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POVZETEK 

V magistrskem delu so predstavljena teoretična izhodišča začetnega kartografskega 

opismenjevanja: pojem zemljevid, vpliv uporabe zemljevida na razumevanje prostora, 

kartografska pismenost ter dejavniki, ki vplivajo na njeno uspešnost. Poudarek je na 

sestavinah kartografske pismenosti: perspektiva, merilo, orientacija, znaki in relief. Za 

vsako sestavino je bil opravljen pregled znanstvenih ugotovitev, podrobneje pa so 

predstavljena spoznanja Piageta in Catlinga, ki sta se ukvarjala z otrokovim 

razumevanjem prostora in upodobitvijo prostora na papir. 

Magistrska raziskava temelji na analizi risb zemljevidov šole z neposredno okolico 

učencev od 1. do 4. razreda devetletne osnovne šole. S starostjo se izboljšujejo 

rezultati oz. kartografska pismenost in predstave o prostoru. Med prvošolci se pojavljajo 

velike razlike v predstavah o zemljevidu in upodabljanju prostora, je pa za zajete v 

raziskavo značilno, da prvošolci še ne zavzemajo perspektive drugih, ne rišejo s 

perspektive tlorisa in v zelo majhnem deležu uporabljajo pri risanju stavb znake. Velik 

preskok v upodabljanju prostora s perspektive tlorisa in v uporabi znakov je že iz prvega 

v drugi razred, ko se pojavi tudi legenda. Pri razporeditvi elementov se kaže največji 

napredek na prehodu iz drugega v tretji razred, iz tretjega v četrti razred pa je največji 

napredek v uporabi znakov in boljšega poznavanja sestavin zemljevida. Največ težav 

imajo učenci pri upoštevanju razdalj in velikosti.   

Kartografska pismenost je del splošne pismenosti. Poznavanje njenega razvoja nam 

omogoča, da bolje razumemo, zakaj ima posameznik na določeni stopnji težave, s tem 

pa pred nas postavlja nove izzive, kaj storiti oz. kako predstaviti in približati določene 

sestavine kartografske pismenosti posamezniku, da bo napredoval. Zaradi številnih 

elementov, ki jih vsebujejo zemljevidi, je kartografsko opismenjevanje zahtevna umska 

dejavnost in zato dolgotrajen proces. 

 

Ključne besede: kartografsko opismenjevanje, razredna stopnja, prostorska 
predstavljivost, zemljevid. 

  



ABSTRACT 

This master’s thesis first introduces the theoretical basis of achieving basic cartographic 

literacy: the notion of map, the influence of map use on the perception of space, 

cartographic literacy and the factors that influence its success. The emphasis is placed 

on the constituents of cartographic literacy: perspective, scale, orientation, markers, and 

relief. For each of the constituents, an overview of scientific findings has been made, 

with the findings of Piaget and Catling, who studied children’s perception of space and 

how the space is depicted on paper, represented in more detail. 

The basis of this thesis is the analysis of maps drawn by children from grades 1-4 (ages 

6-10) of a 9-year primary school, displaying the school and its immediate surroundings. 

The results, i.e. cartographic literacy and spatial perception improve with age. While 

there are considerable differences between the first-year students when it comes to the 

notion of maps and space representation, the children included in this research typically 

did not assume the perspective of others, did not draw from a ground-view perspective 

and only used few markers when drawing buildings. A huge leap in space 

representation and the use of markers occurs between the first and second grades, 

which is also when the legend appears. When it comes to the placing of elements, the 

greatest progress has been observed between the second and third grades. The 

greatest progress in the use of markers and the knowledge of map features has been 

observed between the third and fourth grades. Children have the most difficulties with 

distances and sizes.   

Cartographic literacy is part of general literacy. The knowledge of its development 

enables a better understanding of the reasons for the difficulties an individual can have 

at a certain stage. This brings new challenges: what should be done and how certain 

constituents of cartographic literacy should be presented and made familiar to an 

individual in order to ensure his or her progress. Since maps contain a large number of 

elements, achieving cartographic literacy is a demanding mental activity and therefore a 

long-lasting process. 

 

Keywords: Cartographic literacy, primary school grades 1-4 (ages 6-10), space 
perception, map. 
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1 UVOD 

 

Že stoletja se ljudje zanašamo na zemljevide, ki nam pomagajo pri spoznavanju in 
gibanju v novih okoljih, v pomoč pa so nam lahko tudi v domačem okolju. Zemljevidi so 
se skozi čas spreminjali. Poznamo več vrst zemljevidov, ki se razlikujejo glede na to, kaj 
prikazujejo in komu so namenjeni. Danes so vedno bolj v uporabi mobilni navigatorji, 
kar pa ne zmanjša vrednosti sposobnosti risanja zemljevidov.  

Različne raziskave so pokazale, da s poučevanjem učencev razumevanja zemljevidov 
lahko začnemo že v predšolskem obdobju, saj so ob ustreznih prilagoditvah sposobni 
brati in uporabljati preproste zemljevide. Veliko več raziskav je bilo namenjenih 
ugotavljanju bralnih spretnosti otrok in mladostnikov pri branju kot pa uspešnosti 
skiciranja zemljevidov. To je bil tudi razlog nastanka magistrskega dela. 

V teoretičnem delu so predstavljene značilnosti zemljevidov in vpliv uporabe zemljevida 
na razumevanje in razmišljanje o prostoru. Poudarek teoretičnega dela je kartografsko 
opismenjevanje in njegove temeljne sestavine, ki se prepleta z ugotovitvami različnih 
slovenskih in tujih (predvsem Piageta in Catlinga) avtorjev s tega področja pri delu z 
otroki do starosti 10 in 11 let.  

Empirični del vsebuje raziskavo risanja zemljevidov šolske okolice učencev od 1. do 4. 
razreda devetletne osnovne šole. Izbrano je bilo okolje, v katerem se sodelujoči 
vsakodnevno gibljejo in imajo z njim konkretne, fizične izkušnje, pridobljene na različne 
načine – gibanje, opazovanje, igra, upoštevanje šolskih oz. družbenih pravil, nekaterim 
pa to okolje predstavlja tudi domačo okolico. Vsi učenci so imeli najmanj eno šolsko leto 
časa za spoznavanje okolice. Ker sem v raziskavi nekaj časa sodelovala pri šolskem 
delu izbrane osnovne šole, vem, da učenci nekajkrat na leto prehodijo celotno pot, ki je 
bila izbrana za vpogled v prostorske predstave in zmožnost risanja zemljevidov. V 
raziskavi me je zanimalo, kako učenci od 1. do 4. razreda v obliki skice zemljevida 
upodobijo njim znano okolje na papirju, na katerem področju imajo največ težav ter 
kakšen je napredek po razredih.   
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 ZEMLJEVID  

Zemljevid ali karta je »v določenem merilu pomanjšana in posplošena ponazoritev 
Zemljinega površja (Zemljine oble) ali njegovih posameznih delov, lahko tudi drugih 
vesoljskih teles in neba, v tlorisu. Pri prenosu podob z ukrivljene Zemlje na ravno 
ploskev se pojavljajo deformacije ali popačenosti, katerih posledice se skušajo glede na 
namen zemljevida in njegovo merilo kar najbolj omiliti z izborom primerne kartografske 
projekcije« (Geografija, 2001, str. 630). Zemljevid je tudi pripomoček pri orientaciji, ki 
grafično predstavlja del zemeljskega površja. S topografskimi znamenji prikaže različne 
naravne značilnosti in objekte. Razlaga topografskih znamenj je podana v legendi karte 
oz. zemljevida (Drab, 2000). Če poenostavimo, lahko rečemo, tako kot Umek (2001b), 
ki je pri primerjavi definicij pojma zemljevid različnih avtorjev ugotovila, da je zemljevid 
način predstavitve realnosti.  

Zemljevid pa nima samo vloge prikaza realnosti, ampak »omogoča mislim 
(kognitivnemu agentu) reševanje prostorskih problemov, ki jih sicer ne moremo rešiti 
niti z ogledovanjem okolja niti s sámo miselno reprezentacijo« (Freksa, 1999, v Hergan, 
2013, str. 54). Medtem ko potujemo, gledamo na svet oz. površje z druge perspektive, 
kot ko površje preučujemo s pomočjo zemljevida. Enako velja, ko rišemo zemljevid 
površja. Upoštevanje tega pri risanju enostavnih zemljevidov pa je težava predšolskih 
otrok (Robison in Spodek, 1965, v Harwood in M. Usher, 1999). Zemljevidi zagotavljajo 
statičen pogled na prostor, zato je lahko velik del zemljevida (in hkrati prostora) 
preiskan z enim pogledom. Pomagajo nam predstavljati si svet onkraj naše trenutne 
izkušnje, predstavijo različne podatke, ki so predstavljeni na abstrakten način in so 
zaznavno dosegljivi. Na ta način lahko pogledamo in razmišljamo o več prostorskih 
odnosih, ne da bi morali potovati oz. se premikati skozi ogledovan prostor. Lahko 
vplivajo na naše razmišljanje o prostorskih informacijah, nas vodijo k razmišljanju o 
prostoru na bolj abstrakten način in imajo vpliv na to, kako usvajamo prostorske 
podatke. S pomočjo zemljevidov lahko spremenimo mnenje o že pridobljenih 
informacijah. Tako lahko s pogledom na zemljevid ugotovimo, da je nek kraj bližje ali 
bolj oddaljen od našega domačega kraja, kot smo prvotno mislili (Uttal, 2000).  

Zemljevidi podajo prostorske in geografske podatke, ki bi drugače ostali nejasni ali 
nedosegljivi samo na podlagi direktnega vidnega opazovanja okolja, prav tako pa 
spodbudijo razmišljanje o predstavljenih prostorskih informacijah. Zemljevidi so tudi 
kognitivno orodje, ki otroku pomaga razširiti njegovo razmišljanje o prostoru na drug 
način. Čez čas otrok  ponotranji to orodje in razmišlja o prostoru skozi zemljevid, čeprav 
tisti trenutek ne gleda nanj. Na naše razmišljanje o prostorskih podatkih torej vpliva tudi 
izpostavljenost zemljevidom, ki lahko sproži predstave o prostoru večjega obsega. Kar 
nekaj tujih avtorjev je, glede na raziskave o uporabi zemljevidov otrok in odraslih, 
mnenja, da način, kako je podatek predstavljen simbolno, lahko vpliva, kako 
posameznik razmišlja o predstavljeni informaciji (Uttal, 2000). Na naše predstave o 
svetu ima vpliv torej tudi način predstavljanja sveta na papirju oz. zemljevidu. Vsi 
zemljevidi pa popačeno predstavljajo prostorske podatke, ker je nemogoče ujeti vse 
vidike tridimenzionalnega sveta na dvodimenzionalnem kosu papirja (Tversky, 1981, v 
Uttal, 2000). 
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2.1.1 Zapletenost zemljevidov 

»Zemljevidi so najbolj zapletena grafična ponazoritev, ki jo uporabljamo pri pouku 
geografije« (Umek, 2001b, str. 11). Gerber (1992, v Umek, 2001b) meni, da k 
zapletenosti prispeva uporaba znakov, ki nimajo stalnega pomena (zelen trikotnik lahko 
predstavlja različne objekte ali ekosistem), imajo pa točno določeno lego, kar pomeni, 
da znak kaže svojo relativno lego v primerjavi z drugim znakom. Zemljevidi so tudi 
oblika sporočanja. Znaki in pojmi na zemljevidu sporočajo vsi hkrati in v nobenem 
določenem zaporedju, kar je v nasprotju z linearnim pisnim in ustnim sporočanjem. 
Zemljevid ni prostor, ki ga predstavlja, ima pa podobno strukturo kot predstavljeno 
območje in za razumevanje tega je potrebna domišljija. 

 

2.1.2 Učenje o prostoru s pomočjo zemljevida 

Različni avtorji poudarjajo, da se učenje o prostoru s pomočjo zemljevida zelo razlikuje 
od učenja o prostoru s premikanjem skozi prostor. Tversky (1996, v Uttal, 2000) razloži 
to razliko na naslednji način: medtem ko potujemo, ves čas spreminjamo razmerje med 
točko trenutnega nahajanja in točko, ki jo gledamo. Različne lastnosti okolja – 
orientacijske točke, različne poti so enkrat vidne, drugič nam izginejo izpred oči, ko se 
premikamo skozi prostor. Z zemljevidom pa lahko, nasprotno, vidimo več stvari 
naenkrat. Desetletnikom je všeč stalnost prikaza na papirnatem zemljevidu, saj imajo 
na ta način ves čas pregled nad celotnim območjem oz. določeno potjo (Hergan, 
2013). Velika razlika je tudi pogled na prostor. Zemljevidi največkrat predstavljajo 
prostor s ptičje perspektive, kar daje drugačen pogled v primerjavi s potovanjem skozi 
prostor. Zemljevid manj natančno prikaže določene lastnosti prostora, poda pa več 
podatkov o odnosih med lastnostmi prostora, ki jih težje usvojimo med konkretnim 
spoznavanjem okolja (Tversky, 1996, v Uttal, 2000).  

 

2.1.3 Zemljevid in otrok 

Z zemljevidom se posameznik lahko sreča že zelo zgodaj. Otrok lahko opazuje starše 
pri načrtovanju poti ali iskanju določenega cilja, danes največkrat s pomočjo mobilnega 
navigatorja, pri igrah, kot je lov za zakladom, pa išče nagrado s pomočjo enostavnih 
zemljevidov. Še pred vstopom v šolo se tako lahko posameznik sreča z različnimi 
prikazi prostorov, krajev oz. Zemljinega površja. Po učnem načrtu spoznavanja okolja 
(2011) se učenec v drugem razredu devetletne osnovne šole pri tematskem sklopu 
Prostor sreča z zemljevidom kot načinom predstavljanja geografskega okolja, do konca 
prve triade pa naj bi poznal, skiciral in uporabljal preproste zemljevide za orientacijo v 
pokrajini. 

Učitelji otrokom že na začetku šolanja omogočijo čim več izkušenj z različnimi prikazi 
zemeljskega površja v obliki zemljevidov (ilustrirani papirnati zemljevidi, elektronski 
večpredstavnostni zemljevidi, atlasi) in globusov, čeprav vseh še ne poznajo ali 
razumejo. Na ta način spoznavajo raznolikost prikazov, ugotavljajo, kateri se jim zdi 
zanimiv in najlažje razumljiv, raznolikost pa prispeva tudi k motivaciji uporabe 
zemljevidov in drugih prostorskih prikazov. Pri tem morajo biti učitelji pozorni na to, 
kakšne (tudi napačne) predstave si lahko učenci oblikujejo pri uporabi različnih 
zemljevidov, spodbujajo pa jih h kritični primerjavi različnih pripomočkov in imajo v 
mislih tudi vpliv izpostavljenosti zemljevidom izven šolskega okolja (Halocha, 2011). 
Učitelji učencem pri delu z zemljevidi prilagodijo pripomočke njihovim sposobnostim, 
izkušnjam in kognitivni stopnji.  
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Večina raziskovalcev, ki je predlagala zgodnje poučevanje z zemljevidi, se je 
osredotočila na sposobnost branja zračnih fotografij in zemljevidov, ki so že narisani in 
ne na sam proces risanja zemljevidov. Prav tako jih veliko meni, da risanje zemljevidov 
od otrok zahteva, da rekonstruirajo pogled na pokrajino, izberejo primerno perspektivo 
in uskladijo videne točke v smislu, da usvojijo pravilno prostorsko razporeditev in 
odnose, kar je precej zahtevnejše, kot pa prepoznati in uporabiti zemljevid, ki ga je 
narisal nekdo drug (Harwood in M. Usher, 1999). 
Veliko strokovnjakov in raziskovalcev opozarja na prezahtevne prikaze zemljevidov v 
učbenikih, delovnih zvezkih in atlasih. Med prebiranjem literature je bilo opaziti, da kar 
nekaj strokovnjakov (Gardner, 1995; Hergan, 2013; Hojnik in Hus, 2012; Umek, 2001b) 
meni, da je potrebno delo in same zemljevide prilagoditi otrokovi starosti in 
sposobnostim, saj so otroci prilagojene zemljevide sposobni brati, uporabljati in celo 
interpretirati. Prilagoditve temeljnih kartografskih elementov zajemajo kombinacije 
zemljevida in različnega slikovnega gradiva, prepletanje metod risanja in branja 
zemljevidov, dosledno opremo kart (natančno navedeni naslovi, prisotnost in 
kombiniranje različnih vrst meril, legenda, datum in vir podatkov), raznovrstne prikaze 
števila plasti podatkov, opozorijo pa tudi na očiščenje nepotrebnih podatkov, 
zamenjavo abstraktnih simbolov s shematičnimi ali celo slikovnimi, pripravo dovolj 
dolgega grafičnega merila, pri čemer se lahko doda tudi znane razdalje za primerjavo. 
Pri delu z zemljevidi začnemo s prikazovanjem in risanjem manjših, konkretnih in 
otrokom dobro poznanih prostorov, kot so učilnica, igrišče ali krajša ulica. Vse te 
prilagoditve pomenijo, da lahko uvajamo delo z zemljevidi že v nižjih razredih oz. 
predšolskem obdobju (Hergan, 2013; Umek, 2001a). 
 
 

2.1.4 Zemljevidi in različne kulture  

Matthews (1995, v Harwood in M. Usher, 1999) je v svoji raziskavi dokazal, da na 
hierarhijo oblike zemljevida vpliva kultura. Oblika zemljevida bi morala biti odvisna od 
njegovega namena. V primeru, ko zemljevid predstavlja mestne poti, je zelo zaželena 
predstavitev v obliki 3-dimenzionalnih slik objektov. Veliko angleških mestnih 
zemljevidov, vključno z arhitekturnimi načrti, posebej tistimi izpred 19. stoletja, vsebuje 
slikovne elemente, ki so zahtevali precejšnjo mero poznavanja umetniških veščin.  

Otroci v Angliji so dokaj hitro seznanjeni s tlorisom kot dominantno perspektivo v svoji 
kulturi, zato pri njih lahko opazimo hiter prehod s stranskega risa na to perspektivo. V 
ruralnem delu Kenije temu ni tako in prehod poteka s stranskega risa na                     3-
dimenzionalni, kar potrjuje tezo, da ima kultura okolja močan vpliv na risanje 
zemljevidov. Harwood in M. Usher (1999) sta tako mnenja, da prav zaradi tega, 
poučevanje postane bistven element v razvojnem procesu in učenje ne more biti 
preloženo do zrelosti. 
Raziskave, narejene na šolah v Ljubljani in njeni okolici, so pokazale, da otroci 5. 
razreda veliko redkeje uporabljajo zemljevide doma kot v šoli, in da je najbolj 
priljubljena dejavnost pri uporabi zemljevidov iskanje različnih podatkov (krajev, rek 
ipd.). Zelo redko pa znajo učenci zemljevide in prikazane podatke interpretirati 
(Hergan, 2013). 
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2.1.5 Zemljevid ali načrt? 
V literaturi in pri pouku se srečamo z izrazoma načrt in zemljevid oz. geografska karta. 
Načrti prikazujejo »območje ali posamezne predmete praviloma v velikem merilu, lahko 
v različnih perspektivah in razrezih. Pri načrtu območja gre navadno za prikaz objektov 
v tlorisu in ne z znaki. /…/ Načrti so lahko prikazi zemeljskega površja, v glavnem pa 
tako imenujemo v merilu narisane prikaze posameznih objektov, strojev, naprav ali 
njihovih delov« (Umek, 2001b, str. 8). Pojma načrt in zemljevid se delno prekrivata, pri 
pouku začetne kartografije na razredni stopnji pa se ukvarjamo z obojim. Učenci 
spoznajo načrte, ki največkrat prikazujejo šolske klopi, učilnico, šolo in ulico, šele nato 
pa zemljevide, ki prikazujejo večja območja, kot so domači kraj, domača pokrajina, 
Slovenija (prav tam). Da preprečimo zmedo pri učencih, M. Umek na podlagi rezultatov 
raziskave predlaga samo uporabo izraza zemljevid, saj jim je ta beseda najbolj znana 
(Umek, 2001a). 

 

2.2 PROSTOR 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2008) najdemo pod geslom prostor več razlag, 
ena izmed njih je »kar je nesnovno, neomejeno in v čemer telesa so, se premikajo«. 
Prostor je v slovarju opisan tudi kot »del zemeljske površine glede na prisotnost česa, 
kak namen« in »s stenami, ploskvami omejen del«. Prostor je torej vse okoli nas. V 
prostor lahko vstopimo, ali iz njega izstopimo, lahko pa tudi prehajamo med več 
prostori. 

Tomšič Čerkez in Zupančič (2011) opišeta prostor kot jezik, branje prostorskega jezika 
pa vključuje vsa čutila, kar zajema oddaljene (oči, nos, ušesa) in takojšnje receptorje 
okolja (koža, membrane in mišice). Zaznavanje prostora je subjektivno ter holistično, tj. 
taktilno, vizualno, z vonjem in kinestetično ter se spreminja skozi življenje. Prostor 
najbolje izkusimo z gibanjem, ki nam omogoča »sestaviti neke vrste mreže prostorov, v 
katerih se pojavljajo različni objekti v določenem odnosu in ob določenih razdaljah kot 
trajektorije gibanja. Razdalja ločuje objekte ter jih tudi povezuje« (prav tam, str. 25).  

Ker je zaznavanje prostora subjektivno, ljudje zaradi različnih izkušenj, lastnosti, želj in 
potreb enak prostor dojamemo drugače. Eden od dejavnikov različnega dojemanja 
prostora pa je tudi starost. Da bi čim lažje razumeli, kako otrok zaznava razsežnosti 
prostora, B. Tomšič Čerkez in Zupančič (2011) predlagata, da se kot odrasli vrnemo v 
prostor, kjer smo bili kot otroci. Razlike so najbolj opazne v odprtem prostoru. Opazimo, 
da se višina očišča spremeni, prostori in predmeti, ki so se nam zdeli kot otroku veliki, 
so pomanjšani, detajli, teksture in oblike predmetov ter objektov v prostoru so drugačni 
kot v našem spominu. Če ima posameznik težave na čustvenem področju, področju 
pozornosti ali vidnega zaznavanja, lahko to vodi k motnjam zavedanja lastnega telesa, 
kar povzroči pomanjkljivo občutenje prostora (Rebec-Marinkovič, 2002).  

Gibanje v prostoru igra pomembno vlogo pri razumevanju le-tega, kar nakazuje na 
tesno povezanost med razvojem razumevanja prostora in razvojem senzomotorične 
inteligence. Z gibanjem posameznik raziskuje in spoznava prostor, pridobiva nove 
izkušnje in si izoblikuje vedno boljše prostorske predstave. Otrokov prikaz 
tridimenzionalnega prostora na ploskvi je povezan z otrokovim razumevanje prostora 
(Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011). 
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2.3 NASTANEK PROSTORSKE SLIKE 

Opažanje zunanjega sveta ni enostaven proces. Možgani topološko predstavljajo 
zunanji svet in morajo na osnovi nenehno spreminjajočih se oblik informacij izločiti 
konstantne, invariantne lastnosti objektov. Možgani so razdeljeni na posamezne dele, ki 
so specializirani za obdelovanje posameznih sestavin zaznave – opažanje gibanja, 
barve in oblike. Pri končnem vtisu se posameznik ne zave nobene od teh sestavin 
posebej. V delu možganov, imenovanem primarni vidni korteks (V1), je topološka mapa 
vidnega polja in ima vlogo razdelilne postaje. Ob rojstvu je to območje v glavnem že 
oblikovano, sosednja področja pa še ne in so od V1 ločena še z enim področjem, 
imenovanim V2. Signale, ki iz očesne mrežnice pridejo v primarni senzorni področji (V1 
in V2), pošljeta selektivno naprej v prestriatni korteks oz. asociacijska področja. 
Raziskave na opicah (in kasnejše raziskave pri ljudeh, ki so dale podobne rezultate kot 
pri opicah) so pokazale, da obstajajo štirje specializirani sistemi: za gibanje (V5), barvno 
gledanje (V4) in dva za gledanje oblik (V3, V3A). Če posameznik opazuje barvne 
vzorce, je aktivno drugo področje, kot če opazuje gibajoče se črno-bele kvadrate. 
Specializirana področja med seboj komunicirajo neposredno ali preko drugih področij. 
V4 komunicira neposredno in vzajemno z V5, nato pa ta dva sistema pošiljata naprej 
projekcije v temporalni in parietalni reženj, vendar vsako področje v svoje dele režnjev. 
Integracija opaženega prihaja simultano s hkratnim vzburjenjem vseh sodelujočih 
specialnih področij. Signal, ki potuje iz V1 preko V2 v prestriatna področja, se od tam 
vrne, vendar pot nazaj ni enaka. Signali, ki npr. iz dela V5 pridejo nazaj v V1, so široko 
razpršeni in pridejo tudi v dele V1, ki so namenjeni posredovanju signalov v V3 in V4. 
Tak način delovanja omogoča nastanek integriranega občutka gibanja, barve in oblike, 
posredovanje specializiranih informacij topološki mapi, ki je natančnejša, in integracijo 
teh informacij s tistimi, ki pridejo iz drugih delov vidnega polja, ki jih posredujejo drugi 
deli vidne poti. Možgani nato uporabijo pretekle izkušnje (lastne ali od prednikov 
vkodirane v genih), shranjene v dolgoročnem spominu, za interpretiranje zaznanega. 
Na ta način se lahko zavemo prostorske slike, čeprav jo gledamo na papirju v dveh 
dimenzijah. Vidne zaznave sodelujejo pri prostorski orientaciji na ta način, da iz 
primarnega vidnega korteksa in iz specializiranih predelov za posamezne vidike vidne 
zaznave (V3, V3A, V4, V5) projekcije nevronov pošiljajo že integrirane informacije v 
številne druge predele možganov (Pogačnik, 1995). 
Zavedanje prostora je naučen sklop dejavnosti, ki jih izvajamo. Te dejavnosti 
pripomorejo, da sebe primerjamo z okoljem, ki nas obdaja, pri tem pa so nam v pomoč 
naša čutila, spomin in zavest. Zavest o prostoru predstavlja »jasen občutek 
posameznika o svoji lokaciji, da loči ali stoji na nogah ali na glavi. /…/ Poglavitni 
element je občutek orientacije, ki poteka s primerjavo zaznav prostora, predvsem vidnih 
zaznav. Tem sledijo še dotik, sluh in voh« (Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011, str. 51).  

Na zaznavo prostora vplivata tudi zveznost ali prekinitev pogleda. Ob prehodih med 
zveznostjo in prekinitvijo so trenutki mišljenja, razmišljanja, ugibanja in odločanja o 
novih dejanjih. Pri igri skrivalnic se otrok skriva v sliki iskalca. V glavi iskalca poteka 
intenzivno primerjanje vsaj dveh predstav, prva je spominska slika iskanega in druga je 
celotna slika pogleda, ki ji sledi hipno usklajevanje med dvema predstavama (Tomšič 
Čerkez in Zupančič, 2011).  

 

2.4 RISBA 

Način izražanja je tudi risba. Risanje otrokom po navadi predstavlja sprostitveno 
dejavnost, prek katere sporočajo o svojem domačem okolju, interesnih dejavnostih ipd. 
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Velikokrat poteka spontano, zato lahko pri prostem risanju otroci povedo več, kot želijo. 
Risba predstavlja tudi lažji način izražanja, saj lahko v tej obliki posameznik sporoči, 
česar še ne zna ali zmore ustno ali pisno.  

Največkrat se za ugotavljanje znanja in sposobnosti uporabljajo naloge v obliki papir-
svinčnik, ko posameznik na različne načine (obkroževanje, povezovanje, dopolnjevanje, 
zapisovanje lastnih odgovorov) odgovarja na vprašanja. Pri takem načinu reševanja 
imajo prednost ljudje, ki so močnejši na jezikovnem področju, zanemarjena pa so druga 
področja (Gardner, 1995). Eno od sredstev, s katerim lahko ugotavljamo stopnjo 
otrokovega duševnega razvoja in njegove konflikte, ki nastanejo v stiku z okoljem, je 
risba.(Toličič in Smiljanić,1979). 

Posameznik se lahko izkaže pri natančnem vidnem zaznavanju, ima pa težave pri 
risanju, zamišljanju ali preoblikovanju odsotnega sveta. Pet- ali šestletniki se tako lahko 
uspešno znajdejo v neki prostorski ureditvi, težave pa imajo pri besednem opisu ali 
predstavitvi doživetega prostora v obliki zemljevida oz. slike. Njihovi izdelki so lahko 
preveč poenostavljeni, tako da izdelek izpade neuporaben (Gardner, 1995). 
 
 

2.4.1 Razvoj upodabljanja prostora od 5. leta dalje 

Upodabljanje prostora se med leti spreminja. Otroci od 3. do 6. leta so na stopnji 
izražanja s kombiniranjem simbolov oz. stopnji shematičnega prikazovanja (Patru, 
2009). Pet- in šestletniki se začnejo zavedati slikovne ploskve, v njih se prebudi težnja 
po obvladovanju slikovnega prostora. Grajenje prostora se začne z označbo tal na sliki, 
sprva je to rob papirja, nato narišejo talno črto, pojavi se tudi transparentnost ali 
rentgenska slika (Duh in Vrlič, 2003; Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011). Pri šestih letih 
se pojavi črta, ki predstavlja nebo in zvračanje oblik, ki pokaže tisto, kar vemo o 
predmetih, ne pa njihove postavitve v zunanjem prostoru in videza (Tomšič Čerkez in 
Zupančič, 2011). Do zvračanja oblik pride zaradi obračanja lista med risanjem. Na ta 
način se izgubi skupna talna črta in dobimo občutek, kot da imajo elementi lastne talne 
črte (Duh in Vrlič, 2003). 

Okoli 7. leta starosti oz. na prehodu iz prvega v drug razred poteka tudi prehod iz 
obdobja likovnega izražanja s sestavljenimi simboli (hiši, ki ima streho v obliki trikotnika, 
so dodana še okna in vrata, ki imajo največkrat pravokotno obliko) v obdobje 
intelektualnega realizma (Duh in Vrlič, 2003).  

Med 7. in 8. letom želijo otroci na risbah prikazati globino. Kar je v naravi bližje, 
upodobijo na spodnjem robu, kar je oddaljeno, na zgornjem robu podlage (Tomšič 
Čerkez in Zupančič, 2011). Ta pojav imenujemo vertikalna perspektiva (Duh in Vrlič, 
2003). Pogosto pa se pojavi tudi obrnjena perspektiva torej, kaj je oddaljeno, je 
predstavljeno večje, kar je bližje, je predstavljeno manjše (Tomšič Čerkez in Zupančič, 
2011). V tem obdobju so podrobnosti in velikostni odnosi še vedno podrejeni 
čustvenemu razmerju. Po velikosti narisanih elementov lahko razberemo, kateri 
predmeti, sestavine prostora so otroku pomembni, zanimivi (Duh in Vrlič, 2003). Pri 
ikonografski perspektivi so večji tisti elementi, ki so avtorju pomembnejši, velikost ni 
odvisna od lokacije v prostoru (Pibernik, 2006).  

Pojavi se lahko tudi poliperspektiva, ko otroci upodobijo nekatere predmete od zgoraj, 
druge od spodaj, frontalno ali od strani. 
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Med devetim in desetim letom se pojavljajo vsi zgoraj opisani elementi, pojavi pa se 
prekrivanje, kar je odraz rezultatov pozornejšega opazovanja, vizualnih izkušenj in 
procesa oblikovanja. Poleg prekrivanja pa se za prikaz globine v otroških risbah 
pogosteje uporabi poševnica – poševno postavljena cesta, miza ipd. Otrokova risba 
predstavlja stopnjo vidnih doživetij in ni projekcija resničnosti, zato se z razvojem otroka 
spreminja prikazovanje prostora na ploskvi (Butina, 1997b, Gerlovič, 1968, Muhovič, 
1988b, v Batič, 2010; Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011). 

Branje in risanje pa sta tudi dve dejavnosti, ki ju uporabljamo pri delu z zemljevidom. 
Vsaka zahteva svoje spretnosti in sposobnosti, je pa zanimivo, da se je tretješolcem , 
ki so bili pri raziskavi M. Umek (2011 a) vključeni v oddelek risanja, zdel pouk 
kartografije zanimivejši kot učencem v oddelku branja.  
 

 

2.5 KARTOGRAFSKO OPISMENJEVANJE 

V poglavju je opredeljen pojem kartografske pismenosti, na kratko so povzeti dejavniki 
kartografskega opismenjevanja, predstavljena pa je tudi primerjava med slovenskimi in 
angleškimi učnimi načrti. 
 
 

2.5.1 Kartografija  

Kartografija je »nauk o grafičnem upodabljanju Zemljinega površja oz. znanost in 
tehnika o zasnovi, izdelavi in reprodukciji zemljevidov ter zemljevidom sorodnih 
grafičnih ponazoritev« (Geografija, 2001, str. 189). Namen kartografskega 
opismenjevanja je usposabljanje posameznika za uporabo zemljevidov. Z zemljevidi se 
posameznik sreča na številnih področjih življenja, zato sta njihovo ustrezno branje in 
interpretacija pomembna za razvoj osebne prostorske predstave, večjo informiranost, 
posledično pa tudi za samostojno učenje in splošno razgledanost (Hojnik in Hus, 2012). 

 

2.5.2 Kartografska pismenost 

I. Hergan (2013) iz definicij različnih avtorjev povzame, da je »kartografska pismenost v 
hierarhičnem smislu del splošne pismenosti. Je ena od podkategorij grafične 
pismenosti. Grafična pismenost zajema sposobnost branja in razumevanja grafičnih 
sporočil, med katera sodijo preglednice, stolpčni, črtni in krožni grafikoni, skice, 
diagrami, časovne preglednice (urniki, vozni redi ipd.), fotografije, načrti, zemljevidi 
ipd.« (str. 9).  

Zaradi številnih elementov, ki jih vsebujejo zemljevidi, je kartografsko opismenjevanje 
zahtevna umska dejavnost in zato dolgotrajen proces, kar povzroči večplastno in 
zapleteno raziskovanje zakonitosti pri razumevanju in učenju uporabe zemljevidov pri 
posameznikih (Hergan, 2013; Hojnik in Hus, 2012). 

 

2.5.3 Dejavniki kartografskega opismenjevanja  

Več dejavnikov vpliva na uspešnost kartografskega opismenjevanja. Strokovnjaki 
določajo posameznim dejavnikom različno težo, večina pa meni, da je razvoj 
kartografskih spretnosti:  
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• postopen in se začne v zgodnjem otroštvu; 

• odvisen od vrste in raznolikosti otrokovih izkušenj; 

• odvisen od kognitivnega nivoja in zrelosti; 

• odvisen od kakovosti zemljevidov, pripravljenih za otroke, ter okoliščin, v 
katerih jih uporabljajo; 

• odvisen od zunanjih spodbud in podpore razvoja kartografskega razumevanja 
(Umek, 2001b). 

Ameriška raziskovalka B. J. Winston (Umek, 2001b) omenja pet temeljnih dejavnikov 
kartografskega opismenjevanja. Kot prvega omeni znanje in odnos do zemljevidov, 
globusov in drugih virov prostorskih informacij za reševanje problemov − čustveno-
motivacijski dejavnik. Tudi M. Umek (2001b) in I. Hergan (2013) sta enakega mnenja in 
kot možnost približanja zemljevidov otrokom in lažjega razumevanje le-teh omenita 
prilagoditve zemljevidov otrokom, kar poveča možnost za uspešno delo otrok z 
zemljevidi in posledično njihov odnos do teh pripomočkov. 

B. J. Winston (Umek, 2001b) navede še sposobnosti, spretnosti mišljenja, npr. 
zaključevanje na osnovi prebranih podatkov, posebne tehnike (spretnosti) za branje in 
zapisovanje informacij na kartografskih pripomočkih, pojme in njihovo predstavitev na 
zemljevidu in globusu. Tudi premišljeno zaporedje učenja posameznih pojmov, 
postopkov in tehnik je eden od dejavnikov uspešnega kartografskega opismenjevanja. 
Zaporedje učenja je odvisno od umskega razvoja učencev, njihovih osebnih in učnih 
potreb ter možnosti nadaljnje uporabe in razvoja glede na učni načrt. B. J. Winston tudi 
meni, da učenci med uporabo bolj ali manj sami razvijejo strategije branja in risanja 
zemljevidov.  

 

2.5.4 Metode grafičnega opismenjevanja 

V zgodovini kartografskega opismenjevanja so se izoblikovale tri metode osnovnega 
kartografskega opismenjevanja, ki zajemajo sintetični, genetični in analitični postopek. 
Znotraj sintetičnega postopka, ki predvideva učenje iz lastnih izkušenj, je zajeto 
razumevanje zemljevidov s sistematičnimi, logično sledečimi si koraki, ki otroka vodijo 
od resničnega okolja k zemljevidu. V genetičnem postopku pride učenec do spoznanja 
o nujnosti dogovorjenih znakov s primerjanjem lastnih zemljevidov s konvencionalnimi. 
Analitični postopek zahteva več predznanja in samostojnosti posameznika, saj učenec v 
tej fazi spozna terensko delo. V naravi mora prepoznati in primerjati realni geografski 
prostor z zemljevidom, ne da bi ga učitelji prej posebej poučevali o temeljnih 
elementih zemljevida (Classen, 1997; Hüttermann, 1998, v Hojnik in Hus, 2012). 

 

2.5.5 Primerjava z angleškim učnim načrtom 

T. Hojnik in V. Hus (2012) sta pri primerjavi slovenskih in angleških učnih načrtih 
ugotovili, da v Angliji s kartografskim opismenjevanjem začnejo prej kot pri nas, da je 
ciljev, povezanih z risanjem zemljevidov številčno malo in da je njihova realizacija 
odvisna od iznajdljivosti učiteljev.  

Pri primerjavi eksplicitno omenjenih temeljnih sestavin kartografskega opismenjevanja 
(ptičja perspektiva, merilo, relief, orientacija in določanje lege) v slovenskih in angleških 
učnih načrtih sta Hojnik in Kus (2012) ugotovili, da se temeljne sestavine kartografskega 
opismenjevanja navajajo predvsem v slovenskih učnih načrtih, vendar šele od 
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učenčevega 7. leta naprej. Učenci do sedmega leta starosti rišejo skice pravljičnih 
krajev, v Sloveniji pa  predvideno rišejo oziroma skicirajo samo pokrajinske 
značilnosti (npr. hrib). Angleški učni načrt v tem starostnem obdobju predvideva eno 
dejavnost, povezano z orientacijo (uporaba geografskega besedišča – sever in jug). Z 
devetim oz. desetim letom je po slovenskem učnem načrtu predviden začetek razvijanja 
spretnosti skiciranja različnih kart. 

Učenci so že pred devetim letom starosti sposobni risanja preprostih zemljevidov. Tega 
bi se morali učitelji razrednega pouka zavedati in kljub temu da se temeljnim 
kartografskim sestavinam namenja v slovenskih učnih načrtih večja pozornost kot v 
angleških, je potrebno upoštevati mnenje Umkove (2001b) da bi bilo potrebno dati 
večji poudarek risanju zemljevidov, ker »pri risanju zemljevidov posameznik zaposli več 
spoznavnih kanalov – grafomotorično in vizualno spretnost (kar opazuje, tudi nariše), 
pri risanju je povezan s stvarnim svetom, zemljevid spoznava v funkciji, bolje razume 
temeljne sestavine zemljevida, neposredno izkusi probleme (npr. kateri znak uporabiti za 
sadje, kako narisati klop ipd.) in je bolj dojemljiv za različne rešitve« (prav tam, str. 86). 

 

2.6 TEMELJNE SESTAVINE KARTOGRAFSKEGA OPISMENJEVANJA 

V tem poglavju so podrobneje teoretično predstavljene posamezne sestavine 
kartografskega opismenjevanja – perspektiva, merilo, orientacija, znaki, relief in 
ugotovitve slovenskih in tujih raziskav v povezavi s temi sestavinami. 
 
Glede na mnenja različnih avtorjev je M. Umek (2001b) povzela, da med temeljne 
tehnike in spretnosti branja zemljevida sodijo razumevanje perspektive, merila 
kartografskega jezika (znaki, napisi, legenda) ter orientacije in smeri. T. Hojnik in V. Hus 
(2012) omenjata A. Verhetsel, ki pravi, da »pri pridobivanju teh temeljnih sestavin 
posameznik prehaja skozi tri nivoje zahtevnosti, in sicer skozi materialni nivo (nabiranje 
konkretnih izkušenj o prostoru), kartografski nivo (pretvarjanje omenjenih izkušenj v 
dele zemljevida) in šele nato skozi opravljanje miselnih procesov na abstraktnem 
nivoju« (str. 81). Catling (1995, v Umek, 2001b) poleg že omenjenih karakteristik med 
temeljno kartografsko opismenjevanje šteje še uporabo koordinatnih mrež, razumevanje 
organizacije in zavedanje selekcije informacij, prepoznavanje namena zemljevida, izbor, 
interpretacijo in risanje zemljevida. 
Harwood in M. Usher (1999) sta naštejela različne raziskovalce, ki so v svojih 
raziskavah pokazali, da imajo otroci v starosti od 6 do 8 let težave pri risanju teles v 
tlorisu, razporeditvi teles v prostoru (predstavijo npr. v linearni obliki), velikostih in 
razmerjih. Tomšič Čerkez in Zupančič (2011) opozorita še na višino horizonta otroškega 
pogleda. Ta je drugačna od pogleda odraslega, zato so spremenjeni tudi drugi pogoji – 
merilo, občutek velikosti in razdalje. 

 

2.6.1  Perspektiva 

V poglavju Perspektiva so na podlagi različnih raziskav predstavljene ugotovitve o 
otroškem razumevanju in upoštevanju perspektive pri branju in risanju zemljevidov ter 
drugih dejavnostih. Poudarek je na razumevanju ptičje perspektive pri otrocih do 9 let. 

Shepard (Metzler in Sheprad, 1974, v Pogačnik, 1995) je v svoji teoriji o spacialni 
sposobnosti predpostavil, da je »proces mentalne rotacije izomorfen realni rotaciji 
objekta v prostoru« (Pogačnik, 1995, str. 99). Raziskave so pokazale, da je čas, 
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potreben za miselno rotacijo, linearno, premosorazmeren s kotom, za katerega je 
potrebno opraviti rotacijo. Če je potrebno v mislih obrniti objekt za 180 stopinj, bomo za 
to potrebovali še enkrat toliko časa kot za obračanje objekta za 90 stopinj. Barišić 
(1983, v Pogačnik, 1995) je opozoril, da ne moremo izomorfizma tako posplošiti zaradi 
oblike objektov, saj kompleksnejše objekte v mislih obračamo dlje časa kot 
enostavnejše.  

Narejenih je bilo kar nekaj raziskav, kako otroci razumejo ptičjo perspektivo. Rieser, 
Doxsey, McCarrell in Brooks (1982, v Uttal, 2000) so raziskovali učinek izpostavljenosti 
ptičji perspektivi pri otrocih starih od 9 do 25 mesecev. Otroci so morali narediti ovinek v 
enostavnem labirintu in najti svojo mamo, ki je niso videli s svoje perspektive, ko so bili 
na tleh. Če so otroka dvignili in mu omogočili pogled od zgoraj, je to pogosto spodbudilo 
otrokovo uspešnost. 
Spencer (1985, v Umek, 2001a) je v raziskavi, ki jo je izvedel s predšolskimi otroki, 
dokazal, da lahko otroci pred sedmim letom berejo letalske fotografije in preproste karte 
ter prepoznajo tlorise objektov ter na ta način upoštevajo pogled na svet od zgoraj, tako 
v povezavi s karto oz. načrtom kot z letalsko fotografijo, torej lahko zavzamejo glediščno 
točko drugega, če jim prilagodimo pripomočke. Downs (1998, v Umek, 2001b) pa je v 
raziskavah ugotovil, da lahko perspektiva predstavlja tudi težavo. Nekatere predmete si 
otroci predstavljajo horizontalno, pri drugih upoštevajo ptičjo perspektivo. Robison in 
Spodek (1965, v Harwood in M. Usher, 1999) sta raziskovala risanje s ptičje 
perspektive. V svoji raziskavi sta ugotovila, da otroci v starosti od 4 do 6 let, tudi po 
intenzivnem 2,5-mesečnem poučevanju niso razvili veščine risanja sobe, kot je videti, 
če jo gledamo s stropa. 
Uttal (2000) je mnenja, da izpostavljenost pogledu s ptičje perspektive na prostorsko 
razporeditev lahko spodbudi razvoj otrokovega razumevanja odnosov med prostori, kar 
je pokazala tudi raziskava, ki jo je opravil Wellmanom. Otroci so si v nalogi morali 
zapomniti načrt hiše, nato pa so ob vstopu v hišo pred vsakimi vrati sobe napovedali, 
katera žival se skriva za zaprtimi vrati 
Gauvain in Fogoff (1986, v Uttal, 2000) sta naredila raziskavo pri otrocih starih od šest 
do devet let, ki so se premikali po otroški hiši z nekaj sobami. Polovica otrok vključenih 
v raziskavo je dobila navodilo, naj si zapomnijo načrt hiše in kje se določeni predmeti 
nahajajo. Preostali polovici otrok so podali navodilo, da naj si zapomnijo pot skozi hišo. 
V eni sobi je bil nameščen  tobogan, s katerega se je videla prostorska razdelitev hiše. 
Otroci iz prve skupine so preživeli veliko več časa na vrhu tobogana in so tako bolje 
poznali razmerja med različnimi prostori kot druga skupina. Uttal (2000) poudari, da je 
bila večina raziskav opravljena v relativno majhnih prostorih in bi bilo potrebno opraviti 
še dodatne raziskave, ki bi podprle izjavo, da izpostavljenost zemljevidom spodbuja 
razvoj koncepta za večje prostore. 

Razumevanje ptičje perspektive in upoštevanje le-tega pri branju posameznih objektov 
na zemljevidu in fotografijah je proces. Raziskave so pokazale, da lahko že otroci mlajši 
od enega leta razumejo pomen ptičje perspektive in jim ta perspektiva nudi večje 
razumevanje odnosov med prostori. Prepoznavanje perspektive na risbah ali 
fotografijah je veliko lažje kot risanje v ptičji perspektivi. 

 

2.6.2 Merilo 

Merilo je »v kartografiji razmerje med razdaljami na zemljevidu in dejanskimi razdaljami 
v naravi (Geografija, 2001, str. 276). »Od merila je odvisna natančnost prikazovanja 
zemeljskega površja« (Umek, 2001b, str. 25). »Večje kot je merilo, bolj natančna je 
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karta« (Drab, 2000, str. 102). Zaradi Zemljine okrogle oblike so nekateri kartografski 
elementi na zemljevidu nenatančni oz. popačeni bolj kot drugi. Med njimi je tudi merilo, 
ki ni nikoli povsem natančno (Geografija, 2001).  Merilo karte najdemo nekje ob robu 
zemljevida in ga ni možno spreminjati, s čimer se razlikuje od merila na elektronski 
mobilnih zemljevidih, kjer je lahko merilo karte vedno na zaslonu, s 
povečavami/pomanjšavami pa ga lahko tudi spreminjamo (Hergan, 2013). 
Veliko znanstvenikov poudarja pomen konkretnih izkušenj za boljše in lažje 
razumevanje tistega, o čemer želimo pridobiti znanje. Enako velja za kartografsko 
opismenjevanje. Posameznik bo lažje usvojil branje in risanje zemljevida s čim več 
konkretnega dela v šoli in na terenu. Aktivnosti na terenu lahko otroku pomagajo 
premostiti vrzel med abstraktnim zemljevidom in konkretnim okoljem. Zemljevide 
otroku prilagodimo med drugim tudi tako, da naredimo dovolj dolgo grafično merilo, pri 
čemer se za primerjavo lahko doda tudi znane razdalje (prav tam). 
Uttal (2000) povzema rezultate različnih raziskav, ki so pokazale, da lahko otroci že 
okoli tretjega leta razumejo nekaj osnovnih povezav med zemljevidom in prostorom, na 
katerega se nanaša zemljevid. Pri otrocih v starosti 3–5 let lahko opazimo težave pri 
usvajanju ali uporabi bolj zapletenih podatkov z zemljevida, kot primer Uttal navede 
otrokovo nezmožnost razlikovanja lokacije predmetov v prostoru izključno na osnovi 
lokacije objektov na zemljevidu. Prav tako otrok v tem starostnem obdobju težko 
dojame in uporablja merilo. 
 
Klasični zemljevidi predstavljajo večji kognitivni napor, saj v primeru, ko je potrebno 
izračunati merilo, potrebujemo specifično znanje rabe karte (Hergan, 2013). S tem se 
strinja tudi M. Umek (2001b), ki pravi, da je merilo ena od najtežje razumljivih sestavin 
zemljevida. To trditev potrjuje tudi raziskava I. Hergan (2013), v kateri je bilo pri splošni 
oceni preizkusa branja načrta 10-letnih učencev ugotovljeno, da je pri več kot 
polovici učencev vključenih v raziskavo raba grafičnega merila predstavljala težavo. 
Velikokrat ga učenci niso znali pravilno uporabiti ali pa so pozabili na možnost njegove 
uporabe, medtem ko so ustrezno razbrali in uporabili ostale temeljne sestavine načrta. 
Raba grafičnega merila v uporabnih nalogah se je tako izkazala za najzahtevnejšo 
nalogo. Ko so primerjali rezultate tretješolcev z rezultati petošolcev, so ugotovili, da je 
razlika med starostnima skupinama največja pri najzahtevnejši nalogi tj. ugotavljanje 
širine reke z rabo grafičnega merila. M. Umek (2001b) še opozori, da učitelji ne smemo 
prehitro vpeljati številskega merila.  

Kljub temu da je merilo ena od najtežje razumljivih sestavin zemljevida, ga je potrebno 
vpeljati že na začetku dela z zemljevidi, vendar ga prilagodimo sposobnostim učencev. 
Za začetek uporabimo grafično in ne številsko merilo. Prilagodimo tudi zemljevid, kar 
pomeni, da ga poenostavimo, izberemo zemljevid otroku znanega okolja in za 
primerjavo dodamo znane razdalje. 

 

2.6.3 Orientacija  

»Orientacija v pravem pomenu besede se začne takrat, ko zapustimo kraj stalnega 
bivanja, ko razgledovanje okrog sebe ni več splet priučenih navad in se po terenu ne 
gibljemo več avtomatično – brez pomisleka, saj ga ne poznamo. S pomočjo izkušenj, 
dostopnih podatkov, različnih pojavov in tehničnih pripomočkov pa človek obvlada 
teren, tako da si je stalno na jasnem, kje je, in ve, kako bo našel pot do izbranega cilja« 
(Herlec 1990, str. 3, v Potočnik, 2008, str. 3). Drab (2000) loči dve vrsti orientacije – 
geografsko in topografsko. Pri geografski ugotavljamo smeri neba, zajema pa 
orientiranje po Soncu, senci palice, z uro na kazalce in soncem, po luni ali zvezdah ter 
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po značilnostih v naravi, ki pa ni najbolj zanesljiva metoda določanja. Pri topografski 
orientaciji skušamo določiti in prepoznati objekte v naravi z objekti na karti. 

Sposobnost orientiranja, ki je potrebna za delo z zemljevidi, se razvija postopoma 
(Potočnik, 2008). Otroci se v prostoru dobro znajdejo že pri treh letih. Zmožni so 
ponoviti pot, ki so jo motorično spoznali. Pri novi poti, o kateri so nekaj že slišali, sami 
pa tam še niso bili, bodo imeli težave s predvidevanjem, na kaj lahko na tej poti naletijo. 
Že pred vstopom v šolo  pa so se otroci sposobni orientirati in uporabljati 
preproste zemljevide, tudi ko ti niso orientirani. Pomembno je, da imajo na razpolago 
orientacijske točke. (Acredolo in Bluestein, 1979; Blades in Spencer, 1990, v Hojnik in 
Hus 2012, Gardner, 1995). 
 
S pomočjo gibov očesa navzgor in navzdol ter levo in desno nastajajo čutni vtisi, ki 
otroku omogočajo razlikovati prostorske odnose. Pri prostorskih odnosih oddaljenih 
predmetov imajo večkrat težave. Kadar vidijo določen predmet bližje, se jim zdi večji, 
kadar je predmet bolj oddaljen, se jim zdi manjši, zato za isti predmet mislijo, da je 
včasih večji, včasih manjši. Pomanjkljivo dojemanje prostorskih odnosov je značilno 
predvsem za predšolske otroke, zato razdalje večkrat precenjujejo ali podcenjujejo. V 
primeru ponazoritve poti v peskovniku od doma do vrtca in od doma do trgovine bodo 
prikazali tisto, kar jim je ljubše, bližje, čeprav gre v resnici za bolj oddaljeno podobo. Če 
se poti do vrtca in trgovine križata, bosta prikazani ločeno, saj otroci v tem obdobju še 
ne znajo združiti različnih razdalj v enoten prostorni sistem (Toličič in Smiljanić, 1979). 
»Prostorska predstavljivost je sposobnost hitre in točne miselne rotacije z vidom 
(vizualno) zaznane slike« (Pogačnik, 1995, str. 93). Največkrat nam koristi pri 
orientiranju v prostoru, mestih in naravi, ko se moramo hitro in natančno orientirati. 
Primer take naloge je, ko mora testiranec ugotoviti, v katero smer potuje, če svojo 
pozicijo spremeni za določen kot v določeno smer. Človek se v mislih obrne v smer 
potovanja in si pri tem po vsej verjetnosti pomaga še z levo oz. desno roko. Glede na 
reagiranje posameznika pri nalogah prostorske orientacije Pogačnik (1995) zaključi, da 
ta sposobnost ni faktorsko čista in da je sestavljena iz več primarnih sposobnosti, kot so 
prostorska predstavljivost in razne kinestetične ter psihomotorične sposobnosti.  
 
Pišek (2012) je pri opazovanju otrok opazila, da imenovanje leve in desne roke ni 
tako pomembno za osnovno razvijanje orientacije v prostoru. Najprej se mora otrok 
zavedati, da ima na telesu parne dele. Ko ugotovi, da te dele različno imenujemo, 
sledi spoznanje, da ima to poimenovanje nek namen – obrni se levo ali obrni se 
desno.  

Piaget (v Uttal, 2000) je v enem od svojih poskusov preučeval postavitev orientacijskih 
točk domačega okolja na modelu pri 5- in 6-letnikih. Otroci so prikazali prostore, ki so 
jim bili znani (šolski prostori – šola, igrišče ipd.) in zanimivi zaradi lastnega interesa 
(trgovina, kjer prodajajo igrače), drugi objekti pa so prikazovali otrokovo zmedo med 
pojmovno podobnostjo in bližino v prostoru. I. Hergan (2013) meni, da se orientacijske 
točke pri odraslih in otrocih razlikujejo. Kar predstavlja otroku prepoznavno točko, 
odrasli v okolju morda sploh ne opazimo in obratno. 10-letniki si ob težavah z 
orientacijo v prostoru največkrat pomagajo z zgradbami, ki jih prepoznajo z neke 
točke opazovanja. » Pomoč na ravni linije (v mestnem okolju prepoznavanje ulic v 
bližini točke stojišča) so zmožni sprejeti šele potem, ko obvladajo točko svojega 
stojišča in vsaj še en točkovni objekt v bližini (npr. zgradbo)« (prav tam, str. 265).  

Pri pouku kartografije in orientacije na terenu je smiselno začeti z dejavnostmi 
najprej z neke točke, nato s hojo in točkami ob neki liniji (npr. ob cesti, potoku, 
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železniški progi), kasneje s hojo ob liniji, ki preide v drugo linijo (npr. zavoj v 
križišču). Ko učenec to obvlada, uvedemo povezanost in križanja več različnih linij 
(več križišč, hoja čez mostove, veliko zavojev) (prav tam).  

Posameznik je lahko ob delu s papirnatim zemljevidom na terenu tako zaposlen z 
orientiranjem v prostoru, da so lahko dodatne vsebinske naloge, ki se nanašajo na 
opazovanje okolice, na poti za posameznika preobremenjujoče, medtem ko za 
nekoga drugega pomenijo dodatni izziv. Delo z zemljevidom na terenu pa pomeni tudi, 
da se posameznik pogosteje ustavlja, pogleduje nazaj in preverja stanje na karti in v 
realnem prostoru. Zaradi vseh teh dejavnosti okolico bolje zaznava (prav tam).  

Cornell in Heth (2006, v Hergan, 2013) sta proučevala 8- in 12-letnike in njihovo 
sposobnost orientiranja. Pri 12-letnikih so ugotovili, da so ti uporabili večje število 
dodatnih prepoznavnih točk in razlikovali med prepoznavnimi točkami, ki so bile manj 
pomembne od tistih, na katere so bili izrecno opozorjeni. Velikokrat se zgodi, da mlajši 
otroci posvečajo večino pozornosti objektom, ki se nahajajo tik ob poti in tako 
namenijo manj pozornosti obrobnim prepoznavnim točkam. Posledično si zapomnijo 
manj prostora kot starejši učenci in tako nastanejo vrzeli v znanju o poti. Mlajši otroci 
navadno ne utegnejo zaznati oddaljene prepoznavne točke, ki jo je moč videti z 
različnih koncev poti. Raziskava je pokazala tudi, da se sposobnost prepoznavanja 
in prostorskega umeščanja prepoznavnih točk pri 12-letnih otrocih bistveno ne 
razlikuje od tistih pri odraslih in da 12-letniki hitreje kodirajo prepoznavne točke, ki so v 
središču prizorišča. To jim omogoča, da svojo pozornost preusmerijo na bolj oddaljene 
objekte, ki jih zaznajo s perifernim vidom. Ko omenjene objekte opazijo s hitrim 
pogledom, jih prepoznajo in zaznajo v odnosu do bližnje okolice, ki je v vidnem polju.   

I. Hergan (2013) je v svoji raziskavi opazila, da je 10-letne učence, vključene v 
raziskavo, največkrat zmotilo, da se morajo s papirnatim zemljevidom »sami 
orientirati«. Avtorica učiteljem, ki opazijo, da ima učenec v prostoru težave z 
orientacijo, predlaga, naj mu pomagajo z manj zapletenimi zemljevidi/skicami, z 
vključevanjem več orientacijskih ključev (opaznih zgradb, izbranih točk ipd.) ter kot sta 
omenila Raubal in Egenhofer (1998, v prav tam) manjšim številom točk odločitve na 
poti in obilico informacij o iskanju poti. 

V raziskavi je avtorica ugotovila tudi, »da je kartografsko znanje statistično 
pomembno povezano s spretnostjo orientiranja, iz česar sklepamo, da ob napredku 
na področju kartografskega znanja/spretnosti lahko pričakujemo tudi določen 
napredek pri spretnosti orientiranja in obratno. Več kartografskih vaj lahko 
pomeni boljše rezultate pri spretnosti orientiranja in več orientacijskih vaj boljše 
rezultate pri kartografskem znanju/spretnostih, kar pa še ne pomeni, da bi eno vrsto 
urjenja lahko enostavno zamenjali z drugo. Potrebno je vaditi oboje« (str. 274). 

 

Orientacija je sposobnost, ki je pomembna v vsakodnevnem življenju, njena uporaba pa 
nam koristi v znanem in manj znanem okolju. Poznamo dve vrsti orientacije − 
geografsko in topografsko. V raziskavi smo se ukvarjali predvsem z drugo, tj. z 
določanjem in prepoznavanjem objektov v naravi z objekti na zemljevidu. Orientacija se 
razvija postopoma. Od treh let naprej se lahko posameznik že dobro znajde v prostoru, 
ki ga pozna, pred vstopom v šolo pa že zna uporabljati zemljevid, če so na njem 
označene orientacijske točke, to so znani in zanimivi elementi v naravi ali na zemljevidu, 
ki so ključnega pomena za orientacijo. Otroci in odrasli imamo lahko različne 
orientacijske točke v istem okolju, prav zaradi pomena, ki ga ima posamezni element za 
nas. Starejši učenci opazijo več orientacijskih točk, pozorni so tudi na tiste, ki se ne 
nahajajo v njihovi neposredni bližini in imajo zaradi tega boljši pregled in občutek za 
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odnose med objekti v celotnem prostoru. Pouk kartografije in orientacije (pojma se med 
seboj med razvojem prepletata in vplivata drug na drugega) lahko začnemo z ene 
točke, nadaljujemo s točkami ob ravni liniji (cesti), nato pa združimo več linij (križišče).  

 

2.6.4 Znaki 

M. Umek (2001b) navaja različne avtorje (Robinson in dr. v MacEacher, 1995), ki so 
razdelili kartografske znake v tri skupine: slikovne, asociacijske in geometrijske. Med 
seboj se razlikujejo po tem, koliko so podobni objektom, ki jih predstavljajo in 
posledično, kako hitro jih prepoznamo. Slikovni so med vsemi vrstami znakov najbolj 
podobni videzu objekta, ki ga predstavljajo. Za njihovo razumevanje praviloma ne 
potrebujemo legende. Asociacijski so navadno kombinacija slikovnih in geometrijskih, in 
naj bi jih hitro prepoznali, medtem ko geometrijski znaki niso podobni pojavom, ki jih 
prikazujejo. Na posameznem zemljevidu so pogosto znaki različne abstraktnosti. 
(Umek, str. 27, 28).  

Kot je omenil Gerber (1992, v Umek, 2001b), uporaba različnih znakov, ki na različnih 
zemljevidih prikazujejo enak pomen, prispeva k težjemu branju oz. razumevanju 
zemljevidov. Največkrat so to geometrijski znaki, eden izmed takih je zeleni trikotnik, ki 
ni podoben predstavljenemu pojavu, ne glede na to ali predstavlja otroško igrišče ali 
gozd. Znaki na zemljevidu nam sporočajo vsi hkrati in ne v zaporedju kot zapis 
besedila, ki ga beremo od leve proti desni, od zgoraj navzdol in črko za črko.  

I. Hergan (2013) navaja Rajovića, ki trdi, da razvozlavanje različnih simbolnih zapisov v 
otroštvu pomembno vpliva na funkcionalno pismenost. Zaradi zapletenosti pismenk in 
posledično večje težavnostne stopnje razvozlavanja le-teh v primerjavi z evropskima 
pisavama so azijski otroci, v primerjavi z evropskimi po raziskavah v funkcionalni 
pismenosti, pokazali boljše rezultate. Evropski otroci se v vsakdanjem življenju v 
najzgodnejšem obdobju življenja ne srečujejo z enakimi izzivi kot njihovi vrstniki v 
Aziji, zato je za razvoj možganov evropskih otrok toliko bolj pomembno 
prepoznavanje, razvrščanje, uvrščanje in klasificiranje drugih slikovnih simbolov npr. 
znakov raznih blagovnih in avtomobilskih znamk. Na podlagi tega lahko sklepamo, 
da simbolika kartografskega jezika deluje na razvoj možganov podobno stimulativno 
kot zapleteni slikovni simboli, zato je delo z zemljevidi v obdobju otroštva pomembno. 
Obstajajo tri metode osnovnega kartografskega opismenjevanja – sintetični, genetični in 
analitični postopek. Otrok znotraj genetičnega postopka spozna nujnost dogovorjenih 
znakov s primerjanjem lastnih zemljevidov s konvencionalnimi (Classen, 1997; 
Hüttermann, 1998, v Hojnik in Hus 2012). 

V raziskavi I. Hergan (2013)  so 10-letniki pri branju zemljevida zelo uspešno reševali 
naloge, povezane s prepoznavanjem znaka za hišo in z iskanjem ter razumevanjem 
izbranih točkovnih elementov zemljevida (gasilski dom, grad, bolnišnica, šola). Več 
težav so imeli z iskanjem in razumevanjem abstraktnejšega črtnega elementa 
zemljevida (železnice).  

Delo z znaki je tudi z vidika razvoja možganov pomembno vpeljati v zgodnje otroštvo. 
Ni presenetljivo, da so različni avtorji mnenja, da bi prilagojene kartografske znake 
lahko uvedli v prve razrede osnovne šole, saj si simbole, če so kakovostni in 
predstavljajo znane predmete in pojave ter spominjajo na resničen svet, otroci lahko 
zapomnijo in ne bi smeli predstavljati težav pri zgodnjem uvajanju zemljevidov v pouk 
(Hojnik in Hus 2012; M. Umek, 2001b). 
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2.6.5 Relief 

Wood (1992, v Umek, 2001b) je na vzorcu 2050 skic zemljevidov otrok raziskoval 
upodobitev reliefa. Na manj kot 8 % je bil predstavljen relief, najpogosteje so bile 
narisane vzpetine od strani. Če so imeli otroci možnost relief ne samo narisati, ampak 
tudi opisati, so se večkrat odločili za drugo možnost. Najmlajši so risali sliko 
konkretnega hriba tako, kot ga vidijo, v starostni skupini od 10 do 15 let pa so bile 
vzpetine že razdeljene v razrede – gora, grič, zaobljene, osamljene, pomagali so si tudi 
s senčenjem. Wood je postavil hipotezo, da se otroci naučijo stranskega risanja vzpetin 
(od strani) po zgledu risanja drugih ljudi. 

Hojnik in Hus (2012) sta pri primerjavi ciljev, povezanih z reliefom, ugotovili, da se »na 
primarni stopnji tako v Angliji, kot pri nas, načeloma navezujejo na pojme, povezane s 
pokrajinskimi značilnostmi ter načine predstavljanja teh« (str. 89). 

 

2.7 STOPNJE RAZVOJA PROSTORSKIH PREDSTAV PO JEANU PIAGETU 

IN SIMONU CATLINGU 

V naslednjih dveh poglavjih bosta predstavljeni mnenji strokovnjakov, vezanih na razvoj 
prostorskih predstav. Jean Piaget, švicarski psiholog, se je ukvarjal s človeškim 
psihološkim razvojem in je oblikoval stopnje razvoja mišljenja, Simon Catling pa je svojo 
kariero posvetil predvsem poučevanju geografije in otrokovemu razumevanju 
zemljevidov. Nas zanimajo predvsem njune ugotovitve, vezane na področje prostora in 
prostorskih predstav ter risanja zemljevidov otrok s poudarkom na obdobju od 6. do 10. 
leta starosti. 
 

2.7.1 Jean Piaget 

Intelektualni razvoj je po mnenju Piageta kombinacija štirih dejavnikov – dozorevanja, 
fizičnih in socialnih izkušenj ter ekvilibracije, ki je najpomembnejši dejavnik, ker 
usklajuje prejšnje tri. »Ekvilibracija predstavlja nenehno interakcijo med otrokovim 
mišljenjem in realnostjo. Otrok asimilira izkušnje v obstoječi miselni okvir, hkrati pa 
zaradi izkušenj akomodira lastne strukture v njem« (Labinowicz, 1995, str. 66). 
»Interpretacijo ali rekonstrukcijo realnosti nam omogoča trenutna organiziranost našega 
obstoječega znanja, ki ga vnašamo v situacijo. Človekovo trenutno razumevanje 
prostorskih odnosov je v interakciji z vnosom informacij iz čutil« (prav tam, str. 48). Ko 
otroci in odrasli narišejo risbo po spominu, ta predstavlja njihove mentalne podobe, ki 
pa se razlikujejo od dejanskega senzornega vnosa. Če primerjamo risbe med seboj, 
opazimo različne razlage istega okolja zaradi različnih organizacij miselnih okvirov 
posameznika. Razlike v mentalni organizaciji med otroki in odraslimi pa so posledica 
razlik v njihovi perspektivi, v manjši meri pa posledica osebnostnih faktorjev. 
Dozorevanje predstavlja pridobivanje več miselnih struktur, ki delujejo na bolj povezan 
način. Čim več fizičnih izkušenj s predmeti iz njegovega okolja (neposredno 
opazovanje, prestavljanje in drugo fizično ukvarjanje s predmeti) ima otrok, tem bolj se 
bo razvijalo njegovo razumevanje. S socialno interakcijo pridobiva več različnih 
pogledov, kar ga spodbuja k temu, da pri razmišljanju ne upošteva le lastne 
perspektive, kar prispeva k večji objektivnosti. Piaget opozarja, da nagrajevanje 
pravilnih odgovorov vodi k spodbudi za učenje prek socialnega konformiranja, ne pa k 
aktivni ekvilibraciji (prav tam).  
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Stopnje, skozi katere gre otrok pri predstavah o prostoru, so senzomotorična in 
predoperacionalna stopnja ter konkretne in formalne operacije. Starostne omejitve 
posameznih faz so bile narejene na podlagi obnašanja, ki je značilno za večino (75 %) 
otrok. Razpon starosti na določeni stopnji pomeni obdobje od začetka prvega izrazitega 
pojava novega miselnega procesa (npr. konzervacija prostora) do prvega izrazitega 
pojava izrazito novega miselnega procesa na naslednji stopnji (prav tam). 
V senzomotorični fazi, ki traja prvi dve leti, se zna otrok orientirati doma in na dvorišču, 
igrišču. Zna se že vrniti na točko odhoda, tudi preko različnih obvozov in je sposoben 
usklajevanja fizičnih sprememb, vendar pa nima sposobnosti predstave teh sprememb 
v mislih.  

 

2.7.1.1 Predoperacionalna stopnja 

Od drugega do sedmega leta starosti je otrok po Piagetevem mnenju v 
predoperacionalni stopnji. Za to obdobje je značilen egocentrizem tj. nesposobnost 
upoštevanja glediščnih točk drugih oseb. Otroci niso sposobni razumeti oz. se vživeti v 
glediščno točko drugega človeka, kar se kaže tako pri pripovedovanju, ko izpuščajo 
podatke v pripovedi, ker mislijo, da ima poslušalec isto poznavanje/znanje o temi, o 
kateri pripovedujejo, kot tudi pri predstavi, kako nekdo drug vidi isti predmet, samo z 
drugega kota. Posameznik na tej stopnji ne bo znal izbrati risbe, ki prikazuje predmete, 
ki so postavljeni pred njim in še eno osebo, z glediščne točke te osebe. Izbral bo sliko, 
ki kaže predmete, kot jih vidi on sam. Pri štirih in petih letih znajo otroci sami prehoditi 
pot, ki jo opravijo vsakodnevno – največkrat je to pot do vrtca in nazaj, vendar pa ne 
znajo predstaviti svoje poti na reliefu domačega okolja (Labinowicz, 1989).  
Pojmovanja mlajših otrok o prostoru v predoperacijski fazi naj bi bila relativna, saj 
razmišljajo o prostorskih lokacijah z vidika lastnih izkušenj (Gardner, 1995). Pri štirih 
letih lahko opazimo tudi vedno večjo organiziranost pri igrah z materiali. V upodabljanju 
objektov (npr. hiša) opazimo podrobnosti, ki ustrezajo realnemu objektu. Otroci so 
razumeli prostorski odnos v interakciji z vnosom informacij iz čutil. Če bi se z isto nalogo 
srečali odrasli, bi se slike od otroških razlikovale zaradi različne organizacije miselnih 
okvirov, ki izhajajo predvsem iz razlik v posameznikovi perspektivi, nekaj pa prispevajo 
tudi osebnostni faktorji (Labinowicz, 1989).  
Piaget (v Uttal, 2000) je bil mnenja, da so predstave mlajših otrok topološke in ne 
zajemajo metričnih informacij, kot so koti in razdalje. Otroci so morali v enem od 
poskusov pripraviti model, na katerega so postavili orientacijske točke domačega okolja. 
Prikazali so prostore, ki so jim znani (šolski prostori – šola, igrišče ipd.) in zanimivi 
zaradi lastnega interesa (trgovina, kjer prodajajo igrače), drugi objekti pa prikazujejo 
otrokovo zmedo med pojmovno podobnostjo in bližino v prostoru. Rekonstrukcija 
domačega okolja je pokazala, da je osebna izkušnja s prostorom zelo pomembna. 
Otroci poznajo objekte zaradi lastnih izkušenj ali lastnega interesa. Druga lastnost 
otrokove rekonstrukcije domačega okolja je, da velikokrat ne vedo, kako bi objekte 
zasidrali znotraj celotnega ogrodja. Ne zdi se, da bi razmišljali o tem, kako povezati 
prostore med seboj v nek premišljen načrt kraja. Rekonstrukcija pet- in šestletnikov ne 
spominja na zemljevid.  
Otroci pri štirih in petih letih znajo sami prehoditi pot od vrtca do doma, vendar imajo 
težave pri predstavitvi poti na modelu. Otrokom so v poskusu pokazali dva enaka 
modela vasi in v enega namestili punčko. Naloga otrok je bila, da v drugem modelu 
postavijo punčko na isto mesto. Pri poskusu so bili pri upoštevanju razdalj           levo–
desno in spredaj–zadaj šestletni otroci uspešnejši od štiriletnikov. Ko pa so en model 
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obrnili za 180 stopinj, so otroci obrat zanemarili in postavili punčko na prvotno mesto 
(Labinowicz, 1989). 

 

2.7.1.2 Stopnja konkretnih operacij 

S konkretnimi operacijami, ki se pojavijo na začetku šolanja, so otroci zmožni bolj 
dejavnega ravnanja s predstavami in predmeti na prostorskem področju. S pomočjo 
reverzibilnih miselnih operacij otroci dojamejo, kako predmet vidi nekdo, ki se nahaja 
drugje. Zgodi se decentriranje, saj otrok zna povedati, kakšen je predmet, če ga 
zasukamo oz. kako ga vidi oseba, ki gleda predmet z drugega konca prostora − 
sposobni so razumeti glediščno točko drugega človeka (Gardner, 1995). 

Da lahko posameznik uporablja zemljevid, se mora zavedati, da je zemljevid risan, kot 
bi gledali na pojave in objekte navpično navzdol. Otrok mora biti sposoben zamisliti si 
pogled z drugega mesta in iz druge smeri – namesto horizontalno, vertikalno. Te 
sposobnosti naj bi imel otrok po Piagetu šele po 7. letu starosti, do tedaj pa naj bi bil 
prostorsko egocentričen. Glede na to, kako otrok dojema prostor, bo določal tudi lego 
posameznih objektov in smeri. Otroci največkrat opišejo lego v naravi glede na relacijo 
do svojega telesa tj. egocentrično. Je pa tak opis značilen tudi za odrasle. (Umek, 
2001b, str 19). 
V stopnji konkretnih operacij, ki glede na raziskave Piageta zajema obdobje od 
sedmega do enajstega leta starosti, otrok ne moti več rotacija reliefa in znajo postaviti 
punčko v pravilno lego. V tem obdobju tudi usvojijo pojem konzervacija prostora, kar 
pomeni, da dojamejo, da je prostor, »ki ga pokriva določeno število dvodimenzionalnih 
predmetov, neodvisen od njihove razporeditve« (Labinowicz, 1989, str. 122) in 
postopoma razvijajo sistem usklajevanja prostorskih odnosov. Zmožni so 
rekonstruiranja modela vasi z vsemi fizičnimi predmeti na njem, težave pa imajo pri 
risanju risbe modela na papir. Največ težav se pojavlja pri razdalji med predmeti, pri 
usklajevanju razdalj in velikosti ter sočasnem upoštevanju vseh odnosov (prav tam).  

Od sedmega leta dalje naj bi bili otroci po Piagetovem mnenju v obdobju ponotranjenih 
dejanj ali miselnih operacij, kar pomeni, da znajo uporabljati simbole – besede, gibe, 
slike, ki predstavljajo nadomestek resničnim predmetom v okolju. Otroci so zmožni tudi 
uporabljati simbolne sisteme – jezik in risanje. To obdobje doseže vrh okoli sedmega ali 
osmega leta starosti, ko so otroci sposobni izvajati konkretne operacije in sistematično 
razmišljati tudi o prostoru, kar pomeni, da razumejo, da so sestavni deli tega predmeta 
enaki ne glede na stran opazovanja in da lahko nek predmet opazujemo z več zornih 
kotov in ga oseba, ki predmet opazuje z druge strani, vidi drugače – pojav decentracije 
(Gardner, 1995). Vse to otroci dojamejo na ravni konkretnih situacij in dogodkov s 
primerjanjem različnih predmetov med seboj, njihovih delov ter oddaljenosti med njimi. 
Z logičnim sklepanjem o prostorskih odnosih pridejo pri primerjavah do različnih 
zaključkov. Odkrivanje prostorskih odnosov je postopno in pri risanju povzroča težave.  

Na tej stopnji torej kažejo sposobnost vživljanja v glediščno točko druge osebe, vendar 
jim manjka odločnosti. Do devetega leta starosti tako niso sposobni izbrati pravilnih risb, 
ki prikazujejo, kako oseba, ki gleda predmete na mizi z vseh ostalih stranic mize kot 
otrok, ki sedi za isto mizo, vidi predmete na mizi s posamezne točke (Labinowicz, 
1989). Piaget trdi, da je razmeroma počasen razvoj otrok na področju uporabe 
zemljevidov posledica dejstva, da sposobnost branja zemljevidov zahteva premik od 
egocentričnega in topološkega prostora k zrelejšemu evklidskemu prostoru, ki naj bi se 
zgodil v približno desetem letu starosti (Hergan, 2013).  
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2.7.1.3 Stopnja formalnih operacij 

V fazi formalnih operacij je otrok sposoben risanja običajnih načrtov v merilih, ki so 
abstraktna predstava realnosti, in uporablja simbole, ki le malo spominjajo na izvirne 
predmete. To stopnjo naj bi otrok dosegel po 10. letu starosti. Mnenje Piageta je, da 
morajo vsi otroci preiti konkretno operacionalno stopnjo, da lahko dosežejo stopnjo 
formalnih operacij, da pa se hitrost prehajanja z ene stopnje na drugo razlikuje. 
Raziskave so še pokazale, da nekateri otroci nikoli ne dosežejo zadnje, tj. stopnje 
formalnih operacij. Stopnje niso statične in se ne pojavljajo naenkrat, temveč se v 
razvoju prekrivajo (Labinowicz, 1989). 

 

2.7.2 Kritika Piageta 

Gardner (1995) in I. Hergan (2013) sta v raziskovanju švicarskega psihologa na 
področju raziskovanja dojemanja in razumevanja prostora pri otrocih našla skupno 
pomanjkljivost tj. omejitev na prostorsko orientacijo na papirju z analizo rešenih pisnih 
nalog oz. v obliki papir-svinčnik, premalo pa na velike prostore in na odprt prostor v 
naravi ali v poseljenem okolju. Gardner (prav tam) poudari, da imajo pri načinu 
reševanja nalog, ki zajemajo pisne naloge in s tem poznavanje jezika in spretnosti 
reševalca v opredeljevanju pomena besed, poznavanju dejstev o svetu in iskanju 
povezav in razlik med jezikovnimi pojmi, prednost ljudje, ki so močnejši na jezikovnem 
področju, saj odgovarjajo s kratkimi odgovori ali pa obkrožajo pravilne odgovore, 
zanemarjene pa so druge inteligence. Rezultati so po njegovem mnenju uporabni za 
napoved šolskega uspeha, ne povedo pa veliko o uspešnosti v kasnejšem življenju. 
Prav tako opozori na prehod med stopnjami, ki naj bi bile manj jasne in postopnejše, kot 
jih je opisal Piaget. Z  njim se ne strinja tudi glede zaporedja razvoja, saj meni, da razvoj 
na vseh področjih ne poteka v enakem zaporedju ter da je lahko na različnih vsebinskih 
področjih različen. Raziskave kažejo, da lahko otroci  rešijo naloge, ki zahtevajo 
konkretne operacije, že v predoperativnem obdobju, če jim te naloge prilagodimo (prav 
tam).  

I. Hergan (2013) je s praktičnim preizkusom (iskanje skritega predmeta) v domačem 
okolju stanovanja s hčerko, staro 36 mesecev, pokazala, da lahko temeljno 
kartografsko opismenjevanje poteka že pri triletnikih. Otrok je ob uporabi ročno 
narisane skice na formatu A4 poiskal skriti predmet brez predhodne tovrstne izkušnje. 
Prav tako je pokazal razumevanje za pomen simbolov na skici (npr. pravokotniki za 
omare), pomen ptičje perspektive in prostorska razmerja. Sam je znal v skico 
pravilno vrisati tudi lego predmeta, ki ga je skril, medtem ko so raziskovalci 
zapustili sobo. 

Zaradi prezahtevnih zemljevidov z vsemi matematičnimi sestavinami, s katerimi se 
morajo srečati učenci pri spoznavanju dela z zemljevidi, so učitelji preko dela z učenci in 
Piaget s sodelavci v petdesetih in šestdesetih letih 20. stoletja zaključili, da z uvajanjem 
učencev v razumevanje zemljevidov ni smiselno začeti pred 8. oz. 9. letom starosti 
(Umek, 2001b). Piaget je bil mnenja, da je » razmeroma počasen razvoj otrok na tem 
področju posledica dejstva, da sposobnost branja zemljevidov zahteva premik od 
egocentričnega in topološkega prostora k zrelejšemu evklidskemu prostoru, ki naj bi se 
zgodil v približno desetem letu starosti« (Hergan, 2013, str. 57). Tako sta I. Hergan 
(2013) in M. Umek (2001b) mnenja, da obstaja več razlogov za dvom o koristnosti 
P iageteve tipologije prostorske reprezentacije. Različne raziskave so pokazale, da 
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lahko z določenimi prilagoditvami zemljevidov otrokom omogočimo uspešno delo že v 
predšolski dobi. Enostaven zemljevid lahko vsebuje prikaz manjših prostorov, npr. 
razporeditev pogrinjka na mizi ali sadja in zelenjave na stojnici. Otroci si pri tej starosti 
manjše prostore namreč lahko prostorsko predstavljajo. Upoštevati je potrebno 
psihofizične, čustvene in socialne značilnosti otrok in med posebej prirejenimi 
zemljevidi, atlasi, globusi in drugimi gradivi izbrati takšne, ki otroka pritegnejo k ogledu 
in uporabi ter povečajo njihovo zanimanje za prostorske prikaze (Umek, 2001b). 

I. Hergan (2013) omenja različne tuje avtorje, ki v svojih raziskavah, opravljenih po 
različnih koncih sveta (Evropa, ZDA, Azija, Afrika),  potrjujejo uspešno zgodnjo rabo 
kartografskih spretnosti pri otrocih v predšolski dobi. Avtorica iz podrobnih opisov 
rezultatov različnih raziskav sklepa, da razumevanje zemljevidov v predšolskem 
obdobju še ni popolnoma razvito, se pa lahko ob redni uporabi zemljevidov skrajša čas 
dojemanja vsebine zemljevidov. Raznolikost zemljevidov in drugih prikazov zemljinega 
površja lahko izboljša predstave otrok in razumevanje kartografskih elementov. Poudari 
še, da bi se morali pri načrtovanju pouka zavedati dejstva, da so otroci uspešnejši pri 
rabi slikovnih kot pravih načrtov. Podobnega mnenja je tudi M. Umek (2001b), ki 
zagovarja uporabo različnih zemljevidov in globusov že na začetku šolanja, čeprav 
otroci vseh še ne razumejo. Na ta način otroci spoznavajo raznolikost zemljevidov, ki pa 
morajo biti prilagojeni njihovim sposobnostim, izkušnjam in kognitivni stopnji. 

Harwood in M. Usher (1999) naštejeta različne avtorje − Blaut, Stea, Blades in Spencer, 
ki se ne strinjajo s Piagetom. Ti izpostavijo vaje, povezane z zemljevidi in letalskimi 
fotografijami, ki so jih reševali otroci, in so pokazale, da otroci celo pred formalnim 
izobraževanjem prepoznajo oblike zemljevida in izvedejo enostavne prostorske in 
iskalne naloge, povezane z zemljevidi. Blaut (1991, v Harwood in M. Usher, 1999) je 
mnenja, da bi morali biti otroci obravnavani kot naravni uporabniki zemljevidov, ki so 
pripravljeni za sistematično učenje prej, kot je menil Piaget, saj gre za osnovno 
psihološko in kulturno univerzalno delovanje. 

Uttal in Wellman (1989, v Uttal, 2000) sta v raziskavi, ki sta jo naredila med mlajšimi 
otroci, pokazala pozitivne učinke uporabe zemljevidov. Otroci so si v nalogi morali 
zapomniti načrt hiše s šestimi sobami. Sobe so se imenovale po živalih, ki so 
zaznamovale vsako sobo – plišasta igrača živali na tleh. Ena skupina je pred ogledom 
hiše spoznala hišo s pomočjo zemljevida in si skušala videno čim bolje zapomniti. Na 
zemljevidu so bili narisani prostori in vrata. V vsakem prostoru je bila slika živali. Druga 
skupina se je preko sličic naučila, katere živali bodo našli v hiši. S tem znanjem so odšli 
v hišo in pred vsakimi vrati sobe napovedali, katera žival se skriva za zaprtimi vrati. 
Prva skupina se je v preizkusu veliko bolje odrezala od skupine, ki si je preko sličic 
zapomnila, katere živali bodo našli v hiši. Dobljeni podatki raziskave so skladni s 
trditvijo, da izpostavljenost lastnostim zemljevida (pogled od zgoraj in odnos med 
prostori) lahko vodi k znatnemu izboljšanju v uspešnosti in usvajanju prostora preko 
tlorisnega prikaza prostora. 

Uttal (2000) je predstavil rezultate raziskav Libna in Downsa, kjer so imeli predšolski 
otroci težave pri razumevanju osnovnih predstavljenih sestavin zemljevida. Tako je en 
otrok trdil, da rdeča črta na zemljevidu ne more predstavljati ceste, ker take barve cesta 
ne obstaja na svetu, nekdo drug pa je izjavil, da ta črta ne more predstavljati ceste, ker 
je črta preozka, da bi po njej lahko peljal avto. Otrok, ki je prepoznal na zemljevidu 
narisano večjo količino vode (jezero), je izjavil, da vidi ob njej stati reševalca. Iz te izjave 
lahko sklepamo, da je otrok povezal podatek z zemljevida s svojimi izkušnjami in je ob 
obisku jezera tam večkrat videl reševalca iz vode. Vse te izjave kažejo na to, da si otroci 
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še ne predstavljajo prostora večjega obsega na abstrakten način ter da še niso usvojili 
predstavljenost prostorov z zemljevidi. Otroci pri interpretaciji zemljevida pripovedujejo o 
svojih doživetjih z objektom, prostorom, ki je narisan na zemljevidu, zato obstaja 
podobnost med tem, kako otroci predstavijo podatke, ki so jih dobili iz neposredne 
izkušnje med premikanjem po okolju, in njihovo naivno interpretacijo geografskega 
zemljevida. 

 

2.8 Catling  

Catling (1979, v Umek, 2001b) je v sposobnost razumevanja zemljevida zajel 
sposobnost branja zemljevidov in otrokovo kognitivno »prostorsko« sposobnost, ki 
otroku omogoča razumevanje prostorskih odnosov vsakodnevnega okolja in reševanje 
vsakodnevnih prostorskih  problemov. Odraža se v otrokovem gibanju v okolju, pri igri 
ali risanju zemljevidov.  

Po mnenju Catlinga (1995, str. 7, v Mlakar, 2012, str. 37) je za kartografsko pismenost 
pomembnih deset sposobnosti oziroma znanj, in sicer:  

• razumevanje naslova karte; 

• upoštevanje namena karte; 

• uporabo legende; 

• razumevanje, da kartografski znaki prikazujejo naravne in družbene pojave; 

• upoštevanje obsega in omejitve informacij, ki jih splošni kartografski znaki dajejo 
o prostoru ali območju; 

• umestitev kraja v koordinatno mrežo na karti; 

• določanje smeri neba na zemljevidu; 

• uporabo merila za merjenje razdalj na zemljevidu in predstavo o tem, kolikšne so 
te razdalje v naravi; 

• uporabo kazala vsebine pri iskanju ustreznih kart in informacij v atlasu in 

• uporabo kazala imen krajev pri določanju geografske lege krajev. 
Catlingovo razumevanje kartografske pismenosti od učenca zahteva razumevanje 
sestavin zemljevidov, orientacijo na karti in uporabo kazal v atlasih. 
 
Glede na rezultate raziskave, ko so otroci risali zemljevide, je Catling razdelil razvoj 
otrokove sposobnosti razumevanja prostora na tri dele: egocentrična raven, objektivno 
in abstraktno razumevanje prostora. Omenjene tri stopnje »odražajo način razumevanja 
lege in odnosov v prostoru« (Umek, 2001b, str. 16).  

 

2.8.1 Egocentrična raven 

Podobno kot Piaget je Catling prišel do ugotovitve, da so otroci do sedmega leta starosti 
na egocentrični ravni. Njihove risbe zemljevidov domačega okolja vsebujejo značilne 
točke in ceste, ki so navadno narisane okoli doma (Umek, 2001b).  

 

2.8.2 Objektivno razumevanje prostora  

To raven otroci dosežejo pri sedmih letih. Na njihovih risbah zemljevidov lahko opazimo 
ustrezen prikaz nekaj točk ali predelov domačega okolja, ne pa celotnega prostora. 
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Določeni deli okolja so lahko že zelo natančno narisani, vendar med njimi ni ustreznih 
prostorskih odnosov (prav tam). 

Catling je s pomočjo raziskave, v kateri so 9- in 10-letniki risali zemljevide svoje okolice, 
primerjal njihove izdelke pred in po poučevanju risanja zemljevidov. V obdobju, ko 
učenci še niso bili deležni poučevanja, je devet odstotkov udeležencev narisalo slikovni 
zemljevid in 38 odstotkov mešani zemljevid in slikovno upodobitev. Po poučevanju so 
učenci ponovno narisali zemljevide. Pri primerjanju rezultatov pred poučevanje in po 
njem je Catling ugotovil, da so se vsi učenci naučili nečesa o dogovoru glede risanja 
zemljevidov, ni pa podal poročila o različnih stopnjah, ki so jih učenci dosegli za 
določene veščine in kako so se odrezali posamično (Catling, 1998, v Harwood in M. 
Usher 1999). 

 

2.8.3 Abstraktno razumevanje prostora  

Abstraktno razumevanje prostora posameznik pokaže, ko razume, da so vsi deli 
zemljevida sestavni deli celote. Šele tedaj postane risba domače okolice res zemljevid. 
Posameznik naj bi to stopnjo dosegel po desetem letu.  

Catling (1995, v Umek, 2001b) poleg že omenjenih karakteristik med temeljno 
kartografsko opismenjevanje šteje še uporabo koordinatnih mrež, razumevanje 
organizacije informacij, zavedanje selekcij informacij, prepoznavanje namena 
zemljevida, izbor zemljevida, interpretacijo in risanje zemljevida. 

 

2.9 Branje/risanje zemljevidov pri pouku 

Med avtorji prihaja do različnih mnenj glede branja in risanja zemljevidov. M. Umek 
(2001b) našteva različne avtorje, kot so Catling, Sobel, J. Palmer in A. M. Milner, ki so 
mnenja, da je najprej potrebno otroku dati možnost narisati zemljevid, šele nato naj bi 
zemljevide bral. Avtorica nato po primerjavi podobnosti oz. razlik med branjem in 
risanjem zemljevidov pri otrocih pride do zaključka, da »pri risanju zemljevidov učenec 
neposredno izkusi probleme, ki jih mora razrešiti kartograf /…/, zato bolje razume 
temeljne sestavine zemljevida in je bolj dojemljiv za različne rešitve« (Umek, 2001b, str. 
51). Pri risanju je učenec dlje časa v stiku z določenim problemom, uporablja več čutil 
kot pri branju zemljevidov, pozoren mora biti na celoto, prostorska in velikostna 
razmerja med predmeti, nato pa to še narisati v tlorisu in približnem merilu. Potrebuje 
aktivno znanje, vendar če še ne razume odnosa med zemljevidom in prostorom, ima pri 
nalogi risanja težave. Pri branju zemljevida mora biti bralec pozoren samo na 
posamezne sestavine zemljevida in ni potrebno, da razume zemljevid kot predstavitev 
prostora. Ob branju zemljevidov se srečamo z različnimi kartografskimi prikazi. Ti lahko 
posamezniku pri risanju zemljevida predstavljajo zgled, po katerem se lahko ravnata 
otrok in odrasel. Otrok lahko bere zahtevnejše zemljevide, kot jih zna že sam izdelati, 
branje zemljevidov neznanih krajev zahteva tudi domišljijo in razvija predstavljivost 
(Umek, 2001b).  

M. Umek (2001b) za prvo uporabo zemljevida predlaga dejavnost iskanja poti v obliki 
lova za zakladom ali orientacijskega teka. Pomembno je, da pri otrocih vzbudimo 
interes za delo z zemljevidi in jim omogočimo prijetne izkušnje.  
I. Hergan (2013) predlaga, da kadar je glede na cilje pouka smiselno, vključimo prikaz 
večjega območja.  K adar se učenci še niso zmožni uspešno prilagajati 
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spremembam v prikazu velikosti območja, naj se pri pouku uporablja papirnate 
zemljevide. Če bodo učenci delali na manjšem območju prostora in bo iz 
kartografskega prikaza smiselno izločiti nepotrebne podrobnosti, naj dajo učitelji 
prednost mobilnemu navigatorju.  
 
Glede na vse zgoraj navedene razloge lahko sklenemo, da je otrokom potrebno dajati 
naloge, ki so povezane z branjem in risanjem zemljevidov. S katero dejavnostjo 
začnemo učitelji, mogoče niti ni tako pomembno, zavedati se moramo, da je potrebno 
otrokom zagotoviti naloge, ki bodo vključevale obe dejavnosti in jim dati dovolj časa in 
priložnosti za delo z zemljevidi.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

 
3.1 Opredelitev problema 

V empiričnem delu bomo opravili analizo risb zemljevidov učencev, s katero želimo 
ugotoviti, kako se spreminja risanje skice zemljevida znanega okolja od prvega do 
četrtega razreda ter kaj zmorejo učenci in podati smernice učiteljem pri pouku.  

 

3.2 Cilji raziskave 

Namen magistrskega dela je ugotoviti, kako učenci od prvega do četrtega razreda 
upodobijo njim znano okolje na papirju v obliki skice zemljevida ter na katerem področju 
imajo največ težav. 

 

3.3 Raziskovalna vprašanja 

o Kako učenci od prvega do četrtega razreda osnovne šole predstavljajo njim dobro 
poznani prostor s skico zemljevida in kako uporabljajo kartografski jezik? 

o Ali v vzorcu prihaja do odstopanj v primerjavi z ravnmi razvoja sposobnosti 
razumevanja prostora, kot sta jih je opisala Catling in Piaget? 

o Pri katerih prikazanih sestavinah zemljevida (znaki, tloris, legenda, naslov, datum, 
avtor, merilo) učenci posameznega razreda dosegajo najboljše in najslabše 
rezultate? 

o Ali se dobljeni rezultati razlikujejo od rezultatov, ki so jih v svojih raziskavah pridobile 
M. Umek, T. Čandek in I. Hergan? 
 
 

3.4 Metodologija 

3.4.1 Raziskovalne metode 

V raziskovalnem delu magistrske naloge smo uporabili deskriptivno in 
neeksperimentalno kavzalno metodo znanstveno-pedagoškega raziskovanja. 
 
 

3.4.2 Raziskovalni vzorec 

Raziskava je potekala na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu. V raziskavi je 
sodelovalo 76 učencev od prvega do četrtega razreda devetletne osnovne šole iz 
Ljubljane. Sodelovali so samo otroci staršev, ki so predhodno s podpisom privolili v 
sodelovanje otrok. 
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Preglednica 1: Število in delež učencev po razredih 

Razred  Število učencev 

1. 19 (25 %) 

2. 19 (25 %) 

3. 19 (25 %) 

4. 19 (25 %) 

 

3.4.3 Postopek zbiranja podatkov 

V vsakem razredu sem učence posedla tako, da niso mogli videti, kaj delajo sošolci v 
bližini. Vsi so dobili enaka navodila. Za izdelavo so imeli 45 minut časa.  

Navodila:  

V mislih se bomo sprehodili po šolski okolici. Naredili bomo krog okoli šole. Če želite, 
lahko zaprete oči, da si boste lažje predstavljali. Vodila vas bom po poti, vi pa dobro 
poslušajte in si v mislih predstavljajte, kje hodimo. Ste čisto tiho, tudi če se vmes 
izgubite, ste tiho, dokler ne končam. 

Zapustimo šolo skozi glavni vhod in gremo do ceste. Se ustavimo. Šola je za nami. 
Pogledamo čez cesto. Kaj vidiš čez cesto? Je tam velika stavba? Koliko stavb je čez 
cesto? 

Zavijemo desno. Gremo do naslednje ceste. Se ustavimo. Pogledamo, kakšna stavba je 
pred nami. Je to velika stavba? Stanujejo tu ljudje ali je tudi to šola? 

Zavijemo desno. Gremo čez parkirišče. Stopimo na stezo, ki vodi med travo in 
grmovjem do naslednje ceste. Se ustavimo. Pogledamo, kaj vidimo? So tam hiše? 
Kakšne so? Velike, majhne?  

Zavijemo desno. Na naši desni strani je naša šola. Gremo po cesti naprej. Poglejte na 
eno stran ceste, na drugo stran. Kakšne stavbe so tam? Ko pridemo do naslednje 
ceste, zavijemo desno, kjer je ovinek. Poglejte na eno stran ceste, na drugo. Kakšne 
stavbe so tam?  

Pot nadaljujemo proti šoli, do naslednje ceste. Zavijemo desno. Naredimo še nekaj 
korakov in ponovno smo pred vhodom v šolo. 

Odprite oči. Vsak bo narisal zemljevid šole s to okolico, ki smo si jo v mislih ogledali. Na 
sredino lista najprej narišite šolo (pokažem), nato pa pot in kar je ob poti. Potrudite se, 
da bo zemljevid čim bolj natančen in da bo imel sestavine, ki naj bi jih zemljevid 
vseboval. 

 

3.4.4 Postopek obdelave podatkov 

Vsak izdelek smo kvalitativno in kvantitativno analizirali z vidika vključenosti sestavin 
znane okolice in načina prikaza posameznih sestavin zemljevida ter med razredi 
primerjali največja odstopanja in težave. 
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3.5 Analiza izdelkov učencev 

3.5.1 Kriteriji analize risb zemljevidov glede na pravilnost prikaza realnega prostora in 

način prikaza   

V nadaljevanju bomo analizirali posamezne izdelke, ki so jih učenci ustvarili v raziskavi. 
V izdelkih učencev bomo opazovali naslednje elemente: 

• videz zemljevida; 

• narisane elemente – pot (cesta), šola, stavbe ob poti; 

• pogled od zgoraj (poleg reke in ceste, narisane v tlorisu, vsaj še en element);  

• znake (vsaj en element, narisan z znakom); 

• lego, razporeditev (vsi elementi, razporejeni v ustrezne dele (četrtine) karte); 

• razdalje, velikosti (približno upoštevana razmerja pri razdaljah in velikostih),  

• druge elemente (naslov, legenda, merilo, datum, oznake za smeri neba, avtor). 

 

Zbrane zemljevide smo razdelili v pet skupin, vsako skupino pa še v podskupine. 
Opisane so pri prikazu rezultatov.  

 

3.6 Rezultati in diskusija  

V poglavju so prikazani rezultati raziskave po skupinah, za vsako skupino je podan tudi 
opis. Skupine so oblikovane po skupnih lastnostih dobljenih skic, po glavni značilnosti 
izdelkov je podano tudi ime skupine. Zaradi natančnejše obravnave in lažje predstavitve 
ugotovitev, smo oblikovali še podskupine. V drugem delu poglavja, poimenovanem 
diskusija, primerjamo dobljene rezultate z ugotovitvami Piageta in Catlinga, v tretjem 
delu pa z rezultati slovenskih raziskav. 
Odstotki v preglednicah naše raziskave so podani glede število vseh otrok, zajetih v 
raziskavo, tj. 76. 

 

3.6.1 Rezultati risanja zemljevidov po razredih za prvo skupino – ni zemljevid 

Opis skupine: 

o Nima predstave zemljevida niti predstave o prostoru. 

     
Slika 1: 1R − Talna in stropna črta       Slika 2: 1R − Tla so rob papirja  
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Slika 3: 2R − Šola s cesto in stavbo      Slika 4: 3R – Tla so rob papirja  

 

 
Slika 5: 2R − Poliperspektiva šole in                                                                
žive meje                                                             

 

o Nima občutka za risanje elementov, ki stojijo za osrednjo stavbo (šolo). 

 
Slika 6: 1R − Težave pri upodobitvi  
prostora 
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Slika 7: 1R − Radiranje                   Slika 8: 2R − Vertikalna perspektiva z  
                                                                 vijugasto potjo 

 

     
Slika 9: 2R − Vertikalna perspektiva    Slika 10: 3R − Šola s parkiriščem 

 

o Narisana cesta, elementi so razen enega neprepoznavni in nametani, 
okolice se ne prepozna. 
 

    
Slika 11: 1R − Neprepoznavna               Slika 12: 2R – Vertikalna perspektiva 
okolica                                                      širše okolice 
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o Zametki zemljevida za del poti; ne nariše, kar je za šolo. 

                         
Slika 13: 1R − Del poti                            Slika 14: 1R − Zvračanje oblik 

 

o Zametki zemljevida za začetek poti, uporabi znak, delno pravilno razporedi 
stavbe. 

                                       
Slika 15: 1R − Znak za srednjo šolo     Slika 16: 2R − Znak in naris 

           

Preglednica 2: Rezultati risanja zemljevidov po razredih za prvo skupino – ni zemljevid 

po podkategorijah  

Razred 

Nima 
občutka za 

risanje 
zemljevida 

in 
predstave 

o prostoru. 
 
 

Število 
učencev 

(%) 

Nima 
občutka za 

risanje 
stavb, ki 
stojijo za 
osrednjo 
stavbo 
(šolo). 

 
Število 

učencev 
(%) 

Prepozna se 
cesta, ostali 

elementi 
nametani po 

površini. 
 
 
 
 

Število 
učencev 

(%) 

Zametki 
zemljevida 
za del poti, 

ne upošteva 
razmerij, ne 
nariše, kar 
je za šolo. 

 
Število 

učencev 
(%) 

Zametki 
zemljevida 
za začetek 

poti, 
uporabi 

znak, delno 
pravilno 

razporedi 
stavbe. 
Število 

učencev 
(%) 

 
 
 
 

Skupaj 
(število in 

delež 
učencev) 

1. 2 (2,6 %) 2 (2,6 %) 1 (1,3 %) 2 (2,6 %) 1 (1,3 %) 8 (10,5 %) 

2. 2 (2,6 %) 2 (2,6 %) 1 (1,3 %) 0 (0,0 %) 1 (1,3 %) 6 (7,9 %) 

3. 1 (1,3 %) 1 (1,3 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 2 (2,6 %) 

4. 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0) 

Skupaj 5 (6,6%) 5 (6,6 %) 2 (2,6 %) 2 (2,6 %) 2 (2,6 %) 16 (21,0 %) 
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V prvo skupino so uvrščeni izdelki učencev, ki nimajo videza zemljevida. Med seboj se 
izdelki precej razlikujejo, saj učenci, ki so narisali risbe, ki sodijo v prvo podskupino 
(nima občutka za risanje zemljevida in predstave o prostoru), niso niti poskušali narisati 
stavb ali drugih elementov (šolska ograja), ki se nahajajo za šolo. Risati oz. poskušati 
narisati element(e) za šolo je bil glavni kriterij za oblikovanje te skupine. Pot ni niti v 
enem primeru narisana sklenjeno. Risbe 4 učencev (5,3 %) prvih razredov te 
podskupine so na nivoju 5- in 6-letnikov, saj prostor gradijo na robu papirja, ki 
predstavlja tla (Tomšič Čerkez in Zupančič, 2011). Razvoj risbe je torej v skladu s 
pričakovanji, vendar otroci ne kažejo še občutka za zemljevid. V enem izmed teh 
primerov so narisani še oblaki, ptica in metulj, kar kaže na to, da ta otrok nima niti 
osnovnega koncepta zemljevida. Drugošolec je za prikaz širše šolske okolice (proti 
severu) uporabil vertikalno perspektivo (Slika 12) in s tem ponazoril oddaljevanje od 
središča (šole). Stavbe, ki so bližje šoli, so narisane nižje, bolj kot se stavbe oddaljujejo 
od šole proti severu, višje na papirju so narisane, kar se pri otrocih iste starostne 
skupine pojavi velikokrat, ko upodabljajo ulico (Duh in Vrlič, 2003). Marsikateri učenec, 
uvrščen v to skupino, ni za risanje uporabil celotne površine papirja (Slike 2, 4, 6, 7). Pri 
enem prvošolcu (Slika 14) zasledimo zvračanje oblik. Stavbi, ki leži na vzhodni strani, je 
dodal svojo talno črto (prav tam). 
Najvišji delež učencev, ki še ne znajo narisati zemljevida, je v prvem razredu – 8 (10,5 
%) oz. 42,1 % vseh prvošolcev, nato pa število učencev v višjih razredih pada. Od 
četrtošolcev se nihče ni znašel v tej skupini, kar pomeni, da so vsi četrtošolci znali vsaj 
delno narisati zemljevid znanega okolja.   

 
 

3.6.2 Rezultati risanja zemljevidov po razredih za drugo skupino – egocentrični zemljevid 

Opis skupine: 

o Narisana šola in nenatančna, sklenjena pot. Lahko so dodane lastnosti, ki v 
okolju ne obstajajo – semaforji, dodatne stavbe. 

   
Slika 17: 1R – Črtkana pot okoli šole    Slika 18: 1R – Semaforji okoli šole 
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Slika 19: 1R – Oglatost risbe                Slika 20: 2R – Nametanost stavb 

 

o Narisana šola in nesklenjena, nenatančna pot ter nekaj stavb ob poti. 

   
Slika 21: 1R – Sklenjena pot okoli        Slika 22: 2R –Tloris šole in znaki za     

                     šole                                                          hiše 

 

   
Slika 23: 3R – Sklenjena pot s              Slika 24: 3R – Poliperspektiva 
stavbami              
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o Narisana šola s sklenjeno potjo in stavbama ob njej, razporejeni v približno 
pravilno četrtino zemljevida; posebnosti – ovinek, diagonalna pot. 

   
Slika 25: 1R – Neustrezni velikostni     Slika 26: 1R – Zvračanje oblik s     
odnosi med šolo in okoliškimi              tlorisom šole 
stavbami                                                       

                                                            

    
Slika 27: 1R – Zvračanje oblik z             Slika 28: 1R – Razlikovanje med      
diagonalno potjo                                     visokimi in nizkimi stavbami                 

                                           

    
Slika 29: 1R – Ikonografska                   Slika 30: 3R – Ikonografska 
perspektiva (prehod za pešce)              perspektiva      
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o Ustrezno narisani šoli, pot je sklenjena. Ne zna narisati stavb, eno poleg 
druge, vzdolž ceste. 

 
Slika 31: 1R – Barvni zemljevid 

 

Preglednica 3: Rezultati risanja zemljevidov po razredih za drugo skupino – egocentrični 
zemljevid po podkategorijah  

Razred 

Narisana šola 
in nenatančna, 
sklenjena pot. 

Lahko so 
dodane 

lastnosti, ki v 
okolju ne 
obstajajo. 

Narisana šola 
in nesklenjena, 

nenatančna 
pot ter nekaj 

stavb ob poti, 
postavljenih v 

pravilno 
četrtino 

zemljevida. 

Narisana šola 
s sklenjeno 

potjo in 
stavbami ob 

njej, 
razporejeni v 

pravilno 
četrtino 

zemljevida/pos
ebnostmi – 

ovinek, 
diagonalna 
pot, igrišče. 

Ustrezno 
narisani šoli, 

pot je 
sklenjena. Ne 
zna narisati 
stavb eno 

poleg druge 
vzdolž ceste. 

Skupaj (število 
učencev) 

1. 3 (3,9 %) 1 (1,3 %) 5 (6,6 %) 1 (1,3 %) 10 (13,2 %) 

2. 1 (1,3 %) 1 (1,3 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 2 (2,6 %) 

3. 0 (0,0 %) 2 (2,6 %) 1 (1,3 %) 0 (0,0 %) 3 (3,9 %) 

4. 0 (1,3 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

Skupaj 4 (5,3 %) 4 (5,3 %) 6 (7,9 %) 1 (1,3 %) 15 (19,7 %) 

V to skupino so se uvrstili izdelki učencev, na katerih zasledimo narisano pot oz. cesto, 
zaradi česar njihov izdelek spominja na zemljevid po videzu, vendar je to tudi edini 
element zemljevida, razen enega drugošolca, ki je šolo narisal v tlorisu, vendar oblika 
ne ustreza realnosti (Slika 22). Razen istega drugošolca učenci, uvrščeni v to skupino, 
niso uporabili znakov. V desetih primerih so učenci narisali eno ali dve stavbi v približno 
pravo četrtino risbe zemljevida, vendar niso upoštevana velikostna razmerja in oblike 
stavb. Šolo so vsi narisali približno na sredino, kot je bilo dogovorjeno. Pri treh risbah 
(Slike 25, 29 in 30) lahko opazimo čustveno sorazmerje (Duh in Vrlič, 2003) oz. 
ikonografsko perspektivo (Pibernik, 2006). Šola je največja stavba oz. barvno 
poudarjena. Pri primeru slike 29 po velikosti še bolj izstopa prehod za pešce. Za vse tri 
omenjene primere bi lahko rekli, da jim šola oz. prehod za pešce predstavlja nekaj 
pomembnega ali zanimivega, zato je narisano večje. Omenjeni drugošolec je hiše 
narisal kot rdeče pravokotnike. 7 učencev je za lažje razumevanje risbe zemljevida na 
lastno šolo napisalo »šola«, en učenec pa je s »šola« poimenoval srednjo šolo, ki leži 
ob, v mislih prehojeni, poti. Sklepamo lahko, da se mu poimenovanje njegove šole ne 
zdi potrebno, saj je bilo v navodilih rečeno, da svojo šolo narišejo na sredino papirja. V 
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dveh primerih (2,6 %) se pojavi zanimiv element – semafor. Na izbrani poti ni niti enega, 
vendar sta jih dva učenca na svojo risbo uvrstila kar nekaj. Pot, črta ali cesta, niti v 
enem primeru ni narisana vsaj približno natančno, so pa učenci veliko bolj izkoristili 
površino papirja za risbo kot učenci v prvi skupini. Ponovno je največje število 
udeležencev te skupine prvošolcev − 10 (13,2 %) oz. 52, 6 % vseh prvošolcev. 
Četrtošolcev v tej skupini ponovno ni, število tretješolcev pa je, podobno kot v prejšnji 
skupini, nizko – 3 (3,9 %). 

 

3.6.3 Rezultati risanja zemljevidov po razredih za tretjo skupino − zemljevid  s 

pomanjkljivim prikazom realnega okolja 

Opis skupine: 
 

o Narisana pot v tlorisu ne ustreza nalogi – ni narisana v mislih prehojena pot. 

    
Slika 32: 2R – Zemljevid ulic                  Slika 33: 4R – Zemljevid južne strani 

 

o Upoštevan tloris. Razporeditev je napačna. 

   
Slika 34: 2R – Težave pri razporeditvi 
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o Šola in njena najbližja okolica (igrišče) sta narisani v tlorisu. Ni sklenjene 
poti in stavb ob njej. 

    
Slika 35: 3R – Podrobnosti okoli          Slika 36: 3R – Načrt šole 
šole 

 

 
Slika 37: 4R – Težko prepoznavna  
skica zemljevida 

 

o Šola je narisana v tlorisu ali 3D. Stavbe ob poti so nametane in ne ustrezajo 
realnemu okolju, težko prepoznamo narisano okolje. 

   
Slika 38: 2R – Šola v 3D-obliki z           Slika 39: 2R – Tloris in težka  
ulicami                                                     prepoznavnost šolske okolice –  
                                                                 nametane stavbe                   
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Slika 40: 2R – Orientacija zemljevida   Slika 41: 2R – Neustrezni         
s pomočjo kipa                                       velikostni odnosi 

                                     

                                    
Slika 42: 3R – 3D-oblika šole                 Slika 43: 4R – Tloris in naris 

 

Preglednica 4: Rezultati risanja zemljevidov po razredih za tretjo skupino − zemljevid  s 

pomanjkljivim prikazom realnega okolja po podkategorijah  

Razred 

 
Narisana pot 
ne ustreza 
nalogi – ni 
narisana v 

mislih 
prehojena pot. 

 

 
Upošteva 

tloris. 
Razporeditev 

je napačna, ne 
ustreza realni 

okolici. 
 
 
 

Šola in njena 
najbližja 
okolica 

(igrišče) sta 
narisani v 

tlorisu. Ni poti 
in stavb ob 

njej. 
 

Šola je 
narisana v 
tlorisu/3D. 

Stavbe ob poti 
so nametane in 

ne ustrezajo 
realnemu 

okolju, težko 
prepoznamo 

narisano 
okolje. 

Skupaj 
(število 

učencev) 

1. 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

2. 1 (1,3 %) 1 (1,3 %) 0 (0,0 %) 4 (5,3 %) 6 (7,9 %) 

3. 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 2 (2,6 %) 1 (1,3 %) 3 (3,9 %) 

4. 1 (1,3 %) 0 (0,0 %) 1 (1,3 %) 1 (1,3 %) 3 (3,9 %) 

Skupaj 2 (2,6 %) 1 (1,3 %) 3 (3,9 %) 6 (7,9 %) 12 (15,8 %) 
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V skupini, poimenovani zemljevid s pomanjkljivostmi, je 12 učencev (15,8 %), največ je 
drugošolcev – 6 (7,9 %) oz. 31,6 % vseh drugošolcev, kar predstavlja polovico primerov 
te skupine, prvošolcev v tej skupini ni. Šola je v vseh primerih, razen dveh, narisana v 
tlorisu in vedno na sredini papirja. Tloris šole ni enostaven, ker je šola precej 
»razvejana«, so pa vsi učenci v tej skupini precej dobro narisali. Učenca, ki nista 
narisala šole v tlorisu, sta jo, zanimivo, narisala v 3-dimenzionalni obliki, kar tudi 
nakazuje občutek za prostorsko predstavo. Drugošolec jo je narisal v enostavnejši 
obliki, tretješolec pa je zajel razvejanost šole. Pomanjkljivosti risb so: nametanost 
elementov, zaradi česar težko prepoznamo narisano okolje, ni narisanih poti in stavb ob 
šoli, postavitev šole ne ustreza realnosti glede na ostale stavbe na risbi. Dva učenca v 
tej skupini, drugošolec in četrtošolec, sta narisala pot, ki je nismo opisali. Iz narisanega 
pa lahko sklepamo, da okolico dobro poznata, ker živita na tem koncu, ki sta ga 
narisala. Risba četrtošolca ustreza realni okolici, medtem ko risba drugošolca le delno 
ustreza realni okolici. Prvič se pojavi legenda, ki jo najdemo v treh primerih. Ena izmed 
narisanih legend je precej natančna, medtem ko drugi dve vsebujeta le dva oz. tri 
elemente. Vsak učenec jo je umestil na drug del lista (desni/levi/spodnji rob). 

 

3.6.4 Rezultati risanja zemljevidov po razredih za četrto skupino – objektivni-delno 

abstraktni zemljevid 

Opis skupine: Risba ima videz zemljevida, narisana okolica se prepozna.  

o Poleg cest in/ali parkirišča in/ali igrišča je lahko še en element poleg 
poti/ceste narisan v tlorisu. 
 

   
Slika 44: 1R – Neustrezni velikostni    Slika 45: 2R – Sklenjena pot v narisu 
odnosi  
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Slika 46: 2R – Tloris šole in naris         Slika 47: 3R – Tloris šole in  
hiš                                                            3D-oblika hiš 

 

    
Slika 48: 3R – Simbolna upodobitev     Slika 49: 3R – Naris stanovanjskih  
šole in naris hiš                                       hiš in tloris bloka 

                             

    
Slika 50: 3R – Širša okolica                 Slika 51: 3R – Znakovna in narisna 
                                                                 upodobitev     
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Slika 52: 4R – Tloris šole in  
narisna  upodobitev stavb  
okoli šole 

 

   
Slika 53: 4R – Zvračanje oblik z     Slika 54: 4R – Zvračanje oblik in  
znaki                                                        naris 

 

   
Slika 55: 4R – Naris in znaki                  Slika 56: 4R – Zvračanje oblik v  
                                                                 narisu 
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o Pri tlorisu je velikokrat upoštevana specifična oblika šole/izgled strehe, 
natančnejši zemljevid, manjkajo pa stavbe na vsaj eni strani poti.  

   
Slika 57: 2R – Precej natančen            Slika 58: 2R – Tlorisna  
tloris šole                                               upodobitev 

 

    
Slika 59: 2R – Zavedanje oblike           Slika 60: 3R – Tloris hiš in naris 
šole                                                         šole 

                                                               

 

   
Slika 61: 3R – Poliperspektiva stavb   Slika 62: 3R – Tloris okoliških stavb 
in igral             
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Slika 63: 3R – Približen tloris šole        Slika 64: 3R – Tloris šole in stavb   
                                                                  v okolici 

 

 
Slika 65: 4R – Dokaj natančen  
zemljevid z enostavnim tlorisom  
šole 

 

o Risanje v tlorisu in z znaki, pot je sklenjena, vendar niso upoštevana 
velikostna razmerja. 

   
Slika 66: 3R – Zamenjani smeri            Slika 67: 4R – Risanje v tlorisu  
sever in jug s širšo okolico                   in z znaki 
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Slika 68: 4R – Risanje v tlorisu 

 

Preglednica 5: Rezultati risanja zemljevidov po razredih za četrto skupino – objektivni-

delno abstraktni zemljevid 

Razred 
Noben ali samo en 
objekt poleg poti, 
narisan v tlorisu. 

Specifičnost oblike 
šole. 

Neupoštevanje 
velikostnih 

razmerij. 

Skupaj 
(število učencev, 

delež) 

1. 1 (1,3 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (1,3 %) 

2. 2 (2,6 %) 3 (3,9 %) 0 (0,0 %) 5 (6,6 %) 

3. 5 (6,6 %) 5 (6,6 %) 1 (1,3 %) 11 (14,5 %) 

4. 4 (5,3 %) 2 (2,6 %) 2 (2,6 %) 8 (10,5 %) 

Skupaj 12 (15,8 %) 10 (13,2 %) 3 (3,9 %) 25 (32,9 %) 

 
V skupini, poimenovani objektivni-delno abstraktni zemljevid, je največji delež otrok tj. 
25 učencev oz. 32,9 % vseh učencev. Zanimivo je, da v tej skupini najdemo učence 
vseh razredov, kar je edina skupina. V tej skupini je največ tretješolcev, tj. 11 učencev 
(14,5 %) oz. 47, 4 % vseh tretješolcev, najmanj pa je prvošolcev − samo en učenec (1,3 
%) oz. 5,3 % vseh prvošolcev. Delež učencev narašča z razredi do tretjega razreda, 
nato pa rahlo pade v četrtem razredu, kar lahko pripišemo uvrstitvi skoraj polovice 
četrtošolcev v najvišjo skupino. Na največ risbah zemljevida šolske okolice zasledimo 
poleg ceste/poti še en element, ki je narisan v tlorisu. Učenci velikokrat kombinirajo 
risanje v tlorisu in narisu (Slike 48, 49, 51, 52 in 60). Zvračanje oblik se pojavi v treh 
primerih (Slike 53, 54 in 56), vedno pri četrtošolcih. Vendar ti učenci že uporabljajo 
znake, poznajo več sestavin zemljevida, ki jih tudi vključijo v svoje skice, njihove skice 
zemljevidov so natančnejše kot pri učencih, ki so uporabili isti način upodobitve 
(zvračanje oblik) v prejšnjih skupinah. Je pa res, da je zvračanje oblik bolj značilno za 
prvo triado. Zanimivost te skupine je skica zemljevida, ki vsebuje širšo okolico, tj. vse do 
Bežigrajskega zdravstvenega doma na jugu. 11 učencev te skupine je narisalo legendo, 
vendar so jo umestili na različne dele svojih skic. Enkrat se je legenda pojavila v 
zgornjem levem kotu, enkrat v spodnjem levem kotu, enkrat v sredini spodaj, enkrat po 
celem levem robu, vsi ostali učenci pa so jo umestili v desni del risbe (8), od tega v 
največ primerih (6) poteka legenda po celi desni strani risbe, v drugih pa se nahaja v 
zgornjem desnem delu. Poleg legende se v tej skupini pojavi še naslov zemljevida, 
smer neba (vendar risba zemljevida ne ustreza narisanemu smerniku), ime avtorja 
zemljevida in datum, en učenec pa je naštel, kaj vse zemljevid vsebuje, izpolnil pa je 
samo legendo. 
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3.6.5 Rezultati risanja zemljevidov po razredih za peto skupino – abstrakten zemljevid 

Opis skupine: 
o skica je narisana v tlorisu, 
o uporabljeni so znaki, 
o pot okoli šole je sklenjena,  
o upoštevana je razporeditev (elementi so v pravilnih četrtinah), 
o narisani so tudi nekateri drugi elementi, ki so sestavni del zemljevida 

(naslov, legenda, merilo, datum, oznake za smeri neba, avtor). 

                   
Slika 69: 4R – Tloris s črtkanim           Slika 70: 4R – Natančen prikaz 
cestiščem                                               šole 

 

    
Slika 71: 4R – Zamenjani smeri            Slika 72: 4R – Uporaba ravnila  
sever in jug                                             in barv 
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Slika 73: 4R – 2D- in 3D- oblika            Slika 74: 4R – Zemljevid z   
stavb                                                       naslovom in legendo 

 

                     
Slika 75: 4R – Tloris                            Slika 76: 4R – Risanje v tlorisu z  
                                                                legendo     

 

Preglednica 6: Rezultati risanja zemljevidov po razredih za peto skupino – abstraktni 
zemljevid 

 
Razred 

 
Abstrakten zemljevid 

Skupaj 
(število učencev, delež) 

1. 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

2. 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

3. 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 

4. 8 (10,5 %) 8 (10,5 %) 

Skupaj 8 (10,5 %) 8 (10,5 %) 

 
V skupini, poimenovani abstraktni zemljevid, so sami četrtošolci – 8 učencev (10,5 % 
vseh učencev oz. 42,1 % četrtošolcev). Risanje v tlorisu ni bil glavni pogoj za uvrstitev v 
to skupino. Pomemben je bil občutek za prostorsko upodobitev znane okolice na 
papirju, kar pomeni približen občutek za razdalje, velikostna razmerja in razporeditev 
elementov v pravilne četrtine zemljevida. Vse našteto v kombinaciji s tlorisom in še 
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kakšna dodana sestavina na zemljevidu je prineslo uvrstitev v najvišjo skupino – 
abstraktni zemljevid. Izmed 8 učencev, ki so se uvrstili v najvišjo skupino, jih je 7 
narisalo še legendo, po dva sta napisala datum izdelave in naslov, eden je omenil še 
merilo.  

 
 

3.6.6 Pregled narisanih zanimivosti oz. podrobnosti na risbah zemljevidov od 1. do 4. 

razreda 

Največji preskok v risbah zemljevidov lahko opazimo iz prvega v drugi razred. 
Drugošolci so veliko bolje izkoristili in zapolnili ves prostor na papirju kot prvošolci, 
pojavilo pa se je tudi upodabljanje s ptičje perspektive – kar 42,5 % vseh drugošolcev je 
uporabilo to perspektivo, medtem ko je bil med prvošolci tak samo en – 5,26 % vseh 
prvošolcev. Velika razlika je bila tudi pri uporabi znakov. Kot zanimivosti na risbah 
zemljevidov lahko izpostavimo kip pesnika, po katerem se imenuje šola. Učenci so ga 
prikazali trikrat, po en primer v vsakem razredu od prvega do tretjega. Trikrat so se na 
risbah zemljevidov pojavili tudi semaforji, na dveh risbah so zelo izraziti. Dva primera 
zemljevidov s semaforji sta v prvem razredu in en v drugem razredu. 
V treh primerih (po en primer v vsakem razredu od drugega do četrtega) so učenci 
narisali zapornico, ki omogoča vstop zaposlenim na parkirišče sosednje srednje šole.  
Učenec tretjega razreda je narisal smetnjake (uporabil je tudi barve, ki ustrezajo 
različnim materialom ločevanja). Učenec tretjega in četrtega razreda sta narisala 
zemljevida s širšo okolico. Risbi se glede natančnosti med seboj precej razlikujeta, 
obema pa je skupno, da sta učenca zamenjala severni in južni del oz. kaj stoji pred in 
kaj za šolo (Sliki 62 in 37). Dva primera četrtošolcev, ki sta uvrščena v skupino 
abstraktni zemljevid, sta risala stavbe in ceste z ravnilom (Sliki 71 in 72). 

 
 

3.6.7  Diskusija  

Rezultate risb zemljevidov smo interpretirali s teorijama dveh strokovnjakov – Jeanom 
Piagetem in Simonom Catlingom ter slovenskimi raziskavami in to prikazali za vsako 
našo skupino (ni zemljevid, egocentrični zemljevid, zemljevid s pomanjkljivim prikazom 
realnega okolja, objektivno/abstraktni zemljevid, abstraktni zemljevid). Pri raziskavi 
nismo zahtevali podatka o starosti otrok, vendar starostne meje tudi v teorijah niso 
strogo določene. Pri primerjavi smo upoštevali, da je konec šolskega leta otrok v prvem 
razredu star 6 ali 7 let, v drugem 7 ali 8 let, v tretjem 8 ali 9 let in v četrtem razredu 9 ali 
10 let. 

 

3.6.7.1 Interpretacija rezultatov z vidika Piagetove teorije 

Skupina NI ZEMLJEVID  
Po besedah Piageta je otrok do približno 7. leta v predoperacionalni stopnji, za katero je 
glavna značilnost egocentrizem ali z drugimi besedami nesposobnost upoštevanja 
glediščnih točk drugih oseb (Labinowicz, 1989). Vsi učenci, katerih izdelki so se uvrstili 



46 
 
 

 

v skupino »ni zemljevid«, ne kažejo zmožnosti risanja elementov, kot jih vidimo od 
zgoraj, torej z druge perspektive, kot jo zavzemajo sami in so na predoperacionalni 
stopnji. Po starosti izstopata dva tretješolca, ki sta se tudi uvrstila v to skupino in ne 
ustrezata starostnim okvirjem Piageta. 
Piaget (Uttal, 2000) je  poudaril, da je osebna izkušnja s prostorom zelo pomembna. 
Otroci opazijo oz. poznajo objekte zaradi lastnih izkušenj ali interesa. Pri 6 risbah otrok 
iz skupine »ni zemljevid« (37,5 % vseh otrok, uvrščenih v to skupino) lahko prepoznamo 
prehod za pešce (Slike 3, 4, 6, 7, 9, 10 in 12). Glede na to, da so imeli kar precej težav 
pri risanju okolice, so se pa spomnili na prehod za pešce, lahko sklepamo, da v šoli 
veliko poudarjajo pravilno prečkanje ceste in ga sami tudi uporabljajo, po drugi strani pa 
jim je lahko ta element na cesti zanimiv in zato tudi opazen.  
Po Piagetu otroci v predoperacionalni stopnji velikokrat ne vedo, kako bi objekte 
zasidrali znotraj celotne risbe in jih povezali med seboj v nek premišljen načrt kraja 
(prav tam). Pri risbah iz skupine »ni zemljevid« lahko to dobro opazimo. Hiše, ki stojijo 
druga poleg druge ob šoli, so narisane z napačne perspektive (Slika 12), ko cesta zavije 
ob šoli ali za šolo, se risba pri nekaterih učencih zaključi in dobimo občutek, da učenci 
niso vedeli, kako jo nadaljevati oz. narisati stavbe za osrednjo stavbo – šolo (Slike 6, 7 
in 13). Učenci so veliko radirali, začenjali ponovno z risanjem, spet brisali narisano ipd 
(Slike 2, 6, 7).  
   
 
Skupina EGOCENTRIČNI ZEMLJEVID 
V tej skupini so otroci vseh razredov, razen četrtošolcev, največ je prvošolcev. Prvošolci 
so po izsledkih Piageta glede starosti ravno nekje na meji med predoperacionalno 
stopnjo in stopnjo konkretnih operacij, kar kažejo tudi njihovi izdelki. Narisana pot je v 
večini primerov sklenjena oz. gre tudi za šolo, v primeru enega drugošolca so stavbe 
narisane v tlorisu (tloris šole ni ustrezen, ampak vseeno se otrok zaveda nepravokotne 
oblike šole in pogleda od zgoraj, vendar ne zna še natančno narisati poznanega) – Slika 
22. Pri risbah učencev te skupine opazimo poleg težav z zavzemanjem ptičje 
perspektive (samo pot je podana s te perspektive) še naslednje težave, značilne za 
stopnjo konkretnih operacij pri risanju zemljevidov – občutek za razdalje med predmeti 
še ni usvojen (Slike 20, 21, 24) pri usklajevanju razdalj in velikosti (Slika 30) ter 
sočasnem upoštevanju vseh odnosov imajo učenci težave, kar je v skladu s Piagetevimi 
ugotovitvami (Labinowicz, 1989). 

 
Skupina ZEMLJEVID S POMANJKLJIVIM PRIKAZOM REALNEGA OKOLJA  
Za to skupino, v kateri je kar polovica drugošolcev, je značilno, da že veliko bolje 
poznajo lastnosti zemljevida oz. jih znajo predstaviti na papirju, sposobni so si zamisliti 
pogled iz druge smeri in znajo s ptičje perspektive tudi narisati ne samo šolo, ampak 
tudi nekatere druge stavbe, imajo pa težave pri razporeditvi stavb okoli šole (Slika 39), 
usklajevanju razdalj in velikosti ter sočasnem upoštevanju vseh odnosov. V tej skupini 
so učenci od drugega do četrtega razreda, kar starostno ustreza stopnji konkretnih 
operacij po Piagetu. Učenci, ki so vse elemente narisali v tlorisu, razumejo, da 
zemljevide rišemo iz ene perspektive in nimajo težav z zavzemanjem različnih 
glediščnih točk. Tudi prostor prikažejo celovito – zemljevid je narisan po celotni površini 
papirja. 
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Skupina OBJEKTIVNI-DELNO ABSTRAKTNI ZEMLJEVID 
Za to skupino je značilno, da prepoznamo narisano okolico. Učenci znajo razporediti 
elemente v pravilne četrtine zemljevida. Največkrat se pojavi težava z upoštevanjem 
velikostnih razmerij (Slike 44, 46, 49 in 54), kar se ponovno ujema s teorijo Piageta, ki je 
bil mnenja, da se pri otrocih na stopnji konkretnih operacij največ težav pojavlja pri 
usklajevanju razdalj in velikosti ter sočasnem upoštevanju vseh odnosov (Labinowicz, 
1989). 12 učencev je na svojih risbah uporabilo za prikaz stavb tloris in naris hkrati 
(Slike 36, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 60, 61, 65 in 66). Dva učenca sta uporabila eno 
vrsto znakov za stanovanjske hiše (pravokotnik s trikotnikom oz. enostavna hiša) in 
drugo za šole/uradne stavbe (kvadrat/pravokotnik) – Sliki 53 in 55. Tretješolec je 
uporabil za prikaz risanje v 3D-obliki (osnovna šola), naris za stanovanjske hiše in tloris 
za poslovne stavbe (Slika 66), kar se ujema s Piagetevo tezo, da otroci na tej stopnji 
kažejo sposobnost vživljanja v glediščno točko druge osebe, torej si znajo predstavljati, 
kako je videti šolska okolica s ptičje perspektive/s strani, vendar jim še manjka izkušenj 
in znanja, da bi to narisali oz. poenotili za vse elemente zemljevida.  
Dobljeni rezultati tretje- in četrtošolcev se ujemajo s stopnjami razvoja mišljenja, ki jih je 
oblikoval Piaget. V skupini izstopa 5 drugošolcev in en prvošolec. Dva drugošolca in 
prvošolec so risali (večinoma) v narisu (Slike 44, 45 in 46), vendar so pokazali dober 
občutek za razporeditev elementov v prostoru. Drugošolec je poleg dobrega občutka za 
razporeditev objektov pokazal še zmožnost risanja s ptičje perspektive (Slika 46), 
vendar je to vse na meji Piagetevih izsledkov, saj so bile faze narejene na podlagi 
obnašanja, ki je značilno za večino (75 %) otrok, odstotki pa se ujemajo z našo 
raziskavo oz. jo v primeru drugošolcev rahlo presegajo, vendar je bila naša raziskava 
narejena na majhnem številu otrok. 

 

Skupina ABSTRAKTNI ZEMLJEVID 
V to skupino se je uvrstilo 8 četrtošolcev, kar predstavlja 42,1 % četrtošolcev, vključenih 
v raziskavo (10,5 % vseh učencev). Učenci so uporabili enoten prikaz prostora, vse je 
narisano v tlorisu, kar se ujema z zahtevami Piageta za stopnjo formalnih operacij, ko 
naj bi učenci uporabljali simbole, ki le malo spominjajo na izvirne predmete. Za skico 
zemljevida so uporabili cel kos papirja (razen avtorja slike 76), s skice prepoznamo 
narisano okolico, pot okoli šole je sklenjena, še vedno pa se kažejo težave pri 
upoštevanju razdalje med elementi in velikostnimi odnosi (na Sliki 71 je osnovna šola 
občutno premajhna). Ta lastnost se ne ujema z opisom stopnje formalnih operacij, saj 
so omenjeni četrtošolci le približno risali v merilih, ki so abstraktna predstava realnosti. 
Šest učencev je dodalo še legendo, v dveh primerih se pojavi še naslov, po en učenec 
pa je omenil še merilo in datum. 
 
Zaključimo lahko, da se v visokem deležu rezultati, pridobljeni v raziskavi, ujemajo z 
opažanji Piageta. Samo en prvošolec je šolo narisal v tlorisu (Slika 26), vendar se oblika 
ne ujema z realnostjo, kar ustreza Piagetevim ugotovitvam o zavzemanju perspektive 
drugih za to starostno stopnjo, se je pa en prvošolec izkazal pri razporeditvi predmetov 
in tako presegel pričakovanja ob upoštevanju Piagetevih opažanj (Slika 44). Največ 
težav se je pokazalo pri razporeditvi elementov na papir in upoštevanju velikostnih 
razmerij in razdalj, kar je tudi značilno za stopnjo konkretnih operacij. Pri določenih 
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primerih se je bilo včasih težko odločiti, ali so že na stopnji konkretnih operacij ali so še 
na predoperacionalni. Otroka, ki je pri skiciranju zemljevida na raznih delih skice 
upošteval različne perspektive (pot je narisana v ptičji perspektivi, stavbe največkrat v 
narisu), pokazal občutek za orientacijo in razporeditev elementov po prostoru ter 
zapolnil večinski/ves del papirja z risbo zemljevida, ne moremo umestiti na 
predoperacionalno stopnjo, kjer se nahaja tisti, ki res še ne pozna sestavin zemljevida 
in ne pokaže niti najmanjše predstave o prostoru. Prehod med stopnjami je tako manj 
opazen oz. oster, kot se bere v teoriji. 

 

3.6.7.2 Interpretacija rezultatov z vidika Catlingove teorije 

Skupina NI ZEMLJEVID  
Catling (1979, v Umek, 2001b) je mnenja, da  so otroci do šestega leta na egocentrični 
ravni, kar pomeni, da njihove risbe ne spominjajo na zemljevid, ampak vsebujejo le 
ceste in značilne točke, ki niso v ustreznih medsebojnih prostorskih razmerjih. Za 
otroke, katerih izdelki so uvrščeni v skupino, poimenovano ni zemljevid, velja, da so na 
egocentrični ravni. V raziskavi 5 učencev ni pokazalo nobenega občutka za risanje 
zemljevida in predstave o prostoru, med njimi dva drugošolca (Sliki 3 in 8) in tretješolec 
(Slika 5), ki starostno izstopajo, ter se ne ujemajo s pričakovanji, vendar je odstotek  teh 
učencev vseeno nizek (3,9 %). V skupino ni zemljevid se je uvrstilo 16 učencev, 
polovico jih predstavljajo izdelki prvošolcev. Pri sedmih letih naj bi po Catlingu otroci 
dosegli objektivno raven (prav tam). Če upoštevamo dejstvo, da so učenci ob zaključku 
drugega razreda stari 7 ali 8 let, lahko zaključimo, da so prvošolci pričakovano v tej 
skupini, drugošolci so ravno na meji med stopnjama, tretješolcev pa v tej skupini naj ne 
bi bilo. V naši raziskavi zagotovo izstopata tretješolca, vendar je njun delež nizek – 2,6 
%.  
 
 
 
Skupina EGOCENTRIČNI ZEMLJEVID 
V to skupino se je uvrstilo 15 izdelkov učencev od prvega do tretjega razreda. Največji 
delež je prvošolcev tj. 10. Učenci so narisali pot oz. cesto, ki je v vseh primerih, razen 
enega (Slika 20), sklenjena. Trije učenci so poleg poti od stavb narisali samo osnovno 
šolo (Slike 17,18 in 19) , ki jo obiskujejo in za katero jim je bilo naročeno, da jo narišejo 
na sredino papirja. Za te učence, ki so vsi prvošolci, bi lahko rekli, da so še na 
egocentrični ravni in tako ustrezajo Catlingovi teoriji. Od 12 učencev, ki so narisali poleg 
šole še druge stavbe, jih je sedem narisalo eno ali dve stavbi v približno pravo četrtino 
risbe zemljevida. Gre za 4 učence prvega razreda (Slike 21, 28, 29 in 31) in tri 
tretješolce (Slike 23, 24 in 30). Avtor risbe št. 30 je del okolice narisal natančno tj. 
šolsko igrišče, vendar se še ni izkazal pri prostorskih odnosih. Za prvošolce bi lahko 
rekli, da so nekje na prehodu med egocentrično in objektivno ravnjo razumevanja 
prostora, saj so pokazali občutek za razvrstitev stavb na papirju, vendar so njihovi 
zemljevidi precej skromni glede števila narisanih stavb, tudi pot/cesta ni najbolj 
natančna. Omenjeni tretješolci, tudi na meji med egocentrično in objektivno ravnjo 
razumevanja prostora, so bližje objektivni ravni kot zgoraj našteti prvošolci, saj so 
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njihovi zemljevidi natančnejši od prvošolcev, učenca, ki sta narisala sliki 23 in 30, sta 
pozornost namenila tudi ožji šolski okolici – šolskemu igrišču.    

 

Skupina ZEMLJEVID S POMANJKLJIVIM PRIKAZOM REALNEGA OKOLJA 
V to skupino se je uvrstilo 12 izdelkov, od tega kar polovica drugošolcev, po trije izdelki 
pa pripadajo tretješolcem in četrtošolcem. Prvošolcev v tej skupini ni.  
Drugošolec (Slika 32) in četrtošolec (Slika 33) sta narisala zemljevida, ki ne ustrezata 
nalogi, vendar sta oba upoštevala risanje v tlorisu. Drugošolec je v tlorisu dokaj 
natančno narisal tloris šole, ki je precej razvejana, narisane ceste pa le približno 
ustrezajo realnosti. Četrtošolec je poleg osnovne in srednje šole narisal še nekaj 
stanovanjskih hiš in dve cesti, ki precej ustrezajo realni okolici, vendar tloris osnovne 
šole ni tako natančen kot tloris drugošolca. Glede na to, da je narisani del umestil v 
spodnji del papirja in v zgornjem delu pustil še kar nekaj prostora, je pa narisal cesto, ki 
gre na severno stran, lahko sklepamo, da je želel narisati še severni del šolske okolice, 
vendar mu je zmanjkalo časa. Tudi za drugošolca lahko sklepamo, da mu je zmanjkalo 
časa za risanje stavb in se je osredotočil predvsem na risanje cest. Na podlagi 
končnega izdelka ga lahko uvrstimo v raven objektivno razumevanje prostora, saj se 
risba zemljevida delno ujema z realnostjo, del risbe (šola) pa je narisan precej 
natančno. Četrtošolec je še vedno na objektivni ravni razumevanja prostora (pri ožji 
šolski okolici težje razberemo, kaj je narisano, manjka legenda) lahko pa sklepamo, da 
bo z nekaj dela lahko prešel na abstraktno raven, saj ima občutek za risanje 
zemljevidov in prostorsko predstavo. 
Če povzamemo ostale izdelke učencev te skupine, lahko rečemo, da elementi niso 
umeščeni dovolj natančno na zemljevid, zaradi česar težko prepoznamo narisano 
okolico, nekateri niso narisali poti in stavb ob šoli, postavitev šole ne ustreza, glede na 
ostale stavbe na risbi, realnosti. Zaključimo lahko, da so učenci tipični predstavniki 
objektivnega razumevanja prostora in se naše ugotovitve ujemajo s Catlingovimi.  

 

Skupina OBJEKTIVNI-DELNO ABSTRAKTNI ZEMLJEVID 
V skupino smo uvrstili 26 učencev oz. 34,2 % vseh učencev, zastopani pa so vsi 
razredi, vključeni v raziskavo. Najmanj je prvošolcev – le en učenec, največ pa 
tretješolcev – 11. Tretješolci in četrtošolci predstavljajo večinski delež, saj jih je v to 
skupino uvrščenih skupaj 20.  
Učenci, uvrščeni v skupino, so na ravni objektivnega razumevanja prostora. Z risbe 
prepoznamo narisano okolico, saj so določeni deli zemljevida narisani precej natančno, 
način prikaza pa je velikokrat še slikoven oz. v kombinaciji s tlorisnim prikazom objekta 
(največkrat je to osnovna šola) oz. objektov. Tudi rezultati te skupine se ujemajo s 
Catlingovimi ugotovitvami. 
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Skupina ABSTRAKTNI ZEMLJEVID 
V tej skupini je 8 učencev četrtega razreda oz. 10,5 % vseh učencev, vključenih v 
raziskavo. V skupini je najboljši izdelek št. 73, ki je upošteval tudi največ sestavin in 
lastnosti zemljevida ter uporabil cel list papirja. Šoli sta narisani v tlorisu, vendar tloris 
osnovne šole ne ustreza realni obliki. Za okoliške stavbe je izbral določene znake, z 
znakom je prav tako označil parkirišče, zemljevidu pa je dodal še podrobnosti, kot so 
vhodi na šolsko igrišče in zapornica. Precej dobro je upošteval tudi velikostna razmerja, 
pozabil ni niti na legendo in datum, težave pa mu je povzročalo upoštevanje razdalj med 
posameznimi objekti. Pokazal je dobro poznavanje šolske okolice in znal elemente tudi 
razvrstiti na papir v pravilne četrtine. Avtor Slike 76 je skiciral najbolj abstrakten 
zemljevid, dobro so mu uspela tudi križišča, s katerimi so imeli učenci precej težav pri 
risanju, vendar je njegova skica zelo majhna in tudi ni tako natančna kot ostale. En 
učenec je dodal še naslov zemljevida (Slika 74), drugi pa je pokazal, da ve, da je merilo 
sestavni del zemljevida, vendar ni vedel, za kolikokrat je okolica na risbi pomanjšana, je 
pa to napisal na zemljevid (Slika 72). Glede na to, da so v tej skupini samo četrtošolci, 
se dobljeni rezultati ujemajo s Catlingovimi pričakovanji. 

 

Če strnemo vse rezultate, lahko rečemo, da je zelo velik preskok iz prvega v drugi 
razred. To je čas približno 7. leta starosti, za katerega je po mnenju Piageta in Catlinga 
značilno, da otrok počasi napreduje v višjo stopnjo, po Piagetu iz predoperacionalne 
stopnje na stopnjo konkretnih operacij, po Catlingu pa iz egocentrične faze v fazo 
objektivnega razumevanje prostora. 
Rezultati naše raziskave se ujemajo z ugotovitvami Piageta in Catlinga. Manjša 
odstopanja so se sicer pojavila, vendar je število učencev, ki odstopajo nizko in še to so 
se velikokrat pojavila v starostnih obdobjih, ki so mejna za stopnje. Ker v raziskavi 
nismo zahtevali podatka o starosti udeležencev, tudi ne moremo podati točnega 
podatka o starostnih odstopanjih, ni pa nihče od udeležencev v raziskavi odstopal za 
več kot eno stopnjo. 

 

3.6.7.3 Primerjava rezultatov z rezultati slovenskih raziskav 

Primerjali bomo rezultate naše raziskave z rezultati raziskav I. Hergan, M. Umek in T. 
Čandek. 

 

Primerjava z rezultati raziskav I. Hergan in M. Umek 
V preglednici so podani podatki za upoštevanje kriterijev pogled od zgoraj, raba znakov, 
lege in razporeditve; razdalje in velikosti ter drugih sestavin zemljevida (naslov, legenda, 
merilo, datum, avtor) po razredih. V našo raziskavo so bili zajeti učenci od prvega do 
četrtega razreda, v raziskavi I. Hergan iz leta 2008 so učenci stari 10–11 let, M. Umek 
pa je v raziskavo iz leta 1999 vključila učence stare 8–9 let. Učenci, vključeni v 
raziskavo M. Umek, so po letih primerljivi z našimi tretješolci, le da so učenci iz leta 
1999 takrat obiskovali drugi razred osemletne osnovne šole. Odstotki za učence iz naše 
raziskave so podani za populacijo posameznih razredov (število 19 v preglednici 
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predstavlja 100 %). 
Pri obeh raziskavah so učenci dobili na listu enostavno narisano vas, prikazano z risbo 
v poševni projekciji. Njihova naloga je bila, da narišejo zemljevid te vasi in ostale 
sestavine, ki jih vsebuje zemljevid (Hergan, 2013). Kriterije za vrednotenje odgovorov 
naše raziskave (glej str. 30) smo povzeli po Umek 2001a, po kateri je povzemala tudi I. 
Hergan. Rezultati neposredno niso primerljivi, nakazujejo pa podobno, tj. s katerimi 
sestavinami zemljevida imajo učenci pri skiciranju zemljevida najmanj/največ težav. 

 

 
Slika 77: Risba vasi, za katero so morali učenci v obeh raziskavah narisati skico 
zemljevida 

 

Preglednica 6: Primerjava rezultatov naloge risanja zemljevida pri učencih od 1. do 4. razreda z 
rezultati raziskav I. Hergan (2008, v 2013) in M. Umek (2001b) 

Kriterij 

f % 
pravilnih 
odgovor
ov v 1. 
razredu 

 

f % 
pravilnih 
odgovor
ov v 2. 
razredu 

f % 
pravilnih 
odgovor
ov v 3. 
razred 

f % 
pravilnih 
odgovor
ov v 4. 
razred 

f % 
pravilni

h 
odgovo
rov 10- 

do       
11-

letnih 
učence

v 
(Hergan

) 
 

 

f % pravilnih odgovorov 
8- do   9-letnih učencev 

(Umek) 
 

Ob 
začetnem 

preverjanju 

Ob 
končnem 

preverjanju 

Pogled od 
zgoraj 

5,3 52,6 42,1 57,9 72,1 28 43 

Raba znakov 10,5 52,6 68,4 68,4 76,2 18 43 

Lega, 
razporeditev 

42,1 36,8 79,00 94,7 59,0 25 38 

Razdalje, 
velikosti 

10,5 10,5 21,4 31,6 81,1 5 23 

Drugo 
(naslov, 
legenda 
…) 

0,00 15,8 26,3 68,4 58,2 0 11 

Aritmetična 
sredina 

13,7 33,7 47,4 64,2 69,3 19 31,6 
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Vsem raziskavam je skupno, da se rezultati izboljšujejo s starostjo. V naši raziskavi so 
se prvošolci, v primerjavi z leto dni starejšimi učenci, dobro izkazali na področju lege in 
razporeditve ter razdalje in velikosti (enako število učencev v obeh razredih, ki so to 
vsaj približno upoštevali).  

Največja razlika je v uporabi tlorisa. V prvem razredu je samo en učenec narisal 
osnovno šolo v tlorisu, vendar ne v pravilni obliki, nato pa število z razredi raste. Pri 
risanju s ptičje perspektive so se drugošolci odrezali bolje od tretješolcev, saj jih je 52,6 
% narisalo (največkrat osnovno šolo, ki jo obiskujejo) v tlorisu, medtem ko je takih 
učencev med tretješolci 42,1 %. Zaradi majhnega vzorca, zajetega v raziskavo, bi težko 
rekli, da so drugošolci v splošnem enako dobri pri upodabljanju elementov s ptičje 
perspektive od tretješolcev, lahko pa trdimo, da so se v primerjavi z leto starejšimi 
učenci izkazali na tem področju. 

Največji napredek v risanju zemljevida po razredih je iz prvega v drugi razred 
(predvsem na račun risanja s ptičje perspektive, velik napredek pa je tudi pri uporabi 
znakov) in iz tretjega v četrti razred (predvsem na račun uporabe znakov in boljšega 
poznavanja sestavin zemljevida). Največ težav imajo vsi učenci pri upoštevanju razdalj 
in velikosti, kjer je napredek najpočasnejši. 

Če primerjamo rezultate tretješolcev, zajete v našo raziskavo, z rezultati drugošolcev 
izpred 18 let ob začetnem preverjanju, opazimo, da so se na vseh področjih izkazali 
bolje, čeprav so imeli zahtevnejšo nalogo – risanje prostora po spominu. 

Zanimivi so rezultati primerjave četrtošolcev in petošolcev iz Herganove raziskave. Pri 

upodabljanju v tlorisu so se četrtošolci izkazali precej slabše (57,9 %) od leto dni 

starejših učencev (72,1 %). Najmanjša razlika je pri uporabi znakov (68,4 % in 76,2 % v 

prid starejših učencev). Četrtošolci so se najbolj izkazali pri legi in razporeditvi, kjer so 

dosegli tudi precej boljši rezultat od petošolcev (94,7 % proti 59,0 %). Gledano v celoti 

pa so se izkazali precej podobno (aritmetični sredini 64,2 in 69,3 v prid starejših 

učencev). Na podlagi tega lahko sklepamo, da imajo učenci konec četrtega razreda že 

precej razvit koncept zemljevida in njegovih sestavin. Napredek se kaže pri hkratnem 

upoštevanju vseh lastnosti zemljevida (risanje v tlorisu s pravilno določitvijo lege ter 

hkratnemu upoštevanju razdalj in velikosti, torej kompleksnejših nalogah). 

 

Primerjava z rezultati raziskave T. Čandek  

Zanimalo nas je, kako se rezultati naše raziskave ujemajo z rezultati raziskave, ki je 
poleg oblike papir-svinčnik zajemala še prostorsko nalogo, vezano na prostor velikosti 
škatle. Primerjali bomo rezultate likovnih del s področja slikanja (motiv sprehod v dežju) 
in prostorskega oblikovanja (motiv sanjske sobe) učencev 1. in 3. razreda devetletne 
osnovne šole iz raziskave T. Čandek (2012) z rezultati naše raziskave.  
Tako kot v naši raziskavi, je tudi v raziskavi T. Čandek prišlo do razlik med učenci iste 
starostne skupine. V prvem razredu sta obe raziskavi pri nekaterih učencih pokazali 
nedefiniran prostor in upodobitev prostora s talno črto, ki jo predstavlja rob formata ali 
pa travnata površina. Talna črta se je v naši raziskavi pojavila le pri izdelkih 4 učencev 
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(5,3 %). V tretjem razredu se je pojavilo slikanje iz ptičje perspektive, medtem ko v 
prvem razredu takega primera ni bilo. V naši raziskavi je en prvošolec uporabil tlorisni 
prikaz osnovne šole. Se je pa pojav tlorisa v tretjem razredu velikokrat pojavil pri 
izdelovanju makete, v prvem razredu je samo en učenec prikazal svojo sanjsko sobo s 
ptičje perspektive. Poleg tlorisa so pri maketi tretješolci, tako kot veliko prvošolcev, 
prikazali pogled na sobo od strani. 

V obeh raziskavah pričakovano uporaba tlorisa narašča s stopnjo razreda, kar lahko 
pripišemo razvoju sposobnosti in vsebinam učnega načrta.  
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4 SKLEP 

S kartografskim opismenjevanjem ni potrebno čakati do vstopa v šolo. Veliko raziskav je 
pokazalo, da so otroci sposobni brati in uporabljati zemljevide ter se s pomočjo njih 
orientirati v okolju pred 6. letom starosti. Prav tako so sposobni prepoznati domači kraj 
na zemljevidu ali zračnem posnetku, ki prikazujeta njim znano okolje v ptičji perspektivi. 
Delo z zemljevidi je pri otrocih vedno dobrodošlo povezovati z različnimi igrami. Pogled 
na poligon/labirint s ptičje perspektive jim lahko omogočimo z malce višjega tobogana 
ali plezalnega orodja. Na ta način jim prav tako omogočimo, da sami odkrijejo, da s te 
perspektive dobijo boljši pregled nad celotnim prostorom in s tem na odnose med 
prostori/elementi, ki so v danem prostoru. 

V naši raziskavi so se pokazale razlike med razredi in učenci istega razreda. V prvem 
razredu smo imeli 5 učencev (26,3 % prvošolcev), ki niso narisali niti malo podobne 
risbe zemljevidu in enega učenca, ki je narisal zemljevid precej natančno ter en primer 
učenca, ki je šolo narisal v tlorisu. V drugem in tretjem razredu so najbolj razpršeni 
rezultati, saj najdemo njihove izdelke v vseh skupinah, ki smo jih oblikovali, razen v 
najboljši. Z analizo risb zemljevidov smo ugotovili, da se skice zemljevidov najbolj 
razlikujejo med učenci prvega in drugega razreda, ko se pojavi risanje v tlorisu in 
legenda, znatno pa se poveča tudi uporaba znakov. Pri razporeditvi elementov je velik 
preskok v tretjem razredu, kar lahko pripišemo več izkušnjam z delom z zemljevidi in 
posledično razvoju kartografske pismenosti, kar se ujema tudi z učnim načrtom. Velik 
splošen napredek je tudi iz tretjega v četrti razred. Največ težav so imeli učenci vseh 
razredov pri upoštevanju razdalj in velikosti.   

Analiza je zajemala tudi ujemanje rezultatov z ugotovitvami dveh tujih strokovnjakov in 
primerjavo z rezultati slovenskih raziskav.  

Dobljeni rezultati ustrezajo Piagetevim in Catlingovim. Največ učencev, ki so se uvrstili v 

najnižjo skupino, je pričakovano prvošolcev. Ti so imeli precej težav z razporeditvijo 

elementov na papirju in upoštevanjem razdalj ter velikostnih razmerij. Narisanega niso 

znali sestaviti v premišljen zemljevid, velikokrat so imeli težave pri povezovanju 

posameznih stavb med seboj s potjo. Najslabše so risbe učencev, ki sploh ne 

predstavljajo zemljevida in tiste, ko niso znali nadaljevati risbe, ko je pot zavila za 

osrednjo stavbo in je bilo potrebno narisati elemente, ki stojijo zadaj. Risba se je na tem 

delu pri teh učencih tudi zaključila. Izdelke prvošolcev (razen najboljšega) bi lahko 

razdelili na dva dela – risba ni zemljevid in egocentričen zemljevid. Prvošolci so po 

starosti ravno na meji med dvema stopnjama po ugotovitvah omenjenih strokovnjakov. 

Slabši izdelki prvošolcev so še na predoperacionalni (po Piagetu) oz. egocentrični 

stopnji (po Catlingu), boljši pa ravno nekje na meji med omenjenima stopnjama in 

stopnjo konkretnih operacij (po Piagetu) in objektivnim razumevanjem prostora (po 

Catlingu). Najboljše so se izkazali pri razporeditvi elementov, noben prvošolec pa ni 

zemljevidu dodal legende, naslova ali katero od drugih sestavin.  

Izdelki drugošolcev so precej razpršeni po skupinah, ki smo jih oblikovali, kar gre 

pripisati njihovi starosti oz. značilnostim za to obdobje. Nekateri se nahajajo še na nižji 
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ravni, drugi že prehajajo oz. so bližje višji ravni razumevanja prostora, vendar so njihovi 

izdelki v splošnem boljši od prvošolcev, kar se ujema z opažanji obeh strokovnjakov. 

Boljše skice zemljevidov se v primerjavi s slabšimi zelo razlikujejo. Največja razlika je v 

predstavah o zemljevidu in občutku za upodobitev prostora. Pri tem je imelo težave 6 

drugošolcev (31,6 %). Boljše skice (12 učencev oz. 63,2 %) so abstraktnejše in 

natančnejše v prikazovanju prostora. Največji napredek v primerjavi z leto mlajšimi 

učenci pri upodabljanju prostora so pokazali pri risanju stavb v tlorisu in rabi znakov, 

kjer so dosegli najboljše rezultate. 

Več kot polovica tretješolcev (57,9 %)  se je uvrstila v skupino, ki smo jo poimenovali 

objektivni-delno abstraktni zemljevid. Učenci so ob zaključku tretjega razreda stari 8 ali 

9 let. Po starosti se nahajajo na stopnji konkretnih operacij (po Piagetu) oz. objektivni 

ravni razumevanja prostora (po Catlingu). Na njihovih skicah zemljevidov smo lahko 

opazili, da so določene predele narisali zelo natančno (največkrat je to šola s šolskim 

igriščem), največkrat v slikovnem prikazu oz. v kombinaciji s tlorisnim prikazom objekta 

(največkrat je to osnovna šola) oz. objektov. Včasih so učenci kombinirali narisni oz. 

tlorisni prikaz stavb s tridimenzionalnim prikazom določenih stavb. Dva tretješolca sta 

se uvrstila v najnižjo skupino, kar odstopa od opažanj Piageta in Catlinga, vendar je 

delež premajhen, da bi lahko nasprotovali njunim ugotovitvam. Največje razlike med 

drugo- in tretješolci so se pokazale pri uporabi znakov in razporeditvi elementov. Pri 

zadnjem kriteriju so tretješolci dosegli najboljše rezultate, največ težav so imeli pri 

upoštevanju razdalj in velikosti. 

Velik preskok v splošnem poznavanju zemljevidov in njegovem upodabljanju je bil 

opažen med tretje- in četrtošolci. Starejši učenci so risali abstraktne zemljevide, v 94,7 

% primerih so upoštevali, da je potrebno zemljevidu poleg risbe dodati vsaj še legendo, 

je pa kar precej učencev poleg legende dodalo še druge podatke (avtor, datum, naslov 

ipd). Osem učencev četrtih razredov se je uvrstilo v najboljšo skupino. Četrtošolci so 

tudi edini predstavniki skupine, ki je narisala abstraktne oz. dobre približke abstraktnim 

zemljevidom, so pa imeli tudi ti učenci težave pri upoštevanju razdalj in velikosti. To 

področje se je izkazalo za najtežje v vseh razredih, so se pa rezultati s starostjo 

izboljševali. Po desetem letu naj bi posameznik prešel na stopnjo formalnih operacij (po 

Piagetu) oz. na raven abstraktnega razumevanja prostora (po Catlingu). Za osem 

četrtošolcev, ki so bili vključeni v raziskavo, se je izkazalo, da že prihajajo na najvišjo 

stopnjo. Po starosti so ravno na meji oz. tik pod mejo, pri kateri naj bi prešli na višjo 

stopnjo. Njihov delež znaša 36,8 % vseh četrtošolcev, kar za dobrih 10 % presega 

mejo, ki jo je določil Piaget pri oblikovanju stopenj razvoja mišljenja – starostne omejitve 

posameznih faz so bile narejene na podlagi obnašanja, ki je značilno za večino (75 %) 

otrok. Ta odstotek ujemanja smo tudi v naši raziskavi upoštevali kot pogoj potrditve 

ujemanja s Catlingovimi ugotovitvami. Ker pa se odstopanje pojavlja ravno na mejni 

starosti med dvema stopnjama, ne moremo nasprotovati mnenju Piageta in Catlinga, 
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lahko pa trdimo, da so se omenjeni učenci uspešno odrezali pri tej nalogi in imajo dober 

občutek za upodabljanje prostora ter znanje o zemljevidih. 

Primerjali smo rezultate naše raziskave z rezultati raziskav I. Hergan (2008, v 2013) in 

M. Umek (2001b), ki sta prav tako zajemali risanje zemljevida, vendar ne znanega kraja 

po spominu, ampak risbe vasi, ki so jo učenci dobili. Glede na aritmetično sredino lahko 

trdimo, da se rezultati s starostjo izboljšujejo. Je pa zanimivo, da se razlikujejo področja, 

kjer so učenci dosegali najboljše/najslabše rezultate. V našem primeru so se učenci 

najboljše odrezali na področju lege in razporeditve, upoštevanje velikosti in razdalj pa 

se je izkazalo za najtežje v vseh razredih. V raziskavi M. Umek (2001b) so na tem 

področju učenci prav tako dosegli slabe rezultate. Še posebej slabo so se izkazali pri 

drugih sestavinah zemljevida (legenda, merilo, naslov, datum, avtor), kjer so učenci 

naše raziskave v primerjavi z njimi, razen prvošolcev, dosegali dobre rezultate. Medtem 

so učenci v raziskavi I. Hergan na področju upoštevanja razdalj in velikosti dosegli 

najboljše rezultate.  

Pri primerjavi rezultatov naše raziskave z rezultati raziskave likovnih del T. Čandek 

(2012) smo zasledili izdelek prvošolca, ki je svojo sanjsko sobo pri izdelavi makete 

prikazal s ptičje perspektive. Isti učenec v slikarskem delu (motiv sprehod v dežju) ni 

zavzel te perspektive. Delež učencev, ki so upodobili prostor s ptičje perspektive je zelo 

majhen in opažanje težko posplošimo, vendar nam primerjava s tretješolci, kjer je kar 

nekaj učencev prikazalo prostor z vidika tlorisa, pri slikarskem delu pa je bil ta delež 

precej manjši, pokaže, da je pri risanju težje zavzeti perspektivo tlorisa kot pri 

sestavljanju makete, ko ima učenec v roki predmet in ga lahko v tistem trenutku pogleda 

tudi s ptičje perspektive. Ravno to je verjetno tudi razlog, da se je pri maketah večkrat 

pojavil prikaz s perspektive tlorisa kot pri risanju, še posebej pri mlajših učencih. Na to 

opozarja tudi Gardner (1995), ki pravi, da se preveč omejujemo na prostorsko 

orientacijo na papirju v obliki papir-svinčnik. Zanimivo bi bilo narediti primerjavo risbe 

zemljevida z maketo istega prostora in nato ugotoviti ali se rezultati med seboj ujemajo 

ali pa prihaja med njimi do takih razlik, da se posameznik znajde pri prikazu prostora na 

ploskvi na drugi stopnji kot pri izdelavi makete.  

Delo z zemljevidi in drugimi kartografskimi pripomočki zagotovo ne samo izboljša znanje 
učencev, ampak naredi učne ure zanimivejše. Pri spoznavanju okolja in družbe se 
učenci največkrat izražajo ustno ali pisno, manjkrat pa z risbami. Risanje zemljevida je 
lahko že zaradi redkejšega načina komunikacije zanimivo, je pa tudi ena od najtežjih 
dejavnosti pri pouku kartografije, saj je za opravljeno nalogo potrebno vključiti več čutil 
kot pri branju zemljevidov, pozornost je potrebno nameniti celoti, prostorskim in 
velikostnim razmerjem med predmeti, nato pa to še narisati v tlorisu in približnem 
merilu. Vse to pa lahko učencem predstavlja tudi izziv. Učenec pri risanju ostane dlje 
časa v stiku z določenim problemom, nasploh se mora za uspešno rešitev zelo poglobiti 
v problem. Pri tem se mu morda porajajo nova vprašanja in bo, da dobi potrebne 
odgovore, natančneje bral zemljevid in bil pozornejši na določene sestavine zemljevida, 
kar bo lahko vplivalo na uspešnejše in hitrejše branje ter poznavanje in razumevanje 
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zemljevidov nasploh. Ker lahko otrok bere zahtevnejše zemljevide, kot jih zna že sam 
izdelati, bo novo znanje z že prebranih zemljevidov prenesel na naslednje risanje 
zemljevidov. Vendar le, če bo obstajal razlog, da zemljevid nariše, tu pa lahko z 
različnimi, otrokom zanimivimi aktivnostmi pripomoremo tudi učitelji. Otrokom je 
potrebno zagotoviti dovolj priložnosti, ki bodo vključevale tako dejavnosti branja kot tudi 
risanja zemljevidov, s tem pa se bodo tudi večale možnosti razvoja mišljenja. 

Z raziskavo smo pokazali, da se znanje o zemljevidih in spretnosti risanja prostora 
razlikujejo že znotraj iste starostne skupine. Na podlagi risb lahko ugotovimo, katera so 
otrokova močna področja in kje imajo učenci največ težav (v našem primeru pri 
upoštevanju razdalj in velikosti). Na podlagi rezultatov lahko oblikujemo dejavnosti, s 
katerimi bomo med poukom poskušali izboljšati rezultate s šibkejših področij.  
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6 PRILOGE 

SOGLASJE STARŠEV/SKRBNIKOV 

Podpisani/a _________________________________________________, oče, mati,                      
                                   Ime in priimek staršev/skrbnikov (tiskano)                                       
 
skrbnik učenca/učenke _________________________________________________,       
                                                             Ime in  priimek, razred  
 
soglašam, da moj otrok/varovanec sodeluje v raziskavi za magistrsko nalogo z 
naslovom Risanje zemljevidov učencev od 1. do 4. razreda in dovoljujem, da se lahko 
podatki zbirajo in obdelujejo za namen raziskave ter uporabljajo v okviru omenjene 
magistrske naloge. 

Podpis zakonitega zastopnika: 

________________________ 

 

Za vseh 76 učencev od prvega do četrtega razreda, ki so sodelovali v raziskavi, so bila 

pridobljena soglasja njihovih zakonitih zastopnikov za sodelovanje v raziskavi. 

 

 

 


