmetično sredino (povprečno število točk, ki so jih učenci/dijaki dosegli) ter jo
prikazala v grafih.
Pri poskusu didaktičnega eksperimenta nisem mogla narediti statistične analize zaradi
prevelike raznolikosti v vzorcu, saj je število učencev oziroma dijakov po posameznih
razredih oziroma letnikih zelo različno. Zato sem podatke interpretirala na podlagi
narisanih grafov.
Seveda me je tudi zanimalo, ali obstajajo statistično pomembne razlike pri posameznih
vprašanjih zaprtega tipa izvedene spletne ankete na podlagi dveh spremenljivk, in sicer
spola ter šole poučevanja (osnovna in srednja šola).
Analizo spletne ankete sem izvajala s pomočjo programa SPSS ter Pearsonovega χ2 testa.
Pearsonov ² test je preizkus, ki ga uporabljamo, ko želimo ugotoviti, ali obstaja
povezava med dvema spremenljivkama, torej ugotavljamo, kako dejanske frekvence
posameznih kategorij odstopajo od teoretičnih (pričakovanih) frekvenc. (Pearson, 2007)
Pearsonov ² test pove, ali sta spremenljivki neodvisni druga od druge:
 p ≤ 0,05 (stopnja tveganja): spremenljivki sta povezani med seboj, oziroma
razlike so statistično pomembne,
 p > 0,05: nismo uspeli dokazati, da bi bili spremenljivki povezani med seboj,
oziroma razlike niso statistično pomembne.
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9.3. REZULTATI IN INTERPRETACIJA
9.3.1. REZULTATI IN INTERPRETACIJA PREGLEDA UČBENIKOV Z VIDIKA
ŠTEVILČNIH PODATKOV
V naslednjih štirih preglednicah je predstavljeno, kolikokrat se posamezen številčni
podatek pojavi ter v kakšni obliki. Zaporedne številke, ki predstavljajo posamezen
učbenik in delovni zvezek, so predstavljene v poglavju 12. Viri in literatura.
Preglednica 11: Število pojavitev številčnih podatkov v učbenikih za osnovno šolo.
založba
MK
Modrijan
učbenik
1
3
5
29
18
31
33
37
163
217
69
100
37
58
52
št. podatek 64
19
6
5
9
1
preglednica
8
58
23
25
21
11
60
38
karta
prikaz
15
3
12
7
2
4
miselni
vzorec
1
1
graf
1
4
2
4
2
4
14
g_tortica
2
6
1
1
21
g_stolpci
2
1
1
6
g_linijski
1
1
k_stolpci
3
5
k_krogci
10
3
20
24
8
32
19
klimogram
2
3
starostna
piramida
Vir: pregled učbenikov, 2007
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28
94
1
24
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Preglednica 12: Število pojavitev številčnih podatkov v delovnih zvezkih za osnovno
šolo.
založba
MK
Modrijan
DZS
učbenik
2
4
6
7
19
30
36
15
13
1
št. podatek 4
6
2
7
2
12
preglednica 4
7
13
27
14
22
10
28
12
karta
1
1
2
4
prikaz
3
2
2
miselni
vzorec
1
2
g_tortica
2
1
g_stolpci
1
g_linijski
k_stolpci
k_krogci
4
15
2
13
3
8
6
klimogram
starostna
piramida
1
3
3
4
6
1
8
križanke
1
1
1
2
kviz
Vir: pregled učbenikov, 2007

Preglednica 13: Število pojavitev številčnih podatkov v učbenikih za srednjo šolo.
založba
MK
Modrijan
DZS
učbenik
8
11
12
23
40
32
34
38
14
16
17
72
225
št. podatek 366 507 316 404 260 246 164 168 44
13
13
14
10
3
4
1
5
6
preglednica 5
114 75
39
31
57
55
41
69
40
19
29
karta
1
prikaz
miselni
2
2
12
6
1
1
1
vzorec
1
4
graf
12
17
6
2
7
7
17
6
g_tortica
14
25
7
5
8
25
7
51
2
5
g_stolpci
18
1
14
1
11
23
16
38
3
4
3
g_linijski
6
4
2
2
5
1
9
1
1
k_stolpci
9
7
1
2
7
9
6
k_krogci
19
38
30
6
45
28
32
6
klimogram 21
2
3
6
6
6
7
7
2
starostna
piramida
Vir: pregled učbenikov, 2007
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16
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Preglednica 14: Število pojavitev številčnih podatkov v delovnih zvezkih za srednjo šolo.
založba
MK
Modrijan
DZS
učbenik
9
10
13
24
41
35
39
22
25
15
4
št. podatek 21
preglednica 8
30
10
19
13
12
5
13
22
24
34
12
14
9
9
14
15
1
karta
prikaz
miselni
vzorec
4
4
1
4
g_tortica
5
3
7
5
4
g_stolpci
3
1
1
12
23
1
1
g_linijski
3
1
k_stolpci
6
7
k_krogci
2
4
18
14
27
9
klimogram 34
1
6
6
3
starostna
piramida
2
križanke
1
1
1
kviz
Vir: pregled učbenikov, 2007
Že iz preglednic je razvidno, da število posameznih pojavitev številčnih podatkov v
različnih oblikah prikaza zelo variira med osnovnošolskimi in srednješolskimi učbeniki.
Grafa 1 in 2 prikazujeta, kolikokrat se v pregledanih učbenikih za osnovne in srednje šole
pojavijo številčni podatki (to so vsi podatki v obliki številke, ki se pojavijo znotraj teksta
ali kot zanimivosti), preglednice, karte in klimogrami. Iz obeh grafov je razvidno, da se
največkrat pojavijo številčni podatki kot taki, sledijo pa jim karte in klimogrami.
Preglednice se ne pojavijo v vsakem učbeniku.
Število pojavitev predvsem številčnih podatkov zelo skokovito naraste v srednješolskih
učbenikih v primerjavi z osnovnošolskimi, medtem ko pri kartah, preglednicah in
klimogramih ni tako zelo opazne razlike – seveda jih je v srednješolskih učbenikih več.
Najmanjkrat se v osnovnošolskih učbenikih pojavijo preglednice, v treh učbenikih jih
sploh ni – številčni podatki so v njih predstavljeni na druge načine (ali naraste količina
številčnih podatkov – učbenik 5 – ali pa je v celotnem učbeniku zelo malo številčnih
podatkov – učbenika 1 in 31).
V vseh srednješolskih učbenikih močno prevladujejo številčni podatki kot taki nad vsemi
ostalimi možnimi načini prikaza številčnih podatkov. Tudi tu je podobno stanje kot v
osnovnošolskih učbenikih, saj se preglednice in klimogrami ne pojavijo v vseh učbenikih,
to dejstvo pa se ne kompenzira z močno povečanim deležem kakšne druge oblike
prikazovanja številčnih podatkov (učbenika 14 in 38).
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Graf 1: Prikaz pojavitev številčnih podatkov, preglednic, kart in klimogramov v
osnovnošolskih učbenikih.
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Vir: pregled učbenikov, 2007
Graf 2: Prikaz pojavitev številčnih podatkov, preglednic, kart in klimogramov v
srednješolskih učbenikih.
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65

Presoja izbora in količine podatkov pri pouku geografije na različnih stopnjah šolanja

Grafa 3 in 4 prikazujeta, v kolikšni meri so številčni podatki v osnovnošolskih in
srednješolskih učbenikih prikazani v obliki različnih diagramov, in sicer tortični graf,
linijski graf ter graf v obliki stolpcev.
V pregledanih devetih osnovnošolskih učbenikih se največkrat pojavi tortični graf (po
številu pojavitev in v številu učbenikov), sledita mu graf v obliki stolpcev ter linijski graf.
Število pojavitev zelo naraste v srednješolskih učbenikih. V vseh pregledanih (13)
učbenikih se pojavi linijski graf, ki pa nima največjega števila pojavitev; v dvanajstih
učbenikih se pojavi graf v obliki stolpcev z največjim številom pojavitev, najmanj
pojavitev in v najmanjšem številu učbenikov pa se pojavi tortični graf – ravno nasprotno
od osnovnošolskih učbenikov.
Graf 3: Prikaz pojavitev različnih vrst grafov (graf tortica, stolpci in linijski graf) v
osnovnošolskih učbenikih.
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Graf 4: Prikaz pojavitev različnih vrst grafov (graf tortica, stolpci in linijski graf) v
srednješolskih učbenikih.
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Vir: pregled učbenikov, 2007
Če skupaj seštejem vse številčne podatke, se pravi, kolikokrat se v posameznem
(pregledanem) učbeniku pojavijo številke v različnih oblikah prikaza, dobim naslednja
dva prikaza.
Po primerjavi Grafa 5 in 6 je lepo razvidno, da srednješolski učbeniki navajajo veliko več
številčnih podatkov v različnih oblikah od osnovnošolskih učbenikov. Seveda so tudi
razlike znotraj posameznih grafov. Srednješolska učbenika 14 in 16 imata skupno manj
številčnih podatkov v različnih oblikah prikaza kot večina osnovnošolskih učbenikov.
Učbenik 14 je učbenik za pouk geografije v srednjem strokovnem izobraževanju in
poklicno-tehničnem izobraževanju (70 ur) – na razpolago imajo majhno število ur, da bi
preveč operirali s številčnimi podatki. Učbenik 16 je učbenik za 4. letnik gimnazij in je
osredotočen na predstavitev pokrajin Slovenije ter predvsem na pripravo na maturo. Ker
maturitetni testi od dijakov ne zahtevajo posebnega znanja številčnih podatkov, jih tudi
omenjeni učbenik ne navaja v posebno veliki meri.
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Graf 5: Vsota vseh številčnih podatkov v osnovnošolskih učbenikih.
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Graf 6: Vsota vseh številčnih podatkov v srednješolskih učbenikih.
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Kljub temu, da navajam razlike med posameznimi učbeniki v načinu prikazovanja
podatkov in količini številčnih podatkov, pa je statistična analiza z Mann-Whitneyevim
testom pokazala, da razlike med
 razredi in letniki,
 posameznimi učbeniki znotraj osnovne in srednje šole,
 delovnimi zvezki in učbeniki,
 posameznimi založbami,
ne obstajajo oziroma niso statistično pomembne.
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Za vzorec sem izbrala učbenik in delovni zvezek, za mejo tveganja pa postavila 10 %
zaradi majhnega vzorca.
Učbeniki in delovni zvezki so si med sabo po različnih založbah, razredih oziroma
letnikih podobni oziroma med njimi ni velikih razlik v izbranem kriteriju, to so številčni
podatki. Nekaj razlik pa seveda je:
 po primerjavi treh založb znotraj osnovnih šol se pojavijo razlike pri številčnih
podatkih kot takih, in sicer učbeniki Mladinske knjige navajajo več številčnih
podatkov kot obe ostali pregledani založbi;
 po primerjavi osnovnošolskih delovnih zvezkov se pojavijo razlike pri
preglednicah in kartah, in sicer delovni zvezki Mladinske založbe vedno
vsebujejo preglednice in karte, medtem ko delovni zvezki Modrijana in DZS-ja
ne;
 po primerjavi srednješolskih učbenikov po založbah se pojavijo razlike pri
številčnih podatkih kot takih, preglednicah in kartah – stolpci, in sicer učbeniki
Mladinske knjige navajajo več številčnih podatkov, preglednic in kart v
primerjavi z učbeniki Modrijana in DZS-ja;
 po primerjavi srednješolskih delovnih zvezkov po založbah se pojavijo razlike pri
kartodiagramih (kartah – stolpci), in sicer v delovnih zvezkih DZS-ja se sploh ne
pojavijo.

69

Presoja izbora in količine podatkov pri pouku geografije na različnih stopnjah šolanja

9.3.2. REZULTATI IN INTERPRETACIJA INTERVJUJA Z VISOKOŠOLSKIMI
UČITELJI IN ASISTENTI NA ODDELKU ZA GEOGRAFIJO FILOZOFSKE
FAKULTETE
O številčnih podatkih pri pouku geografije ni veliko napisanega, sploh pa ne v smislu, kot
sem si ga zamislila za svoje diplomsko delo. Zato sem, da bi prišla do odgovora na
zastavljeno vprašanje, ali je mogoče določiti mejo, koliko številčnih podatkov naj bi
učenci/dijaki poznali, povprašala stroko, kaj o tem misli.
Sklepam, da je največja ovira, ki so jo imeli visokošolski učitelji in asistenti (v
nadaljevanju intervjuvanci), verjetno v dejstvu, da niso nikoli učili ali v osnovni ali v
srednji šoli (izjema je obvezna praksa tekom študija), zato so podali le svoje razmišljanje
na podlagi izkušenj iz osnovno- in srednješolskih let in občutek za omenjeno tematiko.
Po slednjem pa sem jih pravzaprav tudi spraševala – kakšno je njihovo mnenje o
številčnih podatkih pri pouku geografije na različnih stopnjah šolanja.
Med učitelji v osnovni šoli in učitelji na srednji šoli seveda obstajajo razlike – v njihovih
osebnostnih lastnostih itd. Tako se med seboj razlikujejo tudi po količini posredovanih
številčnih podatkov učencem/dijakom. Večina intervjuvancev ni podala mnenja o tem ali
učitelji v osnovnih in srednjih šolah posredujejo preveč ali premalo številčnih podatkov,
ker razmer tam ne poznajo. Ostali pa so mnenja, da jih nekateri posredujejo preveč, spet
drugi premalo. Količina navajanja številčnih podatkov je med drugim odvisna od učitelja
samega ter njegove zmožnosti zapomnitve tovrstnih podatkov – tistim, ki številke »bolj
ležijo«, jih bodo svojim učencem/dijakom posredovali več, tisti, ki pa niso najbolj vešči v
številkah, jih bodo posredovali manj in jih tudi manj zahtevali od svojih učenev/dijakov.
Eden izmed intervjuvancev navaja, da je količina navajanja številčnih podatkov odvisna
od učitelja – če je le-ta »dober geograf, jih bo posredoval v pravi meri«. Drugi, da jih je
praviloma preveč in med njimi pogosto ni prisotna primerna selekcija. Kot odgovor pa se
je pojavilo tudi dejstvo, da »učitelji podajajo konkretne, oprijemljive in uporabne
številčne podatke«.
Seveda pa morajo biti številčni podatki prisotni pri pouku geografije. Učenci/dijaki
morajo poznati nekatere osnovne geografske podatke, kot so velikost Slovenije, število
prebivalcev, okvirne podatke o Evropski uniji ipd. Poznati bi morali podatke, ki so
navezani na dejanske potrebe v življenju ali pa sodijo pod okvir splošne geografske
razgledanosti. Sem spadajo še na primer velikost Zemlje, velikost celin in izbranih držav
ter število njihovega prebivalstva oziroma tisti številčni podatki, ki so del splošne
izobrazbe in ne zastarijo hitro. V osnovi se intervjuvanci strinjajo z dejstvom, da je bolj
kot golo navajanje številčnih podatkov pomembeno dejstvo, da učenci/dijaki prepoznajo
velikostni razred podatka (na primer površina Severna Amerike ni 42 milijard km2 in
nima samo 9 milijonov prebivalcev; da vedo, v katerem stoletju ali desetletju se je nekaj
dogajalo in ne točne letnice) in ga znajo tudi razložiti in umestiti v pravilen kontekst.
Eden izmed intervjuvancev navaja dejstvo, da naj »bi učenci/dijaki poznali zgolj podatke,
ki omogočajo medsebojno primerjavo in so prepričljiv dokaz za geografske zakonitosti,
trende …« V učencih/dijakih je potrebno vzbuditi predstavo o številkah – številke niso
zgolj dejstva in same sebi namen, ampak nam poskušajo bolj nazorno prikazati nek
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geografski pojav. Številčni podatek mora imeti geografsko vsebino. Bolj pomembno
kot to, da učenci/dijaki vedo, koliko je visok Mount Everest, je, da imajo predstavo o
tem, da če bi postavili dva Mount Blanca enega na drugega, bi prišli na Mount Everest.
Pomembno je tudi, da imajo občutek za številke oziroma za številčne podatke (kaj
pomeni, če na nekem območju pade manj kot 500 mm padavin na leto). Eden izmed
intervjuvancev navaja dejstvo, da bi predvsem v osnovni šoli moral prevladovati
egocentrizem, kar se tiče predstavljanja številčnih podatkov in ukvarjanja z njimi.
Učenci bi si lažje predstavljali in bolje razumeli izbran številčni podatek, če bi ga
postavili v njihovo domače okolje ali ga primerjali z že znanim dejstvom.
Intervjuvanci se med drugim strinjajo s tem, naj bi učitelji učence/dijake bolj kot to, da
jim posredujejo neke številčne podatke, naučili, kako naj sami pridejo do podatkov (kje
in na kakšen način jih lahko poiščejo, obenem pa morajo biti do podatkov kritični in
neprimerne odstraniti).
»Geografija je veda, ki v prvi vrsti razlaga, kje je kaj, nato pa seveda tudi, zakaj je tu itd.
Poučevanje brez številčnih podatkov zato ni mogoče: navajanje številčnih podatkov je
potrebno, vendar z njimi ne gre pretiravati.« Učitelj bi moral izpostaviti tiste podatke, za
katere pričakuje, da si jih bodo učenci/dijaki zapomnili. Ostale podatke bi bilo verjetno
bolje prikazovati primerjalno, na primer s Slovenijo. Številčni podatki morajo biti
povezani z obravnavano snovjo, sicer bodo »obviseli v zraku«, ter starostjo
učencev/dijakov in njihovo smerjo izobraževanja – starejši so sposobni obvladati več
(številčnih) podatkov (pri njih lahko uporabimo več številčnih podatkov, da podkrepimo
svoje navedbe), ravno tako gimnazijci v primerjavi s triletno poklicno šolo. Poleg tega, da
se večina intervjuvancev strinja s tem, da morajo biti številčni podatki vpeti v nek
kontekst, se med odgovori pojavi tudi zagovornik dejstva, naj jih ne bo preveč oziroma
naj jih bo čim manj (seveda v odvisnosti od snovi).
Največ številčnih podatkov naj bi učitelji navajali pri regionalni geografiji (pri
družbenogeografskem orisu). Verjetno so pri fizični geografiji podatki manj v ospredju,
(prevladujejo bolj procesi in stanja), vendar si kakovostnega pouka geografije brez tega,
da učenci/dijaki vedo, koliko je (približno) padavin v določenem delu Slovenije, ne gre
predstavljati. V okviru družbene geografije pa se ne moremo izogniti kar precej
ekstenzivni uporabi demografskih, socialnih in ekonomskih podatkov. En izmed
intervjuvancev navaja dejstvo, da »številčni podatki pri regionalni geografiji niso
pomembni – pomembno je, da se vprašamo, zakaj je to tako« (na primer kje je največja
in kje najmanjša količina padavin v Sloveniji – zakaj).
Relativne vrednosti (na primer deleži, indeksi) so primernejše kot absolutne vrednosti, saj
nam relativna števila povedo še več o notranji strukturi in odnosu med različnimi
geografskimi spremenljivkami.
Osnovno- in srednješolski učbeniki se izdajo za obdobje treh let. Večina učiteljev navaja
številčne podatke ravno iz učbenikov, ki jih uporabljajo pri pouku, vendar lahko
postanejo (vsaj nekateri) v tem obdobju zastareli. Od posameznega učitelja je odvisno ali
bo številčne podatke posodobil ali ne. Večina intervjuvancev se strinja s trditvijo, da
morajo učitelji posodabljati številčne podatke, pri tem pa navajajo, naj se posodobi res
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ekstremne spremembe. Če bi se posodobilo na primer število prebivalcev Francije, ki se
je v enem letu spremenilo za 10 milijonov prebivalcev, to ne bi imelo smisla, saj ni v
naravi geografije, da zahteva natančne številčne podatke – bolj jo na primer zanimajo
razlogi za spremembo (ki pa v tem primeru ni tako zelo velika). Po drugi strani pa teh
ekstremov v treh letih ni veliko. Problem, ki se pojavi ob posodabljanju je, katere
številčne podatke naj učitelj preverja in zahteva – nove ali tiste iz učbenika? Izhajajoč iz
tega vprašanja sledi, da tudi pri maturi, kot eksternem preverjanju znanja, zahtevajo
minimalno količino številčnih podatkov. Vendar, če učitelj navede nov podatek, naj se
tega tudi drži in zahteva novega (pri uri pove za spremembo in da jo bo zahteval od
učencev/dijakov).
Poleg učbenika učitelji navajajo številčne podatke iz atlasov. Mogoče so atlasi z vidika
socioekonomskih podatkov še najbolj problematični, saj ponavadi hitro zastarijo, poleg
tega pa šole ne kupujejo novih atlasov vsaki dve leti. Isti problem je z leksikoni in
enciklopedijami.
Največkrat in najhitreje se številčni podatki posodabljajo na svetovnem spletu. Obstaja
veliko spletnih strani, kjer lahko učitelji, kakor tudi učenci/dijaki, poiščejo najnovejše
številčne podatke. Problem, ki se vzpostavi z uporabo spletnih strani za posodabljanje
številčnih podatkov, ali katerihkoli podatkov, je, da moramo biti do njih zelo kritični.
Zato je najbolje, če se poslužujemo uradnih strani (nekaj jih navajam v poglavju 8.
Internetne strani za posodabljanje številčnih podatkov).
Nekateri intervjuvanci poudarjajo razliko med navajanjem številčnih podatkov v osnovni
in srednji šoli. Za osnovno šolo naj bi zadostovali številčni podatki, ki se nahajajo v
učbeniku, medtem ko lahko za uvodno motivacijo uporabimo veliko več tovrstnih
podatkov. Osnovnošolci so navdušeni nad »največje, najdaljše, najvišje, najgloblje ...«,
pri čemer mora učitelj paziti, da potem teh podatkov od njih ne zahteva. Seveda so
razlike med posameznimi učenci – nekateri so bolj, drugi manj sposobni. Učiteljeva
naloga je oceniti te sposobnosti in omogočiti sposobnejšim več miselne dejavnosti. Na
drugi strani pa srednješolce učitelj težko zmotivira s številčnimi podatki (zopet odvisno,
za katero smer izobraževanja gre) – srednješolci so z vidika uvodne motivacije
zahtevnejši od osnovnošolcev, saj jih ne zanimajo gola dejstva, ampak razlogi, razlage,
povezave.
Večina intervjuvancev navaja kot najprimernejši način prikazovanja številčnih podatkov
kombinacijo kart in grafov. Pri preglednicah je problem v tem, da se jim je potrebno zelo
posvetiti. Iz preglednice je težje ugotoviti zakonitosti, ki veljajo pri posameznih podatkih.
Iz grafikonov in karto(dia)gramov je mogoče enostavno razbrati, v kakšnem odnosu so
posamezne prostorske enote ali različne spremenljivke. Eden izmed dejavnikov, ki
spodbuja uporabo kart in grafikonov je tudi ta, da ima večina ljudi bolj razvito vizualno
zaznavo kot pa analitično, ki je potrebna pri preglednicah. To pomeni, da si lažje
zapomnijo podatke, kot če bi bili ti navedeni v preglednicah ali nanizani v besedilu.
Slednji način prikazovanja številčnih podatkov vodi učence/dijake v memoriranje
podatkov, namesto v analize, primerjave, umestitve podatka v prostor, kar so prednosti
tematskih kart, grafikonov.
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Vendar tudi tu obstajajo razlike med prikazovanjem številčnih podatkov v osnovni in
srednji šoli. Večina intervjuvancev predlaga, naj se v osnovni šoli grafi preveč ne
uporabljajo, saj pri posameznih predmetih ni bilo veliko časa posvečega učenju
interpretacije grafov. Zato za to stopnjo šolanja predlagajo predvsem karte, tudi številčne
podatke v tekstu, manj pa grafe in preglednice (preglednice naj ne bi bile dovolj
pregledne za osnovnošolce). V srednji šoli pa naj bi bili najpomembnejši grafi – dijaki jih
znajo brati, jih razumejo in interpretirajo, obenem pa lahko tudi sami na podlagi
pridobljenih podatkov izrišejo graf.
Predvsem različne vaje so tiste spretnosti, s katerimi lahko učitelji dosežejo, da znajo
učenci/dijaki interpretirati številčne podatke:
 vaje doma in pri pouku;
 primerjava podatkov na primer med državami, regijami;
 učenci/dijaki sami ugotavljajo, kako bi jim podatek utegnil koristiti;
 učenci/dijaki sami na podlagi podatkov izrišejo grafikone, pobarvajo tematsko
karto, razložijo proces zmanjševanja/povečevanja števila na primer prebivalstva;
 sami poiščejo podatke in jih sami interpretirajo;
 razprava o sodobnih geografskih problemih.
Zelo pomembno pri tem pa je, da daje učitelj učencem/dijakom zgled – podatek je mrtev,
če ga ne znamo osmisliti.
Pri pouku geografije je odziv učencev/dijakov na številčne podatke zelo različen. Prve
razlike so že v njihovih osebnostnih lastnostih, sposobnostih ter stopnji šolanja; tisti, ki so
boljši v številkah, jih želijo čim več; osnovnošolci so zelo navdušeni nad »največje,
najdaljše, najvišje, najgloblje ...«, česar pa se za srednješolce ne bi dalo reči.
Učenci/dijaki se po mnenju intervjuvancev na številčne podatke različni odzivajo:
 ne marajo jih,
 praviloma z veliko mero nezaupanja in delno odpora, saj med drugim zahtevajo
nekoliko več faktografije ter potrpežljivega, večkratnega učenja in ponavljanja,
 če izhajajo iz tematike, ki jih zanima in so aktualno predstavljeni, potem so
običajno reakcije precej žive,
 preveč številčnih podatkov jih odbija in zato imajo do njih odpor,
 nad številčnimi podatki niso ravno najbolj navdušeni, čeprav jih po drugi strani
verjetno ravno ti podatki najhitreje in najučinkoviteje prepričajo.
Mnenja intervjuvancev o tem, ali je prava količina številčnih podatkov lahko dejavnik, ki
poveča željo učenca/dijaka po učenju geografije, so različna. Na eni strani so tisti, ki se z
navedeno trditvijo strinjajo, na drugi strani pa njeni nasprotniki.
Potrebna je premišljena mera tovrstnih podatkov, saj se v obratnem primeru sprožijo
obrambni mehanizmi učencev/dijakov, kar vodi v odpor do geografije kot predmeta. Pri
tistih učencih/dijakih, ki imajo »radi« številke in so v njih tudi dobri, le-te vzbudijo večje
zanimanje zanje in njihovo uporabo (izrišejo tematske karte, grafikone), vendar verjetno
malo omenjene populacije spada v to kategorijo. Seveda ne gre zanemariti dejstva, da če
so številke ustrezno opremljene s strokovno razlago, to vsekakor poveča željo po učenju
geografije. Prevelika količina podatkov pa lahko učence/dijake zmede, poleg tega pa to ni
vse, kar geografija nudi. Geografijo naredijo privlačno ravno različni prikazi, opisi in
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predvsem njena kompleksnost in širina. Učenci/dijaki številčnih podatkov v osnovi ne
marajo, so pa nujno potrebni.
Tu pa se postavi vprašanje, kaj oziroma kolikšna je prava količina številčnih podatkov?
Ali je mogoče to mejo določiti in če, kje jo postaviti? Vsi intervjuvanci se strinjajo, da je
mejo praktično nemogoče postaviti, določiti. Objektivna meja ne obstaja, vendar
geografsko znanje zahteva vsaj minimalni nabor znanja tudi številčnih podatkov.
Pomembno je ločiti podatke, ki se ne spreminjajo tako pogosto (na primer povprečna
letna količina padavin v Ljubljani) in podatke, ki se spreminjajo zelo pogosto (število
prebivalcev, BDP/preb.). Učenci/dijaki morajo poznati osnovne podatke, ki opredeljujejo
življenje na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni, zanemariti pa se ne sme tudi
globalne problematike (na primer število prebivačcev, na kar se navezujejo okoljski,
ekonomski in prostorski problemi). Temu mnenju se približa mnenje drugega
intervjuvanca, ki pravi, da bi morali učenci/dijaki poznati osnovne številčne podatke o
Sloveniji, Evropski uniji (saj smo njen del) ter na primer ZDA – vse v obliki primerjanja.
To je stvar posameznega učitelja, njegove presoje na podlagi poznavanja svojih
učencev/dijakov (njihove individualne zmogljivosti za pomnjenje geografsko pomembnih
številčnih podatkov) ter snovi in zanimivosti vsebine, njegovega lastnega poznavanja
številk oziroma sposobnosti njihove zapomnitve. Učitelji, ki so bolj vešči številk, jih
bodo v večji meri posredovali svojim učencem/dijakom in jih morda tudi več zahtevali na
primer pri preverjanju znanja.
Ker je učitelj pri svojem delu avtonomen, naj bi se v zvezi s številčnimi podatki postavile
zgolj smernice, katere podatke je nujno predstaviti in jih morajo učenci/dijaki tudi
razumeti. Kar je več, je stvar vsakega posameznega učitelja. Le eden izmed
intervjuvancev se je odločil in poskušal postaviti mejo – predlaga en do dva številčna
podatka na učno temo. Ni se pa opredelil glede teže tega podatka – ali si ga morajo
učenci/dijaki zapomniti ali ne.
Intervjuvancih pri svojih predavanjih in vajah uporabljajo in navajajo različno količino
številčnih podatkov:
 pri vajah uporabljamo precej različne socioekonomske podatke, saj so različne
spremenljivke osnova za analize razvitosti, gospodarskega stanja, razvojnih
problemov ipd. Nikoli pa ne zahtevam, da bi se morali naučiti veliko količino
podatkov na pamet. Od študentov pričakujem, da poznajo razmerja med njimi in
približne vrednosti, pa še to le za osnovne spremenljivke;
 zelo veliko, vendar redko v obliki naštevanja. Vedno podatki služijo
utemeljevanju podanih trditev, največkrat jih prikazujem na tematskih kartah in
grafikonih, izjemoma s preglednicami;

uporabljam veliko številčnih podatkov, s katerimi želim podčrtati določeno
ugotovitev. Pri izpitih pa zahtevam znanje minimalnega, a še vedno dokaj
obsežnega niza ključnih številčnih podatkov;
 včasih jih vzamem (le nekaj – do pet) kot izhodišče za neko
problematiko, včasih mi predstavljajo le obrobni oris;
 le za ilustracijo določene snovi, pri izpitih pa jih ne zahtevam;
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pri predavanjih navajam veliko številčnih podatkov, vendar od študentov
zahtevam le temeljne.

Intervjuvanci večino številčnih podatkov posodabljajo vsako leto (ali na dve leti –
odvisno od narave podatka), oziroma stremijo k čim hitrejšemu posodabljanju. Pri tem se
poslužujejo različnih virov: učbeniki, atlasi, statistične publikacije, strokovni članki
(geografski in negeografski) in svetovni splet (večinoma uradne strani).
Pri prikazovanju številčnih podatkov študentom se intervjuvanci poslužujejo grafičnih
prikazov, ki so jih izdelali sami in že izdelanih prikazov – prilagajajo se snovi.
Kot sem že omenila na začetku, so imeli intervjuvanci z omenjeno temo največ težav
zaradi dejstva, da nikoli niso učili na osnovni ali srednji šoli. Podali so svoje mnenje, na
kakšen način se sami ukvarjajo s številčnimi podatki pri predavanjih in vajah ter na
kakšen način naj bi se, po njihovem mnenju, z njimi ukvarjali učitelji na osnovnih in
srednjih šolah. Gre zgolj za predloge in mnenja, ki pa bi jih morda bilo smiselno
osmisliti. Čeprav mi tudi intervjuvanci niso podali odgovora na zastavljeno vprašanje v
mojem diplomskem delu, in sicer glede meje pri uporabi številčnih podatkov. Kot kaže,
bo količina navajanja številčnih podatkov ostala v rokah učiteljev in njihove subjektivne
presoje.
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9.3.3. REZULTATI IN INTERPRETACIJA POSKUSA DIDAKTIČNEGA
EKSPERIMENTA
Eksperiment izhaja iz novolatinske besede experimentum in pomeni poskus ali znanstveni
postopek, s katerim se v kontroliranih razmerah proučuje učinek kakega dejavnika.
(Tavzes, 2002)
Didaktika je beseda grškega izvora (didaktikos) in opredeljuje pedagoško disciplino, ki
proučuje splošne pojave in načrtovanje, izvajanje in preverjanje izobraževanja in pouka.
(Tavzes, 2002)
Če obe definiciji združimo, lahko didaktični eksperiment opredelimo kot poskus ali
znanstveni postopek pri preverjanju izobraževanja (znanja), kjer v kontroliranih razmerah
proučujemo izbrani dejavnik.
»Eksperiment je študija, v kateri eksperimentator v strogo nadziranih pogojih namerno
izzove določeno vedenje, ki ga opazuje in meri.
Neodvisna spremenljivka je spremenljivka, na katero eksperimentator vpliva oziroma jo
lahko spreminja in naj bi imela vzročni vpliv.
Odvisna spremenljivka je spremenljivka, ki je pod vplivom eksperimentalnih pogojev
oziroma je pod vzorčnim vplivom odvisne spremenljivke« (Marjanovič Umek, Zupančič,
2004, str. 44).
V eksperimentu zbrani podatki in dobljeni rezultati nam omogočajo zaključevanje o
vzročno-posledičnih odnosih med preučevanimi spremenljivkami. Običajno se preverja
rezultate dveh skupin: eksperimentalne, tj. tiste, na katero vplivajo dejavniki, katerih
vpliv nas zanima, in kontrolne, na katero ti dejavniki ne vplivajo. Pred začetkom
eksperimenta morata biti obe skupini izenačeni glede na dejavnike, ki bi lahko vplivali na
rezultate. (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004)
Za svoje diplomsko delo sem se odločila za poskus didaktičnega eksperimenta (o poskusu
govorim zato, ker ima didaktični eksperiment svojo zakonistosti, in sicer odobritev s
strani Ministrstva za šolstvo, trajati mora tri leta), da bi preverila, v kolikšni meri si
učenci in dijaki zapomnijo podane številčne podatke. Pri omenjenem eksperimentu bi
sicer lahko preverjala tudi stopnjo zapomnitve oziroma pozabljanja, vendar to ni tema
mojega diplomskega dela.
V nadaljevanju prilagam učno pripravo (za osnovno in srednjo šolo hkrati) ter štiri tekste
(dva za osnovni in dva za srednjo šolo) za izvajanje poskusa didaktičnega eksperimenta.
Testi znanja so v Prilogi B.
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Učna priprava št.: 01 Razred: 1., 2., 3. in 4. letniki (gimnazija, ekonomska gimnazija, ekonomski
tehnik) ter 7., 8. in 9. razred 9-letne OŠ
Datum: 8. 5.–23. 5. 2007
Šola: SŠ Josipa Jurčiča, Ivančna Gorica in OŠ Stična, Ivančna Gorica

Učitelj: Urška Petek

Učna tema: Amerika
Učna enota: Severna Amerika – fizično- in družbenogeografski pregled
Vzgojnoizobraževalni cilji:
1. Globalni/etapni V–I cilji: Učenec/dijak spozna številčne podatke o Severni Ameriki.
2. Urni/operativni V–I cilji: Učenec/dijak bere tekst o Severni Ameriki in na koncu reši test
znanja, vezan na omenjeni tekst.

Tip učne ure: poskus didaktičnega eksperimenta
frontalna

skupinska

____________

v dvojicah

individualna

razgovor

razlaganje

prikazovanje

praktično delo

delo s tekstom

demonstriranje

eksperiment

delo s slikovnim
materialom

____________
_______

Učne oblike:

Učne metode:

Učila: osnovni in zahtevnejši tekst o Severni Ameriki, dva učna lista za preverjanje znanja

Učni pripomočki:

Literatura in korelacije:
Bahar, I., Račič, J., Resnik Planinc, T., 2003. Geografija 8: za osmi razred 9-letne osnovne šole.
Ljubljana, Založba Mladinska knjiga, 84 str.
Kolenc Kolnik, K., Korže Vovk, A., Otič, M., Senegačnik, J., 2004. Spoznavamo Afriko in novi svet:
geografija za 8. razred devetletne osnovne šole. Ljubljana, Modrijan, 111 str.
Kürbus, T., Hajdinjak, B., Kandrič, B., Šturm, S., 2004. Geografske značilnosti sveta za 2. letnik
gimnazijskega in srednjega tehniškega oziroma strokovnega izobraževanja. Ljubljana, Založba
Mladinska knjiga, 131 str.
Senegačnik, J., 2004. Svet: geografija za 2. letnik gimnazij. Ljubljana, Modrijan, 136 str.
Novi pojmi:
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Didaktične komponente učnega procesa:
priprava

usvajanje

urjenje

preverjanje in ocenjevanje

ponavljanje in utrjevanje

Potek dela:

Čas

DELO UČITELJA

5

minut







DELO UČENCA/DIJAKA

Razložim jim, da bodo za
začetek ure dobili tekst o
Severni Ameriki, ki naj
ga skrbno preberejo, saj
bodo na koncu ure dobili
test znanja, ki bo vezan
na omenjeni tekst.
Razdelim
jim
tekste
tako, da vsaka klop dobi
svojo različico teksta
(osnovni
(1)
in
zahtevnejši (2) tekst).
V drugem branju se
osredotočite na številčne
podatke.
Ko vsi končajo, jim
poberem tekste.



Poslušajo.

IZVEDBA UČNEGA PROCESA
IN REZULTATI
OBLIKA:
frontalna, individualna,
METODE:
razlaganje, delo s tekstom,



Berejo.



Tekst berejo drugič.



Vrnejo tekste.

TAKSONOMIJA:
znanje, razumevanje,
NAČELA:
nazornosti in abstrakcije,
aktivnosti in razvoja,
individualizacije in
socializacije,
racionalnosti in
ekonomičnosti,
historičnosti in sodobnosti,
prostorska razmestitev
pojavov,
regionalnost,
kompleksnost
CILJI:
Učenec/dijak bere tekst o
Severni Ameriki.

35

minut

Učitelj vodi
spraševanje.

5

minut

Vsak dobi test znanja, 
vezan na tekst, ki ste ga
brali na začetku ure.
Poskušajte odgovoriti na
čim
več
vprašanj.
(Številka testa znanja se
ujema s številko teksta –
kdor je bral osnovni

uro

–

Rešujejo test znanja.

OBLIKA:
individualna,
METODE:
test znanja,
TAKSONOMIJA:
znanje, razumevanje,
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tekst (1), je dobil test
znanja s številko 1.)
Ko končajo, vrnejo teste. 

NAČELA:
sistematičnost in postopnost,
Ko rešijo, vrnejo test primernosti in akceleracije,
znanja.
prostorska razmestitev
pojavov,
kompleksnost
CILJI:
Učenec/dijak reši test
znanja, vezan na tekst o
Severni Ameriki, ki ga je
prebral na začetku učne ure.
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Osnovna šola_osnovni tekst
Amerika je skupno ime za dve veliki celinski gmoti, ki ju povezuje ozek pas kopnega
sveta. Odkril jo je Krištof Kolumb leta 1492, ime pa ja dobila po Amerigu Vespucciju. Vsa
Amerika leži na zahodni polobli, v poldnevniški smeri pa je najbolj razpotegnjena celina
(16.000 km). Poznamo dve delitvi Amerike:
1. na podlagi geografskih značilnosti na Severno in Južno Ameriko, ki ju veže ozek
pas kopnega, tj. Srednja Amerika;
2. na podlagi različnega zgodovinskega in gospodarskega razvoja na Angloameriko
in Latinsko Ameriko.
Amerika kot celota meri 42,4 milijona km2 in zavzema 28 % vsega kopnega na svetu.
Površje Angloamerike sestavljajo različne reliefne enote. Na zahodu se razprostirajo
Severnoameriške Kordiljere, ki obsegajo Skalno gorovje ter niz podolgovatih gorovij,
vmes pa leži več kot 1000 km široka Velika kotlina. Na tem območju teče reka Kolorado,
ki je svojo pot vrezala v kanjon. Na skrajnem zahodu se razprostira Kalifornijsko podolje.
Severnoameriške Kordiljere proti vzhodu prehajajo v Osrednje nižavje – v SV tega
nižavja so Velika jezera (5), ki se razprostirajo na površini približno 13 Slovenij. Največja
višinska razlika (60 m) je med zadnjima dvema jezerom (Erie in Ontarijsko) – tu so
Niagarski slapovi. Najdaljša reka na svetu je Misisipi s 6970 km. Na vzhodu celine se v
smeri jugozahod-severovzhod vlečejo Apalači z najvišjim vrhom nad 2000 m. Osrednje
nižavje in Apalači se proti severu nadaljujejo v Kanadski ščit. Severni del Kanadskega
ščita je pod morjem (Hudsonov zaliv), na vzhodu pa ga omejuje polotok Labrador.
Za Angloameriko sta najpomembnejša dva morska tokova, in sicer Labradorski in
Zalivski – prvi hladen, drugi topel. Pri razporeditvi padavin so velike razlike v smeri
vzhod–zahod. Pomembna je podnebna ločnica 100. poldnevnik, saj zahodno od njega
pade že manj kot 500 mm padavin na leto (zato ime mrtva črta). Nad 2000 mm padavin
dobijo le obalni pasovi ob Tihem oceanu ter del Zalivske nižine ob Mehiškem zalivu.
Po podatkih za leto 2007 živi v Angloameriki 331 milijonov ljudi. Prvotnih prebivalcev,
Indijancev, je približno 400.000, Slovencev pa 330.000. Razporeditev prebivalstva je
neenakomerna. Največja gostota je ob Velikih jezerih, Reki sv. Lovrenca, Priatlantskem
nižavju ter v Kalifornijskem podolju. 50. vzporednik je nekakšna črta, do katere je
poselitev sorazmerno gosta, severno od njega pa gostota prebivalstva zelo upada.
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Osnovna šola_zahtevnejši tekst
Amerika je skupno ime za dve veliki celinski gmoti, ki ju povezuje ozek pas kopnega
sveta. Odkril jo je Krištof Kolumb leta 1492, ime pa ja dobila po Amerigu Vespucciju. Vsa
Amerika leži na zahodni polobli, v poldnevniški smeri pa je najbolj razpotegnjena celina
(16.000 km). Poznamo dve delitvi Amerike:
3. na podlagi geografskih značilnosti na Severno in Južno Ameriko, ki ju veže ozek
pas kopnega, tj. Srednja Amerika;
4. na podlagi različnega zgodovinskega in gospodarskega razvoja na Angloameriko
in Latinsko Ameriko.
Amerika kot celota meri 42,4 milijona km2 (Severna 21,9 milijonov km2, Srednja 2,7
milijona km2, Južna 17,8 milijona km2) in zavzema 28 % vsega kopnega na svetu.
Površje Angloamerike sestavljajo različne reliefne enote. Na zahodu se razprostirajo
Severnoameriške Kordiljere (najvišji vrh 6193 m), ki obsegajo Skalno gorovje ter niz
podolgovatih gorovij, vmes pa leži več kot 1000 km široka Velika kotlina. Na tem
območju teče po svojem kanjonu reka Kolorado – kanjon je globok do 1600 km in širok 6
do 30 km. Na skrajnem zahodu se razprostira Kalifornijsko podolje. Severnoameriške
Kordiljere proti vzhodu prehajajo v Osrednje nižavje – v SV tega nižavja so Velika jezera
(5), ki se razprostirajo na 250.000 km2 (površina 13 Slovenij). Največja višinska razlika
(60 m) je med zadnjima dvema jezerom (Erie in Ontarijsko) – tu so Niagarski slapovi.
Najdaljša reka na svetu je Misisipi, ki skupaj s pritokom Misuri meri 6970 km. Na vzhodu
celine se v smeri jugozahod-severovzhod vlečejo Apalači z najvišjim vrhom nad 2000 m.
Osrednje nižavje in Apalači se proti severu nadaljujejo v Kanadski ščit. Severni del
Kanadskega ščita je pod morjem (Hudsonov zaliv), na vzhodu pa ga omejuje polotok
Labrador.
Za Angloameriko sta najpomembnejša dva morska tokova, in sicer Labradorski in
Zalivski – prvi hladen, drugi topel. Pri razporeditvi padavin so velike razlike v smeri
vzhod–zahod. Pomembna je podnebna ločnica 100. poldnevnik, saj zahodno od njega
pade že manj kot 500 mm padavin na leto (zato ime mrtva črta). Vznožje Skalnega
gorovja ima samo 300 mm padavin. Nad 2000 mm padavin dobijo le obalni pasovi ob
Tihem oceanu ter del Zalivske nižine ob Mehiškem zalivu.
Leta 1994 je v celotni Ameriki živelo 722 milijonov ljudi, leta 2002 je ta številka poskočila
na 844 milijonov prebivalcev (Severna 318 milijonov, Srednja 175 milijonov, Južna 351
milijonov). Po podatkih za leto 2007 živi samo v Združenih državah Amerike 301 milijon
ter v Kanadi 33 milijonov ljudi. Prvotnih prebivalcev, Indijancev, je približno 400.000,
Slovencev pa 330.000. Razporeditev prebivalstva je neenakomerna. Nad 200 preb. na
km2 je ob Velikih jezerih, Reki sv. Lovrenca, Priatlantskem nižavju ter v Kalifornijskem
podolju. Do 1 preb. na km2 v goratem zahodu ter večji del Kanade (nad 50.
vzporednikom).
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Srednja šola_osnovni tekst
Severno Ameriko sestavljata dve državi – ZDA in Kanada.
Površje Severne Amerike sestavljajo različne reliefne enote: Kanadski ščit na severu,
Apalači na vzhodu, gorati zahod (drugo ime zanj so Severnoameriške Kordiljere, ki
obsegajo Skalno gorovje, niz gorovij tik nad tihooceansko obalo ter Veliko kotlino), na
skrajnem zahodu je Kalifornijsko podolje, čez celoten osrednji del kontinenta pa se
razprostira Osrednje nižavje. Pomembno vlogo imajo Velika jezera (5), ki se
razprostirajo na 250.000 km2, Reka sv. Lovrenca, Niagarski slapovi (visoki so nad 60 m)
ter najdaljša reka na svetu, Misisipi s pritokom Misuri (njuna skupna dolžina je 6970 km).
Reka Kolorado si je na svoji poti vrezala kanjon. Amerika kot celota meri 42,4 milijona
km2 (Severna 21,9 milijonov km2, Srednja 2,7 milijona km2, Južna 17,8 milijona km2) in
zavzema 28 % vsega kopnega na svetu.
Severna Amerika se na jugu razprostira skoraj do severnega povratnika (23,50 s. g. š.),
na severu pa še daleč čez severni tečajnik (66,50 s. g. š.). Stalni zahodni vetrovi, ki
prinašajo vlažen zrak s Tihega oceana, kmalu za obalo trčijo ob Severnoameriške
Kordiljere. Privetrna pobočja imajo tudi do 5000 mm padavin, proti vzhodu pa se njihova
količina hitro zmanjša. Količina padavin se zmanjšuje od jugovzhoda proti
severozahodu. Pomembna ločnica je mrtva črta, ki poteka približno po 100. poldnevniku
– zahodno od nje količina padavin pade pod 500 mm. Nad 2000 mm padavin dobijo le
obalni pasovi ob Tihem oceanu ter del Zalivske nižine ob Mehiškem zalivu, pod 250 mm
pa del Velike kotline ter skrajni sever Kanadskega ščita in Aljaske.
V Ameriko že od nekdaj prihaja veliko priseljencev z vseh kontinentov, po 2. svet. vojni
pa so začeli prevladovati predvsem priseljenci iz neevropskih držav. Danes jih v ZDA
prihaja iz Latinske Amerike okoli 50 %, 30 % pa iz Azije. Ob Kolumbovem prihodu je na
ozemlju Severne Amerike živelo od 5 do 18 milijonov Indijancev (staroselci), v
naslednjem obdobju je njihovo število upadlo, leta 2000 pa je naraslo na 2,3 milijona.
Etnična in rasna sestava Američanov se zelo hitro spreminja. V začetku 21. stoletja je
bilo okoli 75 % belcev in 12 % ameriških črnev.
Na začetku 20. stoletja je več kot polovica ameriškega prebivalstva še živela na
podeželju, leta 2000 pa je v mestih živelo že 80 % prebivalstva (od tega 75 % v
velemestih z več kot 500.000 prebivalcev). Delež prebivalstva, ki živi v suburbanih
predmestjih, vztrajno narašča; leta 2000 je ta delež znašal 56 %. Na 21,9 milijonov km2
površine Severne Amerike živi 331 milijonov prebivalcev, kar pomeni povprečno gostoto
poselitve 15 prebivalcev na km2. Gostota poselitve se od vzhoda proti zahodu počasi
zmanjšuje. Nad 200 preb. na km2 imajo območja ob Velikih jezerih, Reki sv. Lovrenca, v
Priatlantskem nižavju ter Kalifornijskem podolju.
Ameriško kmetijstvo daje 1,6 % BDP-ja, v njem sta zaposlena le 2,2 % prebivalcev.
ZDA so v samem vrhu pri pridelavi žitaric. ZDA je tudi država z največjim BDP-jem na
svetu, stopnja nezaposlenosti je nižja kot na Japonskem in v EU, na prvem mestu pa so
tudi po prabi energije, osebnih računalnikih na 1000 oseb ter registriranih motornih vozil
v milijonih.
Približno 77 % prebivalcev je zaposlenih v storitvah in sorodnih dejavnostih.
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Srednja šola_zahtevnejši tekst
Severno Ameriko sestavljata dve državi – ZDA in Kanada.
Površje Severne Amerike sestavljajo različne reliefne enote: Kanadski ščit na severu,
Apalači na vzhodu, gorati zahod (drugo ime zanj so Severnoameriške Kordiljere, ki
obsegajo Skalno gorovje, niz gorovij tik nad tihooceansko obalo ter Veliko kotlino), na
skrajnem zahodu je Kalifornijsko podolje, čez celoten osrednji del kontinenta pa se
razprostira Osrednje nižavje. Pomembno vlogo imajo Velika jezera (5), ki se
razprostirajo na 250.000 km2, Reka sv. Lovrenca (njena vodna pot je dolga 3500 km),
Niagarski slapovi (visoki so nad 60 m) ter najdaljša reka na svetu, Misisipi s pritokom
Misuri (njuna skupna dolžina je 6970 km). Reka Kolorado si je na svoji poti vrezala
kanjon – globok do 1600 km in širok 6 do 30 km. Amerika kot celota meri 42,4 milijona
km2 (Severna 21,9 milijonov km2, Srednja 2,7 milijona km2, Južna 17,8 milijona km2) in
zavzema 28 % vsega kopnega na svetu.
Stalni zahodni vetrovi, ki prinašajo vlažen zrak s Tihega oceana, kmalu za obalo trčijo ob
Severnoameriške Kordiljere. Privetrna pobočja imajo tudi do 5000 mm padavin, proti
vzhodu pa se njihova količina hitro zmanjša. Količina padavin se zmanjšuje od
jugovzhoda proti severozahodu. Pomembna ločnica je mrtva črta, ki poteka približno po
100. poldnevniku – zahodno od nje količina padavin pade pod 500 mm. Nad 2000 mm
padavin dobijo le obalni pasovi ob Tihem oceanu ter del Zalivske nižine ob Mehiškem
zalivu, pod 250 mm pa del Velike kotline ter skrajni sever Kanadskega ščita in Aljaske.
V Ameriko že od nekdaj prihaja veliko priseljencev z vseh kontinentov, po 2. svet. vojni
pa so začeli prevladovati predvsem priseljenci iz neevropskih držav. Današnja struktura
priseljencev v ZDA: okoli 50 % jih prihaja iz Latinske Amerike, 30 % iz Azije, v Kanadi
pa znaša delež azijskih priseljencev že več kot 50 %.
Ob Kolumbovem prihodu je na ozemlju Severne Amerike živelo od 5 do 18 milijonov
Indijancev (staroselci), nato se je njihovo število močno zmanjšalo. Leta 1900 jih je bilo
v ZDA le še okoli 400.000, do leta 2000 pa je njihovo število naraslo na 2,3 milijona.
Etnična in rasna sestava Američanov se zelo hitro spreminja. V začetku 21. stoletja je
bilo okoli 75 % belcev, na podlagi pričakovanj naj bi jih bilo sredi stoletja samo še 50 %,
ameriških črnev je 12 %.
Delež mestnega in kmečkega prebivalstva se zelo spreminja. Od leta 1870, ko je bilo
v Severni Ameriki 24 % mestnega prebivalstva, se njegov delež povečuje; leta 1930 ga
je bilo 46 %, leta 2000 pa 80 %. Sorazmerno z njegovim naraščanjem se manjša delež
kmečkega prebivalstva. Delež prebivalstva, ki živi v suburbanih predmestjih, vztrajno
narašča; leta 2000 je ta delež znašal 56 %. Na 21,9 milijonov km2 površine Severne
Amerike živi 331 milijonov prebivalcev, kar pomeni povprečno gostoto poselitve 15
prebivalcev na km2. Gostota poselitve se od vzhoda proti zahodu počasi zmanjšuje. Nad
200 preb. na km2 imajo območja ob Velikih jezerih, Reki sv. Lovrenca, v Priatlantskem
nižavju ter Kalifornijskem podolju.
Ameriško kmetijstvo daje 1,6 % BDP-ja, v njem sta zaposlena le 2,2 % prebivalcev.
ZDA so v samem vrhu pri pridelavi žitaric. BDP ZDA znaša 43.500 $ (EU pa 21.300 $),
stopnja nezaposlenosti (4,8 %) je nižja kot na Japonskem in v EU, na prvem mestu pa
so tudi po porabi energije, osebnih računalnikih na 1000 oseb (585) ter registriranih
motornih vozil v milijonih (221).
Približno 77 % prebivalcev je zaposlenih v storitvah in sorodnih dejavnostih, 14 % v
industriji, 6 % v gradbeništvu ter približno 3 % v kmetijstvu in rudarstvu.
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Graf 7 prikazuje povprečen rezultat, ki so ga dosegli učenci sedmih, osmih in devetih
razredov. Iz grafa je razvidno, da so učenci, ki so brali tekst 1 (osnovni tekst), tj. tekst z
bolj osnovnimi podatki, dosegli boljše rezultate kot učenci, ki so brali tekst 2 (zahtevnejši
tekst). Zanimivo pa je, da so učenci osmih razredov dosegli boljše rezultate od učencev
devetih razredov, čeprav sem pričakovala ravno obratno. Predvidevam, da to ni posledica
slabšega znanja učencev devetih razredov, ampak manjše motiviranosti, saj so tik pred
zaključkom osnovnošolskega izobraževanja.
Graf 7: Povprečni rezultat v OŠ.
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Vir: poskus didaktičnega eksperimenta, 2007
Graf 8 prikazuje povprečen rezultat didaktičnega eksperimenta v srednji šoli po
posameznih letnikih. Poudariti je potrebno, da so v izračun združene vse tri smeri, zajete
v eksperiment, in sicer splošna gimnazija, ekonomska gimnazija in ekonomski tehnik. Iz
grafa je razvidno, da so dijaki, ki so bili v skupini 1 (osnovni tekst s številko 1), v
povprečju dosegli boljše rezultate od dijakov, ki so bili v skupini 2 (brali so zahtevnejši
tekst). Hkrati se stopnjuje tudi znanje srednješolcev, saj ima vsak letnik višje doseženo
povprečje, kar kaže na boljšo motiviranost (četrti letniki so maturantje), višjo stopnjo
znanja in natančnejše branje.
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Graf 8: Povprečni rezultat v SŠ.
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Vir: poskus didaktičnega eksperimenta, 2007
Graf 9 prikazuje dosežene povprečne rezultate po posameznih smereh v srednji šoli.
Najvišje povprečje so v vseh štiri letnikih dosegli dijaki splošne gimnazije, sledijo jim
dijaki ekonomske gimnazije in na koncu ekonomski tehnik. Zopet so opazne razlike med
skupinama 1 in 2 – vedno je skupina 1 (brali so osnovni tekst) dosegla višje povprečje z
izjemo prvega letnika ekonomskega tehnika ter tretjega letnika ekonomske gimnazije, ko
je skupina 2 (brali so zahtevnejši tekst) dosegla višje povprečje. Morda je razlog v
majhnem vzorcu, saj ga sestavljata le ta dva letnika (večjega vzorca nisem dobila, saj sta
na šoli le ta dva letnika omenjene smeri).
Graf 9: Povprečni rezultat v SŠ – ločene smeri.
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Vir: poskus didaktičnega eksperimenta, 2007
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Graf 10 prikazuje povprečni rezultat gimnazijcev, ki je v osnovi zelo podoben grafu 2 –
skupina 1 je v povprečju dosegla boljše rezultate od skupine 2, višji letniki so dosegli
boljše rezultate. Po primerjavi z Grafom 2 pa je opazna ena razlika, in sicer višje
povprečje gimnazijcev. Smeri ekonomska gimnazija in ekonomski tehnik nižata
povprečje splošni gimnaziji.
Graf 10: Povprečni rezultat v gimnaziji.
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Vir: poskus didaktičnega eksperimenta, 2007

Opažanja ob didaktičnem eksperimentu:
V nekaterih razredih in letnikih so učenci/dijaki z veseljem sodelovali in se tudi potrudili
(brali v tišini in na koncu poskušali sami odgovarjati na vprašalnik), medtem ko se je
nekaj, predvsem dijakov, pritoževalo nad sodelovanjem v eksperimentu.
Ko sem jih pred drugim branjem opozorila na številčne podatke, si je nekaj učencev in
dijakov začelo le-te zapisovati v zvezke, da bi dosegli boljše rezultate – ko sem jih
opazila, sem jih opozorila, naj tega ne počnejo, saj rezultati ne bodo realni, obenem pa je
eksperiment anonimen.
Pri popravljanju eksperimenta sem naletela na raznovrstne odgovore. Prva ugotovitev, ki
jo lahko naredim, je, da veliko učencev/dijakov nima predstave o številkah in merskih
enotah. Sam podatek, na primer o velikosti Amerike ali številu prebivalcev, so si še
zapomnili (42,4 in 331), pozabili pa so zraven dopisati enoto, v kateri je podatek merjen
oziroma prikazan ali pa so navedli napačnega: površina Amerike je 42,4 km2 ali 42,4
milijard km2 – nimajo predstave, koliko je km2, milijon km2 ali milijarda km2. Podoben
problem se je pojavil pri številu prebivalcev Severne Amerike, ko so navajali 331
prebivalcev ali 331 tisoč prebivalcev. Med rezultati se je velikokrat pojavil tudi odgovor,
da ima Severna Amerika na primer 9 milijonov ali 60 milijonov prebivalcev. To si
razlagam z dejstvom, da nimajo predstave o tako velikih številih (koliko to pomeni),
obenem pa ne razmišljajo, ko berejo in pišejo. Če bi pomislili na dejstvo, da ima
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Slovenija 2 milijona prebivalcev, jih Severna Amerika ne more imeti samo 9 milijonov.
Seveda tudi pri točkovanju nisem bila tako zelo natančna, da bi za pravilen odgovor štela
samo odgovor 331 milijonov prebivalcev (kolikor jih ima po napovedih za leto 2007
Severna Amerika – povzeto po CIA Factbook), ampak sem za pravilen odgovor štela tudi
na primer nad 300 milijonov prebivalcev. Podobno sem to naredila za vsa vprašanja, ker
če bi res upoštevala samo čisto natančne odgovore, bi bili rezultati veliko slabši, kot pa v
resnici so.
Ob zaključku poskusa didaktičnega eksperimenta v osnovni in srednji šoli lahko
povzamem, da večina učencev in dijakov nima predstave o številih, predvsem, če gre za
res velika števila. Vzroke lahko poiščem v povezavi z matematiko – premalo poudarka na
vzbujanju predstave, kaj neko število prikazuje in kaj pomeni. Da bi se ta predstava
izboljšala, lahko učitelji pri pouku geografije uporabijo različne naloge za vzbujanje
predstave o številih (na primer inteligentne domneve in druge vaje, ki jih navajam v
poglavju 7.1.4. Dejavnosti, povezane s številčnimi podatki (različni matematični
koncepti)). Na podlagi gornjih grafov lahko potrdim hipotezi, da se delež zapomnjenih
podatkov z leti šolanja povečuje in variira glede na stopnjo šolanja ter da se z
naraščanjem količine številčnih podatkov niža stopnja zapomnjenja le-teh
(učenci/dijaki, ki so reševali zahtevnejši test znanja, so v povprečju dosegali slabše
rezultate od učencev/dijakov, ki so reševali osnovni test znanja).
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9.3.4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA SPLETNE ANKETE
S spletno anketo sem želela dobiti vpogled v delo učiteljev na osnovni in srednji šoli v
zvezi s številčnimi podatki.
V anketi je sodelovalo 68 % žensk in 32 % moških. 67 % anketirancev je osnovnošolskih
učiteljev, 33 % pa srednješolskih.
Graf 11: Sodelujoči v spletni anketi.
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Vir: spletna anketa, 2007
Za začetek sem učitelje vprašala, učbenike katere založbe uporabljajo pri svojem delu
(poučevanju) ter ali se poslužujejo tudi delovnega zvezka.
Iz Grafa 12 je razvidno, da več kot polovica učiteljev uporablja učbenike Založbe
Modrijan (ob predpostavki, da vsak učitelj uporablja učbenik samo ene založbe). Kot
razlog izbire tega učbenika navajajo že njegovo zasnovo, ki takoj pritegne, eden izmed
učiteljev pa sicer uporablja učbenike omenjene založbe, saj so zanimivi, vendar po
njegovem mnenju preobsežni (zanima ga, kakšni bodo novi Rokusovi učbneniki).
Najmanjši delež učbenikov DZS-ja uporabljajo učitelji v osnovni šoli, največ pa učitelji v
srednji šoli.
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Graf 12: Uporabljeni učbeniki po posameznih založbah.
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Vir: spletna anketa, 2007
Pri vprašanju, učbenike katere založbe uporabljate pri svojem delu, je bilo možnih več
odgovorov, saj lahko učitelji uporabljajo učbenike ene založbe za en razred (na primer 8.
razred) ter učbenike druge založbe za drug razred (na primer 9. razred). Graf 13 prikazuje
le tri (to so največkrat izbrane kombinacije, vse ostale prikazuje Graf 1 v Prilogi A)
izmed vseh možnih kombinacij (vse možne kombinacije1 so predstavljene v grafih v
Prilogi A). Pri učiteljih v srednji šoli izstopa kombinacija Mladinske knjige, Modrijana in
DZS-ja, pri učiteljicah v osnovni in srednji šoli pa uporaba učbenikov Mladinske knjige
ter Modrijana.

1

Vsi grafi, ki prikazujejo kombinacije, so narejeni na podlagi odgovorov anketirancev pri tistih vprašanjih,
kjer je bilo možno izbrati več odgovorov. Anketiranci so se odločali za različne kombinacije odgovorov in
le-te so prikazane v omenjenih grafih.
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Graf 13: Kombinacije uporabljenih učbenikov.
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Vir: spletna anketa, 2007
Kar 90 % anketiranih učiteljev uporablja pri svojem delu še delovni zvezek, in sicer nad
90 % učiteljic v osnovni in srednji šoli ter učiteljev v osnovni šoli in 70 % učiteljev v
srednji šoli (Graf 14).
Graf 14: Uporaba delovnega zvezka.
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Vir: spletna anketa, 2007
»Odgovarja mi način podajanja snovi« je najpomembnejši kriterij (Graf 15) pri izbiri
učbenika 65 % učiteljem (ob predpostavki, da se je vsak učitelj odločil zgolj za enega
izmed možnih odgovorov/kriterijev), sledijo pa mu »na podlagi avtorjev, ki so učbenik
napisali« (13 %), »dogovor šole o uporabi učbenika« (10 %) ter »že od nekdaj
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uporabljam učbenike te založbe« (6 %). Med drugimi kriteriji za izbiro učbenika
navajajo:
 jezik pisanja (primernost stopnji starosti otrok); prevelika podrobnost ali previsok
nivo odbija učence od učenja z učbenikom oziroma potrebujejo pomoč pri razlagi
prebranega,
 izbor vsebine, grafični prikazi, skice, slike, rubrike z razlago geografskih pojmov,
delo za učence idr.,
 razmerje med slikami in tekstom, obrobne misli,
 dogovor na aktivu.
Graf 15: Kriteriji za izbiro učbenika.
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Vir: spletna anketa, 2007
Graf 16 prikazuje kombinacije odgovorov v zvezi s kriterijem odločanja za določen
učbenik. V večini primerov se za določen učbenik ne odločijo na podlagi enega samega
kriterija, ampak več kriterijev hkrati. Vse možne kombinacije so predstavljene v Grafu 2
Prilogi A. Najbolj izstopajo učiteljice v srednji šoli, saj se za učbenik določene založbe
odločijo na podlagi avtorjev, ki so učbenik napisali in načina podajanja snovi ter učitelji v
osnovni šoli, katerim so najpomembnejši kriteriji za izbiro učbenika način podajanja
snovi ter dejstva, da že od nekdaj uporabljajo učbenik te založbe.
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Graf 16: Kombinacija kriterijev odločanja za določen učbenik.
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Eden izmed kriterijev za izbiro učbenika so 25 % anketirancem tudi številčni podatki, od
tega najvišjemu deležu učiteljem v osnovni šoli in najmanjšemu deležu učiteljem v
srednji šoli. Nekateri izmed 75 %, ki jim številčni podatki niso eden izmed kriterijev, na
podlagi katerega se odločijo za določen učbenik, navajajo, da jim le-ti niso dovolj
pomemben kriterij za izbiro učbenika, saj številčni podatki tako ali tako hitro zastarajo,
zlasti družbenogeografski, zato niso relevanten in pomemben kriterij. Številčni podatki,
predvsem aktualni in zanimivi, lahko služijo kot zanimivost in za popestritev ure. Kriterij
izbora učbenika je razumljivost, sistematičnost in strokovna neoporečnost besedila ter
ustreznost, nazornost spremljajočega slikovnega gradiva, predvsem blokdiagrami, profili,
risbe geografskih pojavov.
Iz vseh teh odgovorov ter Grafa 17 lahko sklepam, da večini učiteljev in učiteljic v
osnovni in srednji šoli številčni podatki niso relevanten kriterij, ki bi ga uporabljali pri
izbiri učbenika. Se jih pa vsi zavedajo.
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Graf 17: Številčni podatki kot kriterij.
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Vir: spletna anketa, 2007
Večina učiteljev (ob predpostavki, da se je vsak učitelj odločil zgolj za enega izmed
možnih odgovorov) navaja številčne podatke (Graf 18) iz učbenika, ki ga uporabljajo pri
pouku ali jih poiščejo na svetovnem spletu, poslužujejo pa se tudi aktualnih člankov, iz
katerih črpajo tovrstne podatke med drugim tudi za popestritev pouka. Nekoliko manj se
poslužujejo atlasov predvsem zato, ker so tam podatki prej zastareli kot pa v učbenikih,
saj učbenike posodabljajo na tri leta, atlasov pa ne.
Učitelji v svojih odgovorih še navajajo, da primerjajo številčne podatke med seboj, pri
eni učiteljici na osnovni šoli pa učenci novejše podatke večinoma poiščejo sami.
Graf 18: Vir navajanja številčnih podatkov.
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Graf 19 prikazuje možne kombinacije (vse možne kombinacije so predstavljene v Grafu 3
v Prilogi A) kod učitelji in učiteljice na osnovnih in srednjih šolah črpajo, iščejo številčne
podatke, ki jih posredujejo učencem/dijakom. Učiteljice in učitelji v osnovni šoli pa se v
največji meri poslužujejo tako učbenika, atlasa, svetovnega spleta kot tudi aktualnih
člankov pri navajanju številčnih podatkov pri pouku.

%

Graf 19: Kombinacije virov navajanja številčnih podatkov.
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Vir: spletna anketa, 2007
Iz Grafa 20 je razvidno, da 95 % anketirancev posodablja številčne podatke. Posodabljajo
jih vsi učitelji tako na osnovni in srednji šoli, medtem ko je delež nekoliko nižji pri
učiteljicah na osnovnih in srednjih šolah. 91 % učiteljic na osnovni šoli ter 95 % na
srednji šoli posodablja številčne podatke, ostale pa se strogo držijo zgolj učbenika in
atlasa.
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Graf 20: Delež posodabljanja številčnih podatkov.
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Vir: spletna anketa, 2007
Večina učiteljev (ob predpostavki, da se je vsak anketiranec odločil zgolj za enega izmed
možnih odgovorov) od učencev/dijakov zahteva znanje tistih številčnih podatkov, ki jih
sami navedejo pri pouku. Nekateri izmed anketirancev hkrati navajajo, da od
učencev/dijakov zahtevajo osnovne podatke o Sloveniji, medtem ko podatke za ostale
države primerjalno s Slovenijo. Te podatke morajo znati primerjati in priti do določenih
zaključkov. Učenci/dijaki morajo znati brati statistične podatke in jih interpretirati
oziroma iz grafa, tabele, kart smiselno razbrati podatke – torej učenje funkcionalne
pismenosti. Podatki niso pomembni, saj se spreminjajo. Pomembno je, da jih zna učenec
poiskati. Pomembni so procesi, trendi in ne dogodki (trenutna stanja ali podatki, ki so
zastareli že pri tisku). Večina anketirancev tudi navaja, da učencem/dijakom vedno
povedo, katere izmed navedenih podatkov bodo morali znati, saj veliko podatkov
navajajo zgolj za podkrepitev k razlagi nove snovi.
Iz Grafa 21 je med drugim razvidno tudi, da učiteljice v osnovni šoli od učencev
zahtevajo podatke, ki jih same navedejo pri pouku, učiteljice v srednji šoli zahtevajo
podatke, ki se nahajajo znotraj teksta brez podatkov v preglednicah, grafih in na kartah,
učitelji v srednji šoli pa zahtevajo podatke, ki se nahajajo izključno v preglednicah, grafih
in na kartah.
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Graf 21: Številčni podatki, ki naj bi jih učenci/dijaki znali.
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Vir: spletna anketa, 2007
Iz Grafa 22 lahko razberemo, katere kombinacije številčnih podatkov naj bi učenci/dijaki
znali v odvisnosti od spola učitelja in šole poučevanja. Anketiranci so se, kot je razvidno
iz Grafa 11 in 12, največkrat odločili za odgovor a, tj. »od učencev/dijakov zahtevam
podatke, ki jih sam/a navedem pri pouku« ali pa so podali svoje mnenje. Od kombinacij
odgovorov velja omeniti najbolj izstopajoči kombinaciji (ab – »podatki, ki jih sam/a
navedem pri pouku«, »podatki, ki se nahajajo v učbeniku« ter bc – »podatki, ki se
nahajajo v učbeniku«, »podatke, ki se nahajajo izključno v preglednicah, grafih in na
kartah«), in sicer pri učiteljih v srednji šoli. Vse ostale možne kombinacije prikazuje Graf
4 v Prilogi A.
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Graf 22: Kombinacija številčnih podatkov, ki naj bi jih učenci/dijaki znali.
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podatke, ki se nahajajo izključno v preglednicah, grafih in na kartah, č – podatke, ki se
nahajajo znotraj teksta brez podatkov v preglednicah, grafih in na kartah, d – drugo)
Vir: spletna anketa, 2007
Graf 23 prikazuje, v kolikšni meri anketiranci med učno uro navajajo številčne podatke
(ob predpostavki, da se je vsak odločil zgolj za enega izmed podanih odgovorov). Noben
od anketirancev se ni odločil za odgovor, v katerem trdi, da navaja številčne podatke
vsako učno uro, medtem ko jih 55 % navaja številčne podatke v odvisnosti od učne snovi,
45 % pa po subjektivni presoji. Najbolj izstopajo učitelji v srednji šoli, saj navajajo
najvišji delež številčnih podatkov v odvisnosti od učne snovi (60 %) ter najnižji delež
številčnih podatkov po subjektivni presoji, tj. tam, kjer se učitelju samemu zdi smiselno
in koristno, da jih navede (40 %).
Večina anketirancev še dodaja, da navajajo številčne podatke zgolj za orientacijo (na
primer da učenec s pomočjo podatkov ve, da je Nemčija tolikokrat večja od SLO ...),
ilustracijo, utemeljitev in razlago. Navajajo jih kot zanimivost (na primer »največje,
najgloblje, najvišje ...«) oziroma kot primerjavo pojavov. Včasih iz grafov, preglednic
določijo bistvo nekaterih geografskih pojavov (na primer analiza klimograma, starostna
piramida, gibanje števila prebivalcev ...).
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Graf 23: Navajanje številčnih podaktov.
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Vir: spletna anketa, 2007
Graf 24 prikazuje kombinacije odgovorov anketirancev v zvezi z navajanjem številčnih
podatkov. Učitelji v srednji šoli se v največji meri odločajo za navajanje številčnih
podatkov na podlagi subjektivne presoje v odvisnosti od učne snovi, učiteljice v srednji
šoli pa se za to odločajo na podlagi subjektivne presoje. Pri vprašanju »v kolikšni meri
navajate številčne podatke« so se anketiranci odločali zgolj za enega izmed odgovorov –
kombinirane odgovore v celoti prikazuje Graf 5 v Prilogi A.
Graf 24: Kombinacija navajanja številčnih podatkov.
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Anketiranci največ številčnih podatkov navajajo pri Regionalni geografiji Slovenije,
sledijo Regionalna geografija sveta, Regionalna geografija Evrope, najmanj pa pri Obči
geografiji (vse to ob predpostavki, da se je vsak odločil zgolj za enega izmed podanih
odgovorov). To prikazuje Graf 25.
Graf 25: Učna snov in številčni podatki.
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Vir: spletna anketa, 2007
Kar 40 % učiteljic v osnovni šoli navaja večino številčnih podatkov pri RG Slovenije, 32
% učiteljic v srednji šoli pri RG Slovenije, sveta in Evrope, 18 % učiteljev v osnovni šoli
pri RG sveta in Evrope ter 14 % učiteljev v srednji šoli pri RG Evrope in Slovenije (graf
26). Ostale kombinacije prikazuje Graf 6 v Prilogi A.
Graf 26: Kombinacije odgovorov glede na učno snov in številčne podatke.
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Graf 27 prikazuje, v kolikšni meri anketiranci navajajo številčne podatke pri izbranih
učnih temah, in sicer v sklopu reliefa, podnebja, prebivalstva in poselitve ter
gospodarstva. Izkazalo se je pričakovano, da največ številčnih podatkov anketiranci
navajajo pri temi prebivalstvo in poselitev, in sicer 48 % (ob predpostavki, da se je vsak
odločil zgolj za enega izmed podanih odgovorov) vseh številčnih podatkov. Pri tej temi
jih največ navajajo učiteljice v osnovni šoli (54 %), pri podnebju jih navajajo vsi v
približno enakem deležu (15 %), pri gospodarstvu pa največ številčnih podatkov navajajo
učitelji v srednji šoli.
Nekateri anketiranci so še dodali, da številčne podatke uporabljajo za uvod, poslužujejo
se podatkov o številu prebivalcev in velikosti različnih razredov (na primer velikost
države ...). Za lažje razumevanje pa jih prikazujejo s pomočjo klimogramov, starostne
piramide in drugih grafov, karte gostote prebivalstva ipd. Učencem se zdijo zanimivi
podatki o dolžinah rek, višini slapov, številčnosti mest ..., ki se po različnih virih tudi
precej razlikujejo, kar lahko služi kot možnost za razgovor.
Graf 27: Učna tema in številčni podatki.
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Anketiranci večino številčnih podatkov navajajo pri različnih tematskih sklopih, kar
prikazuje Graf 28. Učitelji v srednji šoli jih največ navajajo pri prebivalstvu in poselitvi
ter gospodarstvu, nekoliko manj pri podnebju. Vse kombinacije prikazuje Graf 7 v Prilogi
A.
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Graf 28: Kombinacije odgovorov glede na učno temo in številčne podatke.
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Več kot polovici anketirancev (ob predpostavki, da si je vsak izbral le en način
prikazovanja številčnih podatkov) je najbližji način prikazovanja številčnih podatkov v
obliki različnih grafikonov. Tu najbolj izstopajo učiteljice v srednji šoli, prav tako pri
prikazovanju številčnih podatkov v obliki karte. Najmanj priljubljene so jim preglednice,
medtem ko so učiteljem v osnovni šoli ravno preglednice najbolj reprezentativen način
prikazovanja številčnih podatkov. Če primerjamo Grafa 29 in 30 med sabo, ugotovimo,
da se v veliki meri ujemata. Prvi prikazuje najbolj priljubljene načine prikazovanja
številčnih podatkov, slednji pa tiste načine prikazovanja, ki jih anketiranci v razredu
dejansko največ uporabljajo. Preglednice in karte največ uporabljajo učitelji v osnovni
šoli, učitelji v srednji šoli pa grafikone. Najmanj številčnih podatkov učitelji v osnovni
šoli predstavijo s pomočjo grafikonov, učiteljice v srednji šoli v obliki preglednic,
učiteljice v osnovni šoli pa v obliki kart.
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Graf 29: Najbolj priljubeni načini prikazovanja številčnih podatkov pri anketirancih.
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Anketiranci iz osnovne šole uprabljajo preglednice predvsem zato, ker so dovolj
pregledne, učenci jih razumejo in jih znajo uporabljati. Spet drugim pa je najbolj
pregleden način prikazovanja številčnih podatkov grafikon, tretjim pa seveda karta.
Slednja predstavlja najbolj geografski način prikazovanja, grafikoni pa so v veliko pomoč
vizualnim tipom. S pomočjo grafikonov in kart učenci lažje odčitavajo, primerjajo,
opišejo izbrani pojav, iz grafa pa se lahko razbere še trend gibanja proučevanega pojava.
En izmed intervjuvancev navaja tudi dejstvo, da se iz grafa lahko veliko razbere, prisotno
pa je še razmišljanje dijaka. Ob grafikonih in kartah utrjujejo poznavanje tovrstnega
načina prikazovanja različnih podatkov, obenem pa se še urijo v interpretaciji (že v 9.
razredu).
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Graf 30: Največkrat uporabljeni način prikazovanja številčnih podatkov.
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Ob primerjavi kombinacij odgovorov najbolj priljubljenih načinov prikazovanja (Graf
31) ter največkrat uporabljenih načinov prikazovanja (Graf 32) številčnih podatkov lahko
ugotovim, da med njimi ni velikih razlik – anketiranci pri pouku več ali manj uporabljajo
tiste prikaze številčnih podatkov, ki so jim najbolj všeč. Tako pri učiteljih v srednji šoli
ter učiteljicah v osnovni šoli izstopajo preglednica ter graf, pri učiteljicah v srednji šoli
preglednica in karta, učitelji v osnovni šoli pa se v približno enakem deležu poslužujejo
tako preglednic in grafov kot tudi kart za prikazovanje številčnih podatkov. Ostale
kombinacije so prikazane v Grafih 8 in 9 v Prilogi A.
Graf 31: Kombinacija najbolj priljubljenih načinov prikazovanja številčnih podatkov pri
anketirancih.
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Graf 32: Kombinacija največkrat uporabljenih načinov prikazovanja številčnih podatkov.
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Z izjemo enega neopredeljenega vsi anketiranci zahtevajo od učencev/dijakov branje kart
– razumevanje in interpretacija (Graf 33).
Karta je eden izmed temeljnih znanj pri geografiji in njeno razumevanje je eden od
osnovnih temeljnih ciljev pouka. Karta je obenem osnovna geografska veščina, ki je
vseživljensko uporabna (na primer pri potovanju). Podatki brez prostorske predstave in
povezave s konkretnim območjem (razmerami, razvitostjo ...) ne služijo ničemur in
nikomur. Osnova geografije je povezovati različne elemente ter iskati vzroke in posledice
pojava. Vse to lahko dosežemo s karto, saj je podlaga za preučevanje določene pokrajine.
To je tudi ena izmed temeljnih veščin, ki je vezana na prostorsko umestitev in širši uvid
prikaza. Karta omogoča, da se stopnja učenja na pamet zmanjša na minimalno stopnjo,
saj lahko s pomočjo karte učenci/dijaki razložijo marsikatero nalogo. Tudi lažje si
zapomnijo določeno informacijo, če jo poiščejo na karti, ker smisel ni v učenju številk,
pač pa smiselna raba kart v vsakdanjem življenju tudi v obliki orientacije. Obenem je
interpretacija karte ter predstava podatkov v obliki karte že višja stopnja taksonomije.
Čeprav je razumevanje kart eno od osnovnih znanj geografije, je del obvezne
funkcionalne pismenosti sodobnega človeka. Anketiranci s pomočjo karte navajajo
učence/dijake na razumevanje, povezovanje in primerjanje različnih geografskih
dejavnikov, saj je v šolah že tako preveč učenja na pamet in slej ko prej to znanje
»izpuhti«.
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Graf 33: Zahtevano znanje branja kart.
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Zanimalo me je tudi, ali anketiranci pri ustnem ali pisnem preverjanju zahtevajo znanje
določenih številčnih podatkov. Njihove odgovore prikazuje Graf 34. 57 % anketirancev
(med njimi najvišji delež dosegajo učitelji v osnovni in srednji šoli) zahteva pri
preverjanju od učencev/dijakov znanje določenih številčnih podatkov, nič pa se niso
opredelili, katere vrste podatkov zahtevajo ali v kolikšni meri. Tu zopet prevlada
subjektivna nota.
Graf 34: Povezava preverjanja znanja in znanja številčnih podatkov.
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Graf 35: Problemi z zapomnitvijo številčnih podatkov.
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Na podlagi odgovorov anketirancev, ki jih prikazuje Graf 35, učenci/dijaki nimajo
problemov z zapomnitvijo številčnih podatkov, vendar (po primerjavi z Grafoma 36 in
37) že pri naslednjem vprašanju anketiranci navajajo, da imajo učenci/dijaki največ
problemov z zapomnitvijo tistih številčnih podatkov, ki so predstavljeni v absolutni obliki
znotraj teksta (ob predpostavki, da se je vsak anketiranec odločil zgolj za en odgovor).
Učiteljice in učitelji v osnovni šoli ter učiteljice v srednji šoli pravijo, da imajo njihovi
učenci /dijaki največ problemov s številčnimi podatki, ki so predstavljeni v absolutni
obliki in najmanj problemov s kartami. Učitelji v srednji šoli pa pravijo, da imajo njihovi
dijaki najmanj problemov s številčnimi podatki, predstavljeni na karti in grafikonu ter
največ s tistimi, ki so predstavljeni v relativni obliki.
Graf 36: Številčni podatki, ki povzročaju učencem/dijakom največ problemov.
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Podoben rezultat dobimo s kombinacijo odgovorov tistih številčnih podatkov, ki
učencem/dijakom povzročaju največ problemov – najbolj izstopajo tisti, ki so
predstavljeni v absolutni ali relativni obliki znotraj teksta (Graf 37; ostale kombinacije
prikazuje Graf 10 v Prilogi A).
Ti dve vprašanji (vpr. 16 in 17: Imajo učenci/dijaki probleme z zapomnitvijo številčnih
podatkov? S katerimi številčnimi podatki imajo največ problemov?) sta zelo odvisni od
posameznika – zelo težko je posploševati. Od indivuduuma in njegovih osebnostnih
lastnosti je odvisno, v kolikšni meri si bo izbrane številčne podatke zapomnil (ali celo
skušal zapomniti). Nekateri učenci/dijaki imajo probleme s podatki na splošno še
posebno, če jih je preveč (memoriranje je odveč, če podatka ne rabimo za življenje). Na
drugi strani pa ne razumejo, da so podatki vedno v korelaciji z neko stvarjo, ki jo morajo
poznati – le-ti jim lahko pomagajo k razumevanju in boljši predstavi nekega pojava ali
dejavnosti. Nekateri izmed anketirancev navajajo, da zahtevajo le redke podatke, večine
ne. Nekaterim učencem interpretiranje ne predstavlja težav, nekaterim pa – potrebno jih
je voditi. Vendar se z večkratnim delom ta spretnost oziroma znanje izboljša. V osnovi pa
imajo učenci/dijaki probleme, če morajo navajati številčne podatke brez slikovne ali
kakršne koli druge osnove.
Graf 37: Kombinacije številčni podatki, ki povzročaju učencem/dijakom največ
problemov.
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Anketiranci v 80 % zatrjujejo, da znajo njihovi učenci/dijaki interpretirati številčne
podatke (jih analizirati, ovrednotiti, postaviti v kontekst). Kot kaže Graf 38, se temu
najbolj posvetijo učiteljice v osnovni in učitelji v srednji šoli, saj po njihovem mnenju
njihovi učenci/dijaki nimajo problemov z interpretacijo številčnih podatkov.
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Graf 38: Znanje interpretacije številčnih podatkov.
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Nobena izmed spretnosti, ki se jih poslužujejo anketiranci, da znajo učenci/dijaki
interpretirati številčne podatke, ne prevladuje (Graf 39). V približno enaki meri se
poslužujejo (ob predpostavki, da se je vsak izmed anketirancev odločil za samo en
odgovor) tako delovnega zvezka, frontalne razlage kot vaj in nalog, ki jih naredijo sami.
Najbolj izstopajo učiteljice v srednji šoli pri uporabi delovnega zvezka ter učitelji v
srednji šoli pri frontalni razlagi in uporabi vaj in nalog, ki jih sami izdelajo – vse to z
namenom, da urijo učence/dijake v interpretaciji številčnih podatkov.
Interpretacija podatkov zahteva od učenca/dijaka določene spretnosti in znanje. Le-te
lahko pridobijo na podlagi različnih nalog pri pouku in tudi lastne aktivnosti. Predvsem
slednja je pomembna z vidika urjenja tovrstne aktivnosti ne samo pri pouku geografije,
ampak tudi pri drugih učnih predmetih.

108

Presoja izbora in količine podatkov pri pouku geografije na različnih stopnjah šolanja

Graf 39: Spretnosti za interpretacijo.
45
40
35
30
25
%
20
15
10
5
0
delovni zvezekvaje in naloge,
ki jih naredim
sam/a
oš-ž

oš-m

frontalna
razlaga

sš-ž

drugo

sš-m

Vir: spletna anketa, 2007
Pri kombinaciji različnih spretnosti (Graf 40) prevladujeta dve kombinaciji, in sicer
delovni zvezek in frontalna razlaga ter lastne vaje in naloge in frontalna razlaga, kako se
grafične prikaze bere – vse to pri učiteljih v srednji šoli. Pri učiteljih v osnovni šoli pa
prevladuje kombinacija delovnega zvezka in lastnih vaj in nalog. Ostale kombinacije
prikazuje Graf 11 v Prilogi A.
Graf 40: Kombinacija odgovor uporabe različnih spretnosti za interpretacijo.
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Glavno vprašanje, ki sem si ga zastavila pred začetkom pisanja diplomskega dela je, ali
lahko postavimo mejo, koliko številčnih podatkov pri pouku geografije naj bi
učenci/dijaki poznali (ali se lahko določi meja med najmanjšo in največjo količino
številčnih podatkov za kvalitetno doseganje učnih ciljev). Iz Grafa 41 lahko razberem, da
je v veliki meri to odvisno od subjektivne presoje (to navaja 55 % anketirancev; ob
predpostavki, da se je vsak odločil zgolj za en odgovor). Na lastno presojo se v veliki
meri opirajo učitelji v osnovni šoli, najmanj pa učitelji v srednji šoli. Slednji se med
vsemi anketiranci najbolj držijo priporočil učbenika, ki ga uporabljajo pri svojem delu.
Učiteljice v srednji šoli najbolj »zaupajo« maturitetnim kriterijem, učiteljice v osnovni
šoli pa najmanj pogovoru s kolegi.
Problem pri maturitetnem kriteriju je v tem, da nikjer ne predpisuje, katere in koliko
številčnih podatkov morajo maturantje znati (podobno kot učni načrt).
Anketiranci v okviru določanja meje pri številčnih podatkih za kvalitetno doseganje
učnih ciljev navajajo, da bi morali biti določeni enotni kriteriji, ampak le-ti niso.
Učiteljem bi koristilo, če bi se v državnem merilu določilo, katere številčne podatke in
koliko, naj jih uporabljajo pri pouku oziroma pri posameznih učnih snoveh. Eden izmed
anketirancev navaja, da je to zelo pomembno vprašanje in ne bi smelo biti prepuščeno
subjektivni presoji.
Graf 41: Kje določiti mejo pri številčnih podatkih.
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Tudi pri pregledu različnih kombinacij odgovorov za določanje meje pri obravnavi
številčnih podatkih (Graf 42) ni moč opaziti nič posebnega. Izstopa subjektivna presoja;
pri učiteljicah v srednji šoli v kombinaciji z maturitetnimi kriteriji, pri učiteljih v srednji
šoli v kombinaciji s pogovorom s kolegi. Ostale kombinacije prikazuje Graf 12 v Prilogi
A.
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Graf 42: Kombinacija odgovorov za določitev meje pri številčnih podatkih.
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Zadnje vprašanje zaprtega tipa sprašuje po grafičnih prikazih, in sicer ali jih učitelji
izdelajo sami ali se poslužujejo že pripravljenih (v učenikih, delovnih zvezkih, Učila ...).
Anketiranci (njihove odgovore prikazuje Graf 43) se največ poslužujejo grafičnih
prikazov iz učbenika (pb predpostavki, da se vsak anketiranec odloči le za en odgovor),
ki ga uporabljajo pri pouku – največ učiteljic v osnovni šoli ter najmanj učiteljev v
srednji šoli. Slednji največ kombinirajo že izdelane prikaze s svojimi lastnimi ter ostale
didaktične pripomočke, medtem ko niti en izmed intervjuvancev (v tej skupini) ne
uporablja grafičnih prikazov iz učbenikov, ki ga ne uprorabljajo pri pouku. Tovrstnega
načina prikazovanja številčnih podatkov se izmed vseh največ poslužujejo učitelji v
osnovni šoli. Pri lastnih kartah, grafih ali preglednicah pa najvišji delež dosegajo učitelji
v srednji šoli.
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Graf 43: Izdelava grafičnih prikazov.
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pripomočke (na primer Učila ...), d – kombiniram že izdelane prikaze s svojimi lastnimi,
e – drugo)
Vir: spletna anketa, 2007
Pri odgovorih anketirancev (Graf 44) pravzaprav prevleduje le ena kombinacija, in sicer,
ko anketiranci uporabljajo za grafični prikaz številčnih podatkov učbenik, ki ga
uporabljajo pri pouku, didaktične pripomočke ter lastne prikaze. Vse ostale kombinacije
so zastopane v majhnem številu, ali pa so se anketiranci odločili zgolj za en odgovor (vse
kombinacije odgovorov prikazuje Graf 13 v Prilogi A).
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Graf 44: Kombinacije odgovorov izdelave grafičnih prikazov.
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(a – sam/a izdelam ali karte ali preglednice ali grafe (izberite le tiste, ki jih izdelate sami),
b – uporabljam grafične prikaze iz učbenika, ki ga uporabljam pri pouku, c – uporabljam
grafične prikaze iz učbenikov, ki jih ne uporabljam pri pouku, č – različne didaktične
pripomočke (na primer Učila ...), d – kombiniram že izdelane prikaze s svojimi lastnimi,
e – drugo)
Vir: spletna anketa, 2007
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Naslednji pet vprašanj v spletni anketi je bilo odprtega tipa.
Načini prikazovanja številčnih podatkov po terenskem delu.
Anketiranci večinoma navajajo, da učenci/dijaki po terenskem delu številčne podatke
prikazujejo v preglednicah, različnih grafih, kartah. Prikaze delajo individualno ali v
skupinah in jih potem predstavijo celotnemu razredu. Seveda te prikaze tudi interpretirajo
in analizirajo ob pomoči učitelja, na koncu pa (večina anketirancev to navaja) izdelajo še
poročilo. Pridobljene podatke morajo znati osmisliti in jih vnesti v prostor in snov, ki jo
obravnavajo pri pouku.
Učenci/dijaki se po terenu urijo v risanju reliefnega profila, klimogramov, strukturnih
krogov (na primer zaposlitvena sestava, narodnostna sestava prebivalcev), naredijo tudi
tabelarični prikaz zbranih podatkov ter kartirajo. Lahko samo zapišejo številčni podatek
(na primer meritve) in nato sklepajo, zakaj je takšen.
Odziv učencev/dijakov na številčne podatke.
Učenci/dijaki se na številčne podatke odzivajo različno, predvsem v odvisnosti od
njihovih osebnostnih lastnosti, sposobnosti dojemanja in pomnjenja številk, učne snovi
ter konteksta, v katerem so številčni podatki predstavljeni. Večina anketirancev navaja,
da je odziv njihovih učencev/dijakov na številčne podatke bolj negativen, in sicer v
smislu, da jih številke zmedejo, ker nimajo predstave o količini, ki jo številka predstavlja
ali če gre za zastarele številčne podatke. Večkrat imajo težave z interpretacijo, zato se
nekateri anketiranci poslužujejo številčnih podatkov le za ilustracijo in predstavitev
problema, območja – ne navajajo jih po nepotrebnem. Del anketirancev pa navaja, da
njihovi učenci/dijaki nimajo probleme s številčnimi podatki – hitro si jih zapomnijo in jih
znajo primerjati z že znanimi, sprašujejo, če bodo morali znati tudi te številke. Pri enem
anketirancu pa so dijaki zelo vedoželjni in jih zanima, če se v različnih virih pojavljajo
isti podatki.
Zmožnosti, ki jih anketiranci razvijajo in razširjajo pri učencih/dijakih ob uporabi
številčnih podatkov znotraj geografije.
Ob uporabi številčnih podatkov pri pouku geografije anketiranci urijo svoje učence/dijake
v interpretaciji, branju, sintezi in analizi podatkov, logičnem razmišljanju ter kritičnem
mišljenju. Učencem/dijakom je potrebno predstaviti tudi zmožnost razumevanja, da je
potrebno pojave vrednotiti tudi količinsko, poznati določena sorazmerja in imeti
predstavo, kaj te številke pravzaprav pomenijo (imeti predstavo o številkah in količinsko
predstavljivost). Na podlagi številčnih podatkov se učenci/dijaki med drugim urijo tudi v
sklepanju in povezovanju, kar lahko prenesejo na različne predmete v šoli ali življenje
samo.
Številčni podatki razvijajo sposobnost izražanja geografskega znanja (v kvantitativni
obliki), obenem pa vsaj malo prispevajo k funksionalni pismenosti posameznika.
Strategije za razvoj veščin, ki so povezane s številkami pri učencih/dijakih.
Anketiranci v precejšnji meri uporabljajo karte, grafe in preglednice za razvoj veščin,
povezane s številkami pri učencih/dijakih. Na podlagi tovrstnih predstavitev številčnih
podatkov se urijo v njihovi primerjavi, analizi ter interpretaciji. Ena izmed anketirank
dodaja, da je v vsakem preizkusu znanja vsaj ena naloga vezana na statistične podatke;
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preverja namreč ali učencem različno prikazani statistični podatki kaj povedo ali ne in če
jih znajo odčitati – na primer izpisati podatke iz preglednice, strukturnega kroga,
klimograma, karte. Nekaj anketirancev je kot strategijo za razvoj veščin v zvezi s
številkami navedlo, da njihovi učenci/dijaki sami iščejo podatke po svetovnem spletu,
literaturi in atlasih, nekateri pa se poslužujejo učnih listov in dela v skupinah.
Načini za povečanje želje učenca/dijaka po učenju številčnih podatkov pri pouku
geografije.
»Učenci radi delajo s številčnimi podatki, ker jim popestrijo učenje. Velikokrat jih ti
podatki pritegnejo, vzbudijo pozornost. Posebno radi imajo podatke, ki izstopajo iz
povprečja.« To je eno izmed redkih mnenj, ki govori o tem, da številke pritegnejo
učence/dijake k učenju geografije. Določene številke so nujno potrebne za razumevanju
snovi, vendar ne smemo z njimi pretiravati. Večino zanimajo predvsem ekstremi –
najvišji, najnižji, najdaljši ... To jih včasih pritegne k branju, proučevanju.
Večina anketirancev zagovarja tezo, da številke ne povečajo želje učence/dijaka po
učenju geografije posebno v primerih, če se zahteva njihovo poznavanje. Če se omenjajo
zgolj kot zanimivost, to željo lahko povečajo. Drži pa tudi, da včasih številke povedo
veliko več in na bolj preprost način kot cela stran teksta. V glavnem številke ne povečajo
omenjene želje, razen pri kakšnih primerjavah podatkov v domačem kraju, ki jim je bližje
in jih bolj zanima. Kar se tiče sodobnih demografskih, ekoloških ali drugih
družbenogeografskih dejavnikov se dijake res motivira s številčnimi podatki, za fizično
geografijo mislim, da manj.
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STATISTIČNA ANALIZA SPLETNE ANKETE
Seveda me je tudi zanimalo, ali obstajajo statistično pomembne razlike pri posameznih
vprašanjih zaprtega tipa na podlagi dveh spremenljivk, in sicer spola ter šole poučevanja
(osnovna in srednja šola).
Analizo sem izvajala s pomočjo programa SPSS ter Pearsonovega χ2 testa.
V nalogi me je zanimalo, ali obstajajo razlike med spoloma ter poučevanjem v osnovni in
srednji šoli glede na zastavljena vprašanja v spletni anketi. Moja osnovna hipoteza torej
je, da obstajajo razlike med spoloma ter poučevanjem v osnovni in srednji šoli glede
ukvarjanja s številčnimi podatki. Ker je stopnja tveganja večja od 5 %, hipotezo
zavrnem. Nisem uspela dokazati, da obstajajo razlike med spoloma ter poučevanjem v
osnovni in srednji šoli glede na zastavljena vprašanja. Na podlagi rezultatov analize s
statističnim orodjem SPSS nisem uspela dokazati razlik. Razlike morda v populaciji res
obstajajo, a je moj vzorec premajhen, morda premalo reprezentativen, da na njem teh
razlik nisem uspela dokazati.
Nekaj statistično pomembnih razlik pa se vendar pojavlja.
Glede na spol so razlike naslednje.
1. Glede na stopnjo p ≤ 0,05 lahko trdim, da med izborom učbenikov založb DZS
ter Mladinska knjiga glede na spol obstajajo statistično pomembne razlike, in
sicer ženskam so pomembnejši učbeniki založbe Mladinska knjiga. To verjetno
izhaja iz dejstva, da so učbeniki omenjene založbe vizualno zanimivejši –
prevlada subjektivna presoja. (vpr. št. 1)
2. Glede na stopnjo p ≤ 0,05 lahko trdim, da med načinom podajanja snovi,
učbenikom določene založbe ter dogovorom šole (kriteriji za izbiro učbenika)
glede na spol obstajajo statistično pomembne razlike, in sicer ženskam sta
pomembnejša način podajanja snovi v učbeniku ter avtor učbenika. (vpr. št. 3)
3. Glede na stopnjo p ≤ 0,05 lahko trdim, da med navajanjem številčnih podatkov
iz učbenika in atlasa glede na spol obstajajo statistično pomembne razlike, in
sicer ženske se v večji meri poslužujejo uporabe učbenika. (vpr. št. 5)
4. Glede na stopnjo p ≤ 0,05 lahko trdim, da med podatki, ki se nahajajo v
učbeniku, podatki, ki se nahajajo izključno v preglednicah, grafih in na
kartah ter podatki, ki se nahajajo znotraj teksta brez podatkov v
preglednicah, grafih in na kartah (ki jih zahtevajo učitelji od učencev/dijakov)
glede na spol obstajajo statistično pomembne razlike, in sicer moškim so
nepomembni podatki, ki se nahajajo znotraj teksta brez podatkov v preglednicah,
grafih in na kartah. (vpr. št. 8)
5. Glede na stopnjo p ≤ 0,05 lahko trdim, da med navajanjem številčnih podatkov
po subjektivni presoji glede na spol obstajajo statistično pomembne razlike, in
sicer ženske se bolj zanašajo na subjektivno presojo kot moški. (vpr. št. 9)
6. Glede na stopnjo p ≤ 0,05 lahko trdim, da med navajanjem številčnih podatkov
pri Regionalni geografiji sveta in Evrope glede na spol obstajajo statistično
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pomembne razlike, in sicer moškim je pomembnejše navajanje številčnih
podatkov pri Regionalni geografiji sveta in Evrope kot ženskam. (vpr. št. 10)
7. Glede na stopnjo p ≤ 0,05 lahko trdim, da med grafom in spolom obstajajo
statistično pomembne razlike. (vpr. št. 12, 13) Učiteljice se v večji meri kot
učitelji poslužujejo uporabe grafov.
8. Glede na stopnjo p ≤ 0,05 lahko trdim, da med problematičnimi številčnimi
podatki, ki so predstavljeni v absolutni in relativni obliki znotraj teksta glede
na spol obstajajo statistično pomembne razlike, in sicer ženskam so pomembnejši
podatki v absolutni obliki znotraj teksta. (vpr. št. 17)
9. Glede na stopnjo p ≤ 0,05 lahko trdim, da med spretnostmi za dosego boljše
interpretacije številčnih podatkov, in sicer vaj iz delovnega zvezka ter vaj in
nalog, ki jih učitelji napišejo sami glede na spol obstajajo statistično pomembne
razlike, in sicer ženskam so pomembnejše vaje iz delovnega zvezka. (vpr. št. 19)
10. Glede na stopnjo p ≤ 0,05 lahko trdim, da glede na spol obstajajo statistično
pomembne razlike pri določanju meje, koliko številčnih podatkov naj bi
učenci/dijaki poznali, in sicer glede na to, koliko številčnih podatkov priporoča
učbenik, ki ga učitelji uporabljajo in subjektivno presojo, in sicer ženskam je
pomembnejša subjektivna presoja izbora količine številčnih podatkov kot
moškim. (vpr. št. 20)
11. Glede na stopnjo p ≤ 0,05 lahko trdim, da med pripravo grafičnih prikazov
(uporabljam grafične prikaze iz učbenika, ki ga uporabljam pri pouku, uporabljam
grafične prikaze iz učbenikov, ki jih ne uporabljam pri pouku, različne didaktične
pripomočke (na primer Učila ...), kombiniram že izdelane prikaze s svojimi
lastnimi) glede na spol obstajajo statistično pomembne razlike, in sicer moškim so
pomembnejši že izdelani prikazi v kombinaciji z lastnimi. (vpr. št. 21)
12. Glede na stopnjo p ≤ 0,05 lahko trdim, da med grafičnimi prikazi iz učbenika,
ki ga učitelji uporabljajo pri pouku in spolom obstajajo statistično pomembne
razlike. (vpr. št. 21) Učiteljice v večji meri uporabljajo tovrstne grafične prikaze
kot učitelji.

Glede na šolo poučevanja so razlike naslednje.
1. Glede na stopnjo p ≤ 0,05 lahko trdim, da med učbeniki založb DZS ter
Mladinska knjiga glede na šolo poučevanja obstajajo statistično pomembne
razlike, in sicer v osnovni šoli so jim pomembnejši učbeniki založbe Mladinska
knjiga kot v srednji šoli. To lahko zopet navežem na vizualno podobo učbenikov
omenjene založbe. (vpr. št. 1)
2. Glede na stopnjo p ≤ 0,05 lahko trdim, da med načinom podajanja snovi,
učbenikom določene založbe, dogovorom šole ter avtorjem učbenika (kriteriji
za izbiro učbenika) glede na šolo poučevanja obstajajo statistično pomembne
razlike, in sicer v osnovni šoli sta pomembnejša način podajanja snovi ter avtor
učbenika. (vpr. št. 3)
3. Glede na stopnjo p ≤ 0,05 lahko trdim, da med navajanjem številčnih podatkov
iz učbenika in atlasa glede na šolo poučevanja obstajajo statistično pomembne
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razlike, in sicer v osnovni šoli se v večji meri poslužujejo učbenika za navajanje
številčnih podatkov kot atlasa. (vpr. št. 5)
4. Glede na stopnjo p ≤ 0,05 lahko trdim, da med podatki, ki se nahajajo v
učbeniku, podatki, ki se nahajajo izključno v preglednicah, grafih in na
kartah ter podatki, ki se nahajajo znotraj teksta brez podatkov v
preglednicah, grafih in na kartah (ki jih zahtevajo učitelji od učencev/dijakov)
glede na šolo poučevanja obstajajo statistično pomembne razlike, in sicer v
srednji šoli so jim najpomembnejši podatki, ki se nahajajo izključno v
preglednicah, grafih in na kartah. (vpr. št. 8)
5. Glede na stopnjo p ≤ 0,05 lahko trdim, da med navajanjem številčnih podatkov
v odvisnosti od učne snovi ter subjektivne presoje glede na šolo poučevanja
obstajajo statistično pomembne razlike, in sicer v srednji šoli jim je pomembnejše
navajanje številčnih podatkov v odvisnosti od učne snovi. (vpr. št. 9)
6. Glede na stopnjo p ≤ 0,05 lahko trdim, da med navajanjem številčnih podatkov
pri Regionalni geografiji sveta in Evrope glede na šolo poučevanja obstajajo
statistično pomembne razlike, in sicer v srednji šoli jim je pomembnejše navajanje
številčnih podatkov pri Regionalni geografiji sveta in Evrope kot v osnovni šoli.
(vpr. št. 10)
7. Glede na stopnjo p ≤ 0,05 lahko trdim, da med preglednico in šolo poučevanja
obstajajo statistično pomembne razlike, in sicer v osnovni šoli jim je način
prikazovanja številčnih podatkov v preglednici pomembnejši kot v srednji šoli.
(vpr. št. 12, 13)
8. Glede na stopnjo p ≤ 0,05 lahko trdim, da med problematičnimi številčnimi
podatki, ki so predstavljeni v absolutni in relativni obliki znotraj teksta glede
na šolo poučevanja obstajajo statistično pomembne razlike, in sicer v srednji šoli
so jim pomembnejši podatki v relativni obliki znotraj teksta. (vpr. št. 17)
9. Glede na stopnjo p ≤ 0,05 lahko trdim, da med spretnostmi za dosego boljše
interpretacije številčnih podatkov, in sicer vaj iz delovnega zvezka ter vaj in
nalog, ki jih učitelji napišejo sami glede na šolo poučevanja obstajajo
statistično pomembne razlike, in sicer v srednji šoli so jim pomembnejše vaje in
naloge, ki jih učitelji naredijo sami. (vpr. št. 19)
10. Statistično pomembne razlike se pojavijo glede na spremenljivko šola
poučevanja in dejstvo, da bi lahko kot meja služili maturitetni kriteriji (to je
pomembnejši kriterij v srednji šoli). (vpr. št. 20) Dejstvo je, da se osnovnošolski
učitelji in učiteljice na morejo zanašati na maturitetne kriterije za katerekoli
podatke (med njimi tudi številčne), saj so ti kriteriji napisani za srednjo šolo.
11. Glede na stopnjo p ≤ 0,05 lahko trdim, da med pripravo grafičnih prikazov
(uporabljam grafične prikaze iz učbenika, ki ga uporabljam pri pouku, uporabljam
grafične prikaze iz učbenikov, ki jih ne uporabljam pri pouku, različne didaktične
pripomočke (na primer Učila ...), kombiniram že izdelane prikaze s svojimi
lastnimi) glede na šolo poučevanja obstajajo statistično pomembne razlike, in
sicer v srednji šoli so pomembnejši že izdelani prikazi v kombinaciji z lastnimi.
(vpr. št. 21)
Razlike med spoloma ter poučevanjem v osnovni in srednji šoli glede ukvarjanja s
številčnimi podatki ne obstajajo oziroma niso statistično pomembne. Med statistično
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pomembnejšimi razlikami pa lahko navedem, da so ženskam pomembnejši tisti številčni
podatki in prikazi le-teh, ki so že narejeni oziroma podani v učbeniku ali delovnem
zvezku. Obenem se ženske večkrat zanesejo na lastno presojo pri količini predstavljenih
številčnih prikazov.
Seveda obstajajo tudi razlike pri poučevanju v osnovni in srednji šoli. V srednji šoli se od
dijakov seveda zahteva več, zato je tudi količina posredovanih in zahtevanih številčnih
podatkov večja. Učitelji več vaj in nalog pripravijo sami, manj se zanašajo na subjektivno
presojo in več na maturitetne kriterije (čeprav maturitetni kriteriji ne določajo niti vrste
niti količine številčnih podatkov, ki naj bi jih dijaki znali pri maturitetnem preverjanju).
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10. ZAKLJUČEK
Številke nas spremljajo povsod; so del našega vsakdana. Z njimi lahko prikažemo trende
spreminjanja izbranega pojava, ali pa zgolj napovemo temperaturo naslednjega dne.
Številčni podatek je številčno izražena informacija, ki omogoča določen pojav spoznati
ali o njem sklepati. In ravno tovrstni podatki so bili tema pričujočega diplomskega dela.
Številke, ki so same sebi namen, nimajo nikakršne vrednosti, zato je ena izmed nalog
geografije številke osmisliti. Najboljši način je z grafično metodo, saj smo ljudje več ali
manj vizualni tipi in nam taka predstavitev največ pomeni in pove, obenem pa nam tudi
najdlje ostane v spominu. Številčne vrednosti podkrepljujejo dejstva, zato jih je treba čim
bolj izkoristiti. Ne smejo biti same sebi namen, ampak pomoč pri razumevanju in
vrednotenju nekega pojava ali procesa. Za prikazovanje številčnih podatkov lahko
izbiramo med množico grafikonov v odvisnosti od snovi ter učencev/dijakov.
Dejstvo je tudi, da bi se morali matematika in geografija (kot učna predmeta) čim več
povezovati, saj nima smisla učence obremenjevati z določenimi matematičnimi pojmi pri
pouku geografije, če ga še niso spoznali pri matematiki. Obstaja vrsta nalog, kako
osmisliti povezavo med matematiko in geografijo ter s tem dati številkam večjo vlogo in
pomen tudi pri pouku geografije. Na tem mestu bi omenila podatkovni cikel ter
inteligentne domneve. Oba načina osmišljanja številčnih podatkov se morda premalo
uporabljata v slovenskih šolah, sta pa zanimiva in inovativna, k čemur naše šole tudi
stremijo.
Na koncu teoretičnega dela podajam nekaj internetnih strani, ki se jih poslužujejo učitelji
na osnovnih in srednjih šolah ter visokošolski učitelji in asistenti na Oddelku za
geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani za posodabljanje številčnih podatkov.
V sklopu omenjene teme, to so številčni podatki pri pouku geografije, me je predvsem
zanimalo, ali obstaja meja, koliko številčnih podatkov naj bi učenci/dijaki poznali? Da bi
prišla do odgovora, sem pregledala vso razpoložljivo literaturo, vendar odgovora na
zastavljeno vprašanje nisem dobila. Kot kaže, se s tem še nihče ni ukvarjal. Zato sem
začela na stopnji raziskovanja, ki se mi je zdela najbolj primerna, da pridem do odgovora.
Sprva sem pregledala vse učbenike in delovne zvezke treh založb (Mladinska knjiga,
Modrijan in DZS; pregledala sem jih 41, kolikor sem jih lahko dobila v knjižnici Oddelka
za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani) z vidika količine in navajanja številčnih
podatkov na različne načine. S statistično analizo (Mann-Whitneyev test) sem ugotovila,
da se učbeniki in delovni zvezki med seboj statistično pomembno ne razlikujejo (razlike
niso statistično pomembne). Število posameznih pojavitev številčnih podatkov v različnih
oblikah prikaza zelo variira med osnovnošolskimi in srednješolskimi učbeniki – v
slednjih jih je več. V vseh srednješolskih učbenikih močno prevladujejo številčni podatki
kot taki nad vsemi ostalimi možnimi načini prikaza številčnih podatkov. Nato sem
istočasno izvajala tri dejavnosti, in sicer intervju z visokošolskimi učitelji in asistenti na
Oddelku za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani, spletno anketo za učitelje
osnovnih in srednjih šol ter didaktični eksperiment v osnovni in srednji šoli.
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Ker nisem dobila odgovora na vprašanje o meji pri številčnih podatkih v napisani
literaturi, sem mislila, da ga bom dobila po pogovoru z visokošolskimi učitelji in asistenti
na Oddelku za geografijo. Na podlagi omenjenega pogovora sem prišla do dveh
odgovorov: meje, koliko številčnih podatkov naj bi učenci/dijaki poznali, se ne da
postaviti (tj. meje med najmanjšo in največjo količino številčnih podatkov za
kvalitetno doseganje učnih ciljev) ter količina posredovanih številčnih podatkov je
pri pouku geografije na plečih učitelja samega (subjektivna presoja).
Poskus didaktičnega eksperimenta sem izvajala na Osnovni šoli Stična v Ivančni Gorici
ter Srednji šoli Josipa Jurčiča v Ivančni Gorici. Z njim sem želela preveriti, ali morda
učitelji uporabljajo preveč številčnih podatkov pri pouku geogafije. Prišla sem do
rezultata, da se pri pouku geografije uporablja preveč različnih številčnih podatkov,
ki se jih morajo učenci/dijaki naučiti. To lahko trdim na podlagi omenjenega
didaktičnega eksperimenta ter povprečnega rezultata, ki so ga dosegli učenci in dijaki
različne starosti in smeri izobraževanja. Trdim lahko tudi, da se delež zapomnjenih
številčnih podatkov z leti šolanja povečuje, vendar variira glede na stopnjo šolanja.
To dokazujejo trend višanja povprečnega doseženega rezultata pri učencih in dijakih ter
razlike med smermi v srednji šoli (gimnazijci so dosegli boljše povprečne rezultate od na
primer smeri ekonomski tehnik). Na podlagi pregledanih vprašalnikov znotraj
didaktičnega eksperimenta zopet lahko trdim, da učencem in dijakom več težav
predstavljajo absolutna števila kot relativna (velikokrat sem dobila na zastavljeno
vprašanje odgovor v obliki deleža, pa čeprav sem na primer spraševala po velikosti
Severne Amerike). Z didaktičnim eksperimentom sem obenem ugotovila, da marsikateri
učenci in dijaki nimajo predstave o številkah (površina Severne Amerike je 42 km2 ali
42 milijard km2).
Zadnji del empiričnega dela diplomskega dela pa predstavlja spletna anketa, ki sem jo
izvedla med učitelji in učiteljicami osnovnih in srednjih šol. S spletno anketo sem
predvsem želela dobiti mnenje omenjene populacije o uporabi številčnih podatkov pri
njihovem delu. Ugotovila sem, da se vsi zavedajo pomembnosti uporabe številčnih
podatkov, vendar vsi po vrsti navajajo, da ni nikjer določeno, koliko tovrstnih podatkov
naj bi bila tista prava mera. Zato se vsi zanašajo na lastno presojo, čeprav si želijo, da bi
bilo v nekem dokumentu določena vrsta ter količina številčnih podatkov, ki naj bi jih
posredovali učencem/dijakom za kvalitetno doseganje zastavljenih učnih ciljev.
Ugotavljala sem razlike v spletni anketi na podlagi zastavljenih vprašanj med spolom
ter šolo poučevanja. Analiza s programom SPSS je pokazala, da omenjene razlike niso
statistično pomembne. Na podlagi ankete sem ugotovila, da se pri navajanju številčnih
podatkov ženske v večji meri opirajo na podatke iz učbenika, srednješolski učitelji in
učiteljice pa večino prikazov naredijo sami.
Vse svoje hipoteze iz začetka pisanja diplomskega dela lahko sprejmem. Načrtovala sem
tudi, da bodo na podlagi spletne ankete obstajale statistično pomembne razlike med
moškimi in ženskami ter osnovno in srednjo šolo, vendar so analize pokazale drugače.
Nekaj majhnih razlik seveda je, niso pa tako zelo očitne.
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Pred začetkom pisanja diplomskega dela sem bila prepričana, da se da določiti mejo med
najmanjšo in največjo količino številčnih podatkov za kvalitetno doseganje učnih ciljev,
vendar sem na podlagi pregledane literature ter opravljenega empiričnega dela ugotovila,
da se tega dejansko ne da narediti z raziskavo v takšnem obsegu, kot je pričujoče
diplomsko delo. Morda bo le-to vsaj koga spodbudilo k nadaljnjemu raziskovanju
omenjene tematike in lahko rečem tudi problema, saj se vsi zavedamo pomena številčnih
podatkov pri pouku geografije (geografija niso številke, vendar brez njih tudi ne gre),
nihče pa se še ni s tem bolj podrobno ukvarjal in skušal omenjeno mejo postaviti.
Številčne podatke učitelji in učiteljice v osnovni in srednji šoli navajajo po lastni,
subjektivni presoji – komur ležijo, jih navede in zahteva več, komur ne, jih navede in
zahteva manj. Sliši se preprosto, vendar ni. Skrb in probleme navajajo že izkušeni
učitelji, vse skupaj se potencira pri začetniku, ki se še lovi na vseh področjih, dodatno
delo pa mu predstavljajo številčni podatki.
S svojim diplomskim delom sem želela podati odgovor na glavno zastavljeno tezo (že
tolikokrat omenjeno mejo med najmanjšo in največjo količino številčnih podatkov pri
pouku geografije), vendar sem po rezultatih empiričnega dela ugotovila, da tega ne bom
mogla narediti. Če že učitelji praktiki tega ne morejo narediti, kako bi potem to lahko
naredila jaz, ki še nimam izkušenj v poučevanju geografije. Lahko pa podam predlog, v
katerem podpiram avtonomijo učiteljev. Učitelji so zelo različni in lahko predvidevam,
da se bodo tako tudi odločali. Vsak naj se sam odloči, katere številčne podatke bo
posredoval svojim učencem/dijakom na podlagi njihovih zmožnosti (učitelj najbolj pozna
zmožnosti svojih učencev/dijakov) in katere bo tudi od njih zahteval. Na začetku na
primer vsakega tematskega sklopa ali vsake ure posebej naj učitelj razloži, kaj bo od
učencev/dijakov zahteval, kateri številčni podatki so pomembni in kateri služijo zgolj za
ilustracijo. To moramo še posebno skrbno narediti na začetku izobraževanja geografije.
Kot osnova naj jim služi učbenik, ki ga uporabljajo pri svojem delu, zgolj informativno
ali za motivacijo pa naj iščejo zanimive in reprezentativne številčne podatke na primer na
svetovnem spletu (seveda na preverjenih straneh). Za bolj nazoren prikaz številčnih
podatkov naj se poslužujejo grafičnih prikazov, v katerih so sami najbolj vešči, saj bodo
le na ta način pri učencih/dijakih dosegli najvišjo stopnjo zapomnjenja, hkrati pa jih bodo
urili v interpretaciji, kar jim bo v pomoč na delovnem mestu in v življenju. Obenem pa
predlagam, naj v svoje ure vpeljejo naloge, s katerimi bodo pri učencih/dijakih vzbudili
predstavo o številkah (na primer inteligentne domneve ipd.).
Tematika o številčnih podatkih je kompleksna, vendar lahko s poglobljenim delom
pridemo do zanimivih rezultatov in dejstva, da ta del poučevanja geografije še ni dodobra
razdelan in dodelan. Menim pa, da to ni naloga teoretikov, ampak praktikov na tem
področju, saj so oni vsakodnevno v stiku z učenci/dijaki ter poučevanjem. Upam, da bom
sama pri poučevanju premišljeno uporabljala številčne podatke in jih vpela v kontekst, saj
le-ta način dela vodi v kvalitetno znanje – številke, ki so same sebi namen, nimajo smisla
in le obremenjujejo naš spomin.
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11. SUMMARY
Numbers are all around us; they are part of our everyday life. We can use them to present
the changing trends of a specific phenomena or simply just to foretell the temperature of
the following day. The numeric data is an information presented in numbers and helps us
learn about a specific phenomena or to deduct about it. And exactly the data of this type
are the topic of this diploma paper.
Numbers by themselves have no value at all, therefore, one of the goals of geography is
to give some sense to these numbers. The best way is by using the graphic method,
because most of people are more or less visual types and this type of presentation means
and tells most and at the same type also stays longer in our memory.
The fact is also that mathematics and geography (as school subjects) should connect as
much as possible. There are many types of exercises of how to make sense in connecting
mathematics and geography and in this way give a bigger role and meaning to numbers
also at geography lessons.
Within the mentioned topic, namely the numeric data at the geography lessons, I was
particularly interested in one thing: Is there a limit of how much numerical data should
pupils/students know? In order to get the answer, I looked through the available
literature, but I did not get the answer to the formed question. It looks like nobody has
ever done something like that. Therefore I started on the level of researching. which I
found most appropriate to take me to the answer.
First I looked through the textbooks and workbooks of three different publishers, mainly
from the point of view of quantity and presentation of the numerical data in various ways.
By using statistical analysis, I found out that textbooks and workbooks do not differ in a
statistically important way. The number of individual uses of numerical data in different
forms varies a lot if one compares student books for primary and secondary school –
there is more of them in the latter.
On the basis of the discussion with the teachers and assistants at the Geography
department on the Faculty of Arts and by using the web pool for teachers at primary and
secondary schools, I came to the following conclusion: One cannot set a limit for the
number of numerical data that pupils/students should know and the quantity of the
presented numerical data at the geography lesson depends on the teacher's subjective
judgment.
By carrying out a didactic experiment in primary and secondary school I wanted to check
whether the teachers use too many numerical data at geography lessons. I came up with a
result that at geography lessons too many different numerical data that students have to
memorize are being used. The fragment of the memorized numerical data increases by
the number of school years, but it varies according to the level of education. Pupils and
students have more problems with absolute numbers than with relative and there are
many of them that have no right conception of numbers.
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On the basis of the web pool for the primary and secondary teachers I found out that all
of them are aware of the importance of numerical data, but they also state that there is no
written definition for the quantity of such data. Therefore, all of them simply rely on their
own judgment.
With my diploma paper I tried to give an answer to the main thesis (the frequently
mentioned limit between the smallest and the largest quantity of numerical data at the
geography lesson) and after I got the results of the empirical part, I found out that I will
not be able to carry this out. However, I can provide a suggestion in which I support the
autonomy of the teachers. Teachers differ a lot and I can assume that this is also how they
decide. Everyone should decide for himself/herself about which numerical data will
he/she present to his/her pupils or students according to their abilities (every teacher
knows best what are the abilities of his/her pupils/students) and which will he then also
expect from them. At the beginning of each topic section or every individual lesson, the
teacher should explain to pupils/students what is expected from them, which of the
numerical data are important and which are just for illustration. This is especially
important at the beginning of geography education. The basis for them should be the
textbook, which they use at work whether for their own information or motivation, they
may search for some interesting and representative numerical data at the world web (of
course only at the verified pages). For a more visual presentation of numerical data
teachers should use graphical presentation which they can manage better, because only in
this way they will help their pupils/students to the highest level of memorization. At the
same time they will also learn interpretation, which will be very useful at their work and
in life. I also suggest that they also use some exercises which may rise some better
presentation of numbers at students (e.g.: intelligent assumptions etc.).
The topic about numerical data is complex, but some thorough work can bring you to
interesting results and facts that show how this part of geography teaching is not yet
completely researched and defined. However, my opinion is that it is not the thing that
theoreticians but practitioners that work on this field should carry out. They are the ones
who are in daily contact with the pupils/students and the teaching. I hope that I personally
will be able to use the numerical data cautiously and within the content when I will be
teaching, because only this type of work brings higher quality knowledge. The numbers
that are just there for themselves have no meaning and just burden our memory.
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14. SEZNAM PRILOG
PRILOGA A – GRAFI KOMBINACIJ 3 ODGOVOROV V SPLETNI ANKETI
Graf 1 predstavlja izbrane kombinacije uporabe učbenikov. Delež učiteljev, ki
uporabljajo učbenike Založbe Modrijan v kombinaciji še s katerim učbenikom druge
založbe tako naraste na 89 %. Učitelji v srednji šoli vedno uporabljajo učbenike Založbe
Modrijan v kombinaciji še s katerim učbenikom druge založbe.
Graf 1: Kombinacije uporabljenih učbenikov.
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Pri učiteljih v srednji šoli kot kriterij izbire za določen učbenik prevladujejo avtor,
podajanje snovi in založba, pri ostali proučevani populaciji pa kombinacija vseh možnih
odgovorov/kriterijev.

3

Tu so mišljene vse možne kombinacije odgovorov, ki so jih podali učitelji v osnovni in srednji šoli na
podlagi spletne ankete.
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Graf 2: Kombinacija kriterijev odločanja za določen učbenik.
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Najbolj izstopajo učitelji v srednji šoli, ki številčne podatke črpajo iz svetovnega spleta in
aktualnih člankov, ista kombinacija izstopa tudi pri učiteljicah v srednji šoli.
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Graf 3: Kombinacije virov navajanja številčnih podatkov.
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Graf 4: Kombinacija številčnih podatkov, ki naj bi jih učenci/dijaki znali.
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Graf 5: Kombinacija navajanja številčnih podatkov.
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Graf 6: Kombinacije odgovorov glede na učno snov in številčne podatke.
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Graf 7: Kombinacije odgovorov glede na učno temo in številčne podatke.
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Graf 8: Kombinacija najbolj priljubljenih načinov prikazovanja številčnih podatkov pri
anketirancih.
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Graf 9: Kombinacija največkrat uporabljenih načinov prikazovanja številčnih podatkov.
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Graf 10: Kombinacije številčni podatki, ki povzročaju učencem/dijakom največ
problemov.
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Graf 11: Kombinacija odgovor uporabe raazlčnih spretnosti za interpretacijo.
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Graf 12: Kombinacija določitve meje pri številčnih podatkih.
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Graf 13: Kombinacije izdelave grafičnih prikazov.
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PRILOGA B – TEST ZNANJA ZA OSNOVNO IN SREDNJO ŠOLO (osnovni in
zahtevješi test znanja)
Osnovna šola_osnovni in zahtevnejši test znanja
1. Katerega leta je Krištof Kolumb odkril Ameriko?
________________________________________________________________________
2. Kolikšen delež kopnega sveta zavzema Amerika kot kontinent (Severna, Srednja in
Južna skupaj)?
________________________________________________________________________
3. Koliko jezer sestavlja Velika jezera, največjo površino sladke vode na Zemlji?

4. Na kolikšni površini se razprostirajo Velika jezera?

5. Koliko so visoki Niagarski slapovi?

6. Pomembna podnebna ločnica je _____. poldnevnik, saj zahodno od njega pade že
manj kot ____ mm padavin na leto.

7. Koliko prebivalcev ima Angloamerika?

8. Koliko Indijancev (staroselcev) še živi v Angloameriki in koliko Slovencev?

9. Kje je največja gostota prebivalstva? Kateri vzporednik je navidezna meja?
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Srednja šola_osnovni in zahtevnejši test znanja
1. Kolikšno površino predstavlja Amerika kot celota (Severna, Srednja in Južna)?

2. Kolikšna je površina Severne Amerike?

3. Koliko prebivalcev ima Severna Amerika?

4. Kolikšen je delež mestnega prebivalstva leta 2000?

5. Koliko padavin pade zahodno od mrtve črte?

6. Kolikšen je delež priseljencev iz Latinske Amerike v ZDA?

7. Koliko Indijancev (staroselcev) danes živi na območju ZDA?

8. Kolikšen delež belcev še danes živi na območju Severne Amerike?

9. Na katerem mestu je ZDA po BDP-ju?

10. Kolikšen delež prebivalstva je zaposlenega v terciarnih dejavnostih?
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PRILOGA C – SPLETNA ANKETA ZA UČITELJE V OSNOVNI IN SREDNJI
ŠOLI
Sem Urška Petek in pišem diplomsko delo z naslovom Presoja izbora in količine
podatkov pri pouku geografije na različnih stopnjah šolanja. Ker je na omenjeno temo
napisano zelo malo literature (našla nisem nobenega članka), me zanima vaše mnenje o
številčnih podatkih pri pouku geografije.
Pri vsakem vprašanju se odločite za enega ali več izmed podanih odgovorov (kjer se pač
najdete). Če vam noben izmed podanih odgovorov ne ustreza, pod »drugo« navedite svoj
vidik. Pri določenih vprašanjih (vprašanja št. 4, 9, 12, 13, 14) me poleg vašega odgovora
zanima še vaše mnenje, zakaj ste se odločili za ta odgovor – prosim, če ga utemeljite v
nekaj povedih pri izbranem vprašanju. Čisto na koncu ankete (od vprašanja št. 22 dalje)
so vprašanja, pri katerih me zanima vaše mnenje – prosim, če ga podate v nekaj povedih.
Za konec pa še v opozorilo meni, če v zvezi s številčnimi podatki na kakršno koli stvar
nisem bila dovolj pozorna – prosim, če me nanjo opozorite.
Ker sem v časovni stiski, se vam za vaše čim prejšnje odgovore že vnaprej zahvaljujem in
vas lepo pozdravljam.
Ime in priimek:
Šola, kjer poučujete:
1. Katere učbenike uporabljate – katere založbe?
a. Mladinska knjiga
b. Modrijan
c. DZS
č. Rokus
d. druge:
2. Ali uporabljate tudi delovni zvezek?
a. da
b. ne
3. Na podlagi katerih kriterijev izbirate oziroma se odločate za določen učbenik?
a. na podlagi avtorjev, ki so učbenik napisali
b. odgovarja mi način podajanja snovi
c. že od nekdaj uporabljam učbenike te založbe
č. dogovor šole o uporabi učbenika
d. drugo:
4. Ali je eden od kriterijev tudi količina številčnih podatkov oziroma številčni podatki kot
taki? Zakaj?
a. da
b. ne
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5. Ko učencem/dijakom posredujete številčne podatke, od kje jih navajate?
a. iz učbenika
b. iz atlasa
c. iz svetovnega spleta
č. iz aktualnih člankov
d. poslužujem se drugih virov:
6. Ali posodabljate številčne podatke?
a. da
b. ne
7. Kje iščete najnovejše številčne podatke (prosim navedite kateri vir (na primer
internetna stran), ki ga uporabljate v ta namen)?

8. Katere številčne podatke zahtevate od učencev/dijakov, da jih znajo/obvladajo?
a. podatke, ki jih sam/a navedem pri pouku
b. podatke, ki se nahajajo v učbeniku
č. podatke, ki se nahajajo izključno v preglednicah, grafih in na kartah
d. podatke, ki se nahajajo znotraj teksta brez podatkov v preglednicah, grafih in na kartah
e. drugo:
9. V kolikšni meri navajate številčne podatke? Razložite.
a. vsako učno uro
b. odvisno od učne snovi
c. po potrebi
č. po subjektivni presoji (kjer se meni zdi smiselno in koristno, da jih navedem)
d. drugo:

10. Pri kateri učni snovi največkrat navajate številčne podatke?
a. Obča geografija
b. Regionalna geografija sveta
c. Regionalna geografija Evrope
č. Regionalna geografija Slovenije
11. Pri katerem tematskem sklopu največkrat navajate številčne podatke?
a. relief
b. podnebje
c. prebivalstvo in poselitev
č. gospodarstvo
d. drugo:
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12. Kateri način prikazovanja številčnih podatkov vam je najbližji? Zakaj?
a. preglednica
b. graf
c. karta
č. drugo:

13. Kateri način prikazovanja številčnih podatkov največ uporabljate? Zakaj?
a. preglednica
b. graf
c. karta
č. drugo:

14. Ali zahtevate od učencev/dijakov da znajo brati karte? Zakaj?
a. da
b. ne

15. Pri ustnem ali pisnem preverjanju zahtevate znanje določenih številčnih podatkov?
a. da
b. ne
16. Imajo učenci/dijaki probleme z zapomnitvijo številčnih podatkov?
a. da
b. ne
17. S katerimi številčnimi podatki imajo največ problemov?
a. s tistimi, ki so predstavljeni v preglednici
b. s tistimi, ki so predstavljeni v grafu
c. s tistimi, ki so predstavljeni na karti
č. s tistimi, ki so predstavljeni v absolutni obliki znotraj teksta
d. s tistimi, ki so predstavljeni v relativni obliki znotraj teksta
e. drugo.
18. Znajo interpretirati številčne podatke – jih analizirati, ovrednotiti, postaviti v
kontekst?
a. da
b. ne
19. S katerimi spretnostmi dosežete, da znajo učenci/dijaki interpretirati številčne
podatke?
a. s pomočjo delovnega zvezka
b. s pomočjo vaj in nalog, ki jih napišem sam/a
c. frontalno razložim, kako se bere posamezne grafične prikaze številskih podatkov
č. drugo:
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20. Kje je meja, koliko številčnih podatkov naj bi učenci/dijaki poznali?
a. kolikor jih priporoča učbenik, ki ga uporabljam
b. po subjektivni presoji
c. na podlagi maturitetnih kriterijev
č. po pogovoru s kolegi
d. drugo:
21. Ko učencem/dijakom prikazujete številčne podatke ali sami izdelate grafične prikaze
ali se poslužujete že pripravljenih?
a. sam/a izdelam ali karte ali preglednice ali grafe (izberite le tiste, ki jih izdelate sami)
b. uporabljam grafične prikaze iz učbenika, ki ga uporabljam pri pouku
c. uporabljam grafične prikaze iz učbenikov, ki jih ne uporabljam pri pouku
č. različne didaktične pripomočke (na primer Učila ...)
d. kombiniram že izdelane prikaze s svojimi lastnimi
e. drugo:
22. Na kakšen način učenci/dijaki po terenskem delu prikazujejo številčne podatke?

23. Kako se učenci/dijaki odzovejo na številčne podatke?

24.Katere zmožnosti pri učencih/dijakih razvijate in razširjate ob uporabi številčnih
podatkov znotraj geografije?

25.Katere strategije uporabljate kot oporo učencem/dijakom za razvoj njihovih veščin, ki
so povezane s številkami?

26. Kako lahko številke povečajo željo učenca/dijaka po učenju geografije? Ali mislite,
da številski podatki dejansko povečajo omenjeno željo?

Če se vam zdi še kakšna stvar, informacija v zvezi s številčnimi podatki pomembna ali
zanimiva, prosim, če jo navedete.

Hvala za vaše sodelovanje.
Urška Petek
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PRILOGA Č – INTERVJU ZA UČITELJE IN ASISTENTE NA ODDELKU ZA
GEOGRAFIJO FILOZOFSKE FAKULTETE
1. Ali ste recenzent ali soavtor katerega učbenika? Za katero stopnjo šolanja?
2. Ali ste kdaj poučevali na osnovni ali srednji šoli (četudi še v študentskih letih samo
del leta za nadomeščanje)? Kakšna izkušnja je bila to za vas?
3. Se vam zdi, da učitelji v osnovnih in srednjih šolah posredujejo premalo ali preveč
številčnih podatkov?
4. Kateri način prikazovanja številčnih podatkov (znotraj teksta, preglednica, graf, karta)
se vam zdi najbolj primeren in ga tudi priporočate učiteljem v uporabo? Zakaj?
5. Od kje naj učitelji navajajo številčne podatke (učbenik, atlas, internet)?
6. Katere številčne podatke naj učitelji zahtevajo od učencev/dijakov, da jih
znajo/obvladajo?
7. V kolikšni meri naj navajajo številčne podatke? (vsako uro, odvisno od snovi)
Razložite.
8. Pri kateri učni snovi naj največkrat navajajo številče podatke? Pri katerem tematskem
sklopu?
9. S katerimi spretnostmi naj učitelji dosežejo, da znajo učenci/dijaki interpretirati
številčne podatke (vaje, razlaga ...)?
10. Kje je meja, koliko številčnih podatkov naj bi učenci/dijaki poznali?
11. Kako določiti to mejo? Ali jo je sploh mogoče postaviti ali bi morali pustiti učiteljem,
da sami presodijo, kdaj je mera polna?
12. Ali se strinjate z minimalno uporabo številčnih podatkov?
13. Kako se učenci/dijaki odzovejo na številčne podatke?
14. Kako lahko številke povečajo željo učenca/dijaka po učenju geografije? Ali mislite,
da številčni podatki dejansko povečajo omenjeno željo?
15. V kolikšni meri sami uporabljate številčne podatke pri svojih predavanjih?
16. Na kaj se opirate ... od kod jemljete te podatke ... na kakšne intervale jih posodabljate
... kje iščete najnovejše podatke?
17. Ko študentom prikazujete številčne podatke ali sami izdelate grafične prikaze ali se
poslužujete že pripravljenih?
18. Po opravljenem terenskem delu študentom prepustite, da sami opravijo analize in
interpretirajo oziroma ovrednotijo dobljene podatke?
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