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Povzetek 

Z magistrskim delom želimo učiteljem razrednega pouka približati orientacijo v 

prostoru in orientacijski tek kot sredstvo, s katerim širimo večrazsežno pismenost 

učencev, ki vpliva na njihov celostni razvoj.  

V teoretičnem delu smo predstavili ključna spoznanja o orientaciji v prostoru in 

miselni prostorski predstavi.  

V empiričnem delu smo raziskovali, kakšno miselno prostorsko predstavo imajo 

četrtošolci, če orientacijske naloge po znani okolici rešujejo s pomočjo 

orientacijskega zemljevida. Uspešnost miselne prostorske predstave učencev smo 

ugotavljali z devetimi nalogami: (1) prepoznavanje fotografij objekta in branja 

zemljevida (uporaba legende); (2) uporaba oznake za smeri neba na zemljevidu; (3) 

uporaba grafičnega merila na zemljevidu; (4) prepoznavanje ustrezne talne 

podlage; (5) oblikovanje miselne predstave o smereh neba, proti katerim so 

usmerjene fotografije istega objekta; (6) prepoznavanje objektov, ki so posneti z 

označene točke; (7) natančno opazovanje različnih postavitev glede na objekt; (8) 

določanje položaja fotografa in smeri, v katero je bil obrnjen, ter (9) uporaba 

podatkov z zemljevida na ortofoto posnetku. Zanimalo nas je tudi, katere strategije 

učenci izbirajo pri reševanju in kako močno so prepričani o pravilnosti svojih 

odgovorov. V raziskavi je sodelovalo 46 četrtošolcev iz dveh razredov osnovne šole 

na Gorenjskem, izvedli pa smo jo maja 2021. Celotno orientacijsko nalogo so 

opravili na računalniku in prek spletnega vprašalnika.  

Rezultati so pokazali, da ima tretjina četrtošolcev razvito miselno prostorsko 

predstavo pri uporabi orientacijskega zemljevida znane šolske okolice in se zna z 

njim miselno orientirati do te mere, da so pravilno rešili naloge. Za dve tretjini 

četrtošolcev iz našega vzorca pa ugotavljamo, da je njihova miselna prostorska 

predstava še v razvoju. 

 

Ključne besede: miselne prostorske predstave, orientacija v prostoru, uporaba 

zemljevida, načrt, razredni pouk 

 



 
 

  



 
 

 

Abstract 

The aim of the following master`s thesis was to introduce orientation in space and 

orienteering for the teachers of the first cycle of the elementary school, and to help 

in expanding pupils` multidimensional literacy and to contribute to their more 

integrated development. 

In the theoretical part we presented the key findings about the orientation in space 

and mental spatial perception. In the empirical part we researched the extent of 

competence the fourth graders have in mental spatial perception when solving 

orienteering tasks in a familiar environment with help of an orienteering map. Pupils’ 

abilities were measured by assessing nine exercises pupils had to solve: (1) 

recognizing photographed objects and general reading of the map (using a legend); 

(2) using marks for the cardinal sky direction on the map; (3) using the graphic scale 

on the map; (4) determining a certain ground type/terrain; (5) forming the 

appropriate mental picture of sky directions of the photographs of the same object; 

(6) recognizing objects photographed from the marked position; (7) exact 

observation of different positions according to the object; (8) determining the 

photographer`s standpoint and the direction he was facing; (9) transferring the data 

from the map to the ortophotography. We were also interested in the strategies 

pupils chose to use to solve the exercises and how certain they were in the 

correctness of their answers. 46 pupils from two different fourth-grade classes of an 

elementary school in the Gorenjska region participated in this survey that was 

carried out in May 2021. It was carried out virtually, on the computer.  

The results showed that one third of fourth graders have a developed mental spatial 

perception when they use an orienteering map of familiar school surroundings, and 

by using the map they know how to mentally orientate themselves to such an extent 

that they solved the tasks correctly. For two thirds of fourth graders from our sample 

we conclude that their mental spatial perception is still being developed. 

 

Keywords: mental spatial perception, sense of orientation in space, using of maps 

or plans, the first cycle of the elementary school 
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I UVOD 
 

Več let spremljam šolska orientacijska tekmovanja. Učence, predvsem drugega in 

tretjega triletja, pripeljejo na tekmovanja za osnovnošolce mentorji, ki so povečini 

učitelji športne vzgoje ali učitelji geografije. Čeprav se lahko tekmovanja udeležijo 

tudi mlajši učenci (od tretjega do petega razreda), saj je proga prilagojena njihovemu 

znanju, sposobnostim in ciljem v učnem načrtu za družbo in šport, med 

spremljevalci in mentorji praviloma ni mlajših učencev in razrednih učiteljev. 

V praksi opažam, da je pomen rabe zemljevidov učiteljem razrednega pouka v veliki 

meri premalo poznan. Tudi niso seznanjeni z znanstvenimi dokazi uspešne zgodnje 

rabe zemljevidov v predšolskem obdobju pri otrocih (Blades idr., 2004; Goria in 

Papadopoulou, 2008; Umek, 2001a v Hergan, 2013) in pozitivnimi vplivi rabe 

zemljevidov ter drugih prostorskih predstavitev na razvoj prostorskega mišljenja, 

pridobivanja abstraktnih pojmov o prostoru in na izboljšanje kognitivnih sposobnosti 

(Hergan, 2013, 6). 

Po Mešinovič (2019, 67) Piaget in Inhelder že leta 1967 govorita o zaznavnem 

prostoru kot o znanju o predmetih, ki ga dobimo z neposrednim stikom z njimi, in o 

prostoru miselnih predstav, kjer gre za priklic predmetov v njihovi odsotnosti.  

Prostorska sposobnost (ang. spatial ability) je zmožnost zaznavanja in 

prepoznavanja prostora z vsemi čutili, razumevanja, razmišljanja in pomnjenja 

prostorskih odnosov med objekti, predmeti ali prostorom (Webb idr., 2007). 

Prostorska predstavljivost je zmožnost miselne vizualizacije predmetov, 

transformacij in prostorskih odnosov. Zmožnost prostorske predstavljivosti je 

Gardner (1995) poimenoval prostorska inteligentnost in je po njegovem ena izmed 

sedmih razmeroma samostojnih človeških intelektualnih sposobnosti. Za prostorsko 

inteligentnost so najpomembnejše zmožnosti pravilnega zaznavanja vidnega sveta, 

izvajanja pretvorb in spremembe začetnih zaznav, postavljanje vidikov svojih vidnih 

doživetij, celo ob odsotnosti ustreznih telesnih dražljajev (Gardner, 1995, 208). 

Raziskave kažejo, da učni pristop, kjer je večja pozornost namenjena razvijanju 

prostorskih, vizualnih in kinestetičnih zmožnostih učencev, pripomore k 

povezovanju med različnimi reprezentacijami osnovnih konceptov (Bryant, 2009; 

Sinclair, Mamolo in Whiteley, 2011, v Mešinovič, 2019, 65). 

Z opazovanjem in aktivnim ravnanjem s predmeti v prostoru otrok zaznave ob 

aktivnosti ponotranji. S tem preoblikuje že usvojene prostorske predstave, kar mu 

postopoma omogoča manipuliranje zgolj z miselnimi predstavami o prostoru. 

Otrokov zaznavni prostor se razvije v senzomotoričnem obdobju kognitivnega 

razvoja, sposobnosti miselnih predstav pa v predoperacionalnem obdobju. Te 

predstave so statične in otrok v svojih mislih ne more delovati. V obdobju konkretnih 

operacij so otroci mnogo bolj sposobni logičnega mišljenja in zaznavanja ravnanja 

s predmeti v prostoru. V mislih lahko obrnejo neko dejavnost, ki so jo predhodno 

izvedli (reverzibilnost), in se postopoma vživijo v glediščno točko drugih oseb v 

prostoru. Vedno bolj se veča sposobnost razmišljanja o prostorsko odsotnih 
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predmetih, ki temeljijo na živih predstavah iz preteklih izkušenj. Šele v obdobju 

formalnih operacij otroci lahko sledijo razlagi tudi nevidnih predmetov in o prostoru 

razmišljajo abstraktno (Mešinovič, 2019, 67). 

Prostorske predstave nam pomagajo pri orientaciji v prostoru in na zemljevidu ter 

pri ponazoritvi resničnega sveta z dvo- ali tridimenzionalnimi predstavitvami. 

Izkoriščamo jih pri reševanju problemov v vseh znanostih ipd. Prostorske predstave 

vključujejo orientacijo (določanje lege in odnosov med predmeti v prostoru glede na 

lasten položaj) in vizualizacijo prostora (mentalni proces, ki nam omogoča tvorjenje 

mentalnih podob objektov in v mislih njihovo premikanje v dvo- ali tridimenzionalnem 

prostoru) (Mešinovič, 2019, 66). 

Dušan Petrovič v knjigi ABC dejavnosti v naravi (2012) povzema: »Bistvo orientacije 

je na osnovi svojega znanega položaja in poznanega cilja sprejeti odločitev o tem, 

v katero smer se odpraviti. Sprejemanje kakršnih koli odločitev predstavlja za 

vsakega posameznika določeno mero stresa. Tako se v strahu pred potrebnim 

stresom marsikdo zgrozi; zajame ga tesnoba morebitne napačne odločitve ali strah 

pred tem, da bi se izgubil, zato trdi, da nima »smisla za orientacijo« (str. 41). 

Orientacija v prostoru, kot je npr. orientacijski tek, usklajuje gibalno in miselno 

dejavnost, za kar moramo imeti razvite motorične, psihosocialne in kognitivne 

sposobnosti. Gre za sposobnosti sprejemanja informacij, njihovega primerjanja, 

usklajevanja, shranjevanja, procesiranja in uporabe v procesu odločanja. Vse se 

odvija v naravnem okolju in igrivo-tekmovalnem vzdušju (Cui, 2013; Goncharova in 

Butenko, 2015; Higgins idr., 1997; Knapp, 1996; Kristan, 1994). 

Batistič Zorc (2002) povzema, da igro kot spontano, ustvarjalno dejavnost 

zasledimo v različnih obdobjih človekovega življenja. Številni avtorji izpostavljajo, da 

se pri igri razvijata kognitivni in emocionalni razvoj, da se spodbuja določene 

motorične spretnosti, notranjo motivacijo, usmerjenost pozornosti na igralne 

dejavnosti in ne na končni rezultat, razvoj čutil, prebuja se čustva, kot so 

zadovoljstvo, veselje in strah, omogoča se večjo prilagodljivost in koncentracijo ter 

krepi spretnost odločanja. 

Naloge iz prostorske orientacije, miselne prostorske prestavljivosti in delo z 

zemljevidom nam omogočajo, da na zanimiv način spodbudimo uporabno znanje. 

Učence tako preko praktičnih vsebin opremimo z uporabnim znanjem, ki ga lahko 

uporabijo v vsakdanjih življenjskih situacijah. 

 

II TEORETIČNI DEL 
 

V teoretičnem delu predstavim orientacijo v prostoru – orientacijski tek. To je 

dejavnost, ki vključuje gibanje v prostoru in delo z zemljevidom, s čimer se 

vzpostavlja in razvija številne kognitivne in zaznavne procese, kot so miselna 

predstava (rotacija) in prostorska predstavljivost, zmožnost branja in uporabe 

zemljevida, določevanje smeri, presoja razdalje, iskanje poti. 
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1 Vloga in pomen dejavnosti v naravi 
Naše telo ne deluje nič drugače, kot so delovala telesa ljudi pred sto leti, vendar 

smo veliko bolj obremenjeni z vsakdanjim stresom, onesnaženjem preko hrane, 

zraka, vode, tudi z zvočnim in svetlobnim onesnaženjem ter sevanjem iz naprav, ki 

nas obkrožajo. Danes veliko več sedimo in se zadržujemo v notranjih prostorih tudi 

v prostem času. Vse to vpliva na psihosocialno in duševno zdravje ljudi.  

Velika protiutež sodobnemu načinu življenja so športi na prostem. Eden takih je 

orientacijski tek, ki ponuja raznovrstno vadbo na prostem, ki nas sprosti in spodbuja 

k zdravemu življenjskemu slogu (Cui in Su, 2013; Kristan, 1996). 

Izobraževanje na prostem lahko vključuje katero koli učno področje, zato je bogato 

in zmogljivo orodje. Z njim dosežemo cilje gibalne dejavnosti v naravi, okoljske 

ozaveščenosti ter osebnega in družbenega razvoja. Razvija spoštovanje do okolja, 

izkustveni pristop k preprostemu načinu življenja, udeleženci prevzemajo večjo 

odgovornost zase, posledično pa razvijajo večje zaupanje v lastno presojo in 

sposobnost usmerjanja svojega življenja. Spodbuja zavedanje sebe, drugih in 

okolja. Izobraževanje na prostem ima priokus pustolovske dejavnosti, ki vključuje 

formalno in priložnostno izobraževanje. Med dejavnosti na prostem, ki se izvajajo 

največkrat, sodijo gorništvo, orientacijski tek, kajakaštvo, jadranje in srfanje. 

Pustolovščina na prostem ima edinstveno sposobnost za reševanje številnih težav 

sedanjega človeka in ga vabi k uživanju v naravi ter povezovanju s skupnostjo 

(Higgins idr., 1997). 

 

2 Orientacija v prostoru 
Slovar slovenskega knjižnega jezika (2019) pojasnjuje besedo orientacija takole: 

»ugotavljanje svoje lege, svojega položaja glede na določene točke, znamenja« 

(odstavek 1). 

Orientacija pomeni določanje nebesne smeri po vzhajajočem Soncu. Torej po 

vzhodni smeri ali vsaj eni nebesni smeri se znajdemo na zemljišču ali v prostoru. 

Posplošeno je orientacija določitev našega mesta opazovališča (lege) glede na 

določene točke, objekte in znamenja (Prosen, 1991). 

Petrovič (2012) razlaga, da je orientacija veščina in sposobnost, ki posamezniku 

omogoča , da se znajde v neznanem okolju, to je lahko v zraku, na vodi in pod njo, 

na kopnem, pod zemljo v jamah ter mu omogoča neodvisno in zanesljivo gibanje v 

njem. Bistvo orientacije je na osnovi svojega znanega položaja in želenega cilja 

sprejeti odločitev, kam se bomo odpravili. Za slehernega posameznika sprejemanje 

odločitev pomeni stres, zato se v strahu pred nepotrebnim stresom marsikdo 

umakne, kar vodi v manjšo izkušenost v orientaciji. Ni trdnih dokazov, ki bi potrjevali 

prirojene pogojene razlike v sposobnosti orientacije med posamezniki, zagotovo pa 

je uspešnost orientacije v prostoru odvisna od pridobljenih izkušenj. Zavestno 

ukvarjanje z njo psihološko zelo pomembno vpliva na izboljšanje posameznikove 

samozavesti, zmanjšanje stresa in posledično hitrejše odločanje. 



4 
 

Orientacija je nepogrešljiv sestavni del vsake aktivnosti v prostoru, naj si gre za delo, 

šport ali rekreacijo. Pri vseh športih se odvija gibanje v prostoru; bodisi v naravi ali 

na označenem igrišču se mora udeleženec odločati o smeri gibanja, ki bo najbolj 

učinkovito. V mnogih športih dejavnostih se sposobnost orientacije zahteva 

samoumevno in se njene vloge ne poudarja, pri nekaterih pa se jo posebej 

spodbuja. Orientacijo poznajo planinci, taborniki, skavti, pustolovci in drugi, saj je 

sestavni del različnih tekmovanj. Orientacijski tek je športna dejavnost, pri kateri je 

osnovni poudarek na orientaciji (prav tam). 

Prostorska orientacijo povezujemo s procesom ugotavljanja, kako najlažje priti od 

ene točke do druge. Omejena sposobnost se nanaša na številne kognitivne in 

zaznavne procese. Pri orientaciji v prostoru se sklicujemo na dva različna 

referenčna okvira (Di Tore, 2015; Ekstrom, Arnold in Iaria, 2014, v Dragan, 2019; 

Kremžar in Petelin, 2001): 

Egocentrični referenčni okvir zajema šifriranje prostorskih informacij, ki jih 

posameznik pridobi skozi učenje. Za orientacijo v prostoru posameznik zbira 

različne informacije in dražljaje iz okolja, ki mu omogočajo določiti lokacijo v prostoru 

na podlagi lokacije svojega telesa. Egocentrični referenčni okvir povezujemo z 

asociacijami “naučeni dražljaj-reakcija na dražljaj” med določeno pokrajino in 

telesnim gibom, s katerim se odzivamo na to pokrajino (npr. zavijte levo pri bazenu 

in nato desno ob ograji). Ta proces uporabljamo pri učenju poznanih vsakodnevnih 

poti, kar vodi v proceduralno učenje. 

Alocentrični referenčni okvir je osnovan na prostorskih informacijah, ki niso rezultat 

posameznikovega poznavanja okolice. Okolijski ali alocentrični sistem določa 

lokacijo na podlagi objektov v okolju, kot so prostorska znamenja, azimut Sonca. To 

so t. i. “kognitivni zemljevidi”, ki so uskladiščeni v dolgoročnem spominu in osebi 

omogočajo fleksibilnost pri premikanju po prostoru. Pri uporabi omenjenega 

referenčnega okvira je posameznik zmožen fleksibilno izbrati, kako ukrepati v 

določeni situaciji glede na svoje cilje in notranja stanja. Tako egocentrična in 

alocentrična strategija soobstajata v času, ko se posameznik giblje po prostoru. 

Dobri orientacisti lažje preklapljajo med obema referenčnima okviroma, odvisno od 

najboljšega pristopa v določeni situaciji. 

3 Orientacijski tek 
Orientacijski tek je športna dejavnost, pri kateri tekmovalci/udeleženci samostojno 

premagujejo teren. Tekmovalci morajo v najkrajšem možnem času s pomočjo 

zemljevida in kompasa obiskati številne kontrolne točke, ki so označene na terenu 

(IOF, 2020). 

Orientacijski tek (ang. orienteering) je šport, pri katerem udeleženci v najkrajšem 

možnem času obiščejo številne kontrolne točke s pomočjo zemljevida in kompasa. 

Je športna dejavnost, ki združuje miselno in gibalno sposobnost in se odvija v 

naravnem ali urbanem okolju. Ohranja telesno vzdržljivost, spodbuja vznemirljiv 

potencial, iznajdljivega in pustolovskega duha, izostri um, ponuja nove izzive in 

osebnostni razvoj (Cui in Su, 2013). 
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Strasser (2015, str. 56) navaja glavne značilnosti orientacijskega teka: 

»Orientacijski tek zahteva psihološko trdnost in dobro fizično pripravljenost. Proga 

ni natančno določena, pomembno pa je, da tekmovalec med štartom in ciljem v 

določenem zaporedju s pomočjo zemljevida in kompasa najde vse kontrolne točke. 

Tekmovalec mora najhitrejšo pot izbrati sam, zato mora obvladati branje zemljevida 

in dobro opazovati teren. Orientacist mora biti ne samo vešč navigacije, ampak 

mora med hitrim tekom izvesti premišljene odločitve.« 

Orientacijski tek je zunanji šport, ki se navadno odvija na poraščenih gozdnatih 

področjih, kjer so locirane številne kontrolne točke. Tekmovalci, opremljeni z 

zemljevidom in s pomočjo kompasa, morajo najti označene kontrolne točke, in sicer 

v zaporedju, kot je označeno na zemljevidu (od prve do zadnje točke, ki so 

opredeljene na določeni »progi«), in sicer v čim krajšem času (Golden, Levy in 

Vohra, 1987, v Di Tore, 2015). 

V Sloveniji in tudi v svetu je orientacijski tek v celotni športni orientaciji najbolj razvita 

športna panoga. Glavni prvini orientacijskega teka sta orientacija – s pomočjo karte 

in kompasa – ter tek. Tekmovalec prejme karto z označenimi kontrolnimi točkami 

šele v trenutku štarta, njegov cilj je najti vse kontrolne točke in preteči progo v 

najkrajšem času. Telesna pripravljenost je pomembna, vendar ji morajo slediti 

tehnično znanje in sposobnost hitrega branja karte ter izvedba hitrih odločitev. 

Proge različnih disciplin se razlikujejo glede na zahtevnost in dolžino. Na daljših 

progah je poudarek na izbiri poti, na krajših progah pa na natančnosti orientacije in 

hitrosti odločanja (Petrovič, 2012). 

Orientacijski tek je uveljavljajoča se, največkrat zunanja dejavnost, ki ponuja 

raznovrstno vadbo z vedno novimi izzivi, spopadanja s fizično močjo, vzdržljivostjo, 

hitrostjo, koordinacijo, občutljivostjo opazovanja, odzivanjem, okretnostjo, 

pogumom, prilagodljivostjo, uravnavanjem čustev, iznajdljivostjo, bistroumnostjo, pa 

tudi s tekmovalno razsodnostjo in možnostjo osebnega razvoja na različnih ravneh 

(Butenko in Goncharova, 2015; Cui in Su, 2013). Prav zato in zaradi njegove velike 

izobraževalne vrednosti je orientacijski tek vključen v učne kurikulume in uradno 

potrjen v številnih državah. Navajamo dve: 

»Velika izobraževalna vrednost kombinacije fizične pripravljenosti in orientacijskih 

veščin je orientacijskemu teku priborila stalno mesto v učnem kurikulumu 

osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja v Združenem kraljestvu« 

(McNeill, Cory-Wright in Renfrew, 1998, v Di Tore, 2015).  

V Italiji je orientacijski tek uradno priznalo Ministrstvo za izobraževanje in raziskave 

z več vladnimi okrožnicami, vključno s tisto, datirano 12. 11. 1998, ki 

narekuje/določa pogoje sodelovanja med Inšpektoratom za telesno vzgojo in šport 

ter Italijanskim združenjem orientacijskih športov (FISO) (Di Tore, 2015). 

 

3.1 Zgodovina orientacijskega teka 

Pojem orientacijski tek (šved. orientering) se prvič pojavi leta 1886 na Vojaški 

akademiji v Stockholmu in pomeni prehod neznanega področja s pomočjo karte in 
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kompasa. Petrovič (2012) razlaga, da »je bila zaradi omejitve dostopa do ustreznih 

kakovostnih kart to prvotno vojaška disciplina«. Leta 1895 je bilo organizirano prvo 

vojaško orientacijsko tekmovanje v takratnem Združenem kraljestvu Švedske in 

Norveške. Že dve leti pozneje je bilo v Oslu na Norveškem prvič organizirano javno 

orientacijsko tekmovanje (Bauman idr., 1996). 

Orientacijski tek se je s pravili in značilnostmi športne dejavnosti razvil med 

svetovnima vojnama v Skandinaviji, kjer so pripravili prva mednarodna tekmovanja. 

Po drugi svetovni vojni se je hitro razširil v države Srednje Evrope, kar je pripeljalo 

do ustanovitve Mednarodne orientacijske zveze (Internacional Orienteering 

Federation – IOF) leta 1961. V zadnjih 60. letih se orientacijski tek širi in tekmovanja 

se vrstijo po vsem svetu, tako so organizirana svetovna prvenstva in svetovni pokali, 

prvenstva posameznih celin in držav. Orientacijski tek je sestavni del programa 

svetovnih veteranskih iger in svetovnih iger neolimpijskih športov. Doslej se mu še 

ni uspelo uvrstiti v program letnih in zimskih olimpijskih iger (Petrovič, 2012).  

Po letu 1969 so se začela prizadevanja za standardiziranje orientacijskih kart. Tako 

je že od leta 1974 Mednarodna orientacijska zveza (v nadaljevanju IOF) začela 

izdajati mednarodne standarde za orientacijske karte. Pri tem je treba omeniti, da 

imajo v svetovnem merilu samo pomorske karte in karte za orientacijski tek 

standardizirane kartografske znake. Prvo orientacijsko karto v Jugoslaviji so leta 

1980 izdelali Švedi (Bengt Eriksson, Leif Eriksson in Dag Malmquistta). Za 

tekmovanje na Podmeji nad Trbovljami je Roman Sladič izdelal tribarvno karto v 

merilu 1 : 7500 in maja leta 1982 po njej v organizaciji PD Trbovlje pripravil 

tekmovanje. 

 
Slika 1: Tribarvna karta Podmeja nad Trbovljami. Vir: Predstavitev ob 25-letnici OZS-ja, 40/112 
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Prva orientacijska karta v Sloveniji, izdelana v skladu z mednarodnimi standardi 

IOF, je bila narejena 1987 za Rožnik (Orientacijska zveza Slovenije, 2021).  

 
Slika 2: Petbarvna karta Rožnika. Predstavitev ob 25-letnici OZS-ja, 45/112 

Pri nas so se z orientacijskim tekom in pripravo tekmovanj najprej ukvarjali 

posamezniki iz planinskih, taborniških in drugih športnih društev. Prvo orientacijsko 

planinsko tekmovanje je bilo leta 1951, maja leta 1955 pa prvo orientacijsko 

planinsko (ekipno) tekmovanje v Sloveniji. Odbor za orientacijo pri Mladinski komisiji 

Planinske zveze Slovenije (v nadaljevanju OO MK PZS) je bil ustanovljen leta 1975. 

Za uradni začetek orientacijskega teka šteje 12. 5. 1984, ko je OO MK PZS sprejela 

nov pravilnik o orientacijskih tekmovanjih v skladu s pravili IOF. V zadnjih letih pred 

razpustitvijo odbora je ta deloval povsem neodvisno od Planinske zveze Slovenije. 

Skrbel je za organizacijo tekmovanj in izvedbo izobraževalnih tečajev. V tem času 

sta bili izdani knjižici Orientacijski tek Romana Volčiča in Orientiranje v naravi z 

namenom širjenja in lažjega poučevanja. Pod vodstvom Romana Volčiča so leta 

1988 v Ljubljani ustanovili prvi orientacijski klub v Sloveniji in ga poimenovali OK 

Tivoli. Od takrat so se ustanavljali orientacijski klubi širom Slovenije, kar je pripeljalo 

do tega, da so leta 1990 ustanovili Orientacijsko zvezo Slovenije (v nadaljevanju 

OZS). Od leta 1992 je OZS nacionalna panožna zveza in članica Športne zveze 

Slovenije (danes Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez) ter 

Mednarodne orientacijske zveze – IOF. Združuje nekaj deset orientacijskih klubov 

in društev. Poleg osnovnega orientacijskega teka so se razvile tudi izpeljanke, ki so 

danes samostojne športne panoge, vsem pa je orientacija osnovna oblika in vsebina 

(Orientacijska zveza Slovenije, 2021). S skupnim izrazom športna orientacija 

zajamemo naslednje športne panoge:  

• orientacijski tek, 

• orientacija z gorskimi kolesi, 
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• orientacija na smučeh in  

• precizna orientacija. 

Največ članov se ukvarja z orientacijski tekom, zato se v tej panogi izvede tudi 

največ tekmovanj (Orientacijska zveza Slovenije, 2021): 

• Letno se organizira državna prvenstva na dolgih, srednjih, ultra dolgih 

progah, v šprintu in štafetah. 

• Slovenska orientacijska liga združuje med šest in devet tekmovanj, ki so 

razporejena od pomladi do jeseni, v zimskem času pa potekajo trening tekme 

rekreativne zimske lige. 

• V poletnem obdobju se izvedejo večdnevne tekme, ki privabijo veliko število 

tekmovalcev iz tujine. 

• Slovenska vojska ima vsako leto svoje prvenstvo. 

• Letno se organizira prvenstvo Univerze v Ljubljani za študente in zaposlene 

na Univerzi. 

• V Sloveniji že vrsto let (od leta 2004) potekajo šolska orientacijska 

tekmovanja (ŠOT), namenjena šolskim otrokom. Osnovnošolci in 

srednješolci se vsakoletno v jeseni množično pomerijo na državnem šolskem 

tekmovanju, ki najuspešnejšim omogoča udeležbo na svetovnem šolskem 

prvenstvu. 

 

3.2 Šolska orientacijska tekmovanja 

Poleg tekmovanj, ki jih v okviru športnih dni pripravljajo posamezne šole, sta v 

Sloveniji še dve tekmovanji, namenjeni širši skupini šolarjev, in sicer prvenstvo 

osnovnih in srednjih šol Ljubljane v športni orientaciji, ki je namenjeno učencem in 

dijakom ljubljanskih šol, ter državno šolsko prvenstvo v orientacijskem teku, ki je 

namenjeno vsem šolarjem. Na prvenstvu osnovnih in srednjih šol Ljubljana se 

tekmuje v parih, medtem ko se na državnem šolskem prvenstvu v orientacijskem 

teku tekmuje posamično (Orientacijska zveza Slovenije, 2021). 

Predlagan sistem tekmovanj v šolskem orientacijskem teku omogoča veliko 

prednosti, pri tem ni potrebno spreminjati splošnih pravil. Organizator je 

Orientacijska zveza Slovenije, ob pomoči članov številnih klubov in prostovoljcev. 

Proge so postavljene v urbanem okolju, na šolskih igriščih in v okolju, kjer ni 

prometa. Tekmovanja so namenjena čim širšemu krogu učencev, tudi tistim, ki na 

svojih šolah nimajo posebnih aktivnostih v orientacijskem teku. Zato so proge lahke 

in nenaporne, saj tekmovalci druge triade dosegajo povprečni čas 10–20 minut. 

Primernejše so karte velikih meril (med 1 : 750 in 1 : 5000), saj gre za manjša 

pregledna območja, na katerih so prikazani tudi takšni objekti, ki jih ni na običajnih 

kartah za orientacijski tek in se lahko uporabijo kot lokacija za kontrolno točko, npr. 

ulične svetilke, koši za smeti, nogometna vrata, igrala … (Petrovič, 2012). 

Organizator navadno priskrbi več oseb, ki šolarje popeljejo skozi štartni proces in z 

navodili usmerijo v iskanje prve kontrolne točke. Uporaba kompasa ni obvezna, 

številni učenci orientirajo karto po objektih. Večja težava je branje karte, zato je ta 

opremljena z legendo, ki na običajni orientacijski karti ni obvezna. 
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3.3 Oprema za orientacijski tek 

Opremo razdelimo na opremo udeleženca in potrebno opremo organizatorja za 

izvedbo vadbe ali prireditve. Opremo udeleženca predstavljata primerna obleka in 

obutev za gibanje po različnih podlagah in različnem terenu. Kompas je edini 

dovoljeni in priporočljivi pripomoček, vendar na začetnih progah ni obvezen. Pri 

orientacijskem teku se uporabljajo kompasi dveh vrst. Kompas na ploščici je 

najosnovnejši in ga odlikujeta nizka cena in enostavnost uporabe. Palični kompas 

ima običajno iglo, ki se hitreje umiri, njegova konstrukcija pa omogoča, da igla kaže 

v smeri severa tudi, ko kompas ni v idealni vodoravni legi. To se pogosto zgodi pri 

hitrem teku in na razgibanem terenu, tako da ima s tem kompasom ima orientacist 

stalno informacijo o smeri gibanja (Petrovič, 2012). 

 

Oprema organizatorja je odvisna od tega, kakšen dogodek pripravlja. Vsekakor pa 

mora imeti označene kontrolne točke, na njih pripomoček za potrjevanje prisotnosti 

in pripomoček za merjenje časa. Za tekmovanje so kontrolne točke na terenu 

označene s tristranimi belo-oranžnimi prizmami (s stranicami 30 cm) na stojalu ali 

obešenimi na vejo drevesa ali kak drug objekt. Za šolsko uporabo so na voljo tudi 

manjše prizme s stranicami 15 cm. Na šolskem igrišču lahko uporabimo tudi stožce. 

Kontrolna točka poleg prizme vsebuje še pripomoček za potrjevanje prisotnosti. To 

je lahko luknjač ali pa barvno pisalo (za vsako točko druge barve), s katerim 

označimo poseben prostor v zbirnem kartončku, ki ga udeleženec nosi s seboj (prav 

tam). 

Dandanes se večinoma za tekmovanja, pa tudi na bolje organiziranih treningih, 

uporablja potrjevanje z elektronskimi naprstniki – čipi, na katerega se ob vstavitvi v 

elektronsko postajo na kontrolni točki beleži podatek o najdeni kontrolni točki in 

času. Tak sistem omogoča preverjanje pravilnosti kontrolnih toč in primerjavo 

hitrosti udeležencev med posameznimi kontrolnimi točkami, dodatna nadgradnja 

sistema pa omogoča tudi spremljanje na daljavo – spremljanja v živo (prav tam). 

 

3.4 Karte 

Karte za orientacijski tek so izdelane prav za orientacijski tek. Poleg pomorskih so 

karte za orientacijski tek edine standardizirane karte z enotno določenimi barvami, 

vsebino, kartografskimi znaki in priporočenim načinom tiskanja. To so izjemno 

podrobni topografski izdelki, saj so na njih prikazani npr. vse ceste, tudi manjše 

gozdne steze, potočki, klopca ob sprehajalni poti, vsaka večja skala ali balvan, kje 

je gozd lažje in kje težje prehoden, skratka vsi objekti na terenu, ki orientacistu 

pomagajo pri orientaciji in na katere je mogoče postaviti kontrolne točke. Značilno 

za karte za orientacijski tek je še, da so na njih uporabljene drugačne barve, npr. 

odprte (travnate) površine so prikazane z rumeno, bela barva pa označuje prehoden 

gozd, ni pa na njih nobenih označb višin ali zemljepisnih imen. Za lažjo orientacijo 

karte (v žargonu »oseveritev karte«) je z gostimi črtami – severnicami označena 

smer severa, kar omogoča preprosto sočasno uporabo karte in kompasa. Kontrolne 

točke so označene z vijoličastimi krogi, ki so med seboj povezani s črtami, ob njih 

pa so pripisane zaporedne številke, ki orientacistu pomagajo pri iskanju kontrolnih 
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točk v pravilnem zaporedju. Za lažje iskanje kontrolnih točk na terenu je vsaka 

postavitev kontrolne točke podrobneje simbolično opisana v opisu kontrolnih točk 

ali v žargonu mikrolokacije, ki natančno opisuje lociranje zastavice (Petrovič, 2012). 

Opis kontrolnih točk je sestavljen v obliki tabele. Prva vrstica opisuje tekmovalno 

kategorijo, skupno dolžino proge, merjeno v zračni razdalji med kontrolnimi točkami, 

in skupen vzpon, ki ga opravimo pri optimalni izbiri poti. V vrsticah zaporedno sledijo 

kontrolne točke, v stolpcih pa njihov opis. Prvi stolpec vsebuje zaporedno številko 

kontrolne točke. V drugem stolpcu je zapisana posebna številčna koda, ki je enaka 

kodi na elektronski postaji kontrolne točke na terenu. Ob prihodu na kontrolno točko 

je vsakdo dolžan preveriti, ali se zapisana koda ujema s kodo, zapisano v opisu. 

Četrti stolpec je zelo pomemben, saj pojasnjuje, na katerem objektu je kontrolna 

točka, npr. na križišču poti. Če je v območju vijoličastega kroga več tovrstnih 

objektov, je v tretjem stolpcu pojasnjeno, na katerem izmed njih je kontrolna točka. 

Peti in šesti stolpec omogočata podrobnejši opis objekta, npr. plitev jarek, zaraščena 

vrtača. V sedmem stolpcu je pojasnjena lega kontrolne točke na samem objektu. 

Osmi stolpec pa je namenjen dodatnim obvestilom, npr. kje je postavljena voda na 

dolgi progi (prav tam).  

 
Slika 3: Opis kontrol 

 

V Sloveniji je bilo od leta 1988 izdelanih preko 200 raznovrstnih kart za orientacijski 

tek, ki prikazujejo različne terene in različno velika območja. Preko 30 kart je 

izdelanih za okolico šol in centrov obšolskih dejavnosti, večjih parkov in rekreacijskih 

območij. Slovenija slovi po zahtevnosti kart in raznovrstnosti terenov, zato na 

tekmovanja in na priprave prihajajo svetovno najuspešnejši tekmovalci ter 

reprezentance (prav tam). 
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3.5 Razlogi za vključevanje orientacijskega teka v osnovnošolski 

pouk  

Prednosti in vplivi orientacijskega teka (Cui in Su, 2013; Butenko in Goncharova, 

2015; Kristan, 1994; Petrovič, 2012):  

• Orientacijski tek je športna dejavnost, ki poteka pretežno v naravnem okolju 

in ob njej udeleženci odkrivajo naravne lepote.  

• Tekmovanja v orientacijskem teku omogočajo sodelovanja v kategorijah, 

glede na znanje, sposobnosti, starost in trenutno pripravljenost udeležencev, 

zato je primeren za ljudi vseh starosti in različnih sposobnosti.  

• Za udeležbo potrebujemo le primerna oblačila glede na teren in okoliščine 

prireditve ter kompas, ki si ga lahko tudi izposodimo od organizatorja. 

• Spodbuja opazovanje, raziskovanje, iznajdljivost, samozavest in soočanje z 

lastnimi čustvi ter njihovo uravnavanje. 

• Sodelujemo lahko posamično, nekatere kategorije in prireditve pa omogočajo 

sodelovanje v parih ali ekipah ali družinah, kar spodbuja in krepi sodelovanje, 

prilagajanje, medsebojne vezi, spoznavanje in naše soočanje s samim seboj 

ali v odnosu z drugimi, kar ima pozitiven vpliv na psihosocialni razvoj 

posameznika. 

• Sodnik tekme spremlja njen potek in njeno izvedbo, nikoli pa ne posega v 

odločitve in udejstvovanje udeležencev. 

• Iskanje kontrolnih točk, hitrost gibanja in izbiro poti vsak udeleženec prilagodi 

svojemu znanju, sposobnosti, terenu in telesni pripravljenosti.  

• Ni telesnega stika med udeleženci. 

• Z uspešnim prehodom proge, ki je primerna sposobnostim udeleženca, ta 

izboljšuje samozavest, občutek varnosti, iznajdljivost, odločnost, vztrajnost, 

prostorsko predstavljivost, preudarno razsodnost pri izbiri poti. 

• Orientacijski tek spodbuja motorične sposobnosti, aerobni razvoj organizma, 

kognitivne sposobnosti, psihosomatski status udeleženca, saj krepi 

vztrajnost za premagovanje težav, pozitiven odnos do življenja, 

prepoznavanje potencialov osebe, plemenito in močnejšo osebnost, zaradi 

vsega naštetega vzdržuje fizično in duševno zdravje ter spodbuja zdrav 

življenjski slog. 

Zaradi vseh navedenih prednosti, ki udeležencem omogočajo celostni in trajni 

razvoj, je orientacijski tek v nekaterih državah sestavni del učnih načrtov v šolskem 

sistemu (Petrovič, 2012). 

 

Orientacijski tek nam ponuja dragoceno izkustveno učenje. Pri izkustvenem učenju 

ima osrednjo vlogo celovita osebna izkušnja, saj zajema vse plati osebnosti hkrati 

(čutno, čustveno, gibalno, intuitivno, vrednostno, jezikovno, spoznavno, duhovno) 

in omogoči prepletanje med njimi. V procesu izkustvenega učenja lahko doživimo 

uspeh ali neuspeh, tudi negotovost in tveganje, ker rezultatov ne moremo predvideti; 

dobimo možnost za učenje iz naravnih posledic svojih dejanj, kar vodi v razvoj 

zrelega posameznika. Ta pristop ima dolgo zgodovino in številne zagovornike, od 
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Aristotela do J. Deweyja, J. Piageta, K. Lewina in D. Kolba. Izkustveno učenje je 

sestavljeno iz več delov: 

a) konkretne izkušnje, 

b) razmišljanja in refleksije o izkušnji, 

c) spoznavanja (kognicije) novega znanja v tej izkušnji,  

d) generiranja v splošna načela za lažjo uporabo v novih situacijah, 

e) upoštevanja, vrednotenja celotnega procesa. 

To učenje naj bi potekalo kot spirala, pri katerem je eksperimentiranje v novih 

situacijah ključnega pomena. Prav to se dogaja pri orientacijskem teku. 

Učitelj ima vlogo moderatorja in na vseh stopnjah lahko dragoceno prispeva k 

olajšanju procesa (Higgins idr., 1997; Maretič Požarnik, 2018). 

Kristan (1994) umestitev orientacije v naravi v osnovni šoli utemeljuje kot prijetno 

telesno in intelektualno dejavnost, ki pri učencih razvija aerobne sposobnosti – 

srčno-žilno vzdržljivost na zanimiv način. Z učenjem branja karte, prepoznavanjem 

okolice in izborom najboljše poti kot temeljnih znanj splošne izobrazbe približuje 

človeku tudi druge oblike dejavnega športnega življenjskega sloga in tako spodbuja 

odhajanje v neobljudeno naravo. 

 

Posebno pozornost znanstveniki posvečajo športni vzgoji v zgodnjih letih šolanja, 

saj dokazujejo, da z umeščanjem zdrave vadbe, ki temelji na različnih motoričnih 

sposobnostih/funkcijah posameznika, ta daje pozitivne rezultate. V obdobju med 7 

in 10 let starimi otroki se gradijo temelji telesne vzdržljivosti in zdravja. V tem 

obdobju je v sami naravi otroka, da se navdušuje in prizadeva za spoznavanje 

okolja, zato učitelji premalo izkoriščajo pohodništvo in orientacijski tek, ki blagodejno 

vplivata na srčno-žilni sitem in mišično-skeletni aparat. Z naravnimi 

oblikami/osnovami gibanja, kot so hoja in tek v naravnem okolju, se prebudi v 

učencih motivacija za zdrav življenjski slog. Orientacijski tek je športna dejavnost, ki 

zaradi svoje zanimivosti in potekanja največkrat v naravnem okolju prebudi 

motivacijo za vadbo. Ustrezna pogostost in intenzivnost vadbe vplivata na ustrezen 

motoričen razvoj udeleženih. Aerobna dejavnost izboljša telesno vzdržljivost in tudi 

druge motorične sposobnosti (Goncharova in Butenko, 2015). 

Bird, Bailey in Lewis (1993) so ugotovili, da se pri orientacijskem teku pojavijo tako 

aerobne kot tudi anaerobne obremenitve. Obremenitev stalno niha in je negativno 

povezana z zahtevnostjo orientiranja. Vendar je pri začetnikih orientacijskega teka 

intenzivnost nižja, saj za izvajanje orientacijske tehnike porabijo več časa. Zato pri 

njih prihaja samo do aerobnih obremenitev. Obremenitve nižje aerobne 

intenzivnosti pozitivno vplivajo na razvoj dihalne in srčno-žilne funkcije. Ob tem pa 

je možnost za preobremenitev manjša (Škof idr., 2007). 

 

Orientacijski tek močno prispeva k fizični pismenosti. Fizična pismenost je 

opredeljena kot obvladovanje temeljne gibalne in temeljne športne spretnosti. 

Fizično pismen človek se premika zbrano, z eleganco, energijsko varčno in 
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varno/zaupno v najrazličnejših fizično zahtevnih situacijah, je dojemljiv, dovzeten pri 

branju in opazovanju vseh vidikov fizičnega okolja. Predvideva potrebe ali možnosti 

in se ustrezno odziva z inteligenco in domišljijo (Whitehead, 2001). 

 

Orientacijskemu teku pripisujejo vpliv na različnih področjih: 

Kognitivno področje/vidik: 

• Očitno izboljšuje sposobnost prepoznavanja, razumevanja zemljevida 

ali slike.  

Zemljevid je sestavljen iz merila zemljevida, topografskih znakov/simbolov, 

posebnih znakov/simbolov, magnetne severne črte – severnice, zemljepisne 

barve, legende zemljevida/tabele opisa simbolov. Po sistematičnem učenju 

sestavin zemljevida pri vadbi orientacijskega teka posameznik obvladuje 

osnovne spretnosti prepoznavanja zemljevida, to znanje pa lahko uporabi 

tudi v vsakdanjem življenju, zato ima daljnosežni pomen (Cui in Su, 2013). 

• Izboljšanje splošne sposobnosti presoje.  

Medtem ko se izboljšuje telesna zmogljivost, se izboljšuje tudi umska 

zmogljivost. Izboljšuje se spretnost za reševanje in analiziranje problemov ter 

krepi logično mišljenje (Cui in Su, 2013). Med dvema kontrolnima točkama 

so možne številne poti, in ko prečkajo gozd, naletijo na skale, posušena 

drevesa, globoke jarke in potoke. To od udeležencev zahteva hitro analizo in 

presojo, katera od teh poti je najvarnejša, najmanj energetsko izčrpavajoča, 

utrujajoča izbira. Pri udeležencu se tako krepi spretnost hitrega odločanja v 

težavah, časovni, fizični in intelektualni stiski. Vadba orientacije privede 

udeležence k usmerjenemu odločanju oz. osredotočenosti pri odločanju; in 

prav te spretnosti bodo subtilno vplivale na njihovo izbiro in presojo na njihovi 

življenjski poti. 

• Izboljšujeta se prilagodljivost in iznajdljivost.  

Značilnost orientacijskega teka je, da pot ni opredeljena, pač pa udeleženec 

sam izbira pot glede na lastne fizične moči, izkušnje in iznajdljivost na 

določenem terenu. Poučujejo se osnovne tehnike in spretnosti, zato vsaka 

udeležba zahteva, da udeleženec oblikuje svojo strategijo in svojo izbiro poti 

glede na znanje, izkušnje in stanje telesne pripravljenosti, pri čemer uri svojo 

prilagodljivost in iznajdljivost (Cui in Su, 2013).  

 

Telesno področje/vidik: 

• Izboljšajo se motorične/telesne sposobnosti.  

Dolžine prog na orientacijskih tekmovanjih so od 2 do 20 km; pri tej dolžini se 

izražata fizična moč in vzdržljivost. Poleg tega mora udeleženec na progi 

stalno spreminjati smer in hitrost zaradi razgibanosti terena oz. topografije, 

zato je orientacijski tek veliko zahtevnejši od teka po atletski stezi ali na dolge 

razdalje, saj zahteva stalno koncentracijo: spremljanje položaja na karti in 

opazovanje terena, usklajevanje, spreminjanje smeri in hitrosti, 

premagovanje ovir ter prilagajanje gibanja glede na trdnost podlage. Zato 
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orientacijski tek vpliva tudi na koordinacijo, hitrost in gibčnost (okretnost) (Cui 

in Su, 2013). 

• Izboljšajo se srčno-žilne in dihalne zmogljivosti organizma ter splošna 

pripravljenost telesa. 

Orientiranje v naravi je dejavnost, ki na zanimiv in prijeten način privabi v 

aerobno telesno aktivnost. Zaradi gibanja po spreminjajočem se terenu, ki 

zahteva usklajevanje in kombiniranje telesnega ter mentalnega 

udejstvovanja, pozabimo na napor (Cui in Su, 2013; Kristan, 1996; Petrovič, 

2012). 

 

Psihosocialno področje/vidik ( po Cui in Su, 2013): 

• Izboljšuje se sposobnost sodelovanja. 

Na začetku se otroci seznanjajo z osnovami orientacije v prostoru v manjših 

skupinah. Tudi pozneje pri ekipnih udeležbah na tekmovanjih se med njimi 

oblikujejo sodelovanje, prilagajanje, razumevanje, sprostita se medsebojno 

zaupanje in pomoč, oblikuje se timski duh. 

• Izboljšata se zavedanje in uravnavanje emocij. 

V gozdu na slabo vidnih poteh ali brezpotjih se hitro zgodijo napake, ki 

sprožijo določena čustva, kot sta strah in jeza. Pri njunem premagovanju 

postaja posameznik pogumen, utrjen in uravnotežen. 

• Izboljšata se zanimanje in motiviranost.  

Orientacijski tek spodbudi zanimanje in motivacijo za gibalne aktivnosti v 

naravi, za iskanje pristnega stika s seboj in odnosa z drugimi. Mladi se 

začnejo zavedati pomembnosti tekmovalne pripravljenosti, dobrega 

telesnega in duševnega zdravja, znajo si zastaviti jasne cilje in korake, kako 

jih doseči.  

• Izboljšata se samozavest in samopodoba. 

Po vsaki uspešni odločitvi in po vsaki uspešno opravljeni progi se udeležencu 

izboljšata samozavest in lastna samopodoba. 

• Izboljšata se vztrajnost in disciplina. 

Napačno branje zemljevida, nepravilna uporaba kompasa, napake pri presoji 

topografije bodo posledično povzročile izgubo moči in dragocenega časa. 

Zato se udeleženci izurijo pri ponavljanju proceduralnih postopkov, kot so 

preverjanje smeri, spremljanje položaja na karti in dejanskega v prostoru, 

popravljanje, kar krepi vztrajnost, doslednost in disciplino. 

 

Star grški pregovor »zdrav duh v zdravem telesu« je tu na pravem mestu, saj sta pri 

orientacijskem teku tako umska kot psihofizična dejavnost v nenehnem usklajevanju 

in prav obe sta enako pomembni. 

 

4 Prostorske predstave 
Prostorska sposobnost (ang. spatial ability) je zmožnost zaznavanja in 

prepoznavanja prostora z vsemi čutili, razumevanja, razmišljanja in pomnjenja 
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prostorskih odnosov med objekti, predmeti ali prostorom (Webb idr., 2007). Rose in 

Goll (1993, 26, v Hergan, 2013, 49) jo opisujeta kot »sposobnost, ki omogoča, da si 

predstavljamo, kako bodo stvari zgledale oz. kako bodo potekale. Stvari si 

zamišljamo, vidimo z notranjim očesom.« 

Ugotoviti položaj in povezave med objekti v prostoru ter biti zmožen vizualizacije teh 

objektov z različnih zornih kotov in njihovih transformacij so izjemno pomembne 

sposobnosti, saj je prostorska predstavljivost nujna pri reševanju vsakodnevnih 

življenjskih situacij, kot so na primer vožnja, parkiranje avtomobila, urejanje vrta, 

fotografiranje (Erkoҫo idr. 2013). 

Pri orientaciji v različnih realnih prostorih je pomembna prostorska inteligentnost. Ta 

se nanaša na probleme, ki vključujejo prostorske zmožnosti (Hergan, 2019, 49).  

S prostorskimi predstavami se ne rodimo. Na zmožnost prostorske predstavljivosti 

vplivajo predvsem izkušnje, ki jih imamo z oblikami in prostorskimi odnosi. Prve 

izkušnje pridobimo kmalu po rojstvu z opazovanjem in manipuliranjem konkretnih 

predmetov v prostoru. Fizična dejanja ponotranjimo in posplošimo v koncepte ter 

odnose (Dickson, Brown in Gibson 1984, v Mešinovič, 2019, 66).  

Številni dokazi kažejo, da ustrezne dejavnosti in izkušnje pri pouku pomembno 

zboljšajo prostorsko zmožnost otrok (Ben-Chaim, Lappan in Houang, 1988; Van de 

Walle, Karp in Bay-Williams, 2013, v Mešinovič, 2019, 64). 

»Za šolske otroke je najtežje uskladiti poznavanje prostorske razporeditve, ki jo 

pridobijo z vrsto ločenih izkušenj, v en sam splošen in urejen okvir. Drugače 

povedano, otroci se lahko znajdejo v številnih predelih svoje soseščine ali kraja in 

bodo vedno našli tisto, kar iščejo. Pogosto pa ne bodo zmožni narisati zemljevida 

ali skice oz. z besedami opisati odnosa med več točkami. Medtem ko se 

razumevanje prostora pri otrocih razvija zelo hitro, imajo še vedno velike težave z 

izražanjem svojega razumevanja prek kake druge inteligentnosti (npr. jezikovne ali 

matematičnologične) ali simbolnega koda« (Gardner, 1995, v Hergan, 2013). 

Zmožnost prostorske predstavljivosti je Gardner (1995) poimenoval prostorska 

inteligentnost in je po njegovem ena izmed sedmih razmeroma samostojnih 

človeških intelektualnih sposobnosti. Za prostorsko inteligentnost so 

najpomembnejše zmožnosti pravilnega zaznavanja vidnega sveta, izvajanja 

pretvorb, postavljanja vidikov svojih vidnih doživetjih, celo v odsotnosti ustreznih 

telesnih dražljajev (Gardner, 1995, 208, v Mešinovič, 2019). Raziskave potrjujejo, 

da učni pristop, kjer je večja pozornost na razvijanju prostorskih, vizualnih in 

kinestetičnih zmožnostih učencev, pripomore k povezovanju med različnimi 

reprezentacijami osnovnih konceptov (Bryant, 2009; Sinclair, Mamolo in Whiteley, 

2011, v Mešinovič, 2019, 65). 

Z opazovanjem in aktivnim ravnanjem s predmeti v prostoru otrok zaznave pri 

aktivnostih ponotranji. S tem preoblikuje že usvojene prostorske predstave, kar mu 

postopoma omogoča manipuliranje zgolj z miselnimi predstavami o prostoru.  
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Po Piagetovih stopnjah razvoja prostorskih predstav se otrokov zaznavni prostor 

razvije v senzomotoričnem obdobju kognitivnega razvoja (Mešinovič, 2013, 67), na 

primer otrok se znajde v znanem okolju – stanovanju, ni pa še sposoben 

predstavljanja. Probleme rešuje na osnovi praktičnega poskušanja. Sposobnosti 

miselnih predstav pa se razvijejo na stopnji predoperativnega mišljenja, torej v 

obdobju predstave in predlogičnega mišljenja (od 2. do 7. leta). Oblike notranjega 

predstavljanja se kažejo v posnemanju, simbolični igri, domišljiji in jeziku. Otrok ni 

sposoben miselnega obrata zunanje akcije, kar imenujemo ireverzibilnost mišljenja 

(v zavesti ne more obdržati spremembe dveh dimenzij hkrati). V mišljenju je 

pretežno egocentričen, saj presoja z lastnega stališča, ne more se postaviti v 

gledišče druge osebe (težko določi desno roko nasproti stoječe osebe), pojasnjuje 

Marentič Požarnik (2019). Te predstave so statične in otrok nanje v svojih mislih ne 

more delovati, uporablja pa objekte in oziroma prostorska znamenja za referenčne 

točke – desno čez most –, ki mu služijo za orientacijo v prostoru (Single, 1998, v 

Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). V tem obdobju je zmožen prehoditi 

desetminutno pot iz šole in nazaj. Na stopnji konkretnih operacij ali konkretno 

logičnega mišljenja (med 7. in 12. letom) je zmožen miselne operacije 

reverzibilnosti, da v mislih obrne eno dejavnost. Vendar je mišljenje vezano na 

konkretne predmete in pojave, ki jih zaznava ali o katerih si je pridobil žive predstave 

na osnovi prejšnjih izkušenj (Maretič Požarnik, 2013). V tem obdobju so otroci precej 

bolj sposobni logičnega mišljenja in zaznavanja ravnanja s predmeti v prostoru. V 

mislih lahko obrnejo neko dejavnost, ki so jo predhodno izvedli (reverzibilnost), ter 

se postopoma lahko vživijo v glediščno točko drugih oseb v prostoru. Vedno bolj se 

veča sposobnost razmišljanja o prostorsko odsotnih predmetih, ki temeljijo na živih 

predstavah iz preteklih izkušenj (Mešinovič, 2019, 67). Usmerjeno učenje in vaje 

merjenja pripomorejo k boljšemu razvoju prostorskih predstav. Bistvenega pomena 

pa je gibanje po prostoru, ki izboljšuje prostorsko orientacijo. Otrok, ki hodi v šolo 

peš, se bolje seznani z okolico in jo bolj opazuje, bolje razvija predstave o njej. Z 

izkušnjami pridobljena sposobnost in ocena prostorske razdalje je temelj prenosa 

smeri tudi na ploskve, list papirja (Kremžar in Petelin, 2004, 101). V tej fazi razvoja 

pridejo učenci do stopnje alocentrične orientacije. To je orientacija s pomočjo 

zemljevida, ki je vezana na celotno razumevanje prostora in abstraktno mišljenje 

(Sigeler, 1998, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Šele na stopnji formalnih 

operacij abstraktno logičnega mišljenja, ki se začne razvijati po 12. letu, otroci lahko 

sledijo razlagi tudi nevidnih predmetov in o prostoru razmišljajo na abstraktnejši 

način (Mešinovič, 2019, 67). Razvije se zmožnost hipotetičnega mišljenja in 

sklepanja. Najprej se ta zmožnost razvije na naravoslovnem področju, nato na 

družboslovnem. Nekateri ljudje nikoli ne dosežejo stopnje formalnologičnega 

mišljenja ali pa jo dosežejo razmeroma pozno (Maretič Požarnik, 2013).  

Prostorske predstave nam pomagajo pri orientaciji v prostoru in na zemljevidu ter 

pri ponazoritvi resničnega sveta z dvo- ali s tridimenzionalnimi predstavitvami. 

Izkoriščamo jih pri reševanju problemov v vseh znanostih ipd. Prostorske predstave 

vključujejo orientacijo (določanje lege, kje si in kako se premikati po prostoru, kar 

vključuje razumevanje odnosov med predmeti v prostoru glede na svoj položaj) in 
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vizualizacijo prostora (mentalni proces, ki nam omogoča tvorjenje mentalnih podob 

objektov in v mislih njihovo premikanje, rotiranje v dvo- ali tridimenzionalnem 

prostoru) (Mešinovič, 2019, 66). 

Chao (2004, 7–8, v Hergan, 2013, 50) opredeljuje sedem elementov za ugotavljanje 

prostorskih zmožnosti tako pri odraslih kot otrocih: 

• smisel za smer; 

• nagnjenost k slikovnemu mišljenju; 

• nagnjenost k besednemu mišljenju; 

• težnja k usvajanju zemljevidnega (preglednega) znanja; 

• branje in uporaba zemljevida; 

• splošne prostorske zmožnosti, kot so presoja razdalje, iskanje poti; 

• prostorska zavest in bojazen. 

 

Newcombe in Learmonth (2005) opisujeta razvoj prostorske kompetence otrok od 

rojstva do 12. leta. Ugotavljata, da so na tem področju razvoja dvanajstletniki 

podobno »zreli« kot odrasli (uporabljajo enake vzorce razmišljanja in pojmovanja 

kot odrasli). V starosti od 2. do 4. leta se pri otrocih začne kazati poglobljeno 

reprezentacijsko védenje o modelih in zemljevidih, postopoma se razširjajo obseg 

okoliščin, v katerih lahko prepoznajo in uporabijo simbolne odnose pri spoznavanju 

okolja. Med 3. in 4. letom so uspešni pri miselni rotaciji predmetov v preprostih 

situacijah (npr. lahko si predstavljajo, kako se medvedek vrti okrog svoje osi), lahko 

pa prevzamejo tudi perspektivo drugih opazovalcev, kadar se jim ni treba soočati z 

nasprotujočimi se referenčnimi okviri. Okoli 7. leta se nalog o spoznavanju prostora 

že lotevajo na podoben način kot odrasli. Do 9. leta razumejo pomen različnih 

kartografskih simbolov in perspektiv. Sposobnost uporabe zemljevidov izboljšuje 

njihovo prostorsko razmišljanje. Okrepijo tudi spretnost prostorskega komuniciranja, 

saj so zmožni boljše predstave, kaj morajo poslušalci vedeti (Hergan, 2013, 51). 

Prostorske zmožnosti (sposobnosti) vključujejo miselno rotacijo (zmožnost miselno 

obračati prostorske informacije), orientacijo, strah pred prostorskoorientacijskimi 

nalogami idr. Nekatere komponente prostorskih sposobnosti se spreminjajo s 

staranjem, npr. sposobnost miselne rotacije pri odraslih s starostjo upada, 

sposobnost orientacije v realnih prostorih pa se s starostjo izboljšuje vse življenje 

(Lawton, 1996, v Hergan, 2013, 53). 

Prostorska predstava se občutno razlikuje glede na to, ali prostor zaznavamo 

/dojemamo z alocentričnega ali egocentričneg vidika. Prostorske informacije, ki jih 

dobimo z alocentričnega vidika (na alocentrični način), se nanašajo na prostor okrog 

(zunaj) opazovalca; informacije, dobljene z egocentričnega pristopa, se nanašajo 

na osebo, ki prostor dojema z definirano orientacijsko osjo. Natančneje, alocentrični 

način pozicionira točke v prostoru na podoben način kot v koordinatnem sistemu 

(kartezijanski ali polarni). Egocentrični način uporablja poseben polarni koordinatni 

sistem, katerega osnova/izhodišče je ego (subjekt, ki dojema), referenčna os pa je 
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os orientacije subjekta, ki razbere pozicijo točke glede na oddaljenost in kot, ki ga 

tvori s subjektom/človekom (Di Tore, 2015). 

Pri orientacijskem teku niso vpleteni samo kognitivni (miselni) procesi, povezani s 

prostorsko predstavo, navigacijo, premikanjem v/po prostoru, ampak tudi 

kombinacija nalog (celo podnalog) branja zemljevida, določanja strani neba in lege 

(Di Tore, 2015). 

5 Miselne prostorske predstave 
Po Mešinovič (2019) Piaget in Inhelder že leta 1967 govorita o zaznavnem prostoru 

kot o znanju o predmetih v prostoru, ki ga dobimo z neposrednim stikom z njimi, in 

o prostoru miselnih predstav, kjer gre za priklic predmetov v njihovi odsotnosti. 

Miselne (kognitivne) zemljevide kot notranje prostorske predstave (reprezentacije) 

raziskovalci obravnavajo kot orodje za iskanje poti. V različnih raziskavah 

ugotavljajo, da se kognitivni zemljevidi pogosto ne skladajo z realnim okoljem. 

Medtem ko ljudje sprejemajo, kodirajo, prirejajo, shranjujejo in reprezentirajo 

(predstavljajo, prikazujejo) prostorske informacije, se v njihovih kognitivnih 

zemljevidih pojavljajo nepopolne, izkrivljene ali pomanjkljive predstave in 

nepovezani delci. Raubal in Egenhofer (1998, 897, v Hergan, 2013) se strinjata s 

predhodnimi raziskovalci o tem, da ljudje izoblikujemo in razvijamo svoje kognitivne 

zemljevide na podlagi beleženja informacij preko zaznavanja, naravnega jezika in 

sklepanja. 

 

Več raziskovalcev prostorskega mišljenja, med drugimi Downs, Liben in Kastens, je 

sprejelo Piagetov okvir za organizacijo in razvoj prostorskih konceptov. Downs, 

Liben in Daggs (1988, 684, v Mohan, A., in Mohan, B., 2013) pravijo, da je »prednost 

Piagetove teorije za geografsko izobraževanje v njegovem poudarku na treh sklopih 

idej – reprezentaciji, prostoru in logiki, ki so osrednjega pomena za razumevanje in 

izdelavo zemljevidov«. Ta izjava, poimenovana Learning to Think Spatially, čeprav 

je bila napisana desetletja pred poročilom National Research Council (v 

nadaljevanju NRC), je bila izhodišče, po katerem je odbor NRC organiziral svoje 

zamisli o prostorskem mišljenju (Mohan, A., in Mohan, B., 2013, 7). 

Prostorsko mišljenje vključuje poznavanje in razumevanje prostorskih konceptov in 

odnosov ter na kakšen način koncepte in odnose predstavljamo ter kako 

razmišljamo s prostorskimi informacijami. Proces prostorskega mišljenja temelji na 

konstruktivnem združevanju treh elementov: koncepta prostora, orodja 

reprezentacije in procesov sklepanja. Z zaznavo prostora in njegovega 

razumevanja lahko njegove lastnosti uporabimo za strukturiranje problemov, iskanje 

odgovorov in izražanje rešitev (NRC, 2006) 

Nekatere raziskave potrjujejo, da so v prostorskem mišljenju moški boljši od žensk, 

predvsem se to kaže pri nalogah mentalne rotacije (npr. sposobnost metalne 

rotacije tridimenzionalnega objekta povprečnega ameriškega moškega je za 50 % 

boljša od metalne rotacije povprečnih ameriških žensk) (Linn in Peterson, 1985; 

Voyer, Voyer in Bryden, 1995, kot poročajo v Newcombe, 2007, 1, v Mohan, A., in 
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Mohan, B., 2013). Vendar so razlike med spoloma pri nalogah prostorskega 

mišljenja glede na izsledke raziskav, ki jih je pregledal odbor National Research 

Council, zanemarljive. 

Pri nalogah iskanja poti ženske na splošno poročajo o višji stopnji tesnobe in manj 

zaupanja v svoj občutek za smer v primerjavi z moškimi, ki poročajo o višji stopnji 

samozaupanja (Montello idr., 1999, v Mohan, A., in Mohan, B., 2013,10). 

Hegarty, Montello, Richardson, Ishikawa in Lovelace (2006, v Mohan, A., in Mohan, 

B., 2013) so preučevali odziv možganov med nalogami prostorskega mišljenja. 

Nevrološke raziskave so pokazale, da je med sposobnostjo opravljana namiznih 

nalog le malo povezav (npr. z uporabo istih delov možganov) s sposobnostjo 

opravljanja nalog navigacije v resničnem življenju. In da ljudje različno opravljajo 

prostorske naloge, v odvisnosti od tega, ali se učijo iz neposrednih izkušenj ali iz 

vizualnih medijev oz. namiznih opravil.  

 

6 Zemljevidi kot vir informacij 
Zemljevid ne more služiti kot nadomestilo okolja niti njegove miselne 

predstavljivosti, lahko pa v nekaterih primerih izboljša naše kognitivne sposobnosti. 

Zemljevidi lahko zagotavljajo informacije o okoljih (Scaife in Rogers, 1996, v Freksa, 

1999, v Hergan, 2013): 

• katerih del nismo in ki jih še nikoli nismo videli, 

• ki smo jih sicer že videli, a se podrobnosti o njih ne spomnimo več, 

• katerih del smo, vendar je nad njimi težko ali nemogoče imeti pregled. 

Zagotavljajo nam globalen pogled na okolje, ki nam omogoča uporabo nekaterih 

mehanizmov prostorskega mišljenja. S tem lahko zemljevidi izboljšajo našo miselno 

reprezentacijo okolja, naša miselna reprezentacija pa lahko skupaj z zunanjo 

reprezentacijo oz. zemljevidom razširi obseg problemov, ki jih znamo rešiti (Hergan, 

2013).  

 

Orientacija s papirnatim zemljevidom, ki je orientiran v smeri sever–jug, zahteva 

drugačno vrsto možganske aktivnosti kot slike, ki so posnete iz egocentričnega 

pogleda. Pri alocentričnem pogledu si oseba predstavlja lokacijo objekta glede na 

druge objekte v prostoru in ne glede na svojo lokacijo, medtem ko si pri 

egocentričnem pogledu oseba predstavlja lokacijo glede na lokacijo svojega telesa 

(Ekstrom, Arnold in Iaria, 2014, v Dragan, 2019). 

 

Herman idr. (2003, v Hergan, 2013) so z raziskavami ravnanja odraslih ugotovili, da 

se uporabniki egocentričnih zemljevidov v prostoru gibljejo hitreje in brez napak v 

primerjavi z uporabniki zemljevidov, ki so orientirani v smeri sever–jug (slednji so 

pokazali napake pri orientaciji zaradi težav z rotacijo). 

 

Di Tore (2015) predstavlja teoretično utemeljitveno študijo o tem, kako so kognitivni 

(miselni) procesi pri specifičnih orientacijskih aktivnostih (branje zemljevida, izbira 

poti, prostorsko mišljenje) isti procesi, ki sodelujejo tudi v medosebnih odnosih (ang. 
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intersubjective relationship). Pravzaprav so veščine, ki jih potrebujemo za branje 

zemljevidov in razvoj strategij za prostorsko orientacijo, hkrati tudi veščine, ki nam 

omogočajo različen pogled na svet; torej z različnih vidikov/gledišč, proč od 

egocentrične perspektive, zato bi jih bilo vredno uvrstiti v vse izobraževalne 

programe, kjer se poučuje orientacija. 

 

»Opustiti egocentrizem pomeni biti sposoben videti stvarnost z različnih zornih kotov 

in ne le s svojega« (Trisciuzzi in Zappaterra, 2011, v Di Tore, 2015). 

7 Zmožnosti prostorskega mišljenja z zemljevidom po 

starostnih obdobjih  
To poglavje je povzeto po National Research Council, ki je opredelil zmožnosti 

prostorskega mišljenja z zemljevidom po starostnih obdobjih in pripravil priporočila 

za njihov čim boljši razvoj (Mohan, A., Mohan, B., 2013): 

 

Razvijanje prostorskih konceptov v starostnem obdobju od 3 do 6 let: 

• Prepoznavanje in lokacija: Majhni otroci lahko začnejo s prepoznavanjem 

krajev, krajinskih značilnosti na zemljevidih in fotografijah iz zraka ter locirajo 

znana mesta na zemljevidih. Otroci te starosti uporabljajo tudi prostorska 

znamenja (v ang. landmarks) ali referenčne točke, da lažje prepoznajo, kje 

so kraji ali objekti na zemljevidu. 

• Velikost: Otroci lahko po naravi razumejo velikost objektov (večji, manjši), 

lahko pa zamenjajo obseg objekta s številom objektov.  

• Relativna razdalja in smer: Otroci te starosti lahko razumejo relativno 

razdaljo, npr. blizu, daleč, zraven in na zemljevidu, lahko začnejo uporabljati 

relativno smer, kot so navigacijski labirinti, ne znajo pa se še orientirati po 

zemljevidu in se zlahka zmedejo, če ta ni usmerjen oz. poravnan z resničnim 

svetom.  

• Simboli: Za to starost bi morali biti objekti na zemljevidu predstavljeni s 

simboli – otrokom prepoznavnimi ikonami, ker abstraktne, nepovezane 

simbole še ne razumejo dobro. 

Otroci v prvih letih osnovne šole se učijo s čutnimi izkušnjami in najbolje se izkažejo 

pri taktilnih, praktičnih aktivnostih in dejavnosti kartiranja. Otrokom je treba dati 

možnost, da vadijo z zemljevidi v znanih krajih (učilnice, domovi, šole, soseske) in 

da izdelujejo zemljevide, resnične in namišljene. Zemljevidi naj bodo tudi večjih 

velikosti, da bi jih otroci lahko raziskovali s celimi telesi. Naj bodo slikovni in po 

možnosti tudi panoramski, da otroci lahko predstavljajo svoje poglede na svet. 

 

Razvijanje prostorskih konceptov v starostnem obdobju od 7 do 9 let: 

• Opredelitev in lokacija: Otroci te starosti so veliko natančnejši pri iskanju 

krajev in krajinskih značilnosti na zemljevidu, vendar se vseeno bolje 

znajdejo v znanem okolju kot tujem. Pogosto imajo še težave pri orientiranju 

zemljevidov, nezanesljivo uporabljajo prostorska znamenja za preverjanje 

lokacije. 
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• Razdalja in smer: Ta starost je prehodno obdobje med topološkimi koncepti 

razdalje do merskih razdalj. Do konca 4. razreda bodo nekateri otroci zlahka 

uporabili merske razdalje, a mnogi bodo še vedno potrebovali vodstvo. Otroci 

še vedno uporabljajo prostorska znamenja (pred mostom levo) in relativno 

smer (gor po cesti), nekateri pa se učijo kardinalnih smeri. 

• Simboli: Otroci te starosti prehajajo z ikoničnih simbolov v resničnem svetu 

na abstraktne simbole; vendar še vedno delajo napake in potrebujejo 

razlago, kaj simboli pomenijo. 

• Referenčni okviri: Otroke se uvaja v mrežne sisteme (koordinatni sistem) za 

uvajanje učenja absolutne lokacije. To ustreza istim konceptom, kot so jih 

deležni pri pouku matematike. 

Pri tej starosti otroci začnejo raziskovati širši svet, ki presega znano, in začnejo 

uporabljati ptičjo perspektivo ogledov zemljevidov, vendar je še vedno potrebna 

kombinacija slikovnih in panoramskih pogledov. Dejavnosti naj bodo aktivne in 

praktične, kar otrokom omogoča manipulacijo z zemljevidi. To je najprimernejša 

starost za uvajanje zapletenejših prostorskih konceptov. Pri tem morajo učitelji 

ponuditi veliko podpore, saj se večji del teh konceptov pri tej starosti ne razvije 

naravno. Učencem je treba dati priložnost za izdelavo lastnih zemljevidov, uporabo 

zemljevidov in modelov, ki omogočajo aktivno raziskovanje (npr. 3D-topo zemljevidi, 

krajinski modeli). 

 

Razvijanje prostorskih konceptov pri starosti 10 let in več: 

• Opredelitev in lokacija, razdalja in smer: Otroci te starosti še ne zmorejo 

spontane uporabe merila, merske razdalje, kardinalne smeri itd. pri določanju 

lokacije, zato je pred izvajanjem nalog nujno otroke pripraviti k uporabi vseh 

razpoložljivih virov za določanje lokacije in jih spodbujati k 

samopojasnjevanju odločitev, k boljšemu razmišljanju o prostorskih 

znamenjih, razdaljah in smereh. 

• Simboli: Pri tej starosti učenci že uporabljajo abstraktne simbole in razumejo, 

da abstraktni simboli niso nujno videti kot realni objekti. 

• Prekrivanje in zapleteni prostorski koncepti: Približno polovica vseh učencev 

v 6. razredu mimogrede razume pojem prekrivanja (plasti na karti; objekt je 

narisan čez platnico) brez formalnih navodil. Če učenci obvladajo osnovne 

prostorske koncepte lokacije, razdalje, smeri, meja, regij itn., se lahko lotijo 

zapletenejših prostorskih konceptov, kot so porazdelitev, vzorci, prekrivanja 

in projekcije. 

Kartiranje pri tej starosti lahko vključuje različne projekcije in kote gledanja, otroci 

pa naj uporabijo izmerjene razdalje, kardinalne smeri in abstraktne simbole s 

podporo. Učenci pri tej starosti naj bi uporabljali več formatov zemljevidov 

(referenčni zemljevidi, tematski zemljevidi, digitalni zemljevidi) v različnih merilih. 

V tem času je primerno uvajanje zapletenejših prostorskih konceptov, kot sta 

projekcija in prekrivanje. 
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III EMPIRIČNI DEL 

8 Opredelitev raziskovalnega problema 
V Sloveniji še ni bilo narejene raziskave o miselnih prostorskih predstavah 

četrtošolcev ob uporabi orientacijskega zemljevida znane šolske okolice. 

9 Cilj raziskave 
Cilj raziskave je ugotoviti, kakšne miselne prostorske predstave imajo četrtošolci ob 

uporabi zemljevida njim znane šolske okolice in kako se z njim miselno orientirajo. 

9.1 Raziskovalna vprašanja: 

RV1. Kako uspešno učenci prepoznajo fotografirani objekt na šolskem igrišču in v 

kolikšni meri si pri tem pomagajo z zemljevidom (branjem legende)? 

RV2. Kolikšen delež učencev zna pravilno uporabiti oznako za smeri neba na 

zemljevidu? 

RV3. Kolikšen delež učencev zna uporabiti grafično merilo in pravilno določiti 

razdaljo med točkama na zemljevidu? 

RV4. Kako uspešni so učenci pri prepoznavanju ustrezne talne podlage in ozadja 

fotografiranega objekta ob uporabi zemljevida? 

RV5. Kolikšen delež učencev si zna ob zemljevidu predstavljati, proti katerim 

smerem neba so usmerjene fotografije določenega objekta? 

RV6. Kako uspešni so učenci pri prepoznavanju objektov na fotografijah, ki so 

posnete z označene točke na zemljevidu? 

RV7. Kako natančno učenci opazujejo postavitev orientacijske zastavice na 

izbranem objektu? 

RV8. Kako uspešno učenci določijo/vrišejo v zemljevid položaj fotografa, ki je z 

določene točke posnel štiri fotografije v različnih smereh? 

RV9. Kako uspešno znajo učenci uporabiti podatke z zemljevida na ortofoto 

posnetku istega območja? 

RV10. Katere strategije učenci najpogosteje izberejo pri reševanju posameznih 

nalog, ki zahtevajo miselne prostorske predstave?  

RV11. Kako močno so učenci prepričani o pravilnosti svojih odgovorov? 

10 Metoda in raziskovalni pristop 
Uporabili smo kavzalno neeksperimentalno metodo in raziskovalni pristop za 

kvantitativno raziskavo. 

 

10.1 Vzorec 

Vzorec je bil neslučajnostni, priložnostni. Naloge so zastavljene ob zemljevidu 

orientacijskega teka po šolski okolici OŠ Davorina Jenka na Gorenjskem. V vzorec 

sta bila vključena dva oddelka četrtošolcev te osnovne šole, skupaj 46 učencev, 

katerih povprečna starost je 10 let, in učiteljici obeh razredov. 
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10.2 Postopek zbiranja podatkov 

Učenci so reševali devet nalog v spletnem kvizu 1KA Arnes preko računalnikov v 

šolski računalniški učilnici. Devet nalog vključuje vprašanja zaprtega tipa. Pri vsaki 

od teh nalog nas je zanimalo, katero strategijo so učenci izbrali pri reševanju in kako 

močno so bili prepričani o pravilnosti svojih odgovorov (samoevalvacija). 

Za naloge smo izdelali zemljevid/načrt po prilagojenem standardu ISSOM za šolski 

orientacijski tek (Slika 4). Fotografirali smo tudi objekte v okolici šole in fotografije 

vključili v vprašalnik.  

Vse spremenljivke so atributivne, od teh jih je večina nominalnih, le samoevalvacija 

učenca je ordinalna. 

10.3 Postopek obdelave podatkov 

Analiza podatkov bo narejena znotraj spletne platforme 1KA, podatke smo izvozili v 

Excel in SPSS.  

11 Rezultati in interpretacija rezultatov 
V tem poglavju so predstavljena predvidevanja učiteljic o reševanju učencev in 

mnenja učencev o težavnosti nalog ter zemljevid okolice šole. V podpoglavjih so 

nato predstavljene naloge in rezultati vprašanj spletnega kviza 1KA Arnes. Odgovori 

na posamezna vprašanja so podani s tabelaričnim prikazom. Določena vprašanja 

imajo rezultate predstavljene tudi z ustreznimi statističnimi testi. Posameznim 

predstavljenim podatkom sledijo odgovori na raziskovalna vprašanja in kratka 

interpretacija. 

V nalogah so zemljevid/načrt in ortofoto posnetek istega območja ter fotografije 

šolskega igrišča. Učenci so morali pri reševanju 1., 4., 5., 6., 7. in 8. naloge 

preklapljati med egocentričnim in alocentričnim pogledom, pri 2. in 9. nalogi pa je bil 

prisoten samo alocentrični pogled. 

11.1 Predvidevanje učiteljic in mnenje učencev o nalogah 

Učiteljici v raziskavo vključenih oddelkov sta si predhodno ogledali naloge za 

učence in podali svoja predvidevanja, koliko učencev bo uspešnih pri posamezni 

nalogi Podatki so zbrani v tabeli (Tabela 1). 

Tabela 1: Predvidevanja učiteljic o uspešnosti reševanja nalog učencev in rezultati reševanja 

  Naloga 1. 2. 3. 4. 6. 7. 

Predvidevanje  

učiteljic 

Število učencev v 4. a 12 19 17 23 23 24 

Število učencev v 4. b 9 8 11 13 10 8 

Skupaj učencev 21 27 28 36 33 32 

% učencev, ki naj bi 

pravilno rešili nalogo 
45,7  58,7  60,9  78,3  71,7  69,6  

Razlika med dejanskimi in predvidenimi 

rezultati v % 
–4,4  21,7  –17,4  15,2  –32,6  –19,6  

Rezultati  

testiranja 

Pravilno rešene naloge  

v % 

19 37 20 43 18 23 

41,3  80,4  43,5  93,5  39,1  50,0  
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Najbolj natančno je bilo predvidevanje pri prvi nalogi, kjer so učenci rešili nalogo za 

4,4 % slabše od predvidevanja. Učiteljici sta predvidevali, da bo 21 (45,7 %) 

učencev uspešno rešilo nalogo, dejansko je bilo uspešnih 19 (41,3 %) učencev. 

Učiteljici nista pričakovali tako dobrega rezultata pri 2. in 4. nalogi. Pri 2. nalogi sta 

predvidevali, da jo bo uspešno rešilo 27 (58,7 %) učencev, pri testiranju so bili bolj 

uspešni za 21,7 %, saj je nalogo uspešno rešilo 37 (80,4 %) učencev. In pri 4. nalogi 

sta predvidevali, da bo nalogo uspešno rešilo 36 (78,3 %) učencev, pa jo je uspešno 

rešilo 43 (93,5 %) učencev in so bili uspešnejši od njunih predvidevanj za 15,2 %. 

Največja razlika med predvidevanji učiteljic in rezultati učencev je bila pri 6. nalogi, 

kjer so učenci rešili nalogo za 32,6 % slabše od predvidevanja. Učiteljici sta 

predvidevali, da bo nalogo uspešno rešilo 33 (71,7 %) učencev, pri testiranju pa jo 

je uspešno rešilo 18 (39,1 %) učencev. V povprečju vseh nalog so učenci reševali 

za 6,2 % slabše od predvidevanj učiteljic. 

Po reševanju nalog sta učiteljici vprašali učence, katera naloga se jim je zdela 

najtežja. Učenci so svoje mnenje izrazili z dvigom rok. Mnenje učencev o težavnosti 

nalog je zbrano v tabeli (Tabela 2). 

Tabela 2: Mnenje učencev o težavnosti nalog po reševanju 

Naloga 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

4. a     težka za 

14 

učencev 

        srednje težka za 

 8 učencev 

  

4. b         težka za 

14 

učencev 

težka za 

 3 

učence 

  težka za 

2 učenca 

  

 

Za večino (14) učencev 4. a razreda je bila težka 3. naloga in srednje težka (8 

učencev) 8. naloga, druge naloge so ocenili kot lahke. Učencem 4. b razreda so bile 

težke 5., 6. in 8. naloga, druge so jim bile lahke. Glede na to, da so učenci 

odgovarjali z dvigom rok, je mogoče, da so odgovarjali pristransko (po zgledu oz. 

čredno). Ob analizi rezultatov smo opazili, da so se učenci obeh razredov največ 

časa zadržali pri reševanju 5. in 8. naloge. 

 

11.2 Zemljevid okolice šole 

Vse naloge v vprašalniku za učence so vezane na zemljevid šolske okolice. 

Zemljevid smo izdelali s programom OCAD po prilagojenem standardu ISSOM za 

šolski orientacijski tek. Na zemljevidu je narisana proga s šestimi točkami 

(oštevilčeni krogci). Orientacijska zastavica je na terenu postavljena v središču 

krogca. Trikotnik označuje začetek proge, dvojni krogec pa konec proge. 
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Slika 4: Zemljevid šolske okolice 

11.3 Prepoznavanje objekta na šolskem igrišču ob zemljevidu 

Pri prvi nalogi smo učencem predstavili tri fotografije, ki so bile posnete z istega 

mesta, tj. smeri prihoda na točko.  

Na prvi fotografiji (Slika 5) je prikazan samostojen objekt – igralo, ki ga učenci dobro 

poznajo. Na zemljevidu (Slika 4) je vrisan s točkovnim simbolom za poseben objekt, 

ki združuje dvoje elementov, in sicer križec, ki pomeni igrala, in krožec, ki pomeni 

klop za sedenje. 

Na drugi fotografiji (Slika 6) je prikazan koš kot točkovni objekt, a ker je premajhen, 

na zemljevidu ni vrisan, in v ozadju nizka zunanja ograja igrišča kot linijski objekt. 

Na tretji fotografiji (Slika 7) je prikazana visoka mrežna ograja ob košarkarskem 

igrišču kot začetek linijskega objekta. 
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Učencem je bilo postavljeno vprašanje, katera od fotografij predstavlja točko. 

Od učencev smo pričakovali prepoznavanje fotografiranega objekta, ki je označen 

na zemljevidu šolskega igrišča kot točkovni objekt. Učenci naj bi prišli do pravega 

odgovora z branjem zemljevida in uporabo legende. 

Pravilen odgovor je prva fotografija (Slika 6). Na tortnem diagramu (Slika 8) je 

prikazana frekvenca posameznih odgovorov in sorazmerni delež v odstotkih. 

Pravilni odgovori so vedno zelene barve.  

 

 

Slika 8: Pravilnost prepoznavanja fotografiranega objekta na zemljevidu 

Razvidno je, da večina učencev (54,3 %) ni izbrala pravilne fotografije (smetnjak), 

devetnajst (41,3 %) učencev je izbralo pravilno fotografijo (igrala). Dva (4,3 %) 

učenca sta izbrala fotografijo s točko na visoki mrežni ograji. 

 

Tabela 3 predstavlja, katero strategijo so učenci izbrali pri prepoznavanju objekta 

na šolskem igrišču. Pri tem je treba opozoriti – in to velja tudi za vse nadaljnje tabele, 

da so izmed danih odgovorov (od uporabe zemljevida do uporabe več strategij, gl. 

Smetnjak: 
f=25; 
54,3%

Igrala 
(pravilen 
odgovor): 

f=19;
41,3%

Ograja: f=2;
4,3%

Slika 7: Visoka ograja Slika 6: Smetnjak Slika 5: Igrala 
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prvi stolpec Tabele 3) učenci lahko hkrati izbrali več možnosti. Pri analizi smo 

njihove izbire ločili glede na to, (a) ali so nalogo rešili pravilno (stolpec »pravilni 

odgovori«), in to, (b) ali naloge niso rešili pravilno (stolpec »nepravilni odgovori«). 

Tako je bila npr. pri pravilnem prepoznavanju objekta (kot smo videli zgoraj,  je bilo 

takih prepoznav skupaj 19) 17-krat izbrana strategija uporaba zemljevida (kar je 

89,5 % strateških izbir znotraj pravilnih odgovorov), 6-krat strategija po spominu itd., 

oz. na drugi strani: pri neuspešni prepoznavi objekta (takih je bilo skupaj 27) je bila 

18-krat izbrana uporaba zemljevida (kar predstavlja 66,7 % strateških izbir znotraj 

nepravilnih odgovorov), 6-krat je bila izbrana strategija po spominu itd. 

Tabela 3: Strategije, ki so jih uporabljali učenci pri prepoznavanju objekta na šolskem igrišču 

  Pravilni odgovori Nepravilni odgovori Skupaj učenci 

  f 

 % od 19  

učencev f 

 % od  27 

učencev f  % 

Z uporabo zemljevida 17 89,5  18 66,7  35 76,1  

Po spominu 6 31,6  6 22,2  12 26,1  

Z ugibanjem 0 0,0  1 3,7  1 2,2  

Z opazovanjem 6 31,6  12 44,4  18 39,1  

Ne vem 1 5,3  0 0,0  1 2,2  

Z uporabo več strategij 9 47,4  7 25,9  16 34,8  

Skupaj učencev     46 100,0  

 

Tri četrtine (76,1 %) učencev in 89,5 % tistih, ki so odgovorili pravilno, si je pri 

odgovarjanju na vprašanje pomagalo z uporabo zemljevida. Osemnajst (39,1 %) 

učencev si je pri odgovarjanju pomagalo z opazovanjem, vendar dvanajst učencev 

ni izbralo pravilne fotografije (to je 44,4 % nepravilnih odgovorov) in le šest učencev 

pravilno. Z uporabo več strategij si je pomagalo šestnajst (34,8 %) učencev. Devet 

učencev, ki so pri odgovarjanju uporabljali več strategij, je odgovorilo pravilno, kar 

predstavlja 47,4 % pravilnih odgovorov.  

Zanimalo nas je, kako močno so bili učenci prepričani o pravilnosti svojega 

odgovora. Slika 9 prikazuje frekvence odgovorov (samoocen) pri samooceni 

učencev pri 1. nalogi. Nad stolpiči so izračunani sorazmerni deleži pravilnih oziroma 

nepravilnih odgovorov.  
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Slika 9: Samoocena odgovora 1. naloge 

 

Največ, kar enaindvajset (45,7 %) učencev je menilo, da so verjetno odgovorili prav, 

od tega enajst učencev, ki niso izbrali pravilne fotografije, in deset učencev, ki so jo. 

Presenetljiv je podatek, da je bila tretjina (33,3 %) učencev, ki niso pravilno 

odgovorili, prepričana, da so odgovorili pravilno. Če tem učencem prištejemo še 

40,7 % učencev, ki so odgovorili nepravilno, a so menili, da so verjetno odgovorili 

prav, dobimo skoraj tri četrtine (74,0 %) učencev, ki so odgovorili nepravilno, pa se 

tega niso zavedali. Le eden od učencev, ki je nepravilno odgovoril, je menil, da je 

morda odgovoril narobe. 

 

RV1. Kako uspešno učenci prepoznajo fotografirani objekt na šolskem 

igrišču in v kolikšni meri si pri tem pomagajo z zemljevidom (branjem 

legende)? 

Uspešno je prepoznalo fotografirani objekt na šolskem igrišču (pravilen odgovor) 

devetnajst učencev (41,3 %), kar je malenkost slabše od predvidevanja učiteljic, ki 

sta menili, da bo pravilno odgovorilo 45,7 % (21) učencev. Razlika med 

predvidevanjem učiteljic in rezultati je 4,4 %. 

Od učencev, ki so izbrali pravilen odgovor, jih je sedemnajst (89,5 %) uporabilo 

strategijo branja zemljevida, devet (47,4 %) učencev je uporabilo več strategij. 

Večina, to je deset (52,6 %) učencev, ki so pravilno odgovorili, se je ocenila s 4 – 

verjetno sem odgovoril prav. 

Učencem se je zdela ta naloga lahka, zato je presenetljivo, da jih je sedemindvajset 

(58,7 %) izbralo napačen odgovor, čeprav so tudi ti večinsko (66,7 %) uporabili 

strategijo branja zemljevida (18 učencev), dvanajst (44,4 %) učencev je uporabilo 

opazovanje in sedem (25,9 %) učencev si je pomagalo še z drugimi strategijami. 

Zanimivo je, da se je enajst učencev (40,7 %) ocenilo s 4 – verjetno sem odgovoril 

prav in kar devet (33,3 %) učencev je bilo prepričanih, da so odgovorili prav. Skupaj 

je skoraj tri četrtine (74,0 %) učencev, ki niso izbralo pravilnega odgovora in se tega 

niso zavedali. 
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0,0%
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Presenetljivo je, da je kar osemnajst od vseh učencev (39,1 %) uporabilo strategijo 

opazovanja fotografij in od teh 2/3 učencev izbralo napačen odgovor. Iz tega 

podatka lahko sklepamo, da učenci slabo opazujejo objekte in njihovo okolico na 

fotografijah, saj 54,3 % učencev ni opazilo, da točka na zemljevidu ni ob zunanji 

ograji igrišča (Slika 7). Učenci tudi niso ločili med točkovnim (igrala) in linijskim 

(ograja) objektom na zemljevidu.  

Številne nepravilne odgovore bi lahko pripisali slabi začetni zbranosti in 

vznemirjenosti (Marentič Požarnik, 2018), zaradi česar nekateri učenci niso 

uspešno opravili z zahtevami naloge, kot so: natančno branje zemljevida (tudi 

legende), zaznati točkovni objekt, ki stoji ločeno od linijskega, natančno opazovati 

objekte ter njihovo okolico na fotografijah. Vendar Cui in Su (2013) trdita, da po 

sistematičnem učenju sestavin zemljevida pri vadbi orientacijske teka posameznik 

obvladuje osnovne spretnosti prepoznavanja, razumevanja zemljevida/slik, to 

znanje pa lahko uporabi tudi v vsakdanjem življenju in ima daljnosežni pomen. 

 

11.4 Uporaba oznake za smeri neba 

Pri drugi nalogi je bil učencem podan zemljevid šolske okolice z vrisano progo (Slika 

4) in postavljeno vprašanje ter dani odgovori: Predstavljaj si, da si na točki 1 in 

greš proti točki 2. V kateri smeri neba se premikaš? 

a) Proti severu. 

b) Proti jugu. 

c) Proti vzhodu. 

d) Zahodu. 

e) Tega ni mogoče ugotoviti. 

Od učencev smo pričakovali, da si bodo v mislih predstavljali, v katero smer neba 

se po zemljevidu premikajo od točke 1 do točke 2. Pri tem morajo vedeti, da črka N 

označuje sever. Spremljali smo uporabo oznake za smeri neba. 

Pravilen odgovor je A) Proti severu.  

Na tortnem diagramu (Slika 10) so predstavljeni odgovori na vprašanje, v katero 

smer se premikaš, če greš iz točke 1 proti točki 2. 
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Slika 10: V kateri smeri neba se premikaš? 

 

Večina učencev, torej 37 (80,4 %), je izbrala pravilen odgovor proti severu. Med 

nepravilnimi odgovori so učenci izbrali vse preostale strani neba (8,7 % zahod, 6,5 

% vzhod, 4,3 % jug). Nihče od njih ni izbral odgovora, da tega ni mogoče ugotoviti. 

 

Tabela 4 prikazuje, katero strategijo so učenci uporabili pri nalogi določanja smeri 

neba.  

Tabela 4: Strategije, ki so jih učenci uporabjali pri uporabi oznake za strani neba 

 Pravilen odgovor 
Nepravilen 

odgovor 
Skupaj 

 f 
 % od 37 

učencev 
f 

 % od 9 

učencev 
f  % 

Z uporabo zemljevida 31 83,8  4 44,4  35 76,1  

Po spominu 9 24,3  5 55,6  14 30,4  

Z ugibanjem 1 2,7  0 0,0  1 2,2  

Z opazovanjem 3 8,1  3 33,3  6 13,0  

Ne vem 2 5,4  0 0,0  2 4,3  

Z uporabo več strategij 9 24,3  2 22,2  11 23,9  

Skupaj učencev     46 100,0  

 

Tri četrtine (76,1 %) učencev in 83,8 % tistih, ki so odgovorili pravilno, si je pri 

odgovarjanju na vprašanje pomagalo z zemljevidom. Štirinajst (30,4 %) učencev si 

je pri uporabi oznake za strani neba pomagalo s spominom, od teh je pravilno 

odgovorilo devet (24,3 %) učencev in pet (55,6 %) nepravilno. Z uporabo več 

strategij si je pomagalo enajst (23,9 %) učencev in kar devet od njih jih je odgovorilo 

pravilno. 

 

Zanimalo nas je, kako močno so prepričani o pravilnosti svojega odgovora; podatki 

so zbrani v grafu (Slika 11). 

Proti severu 
(pravilno): 

f=37; 
80,4%

Proti 
zahodu: f=4; 

8,7%

Proti vzhodu: 
f=3;
6,5%

Proti jugu: 
f=2; 4,3% Tega ni mogoče ugotoviti:

f=0; 
0,0%
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Slika 11: Samoocena naloge 2 

 

Od učencev, ki so pravilno odgovorili, je največ, tj. petnajst (40,5 %) učencev, bilo 

prepričanih, da so odgovorili prav. Enajst (29,7 %) učencev se je ocenilo s 4 – 

verjetno sem odgovoril prav in sedem (18,9 %) učencev se je ocenilo s 3 – ne vem, 

ali sem odgovoril prav ali narobe. Iz grafa je razvidno, da je bilo več učencev s 

pravilnim odgovorom prepričanih, da so odgovorili prav. Od učencev, ki niso pravilno 

odgovorili, se jih je šest (66,7 %) ocenilo s 3 in nihče z oceno 1 ali 2. 

 

RV2. Kolikšen delež učencev zna pravilno uporabiti oznako za smeri neba na 

zemljevidu? 

Večina učencev (37) je pravilno uporabila oznako za smer neba na zemljevidu 

(pravilno odgovorila), to je 80,4 %. Pravilnih odgovorov je več od predvidevanja 

učiteljic 58,7 % (28 učencev), razlika med predvidevanjem učiteljic in dejanskimi 

rezultati je 21,7 %. 

Pri tej nalogi učenci niso imeli težav z branjem zemljevida in miselno predstavo 

določevanja smeri na zemljevidu. Od učencev, ki so pravilno odgovorili, jih je 

enaintrideset (83,8 %) izbralo strategijo branja zemljevida in devet (24,3 %) po 

spominu, prav tako je devet učencev (24,3 %) izbralo več strategij. Učenci so bili 

prepričani o pravilnosti odgovora, saj se jih je petnajst (40,5 %) samoocenilo s 5 – 

prepričan sem, da sem odgovoril prav, in enajst (29,7 %) s 4 – verjetno sem 

odgovoril prav, le sedem učencev (18,9 %) pa z ne vem, ali sem odgovoril prav ali 

narobe. 

Samo devet (19,6 %) učencev je nepravilno odgovorilo in od teh je pet učencev 

izbralo strategijo po spominu in štirje (44,4 %) učenci strategijo branja zemljevida. 

Šest učencev, ki so nepravilno odgovorili (66,7 %), je dvomilo o pravilnosti 

odgovora, saj so se samoocenili s 3 – ne vem, ali sem odgovoril prav ali narobe. 

Presenetljivo je to, da se nihče od teh učencev ni samoocenil z 1 – prepričan sem, 

da sem odgovoril narobe, in 2 – morda sem odgovoril narobe, kar nakazuje na 

manjšo samokritičnost učencev. 
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Pri peti nalogi so bili učencem podani zemljevid šolske okolice z vrisano progo (Slika 
4) in fotografije košarkarskega koša, posnete z različnih strani neba ter z enake 
razdalje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fotografiji A je košarkarsko igrišče, drugi koš in hiše v ozadju. 

Na fotografiji B sta vidni tekaška steza in šolska stavba v ozadju. 

Na fotografiji C sta vidna tekaška steza in rokometno igrišče. 

Na fotografiji D so vidni tekaška steza, košarkarsko igrišče in hiši v ozadju. 

 

Postavljeno je bilo vprašanje ter dani odgovori: Na točki štiri je koš, ki je 

fotografiran z različnih strani neba.  

 Sever Jug Vzhod Zahod 
Na sliki A je smer proti     

Na sliki B je smer proti     

Na sliki C je smer proti     

Na sliki D je smer proti     

Tabela 5 predstavlja pravilne odgovore na vprašanje, proti katerim smerem neba so 

usmerjene fotografije košarkarskega koša, frekvence odgovorov za posamezno 

smer in izračunani sorazmerni deleži v odstotkih ter frekvence in odstotki pravilnih 

in nepravilnih odgovorov. Frekvenca in odstotek pravilnih odgovorov za posamezno 

sliko sta obarvana zeleno. 

Tabela 5: Proti katerim smerem neba so usmerjene fotografije istega objekta? 

    Odgovori 

 Vprašanje 

Pravilen 

odgovor   Sever Jug Vzhod Zahod Skupaj 

Pravilen 

odgovor 

Nepravilen 

odgovor 

Na sliki A je 

smer proti 
Zahod 

f 8 12 15 11 46 11 35 

% 17,4  26,1  32,6  23,9  100,0  23,9  76,1  

Na sliki B je 

smer proti 
Jug 

f 11 14 12 9 46 14 32 

% 23,9  30,4  26,1  19,6  100,0  30,4  69,6  

Na sliki C je 

smer proti 
Vzhod 

f 14 8 11 13 46 11 35 

% 30,4  17,4  23,9  28,3  100,0  23,9  76,1  

Na sliki D je 

smer proti 
Sever 

f 16 9 6 15 46 16 30 

% 34,8  19,6  13,0  32,6  100,0  34,8  65,2  

Slika 12: Koš slika A Slika 13: Koš slika B Slika 14: Koš slika C Slika 15: Koš slika D 
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Na sliki A je smer proti zahodu, pravilno je odgovorilo enajst (23,9 %) učencev. Med 

nepravilnimi odgovori so učenci navedli vse preostale strani neba (32,6 % vzhod, 

26,1 % jug in 17,4 % sever). Večina (30,4 %) učencev je izbrala pravilen odgovor, 

da je smer proti jugu na sliki B. Da je na sliki C smer proti zahodu, je pravilno 

odgovorilo enajst (23,9 %) učencev. Šestnajst (34,8 %) učencev je izbralo pravilen 

odgovor, da je slika D v smeri proti severu, to je bil tudi najštevilčnejši odgovor. 

Slika 1 predstavlja, katere strategijo so učenci izbrali pri določevanju, proti katerim 

smerem neba so usmerjene fotografije istega objekta.  

 

 

Slika 16: Strategije, ki so jih uporabili učenci pri določanju, proti katerim smerem neba so usmerjene 
fotografije istega objekta 

 

Učenci so si največkrat pomagali s spominom (39,1 %), da so prišli do odgovora, v 

katero smer neba so usmerjene fotografije. Druga najpogostejša strategija je bil 

zemljevid, uporabili so ga šestnajstkrat (34,8 %), sledila je strategija z opazovanjem 

(30,4 %), osem učencev je uporabljalo več strategij.  

 

Zanimalo nas je, kako močno so prepričani o pravilnosti svojega odgovora; podatki 

so zbrani v grafu (Slika 17).  
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Slika 17: Samoocena odgovora 5. naloge 

 

Največ, kar sedemnajst (37,0 %) učencev je menilo, da so verjetno odgovorili prav, 

šestnajst (34,8 %) učencev se je ocenilo s 3, osem (17,4 %) učencev je bilo 

prepričanih, da so odgovorili prav. Podatki iz grafa povedo, da je bilo 25 (54,4 %) 

učencev prepričanih o pravilnosti svojih odgovorov.  

 

RV5. Kolikšen delež učencev si zna ob zemljevidu predstavljati, proti katerim 

smerem neba so usmerjene fotografije istega objekta? 

Na sliki A je smer proti zahodu in enajst (23,9 %) učencev si zna ob zemljevidu 

pravilno predstavljati, proti kateri smeri neba je usmerjena fotografija z objektom 

(pravilen odgovor). Petnajst (32,4 %) učencev je odgovorilo vzhod; iz tega podatka 

bi lahko sklepali, da so zamenjali vzhod in zahod ali napačno razumeli navodilo. 

Vendar je dvanajst (26,1 %) učencev odgovorilo jug in osem (17,4 %) učencev 

sever, verjetno je to bolj pripisati še ne razviti prostorski predstavljivosti – miselni 

rotaciji, saj so pri nalogi 2 pokazali, da 80 % učencev zna pravilno uporabiti oznako 

za smeri neba na zemljevidu. 

Na sliki B je smer proti jugu in štirinajst (30,4 %) učencev si zna ob zemljevidu 

pravilno predstavljati, proti kateri smeri neba je usmerjena fotografija z objektom 

(pravilen odgovor). Dvanajst (26,1 %) učencev je odgovorilo vzhod, enajst (23,9 %) 

jih je odgovorilo sever in devet (19,6 %) zahod. Pravilnih odgovorov je skoraj tretjina 

in vsi odgovori skoraj porazdeljeni.  

Na sliki C je smer proti vzhodu in enajst (23,9 %) učencev si zna ob zemljevidu 

pravilno predstavljati, proti kateri smeri neba je usmerjena fotografija z objektom 

(pravilen odgovor). Štirinajst (30,4 %) učencev je odgovorilo sever, trinajst (28,3 %) 

učencev je odgovorilo zahod in osem (17,4 %) učencev je odgovorilo jug. Odgovori 

so skoraj porazdeljeni, med njimi ni velikega odstopanja. 

Na sliki D je smer proti severu in šestnajst (34,8 %) učencev si zna ob zemljevidu 

pravilno predstavljati, proti kateri smeri neba je usmerjena fotografija z objektom 
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(pravilen odgovor). To je najboljši od vseh pravilnih rezultatov te naloge. Vendar je 

petnajst (32,6 %) učencev odgovorilo zahod. Ta rezultat bi lahko pojasnili s tem, da 

je osemnajst (39,1 %) učencev uporabilo strategijo po spominu, šestnajst (34,8 %) 

učencev je uporabilo zemljevid in štirinajst (30 %) učencev opazovanje ter da sta na 

obeh (A in B) fotografijah v ozadju stanovanjski hiši in je zaradi nepozornosti prišlo 

do napake. 

Večinsko (39,1 %) so učenci uporabili strategijo po spominu, šestnajst (34,8 %) jih 

je uporabilo zemljevid in štirinajst (30,4 %) opazovanje. 

Pri tej nalogi rezultati kažejo, da so učenci imeli težave pri miselni prostorski 

predstavi (rotaciji), ker je objekt fotografiran z različnih strani neba. Sklepamo, da 

imajo učenci manj izkušenj, kako je videti objekt z različnih strani in si pri tem ne 

pomagajo z opazovanjem okolice objekta, zato je njihova predstavljivost – miselna 

rotacija slabša. 

Tudi štirinajstim učencem se je ta naloga zdela težka, to potrjuje rezultat 

samoocene, saj se prvič pojavi, da so se trije učenci ocenili z 1 – prepričan sem, da 

sem odgovoril narobe, dva učenca z 2 – morda sem odgovoril narobe in šestnajst 

(34,8 %) učencev s 3 – ne vem, ali sem odgovoril prav ali narobe, ter samo osem 

(17,4 %) učencev s 5 – prepričan sem, da sem odgovoril prav. 

Učiteljici sta predvidevali, da bo pravilno odgovorilo trideset (65,2 %) učencev. 

Iz podatkov 2., 5. in 8. naloge lahko razberemo, da učenci vedo, da je zemljevid 

orientiran v smeri sever–jug, vendar pri določanju smeri neba na fotografijah še niso 

vedno uspešni. Pri tej starosti otroci še vedno uporabljajo prostorska znamenja in 

relativno smer, vendar se nekateri učijo kardinalnih smeri (Mohan, A., in Mohan, B., 

2013). »Za šolske otroke je najtežje uskladiti poznavanje prostorske razporeditve, 

ki jo pridobijo z vrsto ločenih izkušenj, v en sam, splošen in urejen okvir. Drugače 

povedano, otroci se lahko znajdejo v številnih predelih svoje soseščine ali kraja in 

bodo vedno našli tisto, kar iščejo. Pogosto pa ne bodo zmožni narisati zemljevida 

ali skice oz. z besedami opisati odnosa med več točkami« (Gardner, 1995, v 

Hergan, 2013) ali pa določiti smeri. 

 

11.5 Uporaba grafičnega merila za določanje razdalje 

Pri tretji nalogi je bil učencem podan zemljevid šolske okolice z vrisano progo (Slika 

4) in postavljeno vprašanje ter dani odgovori: Kakšna je razdalja med točko 1 in 

2?  

a) 10 m 

b) 20 m  

c) 40 m 

d) Tega ni možno ugotoviti. 

Od učencev smo pričakovali, da bodo odmerili/odčitali razdaljo z uporabo grafičnega 

merila na zemljevidu šolske okolice. Vedeti morajo, da je grafično merilo na 
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zemljevidu z namenom, da lahko določamo razdalje na zemljevidu. Pravilen ogovor 

je b) 20 m. 

Na tortnem diagramu (Slika 18) so prikazani odgovori na podano vprašanje. 

 

Slika 18: Razdalja med točko 1 in 2 

 

Razvidno je, da je večina učencev (43,5 %) izbrala pravilen odgovor (20 m), petnajst 

(32,6 %) učencev je izbralo razdaljo 10 m in štirje (8,7 %) učenci 40 m. Kar sedem 

učencev je izbralo odgovor, da razdalje na zemljevidu ni mogoče ugotoviti. 

 

Tabela 6 pove, katero strategijo za določanje razdalje so učenci izbrali pri uporabi 

grafičnega merila. 

Tabela 6: Strategije, ki so jih uporabljali učenci pri uporabi grafičnega merila za določevanje razdalje 

 Pravilen odgovor Nepravilen odgovor Skupaj 

 f 
 % od 20 

učencev 
f 

 % od 26 

učencev 
f  % 

Z uporabo zemljevida 11 55,0  11 42,3  22 47,8  

Po spominu 6 30,0  3 11,5  9 19,6  

Z ugibanjem 6 30,0  6 23,1  12 26,1  

Z opazovanjem 2 10,0  7 26,9  9 19,6  

Ne vem 1 5,0  2 7,7  3 6,5  

Z uporabo več strategij 6 30,0  2 7,7  8 17,4  

Skupaj učencev     46 100,0  

 

Največ, kar dvaindvajset (47,8 %) učencev si je pri odgovarjanju na vprašanje 

pomagalo z zemljevidom. Od teh jih je enajst pravilno odgovorilo, in to predstavlja 

55,0 % vseh pravilnih odgovorov; enajst jih ni uspešno določilo razdalje na 

zemljevidu, kar predstavlja 42,3 % vseh nepravilnih odgovorov. Dvanajst (26,1 %) 

učencev si je pomagalo z ugibanjem in polovica od teh je pravilno odgovorila, kar je 

30,0 % vseh pravilnih odgovorov. Šest učencev je uporabilo več strategij in bilo 

20m (pravilen 
odgovor):

f=20; 
43,5%

10m: f=15;
32,6%

Tega ni mogoče 
ugotoviti:

f=7; 
15,2%

40m; f=4; 
8,7%
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uspešnih pri določanju razdalje na zemljevidu. Le dva učenca, ki sta uporabljala več 

strategij, nista bila uspešna. 

Zanima nas, kako močno so prepričani o pravilnosti svojega odgovora; podatki so 

zbrani v grafu (Slika 19). 

 

Slika 19: Samoocena odgovora 3. naloge 

 

Enako število (9) učencev, ki so odgovorili pravilno (45,0 % vseh pravilnih 

odgovorov) in nepravilno (34,6 % vseh nepravilnih odgovorov) se je ocenilo s 3. 

Devet (34,6 %) učencev z nepravilnim odgovorom se je ocenilo s 4 in šest (23,1 %) 

učencev s 5. Medtem ko so učenci, ki so odgovorili pravilno, manj prepričani o 

svojem odgovoru, saj se jih je le pet (25,0 %) od njih ocenilo s 4 in pet (25,0 %) s 5. 

RV3. Kolikšen delež učencev zna uporabiti grafično merilo in pravilno 

določiti razdaljo med točkama na zemljevidu? 

Dvajset (43,5 %) učencev zna uspešno uporabiti grafično merilo in pravilno določiti 

razdajo med točkama na zemljevidu (pravilen odgovor). Predvidevanje učiteljic je 

znašalo 60,9 % (28 učencev), razlika med predvidevanjem učiteljic in dejanskimi 

rezultati je 17,4 %. 

Od učencev, ki so izbrali pravilen odgovor, jih je enajst (55,0 %) uporabilo strategijo 

z uporabo zemljevida, šest (30,0 %) učencev je odgovorilo po spominu, šest (30,0 

%) učencev je ugibalo in šest (30,0 %) učencev je uporabilo več strategij. 

Do konca 4. razreda bodo nekateri otroci zlahka uporabili merske razdalje, vendar 

bodo mnogi še vedno potrebovali vodstvo (Mohan, A., in Mohan, B., 2013). Prav to 

so pokazali rezultati raziskave.  

Štirinajstim učencem se je ta naloga zdela težka, kar bi lahko bil eden od razlogov 

za šestindvajset (56,5 %) nepravilnih odgovorov. Od teh učencev jih je enajst (42,3 

%) uporabilo strategijo z zemljevidom, in ta podatek nakazuje, da niso znali uporabiti 

grafičnega merila za določitev razdalje na zemljevidu ali pa da jih je zavedla/zmotila 

5,0%

0,0%

45,0%

25,0% 25,0%

0,0%

7,7%

34,6% 34,6%

23,1%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1  - P R E P R I Č A N  S E M ,  
D A  S E M  

O D G O V O R I L  
N A R O B E

2 - M O R D A  S E M  
O D G O V O R I L  

N A R O B E

3  – N E  V E M ,  A L I  
S E M  O D G O V O R I L  

P R A V  A L I  N A R O B E

4  – V E R J E T N O  S E M  
O D G O V O R I L  P R A V

5  – P R E P R I Č A N  
S E M ,  D A  S E M  

O D G O V O R I L  P R A V

ŠTEVILO
ODGOVOROV

Pravilni odgovor Nepravilni odgovor



38 
 

optična prevara. Strategijo z opazovanjem je uporabilo sedem (26,9 %) učencev, 

napačno jih je ugibalo šest (23,1 %). 

Sedem (15,2 %) učencev ne ve, da je grafično merilo na zemljevidu z namenom, da 

z njim lahko določamo razdalje na zemljevidu, saj so izbrali odgovor »d) Tega ni 

možno ugotoviti«. 

Pri samooceni se je enako število učencev (9), ki so odgovorili pravilno (45,0 %) in 

nepravilno (34,6 %), ocenilo s 3 – ne vem, ali sem odgovoril prav ali narobe. 

Presenetljivo je, da se je devet (34,6 %) učencev z nepravilnim odgovorom ocenilo 

s 4 – verjetno sem odgovoril prav, in šest (23,1 %) učencev s 5 – prepričan sem, da 

sem odgovoril prav. Ti podatki kažejo na manjšo samokritičnost, saj je med njimi 

tudi šest učencev, ki so do odgovora prišli z ugibanjem. Medtem ko so učenci, ki so 

odgovorili pravilno, manj prepričani o svojem odgovoru, saj se jih je le pet (25,0 %) 

od njih ocenilo s 4 – verjetno sem odgovoril prav in pet (25,0 %) z oceno 5 – 

prepričan sem, da sem odgovoril prav. 

Usmerjeno učenje in vaje merjenja pripomorejo k boljšemu razvoju prostorskih 

predstav. Bistvenega pomena pa je gibanje po prostoru. Z izkušnjami pridobljene 

sposobnosti in ocene prostorske razdalje so temelj prenosa tudi na ploskev, list 

papirja (Kremžar in Petelin, 2001). 

 

11.6 Prepoznavanje talne podlage in ozadja fotografije 

Pri četrti nalogi smo učencem predstavili tri fotografije, ki so bile posnete z enake 

razdalje od objekta (vodnega hidranta). 

Na fotografiji A (Slika 20) je prikazan točkovni objekt – hidrant, ki stoji tik ob asfaltni 

talni podlagi pred zimzeleno ograjo. 

Na fotografiji B (Slika 21) je točkovni objekt – hidrant na travnati podlagi s kamnito 

ograjo v ozadju. 

Na fotografiji C (Slika 22) je točkovni objekt – hidrant na tlakovani podlagi s kovinsko 

ograjo v ozadju. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 20: A: hidrant ob živi 
meji 

Slika 21: B: hidrant na travi Slika 22: C: hidrant na 
tlakovcih 
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Učencem je bil podan zemljevid šolske okolice z vrisano progo (Slika 4) in 

postavljeno vprašanje: Katera od fotografij predstavlja točko 3?  

Od učencev smo pričakovali prepoznavanje fotografiranega objekta, ki je označen 

na zemljevidu šolskega igrišča kot preprost točkovni objekt. Učencu pri pravilnem 

odgovoru pomaga prepoznavanje talne podlage in ozadja (ograje) na fotografijah 

ter branje zemljevida – uporaba legende.  

Pravilen odgovor je C: hidrant na tlakovcih. 

Na tortnem diagramu (Slika 23) so prikazani odgovori na dano vprašanje. 

  

Slika 23: Katera od fotografij predstavlja točko 3? 

Največ (93,5 %) učencev je izbralo pravilen odgovor, le trije niso prepoznali 

ustreznega fotografiranega objekta. 

Tabela 7 predstavlja, katero strategijo so učenci izbrali pri prepoznavanju talne 

podlage in ozadja. 

Tabela 7: Strategije, ki so jih uporabljali učenci pri prepoznavanju talne podlage in ozadja fotografije  

 Pravilen odgovor Nepravilen odgovor Skupaj 

  f 

 % od 43 

učencev f 

 % od 3 

učencev f  % 

Z uporabo zemljevida 29 67,4  3 100,0  32 69,6  

Po spominu 13 30,2  0 0,0  13 28,3  

Z ugibanjem 0 0,0  1 33,3  1 2,2  

Z opazovanjem 18 41,9  1 33,3  19 41,3  

Ne vem 2 4,7  0 0,0  2 4,3  

Z uporabo več strategij 15 34,9  1 33,3  16 34,8  

Skupaj učencev     46 100,0  

 

Večina, to je dvaintrideset (69,6 %) učencev si je pomagala s strategijo z 

zemljevidom, od teh jih je devetindvajset odgovorilo pravilno, kar je 67,4 % vseh 

Hidrant na tlakovcih 
(pravilen odovor): f=43; 

93,5%

Hidrant pri 
živi meji: f=1; 

2,2%
Hidrant na travi: f=2; 4,3%
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pravilnih odgovorov. Osemnajst (41,9 %) učencev si je pomagalo z opazovanjem 

talne podlage in ozadja na fotografiji ter uspešno izbralo pravilen odgovor. Petnajst 

učencev, to je 34,9 % vseh pravilnih odgovorov, si je pomagalo z več strategijami. 

Zanimalo nas je, kako močno so prepričani o pravilnosti svojega odgovora; podatki 

so zbrani v grafu (Slika 24). 

 

Slika 24: Samoocena odgovora 4. naloge 

 

Med učenci, ki so pravilno odgovorili, jih je bilo osemnajst (41,9 %) prepričanih, da 

so odgovorili prav, petnajst (34,9 %) učencev je menilo, da so verjetno odgovorili 

prav. Tudi trije učenci, ki niso pravilno odgovorili, so bili istega mnenja. 

 

RV4. Kako uspešni so učenci pri prepoznavanju ustrezne talne podlage in 

ozadja fotografiranega objekta ob uporabi zemljevida? 

Triinštirideset (93,5 %) učencev je uspešno prepoznalo ustrezno talno podlago in 

ozadje fotografiranega objekta (pravilen odgovor). To je veliko bolje od pričakovanja 

učiteljic, ki je znašalo 78,3 % (šestintrideset učencev), razlika med predvidevanjem 

učiteljic in dejanskim rezultatom je 15,2 %. 

Od učencev, ki so izbrali pravilen odgovor, jih je devetindvajset (67,4 %) uporabilo 

strategijo z uporabo zemljevida, osemnajst (41,9 %) z opazovanjem in trinajst (30,2 

%) po spominu. Petnajst (34,9 %) učencev je izbralo več strategij. 

Pri samooceni je večina, tj. 18 (41,9 %) učencev, izbrala pravilen odgovor, 

prepričanih, da so odgovorili prav, petnajst (34,9 %) učencev se je ocenilo s 4 – 

verjetno sem odgovoril prav in osem (18,6 %) s 3 – ne vem, ali sem odgovoril prav 

ali narobe. 

Nepravilno so odgovorili samo trije (6,5 %) učenci, vsi trije so izbrali strategijo z 

zemljevidom in eden izmed njih je uporabil še opazovanje in ugibanje. 

Pri samooceni sta dva (66,7 %) učenca, ki sta izbrala nepravilen odgovor, 

prepričana, da sta odgovorila prav in eden učenec se je ocenil s 4 – verjetno sem 

2,3% 2,3%
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34,9%

41,9%
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0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1  - P R E P R I Č A N  S E M ,  
D A  S E M  

O D G O V O R I L  
N A R O B E

2 - M O R D A  S E M  
O D G O V O R I L  

N A R O B E

3  – N E  V E M ,  A L I  
S E M  O D G O V O R I L  

P R A V  A L I  N A R O B E

4  – V E R J E T N O  S E M  
O D G O V O R I L  P R A V

5  – P R E P R I Č A N  
S E M ,  D A  S E M  

O D G O V O R I L  P R A V

ŠTEVILO
ODGOVOROV

Pravilni odgovor Nepravilni odgovor



41 
 

odgovoril prav. Nihče od učencev, ki ni pravilno odgovoril, ni dvomil o pravilnosti 

svojega odgovora. 

Pri tej nalogi so učenci morali natančno opazovati podlago in ozadje objekta, saj je 

bil objekt enak na vseh treh fotografijah. Rezultati te naloge so pokazali, da so 

učenci sposobni opazovati in ločiti med različnimi podlagami, saj je to najbolje 

rešena naloga. 

 

11.7 Prepoznavanje objektov na fotografijah, ki so posnete z 

označene točke na zemljevidu 

Pri šesti nalogi smo učencem predstavili tri fotografije, ki so bile posnete z označene 

točke na zemljevidu (točke 5). 

Na fotografiji A je viden nadstrešek nad klopco ob rokometnem igrišču, v ozadju 

vzhodni gol z zastavico. 

Na fotografiji B je vidna šolska stavba v ozadju. 

Na fotografiji C sta vidna zahodni gol z zastavico in šolska stavba v ozadju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učencem je bil podan zemljevid šolske okolice z vrisano progo (Slika 4) in 

postavljeno vprašanje: Stojiš na točki 5. Katera od fotografij predstavlja pogled 

na točko 6?  

Od učencev smo pričakovali, da bodo prepoznali objekte na fotografiji, ki so posneti 

z označene točke na zemljevidu. Učencem pri pravilnem odgovoru pomagata 

miselna predstava (rotacija) in branje zemljevida. 

Pravilen odgovor je fotografija A: Pogled proti vzhodnemu golu (Slika 25). 

Na tortnem diagramu (Slika 28) so prikazani odgovori na dano vprašanje. 

Slika 25: A: Pogled proti 
vzhodnemu golu 

Slika 26: B: Pogled proti 
jugu 

Slika 27: C: Pogled proti 
zahodnemu golu 



42 
 

 

Slika 28: Katera od fotografij predstavlja pogled na točko 6? 

 

Osemnajst (39,1 %) učencev je odgovorilo pravilno, več kot polovica učencev je 

izbrala nepravilen odgovor, saj je kar 52,2 % učencev izbralo zahodni gol. 

 

Tabela 8 predstavlja, katero strategijo so učenci izbrali pri prepoznavanju objektov 

na fotografijah, ki so posnete z označene točke na zemljevidu.  

 
Tabela 8: Strategije, ki so jih učenci uporabili pri prepoznavanju objektov na fotografijah, posnetih z 

označene točke 

 Pravilen odgovor Nepravilen odgovor Skupaj 

  
f 

 % od 18 

učencev 
f 

 % od 28 

učencev 
f  % 

Z uporabo zemljevida 8 44,4  18 64,3  26 56,5  

Po spominu 8 44,4  10 35,7  18 39,1  

Z ugibanjem 0 0,0  1 3,6  1 2,2  

Z opazovanjem 6 33,3  12 42,9  18 39,1  

Ne vem 1 5,6  1 3,6  2 4,3  

Z uporabo več strategij 4 22,2  11 39,3  15 32,6  

Skupaj učencev       46 100,0  

 

Šestindvajset (56,5 %) učencev je uporabljalo zemljevid, vendar je osemnajst (64,3 

%) učencev odgovorilo nepravilno. Osemnajst (39,1 %) učencev si je pomagalo z 

opazovanjem, pa jih je kljub temu le šest odgovorilo pravilno. Tudi pri strategiji po 

spominu, ki jo je uporabilo osemnajstih (39,1 %) učencev, je bilo več nepravilnih kot 

pravilnih odgovorov. Petnajst učencev je uporabilo več strategij, enajst jih je 

odgovorilo nepravilno. 

Zanimalo nas je, kako močno so učenci prepričani o pravilnosti svojega odgovora; 

podatki so predstavljeni v grafu (Slika 29). 

Na vzhodni gol (pravilno):
f=18; 

39,1%

Na jug: f=4; 
8,7%

Na zahodni gol: 
f=24;
52,2%
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Slika 29: Samoocena 6. naloge 

 

Presenetljivo je, da je največ, kar petindvajset ( 54,3 %) učencev menilo, da so 

verjetno odgovorili prav, vendar je bilo sedemnajst učencev (60,7 % vseh 

nepravilnih odgovorov), ki niso izbrali pravilne fotografije, in osem učencev, ki so jo. 

Devet (50,0 %) učencev, ki so pravilno odgovorili, je bilo prepričanih, da so 

odgovorili prav, vendar je bilo tudi šest učencev prepričanih o tem, vendar niso 

odgovorili pravilno. Nihče od učencev se ni ocenil z 1 ali 2.  

 

RV6. Kako uspešni so učenci pri prepoznavanju objektov na fotografijah, ki 

so posnete z označene točke na zemljevidu? 

Osemnajst (39,1 %) učencev je bilo uspešnih pri prepoznavanju objektov na 

fotografijah, ki so bile posnete z označene točke (pravilen odgovor). To je veliko 

slabše od predvidevanja učiteljic, ki je znašalo 71,7 % (23 učencev), razlika med 

predvidevanjem učiteljic in dejanskimi rezultati je 32,6 %. 

Od učencev, ki so izbrali pravilen odgovor, jih je osem (44,4 %) izbralo strategijo z 

uporabo zemljevida, osem (44,4 %) učencev je odgovorilo po spominu, šest (33,3 

%) učencev si je pomagalo z opazovanjem in samo štirje (22,2 %) so uporabili več 

strategij. 

Samo trem učencem se je naloga zdela težka, vendar je osemindvajset (60,9 %) 

učencev odgovorilo nepravilno, čeprav je večina, to je osemnajst (64,3 %) učencev, 

izbrala strategijo z uporabo zemljevida, dvanajst (42,9 %) učencev strategijo z 

opazovanjem, deset (35,7 %) učencev po spominu ter enajst (39,3 %) učencev več 

strategij.  

V obdobju med 7. in 12. letom so otroci mnogo bolj sposobni logičnega mišljenja in 

zaznavanja ravnanja s predmeti v prostoru. V mislih lahko obrnejo neko dejavnost, 

ki so jo predhodno izvedli (reverzibilnost), in se postopoma lahko vživijo v glediščno 

točko drugih oseb v prostoru, če so predhodno pridobili ustrezne izkušnje 

(Mešinovič, 2019, 67). Vendar rezultati nakazujejo, da so imeli učenci težave z 

2,3% 2,3%
18,6%

34,9%
41,9%

0,0% 0,0%

17,9%

60,7%

21,4%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1  - P R E P R I Č A N  S E M ,  
D A  S E M  

O D G O V O R I L  
N A R O B E

2 - M O R D A  S E M  
O D G O V O R I L  

N A R O B E

3  – N E  V E M ,  A L I  
S E M  O D G O V O R I L  

P R A V  A L I  N A R O B E

4  – V E R J E T N O  S E M  
O D G O V O R I L  P R A V

5  – P R E P R I Č A N  
S E M ,  D A  S E M  

O D G O V O R I L  P R A V

ŠTEVILO
ODGOVOROV

Pravilni odgovor Nepravilni odgovor



44 
 

miselno prostorsko predstavo (rotacijo) in z branjem zemljevida. Iz velikega števila 

(60,9 %) nepravilnih odgovorov tudi sklepamo, da so učenci izbrali objekt, na 

katerem je točka, ne pa pogleda oz. poti do točke, ki poteka preko/skozi nadstrešek 

ob igrišču. To je najprimernejša starost za uvajanje zapletenejših prostorskih 

konceptov, je zapisal odbor National Research Council (Mohan, A., in Mohan, B., 

2013) in priporoča, naj bodo dejavnosti aktivne in praktične, kar otrokom omogoča 

manipulacijo z zemljevidom. Pri tem morajo biti učitelji v veliko podporo, saj se veliko 

od teh konceptov pri tej starosti še ne razvije naravno.  

Čeprav je bilo več napačnih odgovorov kot pravilnih, se nihče ni ocenil z 1– 

prepričan sem, da sem odgovoril narobe, in z 2 – morda sem odgovoril narobe. Od 

učencev, ki so odgovorili pravilno, jih je bilo devet (50,0 %) prepričanih, da so 

odgovorili pravilno, osem (44,4 %) se jih je ocenilo s 4 – verjetno sem odgovoril prav 

in samo en učenec s 3 – ne vem, ali sem odgovoril prav ali narobe. Od učencev, ki 

so odgovorili napačno, se jih je večina, to je sedemnajst (60,7 %) učencev, ocenila 

s 4 – verjetno sem odgovoril prav, šest (21,4 %) učencev se je ocenilo s 5 – 

prepričan sem, da sem odgovoril prav, in pet (17,9 %) učencev s 3 – ne vem, ali 

sem odgovoril prav ali narobe. 

 

11.8 Natančnost opazovanja opazovanega objekta 

Pri sedmi nalogi smo učencem predstavili tri fotografije, ki so bile posnete z istega 

mesta. 

Na fotografiji A je orientacijska zastavica postavljena na desni strani objekta.  

Na fotografiji B je orientacijska zastavica postavljena na levi strani objekta. 

Na fotografiji C je zastavica odmaknjena od objekta na ograjo. 

Iz fotografij je razvidno, da so posnete s strani prihoda iz točke pet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od učencev smo pričakovali natančno opazovanje različnih postavitev orientacijske 

zastavice glede na objekt in branje zemljevida. 

Učencem je bil podan zemljevid šolske okolice z vrisano progo (Slika 4) in 

postavljeno vprašanje: Katera od fotografij predstavlja točko 6? 

Pravilen odgovor je fotografija A: desna vratnica gola (Slika 30). 

Na tortnem diagramu (Slika 33) so prikazani odgovori na dano vprašanje. 

Slika 30: A: Desna vratnica 
gola 

Slika 31: B: Leva vratnica 
gola 

Slika 32: C: Ograja za golom 
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Slika 33: Katera od fotografij predstavlja točko 6? 

 

Polovica (23) učencev je pravilno odgovorila, izbrala fotografijo z desno vratnico 

gola. Sedemnajst (37,0 %) učencev je izbralo levo vratnico gola in šest (13,0 %) 

ograjo za golom. 

 

Tabela 9 prikazuje, katero strategijo so uporabili učenci pri natančnem opazovanju 

opazovanega objekta. 

 

Tabela 9: Strategija, ki so jo uporabili učenci pri natančnem opazovanju opazovanega objekta 

 Pravilen odgovor Nepravilen odgovor Skupaj 

  f 

 % od 23 

učencev f 

 % od 23 

učencev f  % 

Z uporabo zemljevida 18 78,3  10 43,5  28 60,9  

Po spominu 8 34,8  4 17,4  12 26,1  

Z ugibanjem 2 8,7  4 17,4  6 13,0  

Z opazovanjem 7 30,4  10 43,5  17 37,0  

Ne vem 2 8,7  2 8,7  4 8,7  

Z uporabo več strategij 8 34,8  6 26,1  14 30,4  

Skupaj učencev      46 100,0  

 

Večina (60,9 %) učencev si je pri odgovarjanju pomagala z uporabo zemljevida, 

pravilno je odgovorilo osemnajst učencev, kar predstavlja 78,3 % vseh pravilnih 

odgovorov. Sedemnajst (37,0 %) učencev je uporabilo opazovanje, uspešnih je bilo 

le sedem učencev. Več strategij je uporabilo štirinajst učencev in osem jih je 

odgovorilo pravilno. Zanimivo je, da si je dvanajst učencev pomagalo s spominom 

in da je bilo več odgovorov (8) uspešnih kot neuspešnih (4). 
 

Desna vratnica gola (pravilno): 
f=23; 
50,0%

Leva vratnica gola: 
f=17;
37,0%

Ograja za golom: 
f=6; 

13,0%
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Zanimalo nas je, kako močno so prepričani o pravilnosti svojega odgovora; podatki 

so predstavljeni v grafu (Slika 34). 

 

 

Slika 34: Samoocena odgovora naloge 7 

 

Presenetljivo je, da je bilo sedemnajst (37,0 %) učencev prepričanih, da so 

odgovorili prav, pravilno fotografijo je izbralo dvanajst učencev, kar predstavlja 52,2 

% vseh pravilnih odgovorov. Štirinajst (30,4 %) učencev je menilo, da so verjetno 

odgovorili prav, vendar je devet učencev, ki niso izbrali pravilne fotografije, in pet 

učencev, ki so jo. 

 

RV7. Kako natančno učenci opazujejo postavitev orientacijske zastavice na 

izbranem objektu? 

Triindvajset (50,0 %) učencev je bilo natančnih pri opazovanju postavitve 

orientacijske zastavice na izbranem objektu (pravilen odgovor). To je slabše od 

pričakovanja učiteljic, ki je znašalo 69,6 % (dvaintrideset učencev), razlika med 

predvidevanjem učiteljic in dejanskimi rezultati je 19,6 %. 

Od učencev, ki so izbrali pravilen odgovor, jih je osemnajst (78,3 %) uporabilo 

strategijo z uporabo zemljevida, osem (34,8 %) strategijo po spominu, le sedem 

(30,4 %) jih je uporabilo strategijo z opazovanjem in osem (34,8 %) jih je uporabilo 

več strategij. Zanimivo je, da je osem (34,8 %) učencev odgovorilo po spominu, 

ampak pri tej nalogi pomaga učencu priti do pravega odgovora natančno 

opazovanje fotografij in branje zemljevida. 

Od učencev, ki so izbrali nepravilen odgovor, jih je deset (43,5 %) uporabilo 

strategijo z uporabo zemljevida, prav tako jih je deset (43,5 %) uporabilo strategijo 

opazovanja. Iz tega lahko sklepamo, da so bili pri branju zemljevida in opazovanju 

fotografij nenatančni. Vendar so učenci pri tej nalogi ugotavljali pravilno postavitev 

– lociranje kontrolne zastavice od objekta, kar je alocentrični sistem (objekt od 

objekta), ki se nekaterim učencem zdi zahtevnejši. 
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Pri samooceni je presenetljivo veliko število (37,0 %) učencev, ki so bili prepričani 

o pravilnosti svojega odgovora, od teh jih je dvanajst (52,2 %), ki so pravilno 

odgovorili in pet učencev, ki niso odgovorili pravilno. Od učencev, ki so odgovorili 

nepravilno, se je večina, to je devet (32 %), ocenila s 4 – verjetno sem odgovoril 

prav, kar kaže na manjšo samokritičnost. 

 

11.9 Določanje lege fotografa (ob fotografiranju v različnih smereh) 

Pri osmi nalogi smo učencem predstavili štiri fotografije, ki so bile posnete z istega 

mesta (točke) proti štirim stranem neba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 39: Del povečanega zemljevida šolske okolice 

 

Učencem je bil podan del povečanega zemljevida šolske okolice (Slika 39) in 

postavljeno vprašanje: Na zemljevidu označi, kje je stal fotograf, ko je posnel 

zgornje fotografije. 

 

Slika 35: A: Smer proti 
zahodu 

Slika 36: B: Smer proti 
severu 

Slika 37: C: Smer proti 
vzhodu 

Slika 38: D: Smer proti 
jugu 
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Od učencev smo pričakovali zmožnost, da bodo sami označili točko na zemljevidu, 

s katere je viden pogled v štiri smeri, prikazane na fotografijah. Učenci si pomagajo 

do pravega odgovora tako, da s fotografij natančno razberejo objekte v okolici točke 

in si predstavljajo položaj fotografa. 

Pravilen odgovor je na spodnji sliki označen z rdečo barvo (Slika 40). 

 

Slika 40: Rešitev, kje je stal fotograf, ko je posnel zgornje fotografije 

 

Slika 41 predstavlja odgovor na dano vprašanje. 

 

Slika 41: Rešitve, kje je stal fotograf med fotografiranjem 

 

Tabela 10 predstavlja odgovore znotraj napake do 1 m, 2 m, 4 m, 8 m in frekvence 

znotraj posamezne napake ter njihov sorazmerni delež (%). 
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Tabela 10: Rešitve, kje je stal fotograf med fotografiranjem 

Napaka f  % 

do 1 m 7 15,2  

do 2 m 14 30,4  

do 4 m 21 45,7  

do 8 m 41 89,1  

 

Razvidno je, da je štirinajst (30,4 %) učencev natančno določilo točko na zemljevidu, 

s katere je viden pogled v štiri smeri, prikazane na fotografijah, znotraj 2 m napake. 

Enaindvajset (45,7 %) učencev je uspešno določilo točko znotraj 4 m napake.  

 

RV8. Kako uspešno učenci določijo/vrišejo v zemljevid položaj fotografa, ki 

je z določene točke posnel štiri fotografije v različnih smereh? 

Učenci so bili uspešni pri določevanju položaja, saj je sedem (15,2 %) učencev zelo 

natančno določilo položaj fotografa na zemljevidu in so vrisali lokacijo znotraj 

napake 1 m. Štirinajst (30 %) učencev je natančno določilo pozicijo fotografa znotraj 

napake 2 m, enaindvajset (45 %) učencev je določilo pozicijo znotraj napake 4 m in 

enainštirideset (89,1 %) učencev pa znotraj 8 m. Iz teh podatkov smatramo, glede 

na merilo, da so bili uspešni. 

Iz slike (Slika 41) je razvidno, da je večina (41) učencev na zemljevidu izbrala 

točkovni objekt, pravo stran zaščitne ograje ob igrišču in glede na ostale objekte v 

bližnji okolici položaja fotografa. 

Postavljeno je bilo tudi vprašanje: V katero smer neba je bil obrnjen fotograf?  

Pri tej nalogi učenci določijo smeri neba, iz katerih je fotograf posnel fotografije. Ta 

naloga je nasprotna peti nalogi. Učencem pomaga, da pridejo do pravega odgovora 

tako, da s fotografij razberejo objekte in z njihovo pomočjo na zemljevidu določijo 

strani neba. 

Na sliki A (Slika 35) je bil fotograf usmerjen proti zahodu; pravilno je odgovorilo 

devetnajst (41,3 %) učencev. 

Na sliki B (Slika 36) je bil fotograf usmerjen proti severu; pravilno je odgovorilo 

dvaindvajset (47,8 %) učencev. 

Na sliki C (Slika 37) je bil fotograf usmerjen proti vzhodu; pravilno je odgovorilo 

enaindvajset (45,7 %) učencev. 

Na sliki D (Slika 38) je bil fotograf usmerjen proti jugu; pravilno je odgovorilo 

sedemindvajset (58,7 %) učencev. 

Tabela 11 predstavlja pravilne odgovore na vprašanje, proti katerim smerem neba 

je bil obrnjen fotograf, frekvence odgovorov za posamezno smer, prav tako so 

izračunani tudi sorazmerni deleži v odstotkih ter frekvence in odstotki pravilnih ter 

nepravilnih odgovorov. 
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Tabela 11: Odgovori na 8. vprašanje, v katero smer neba je obrnjen fotograf 

 Vprašanje 

Pravilen 

odgovor   Vzhod Zahod Sever Jug Skupaj 

Pravilni 

odgovori 

Nepravilni 

odgovori 

Na sliki A je 

smer proti 

Zahod f 11 19 9 7 46 19 27 

   % 23,9 % 41,3 % 19,6 % 15,2 % 100,0 % 41,3 % 58,7 % 

Na sliki B je 

smer proti 

Sever f 12 9 22 3 46 22 24 

   % 26,1 % 19,6 % 47,8 % 6,5 % 100,0 % 47,8 % 52,2 % 

Na sliki C je 

smer proti 

Vzhod f 21 7 7 11 46 21 25 

   % 45,7 % 15,2 % 15,2 % 23,9 % 100,0 % 45,7 % 54,3 % 

Na sliki D je 

smer proti 

Jug f 9 6 4 27 46 27 19 

   % 19,6 % 13,0 % 8,7 % 58,7 % 100,0 % 58,7 % 41,3 % 

 

Pravilni odgovori in v tem primeru tudi najpogostejši odgovori so obarvani z zeleno, 

kar pomeni, da so učenci veliko bolje določevali smer neba v katero je obrnjen 

fotograf, verjetno si učenci lažje predstavljajo egocentrični pogled. 

 

Zanimalo nas je, katero strategijo so učenci izbrali pri določanju strani neba; podatki 

so zbrani na grafu (Slika 42). 

 

 

Slika 42: Strategije, ki so jih učenci uporabljali pri določevanju strani neba 

 

Z uporabo zemljevida je odgovorilo osemnajst (39,1 %) učencev, s pomočjo 

spomina sedemnajst (37,0 %) učencev in z opazovanjem petnajst (32,6 %) 

učencev. Enajst (23,9 %) učencev je pri odgovarjanju uporabljalo več strategij. 

 

Na grafu (Slika 43) so predstavljeni podatki samoocene odgovorov na vprašanje, v 

katero smer neba je bil obrnjen fotograf. 
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Slika 43: Samoocena odgovorov na vprašanje, v katero smer neba je bil obrnjen fotograf 

 

Enako število, torej šestnajst (34,8 %) učencev se je ocenilo s 3 – ali sem odgovoril 

prav ali narobe in s 4 – verjetno sem odgovoril prav. Devet (19,6 %) učencev je bilo 

prepričanih, da so odgovorili prav. Kar trije učenci so bili prepričani, da so odgovorili 

narobe, in dva učenca sta se ocenila z 2 – morda sem odgovoril narobe. 

Presenetljivo je, da so učenci bistveno bolje določali strani neba kot pri peti nalogi, 

čeprav je razdalja med fotografiranima pozicijama/točkama manjša od 30 m in so 

na fotografijah nekateri objekti isti.  

Verjetno pa jim je otroško igrišče z igrali bolj znano, saj si je sedemnajst (37,0 %) 

učencev pomagalo s spominom, osemnajst (39,1 %) z uporabo zemljevida, petnajst 

učencev (32,6 %) z opazovanjem, enajst (23,9 %) jih je uporabilo več strategij. 

Zanimivo je, da so učenci tokrat odgovarjali bistveno bolje kot pri peti nalogi, vendar 

so se samoocenili skoraj enako. Sklepamo, da tega niso zaznali, saj je bilo tudi 

deset učencev mnenja, da je ta naloga težka. Miselna prostorska predstava 

nekaterim učencem dela težave, vendar so jo zaradi bolj znanega okolja in že druge 

tovrstne naloge ter egocentričnega pogleda na točko bolje izpolnili. 

 

11.10  Primerjava na zemljevidu in ortofoto posnetku 

Pri deveti nalogi je bil učencem podan zemljevid šolske okolice (Slika 4) z 

navodilom: Na fotografiji s pomočjo zemljevida na ustrezno mesto s klikom 

označi točko 2. 

Od učencev se pričakuje, da je zmožen prenesti podatke z zemljevida na ortofoto 

posnetek. Učenec s primerjavo zemljevida in ortofoto posnetka iz zraka vriše točko 

2 na ustrezno mesto. 
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Slika 44: Ortofoto posnetek z vrisano točko 2 

 

Pravilen odgovor je na spodnjem ortofoto posnetku vrisan z rdečo piko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 12 predstavlja odgovore znotraj napake do 1 m, 2 m, 4 m, 8 m in frekvence 

znotraj posamezne napake ter njihov sorazmerni delež (%). 

 
Tabela 12: Rešitve vrisane točke 2 

Napaka N  % 

do 1 m 6 13,0  

do 2 m 22 47,8  

do 4 m 33 71,7  

do 8 m 37 80,4  

 

Razvidno je, da je dvaindvajset (30,4 %) učencev natančno določilo točko 2 na 

ortofoto posnetku znotraj napake 2 m. Triintrideset (71,7 %) učencev je uspešno 

določilo točko znotraj napake 4 m. 

 

Slika 45: Rešitve vrisane točke 2 
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Slika 46: Obrnjen ortofoto posnetek z 
vrisano točko 

Učencem je bil podan obrnjen ortofoto posnetek z navodilom: Na fotografijo s 

pomočjo zemljevida na ustrezno mesto vriši točko 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Tabela 13 predstavlja odgovore znotraj napake do 1 m, 2 m, 4 m, 8 m in frekvence 

znotraj posamezne napake ter njihov sorazmerni delež (%). 

Tabela 13: Rešitve vrisane točke 4 

Napaka N  % 

do 1 m 7 15,2  

do 2 m 16 34,8  

do 4 m 21 45,7  

do 8 m 32 69,6  

 

Šestnajst (34,8 %) učencev je natančno določilo točko 4 znotraj napake 2 m in 

enaindvajset (45,7 %) učencev znotraj napake 4 m. Štirinajstim (30,4 %) učencem 

ni uspelo določiti točke znotraj napake 8 m. 

Slika 48 predstavlja graf, v katerem so predstavljene strategije, ki so jih uporabljali 

učenci pri vrisovanju točke 2 in 4. 

Slika 47: Rešitve vrisane točke 4 
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Slika 48 : Strategije, ki so jih uporabljali učenci pri vrisovanju točke 2 in 4 

 

Osemindvajset (60,9 %) učencev si je pri vrisovanju točk pomagalo z zemljevidom, 

osemnajst (39,1 %) učencev je uporabilo strategijo po spominu, štirinajst (30,4 %) 

učencev pa si je pomagalo z opazovanjem. Več strategij je uporabilo petnajst (32,6 

%) učencev. 

 

Slika 49 predstavlja graf s samoocenami 9. naloge.  

 

Slika 49: Samoocena 9. naloge 

 

Sedem (15,2 %) učencev je natančno določilo pozicijo točke 4, saj so jo vrisali 

znotraj napake 1 m. Šestnajst (34,8 %) učencev je določilo pozicijo točke znotraj 

napake 2 m, enaindvajset (45,7 %) učencev je določilo napake znotraj 4 m in 

dvaintrideset (69,6 %) učencev je določilo napake znotraj 8 m. Tudi to nalogo so 

učenci dobro rešili, saj je 35 % učencev označilo točko znotraj napake 2 m. 
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RV9. Kako uspešno znajo učenci uporabiti podatke z zemljevida na ortofoto 

posnetku istega območja? 

Učenci znajo uspešno uporabiti podatke z zemljevida, saj je šest (13,0 %) učencev  

zelo natančno določilo lokacijo točke 2, vrisali so jo znotraj napake 1 m. 

Dvaindvajset (47,8 %) učencev je natančno določilo pozicijo točke znotraj napake 2 

m, triintrideset (71,7 %) učencev je določilo pozicijo znotraj napake 4 m in 

sedemintrideset (80,4 %) učencev je določilo pozicijo znotraj 8 m. To nalogo so 

učenci zelo dobro rešili, saj je skoraj polovica učencev določila točko znotraj napake 

2 m. 

Vrisovanje točke 4 je bilo učencem težje kot vrisovanjem točke 2. Eden od razlogov 

je sam položaj točke 2, ki jo je lažje opredeliti, ker je v kotu igrišča. Drugi razlog je 

obrnjen ortofoto posnetek, ki je pri miselni rotaciji učencem delal težave, saj je oblak 

rešitev zamaknjen v levo. 

Večino učencev je uporabljalo strategijo z zemljevidom, in sicer kar osemindvajset 

(60,9 %), osemnajst (39,1 %) učencev je uporabilo strategijo po spominu, štirinajst 

(30,4 %) z opazovanjem, petnajst (32,6 %) pa jih je uporabilo več strategij. 

Učiteljici sta predvidevali, da bodo učenci to nalogo rešili najbolje (80,4 %). Iz 

podatkov sklepamo, da za učence ta naloga ni bila tako lahka, čeprav sami tega 

niso zaznali, saj so se večinsko, tj. 20 učencev (43,5 %), ocenili s 4 – verjetno sem 

odgovoril prav, kar dvanajst (26,1 %) učencev je bilo prepričanih, da so odgovorili 

prav, samo enajst (23,9 %) učencev pa se je ocenilo s 3 – ne vem, ali sem odgovoril 

prav ali narobe. 

Učenci so pri 8. nalogi (30,4 %) in 9. nalogi (47,8 % in 34,8 %) določili položaj točke 

znotraj napake 2 m, kar je dober rezultat, saj pri tej starosti otroci začnejo raziskovati 

širši svet, ki presega znano, in uporabljati ptičjo perspektivo ogledov zemljevidov, 

vendar je še vedno potrebna kombinacija slikovnih, panoramskih pogledov in 

praktičnih dejavnosti, pri katerih naj učitelj pomaga, da se bodo razvili zapletenejši 

prostorski koncepti (Mohan, A., in Mohan, B., 2013).  

 

11.11 Strategije učencev pri reševanju nalog, ki zahtevajo miselne 

prostorske predstave 

Tabela 14 predstavlja podatke o strategijah, ki so jih učenci uporabljali pri reševanju 

1., 2., 3., 4., 6. in 7. naloge. V tabeli so zbrani pravilni odgovori, nepravilni in skupno 

število vseh odgovorov za posamezno strategijo. 
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Tabela 14: Strategije, ki so jih učenci uporabljali pri 1., 2., 3., 4., 6. in 7. nalogi 

1., 2., 3., 4., 6., 7. naloga  

Pravilen 

odgovor 

Nepravilen 

odgovor 
Skupaj 

Z uporabo zemljevida 114 64 178 

Po spominu 50 28 78 

Z ugibanjem 9 13 22 

Z opazovanjem 42 38 80 

Ne vem 10 5 24 

Z uporabo več strategij 45 29 74 

 

Razvidno je, da so učenci za reševanje najpogosteje uporabljali zemljevid, 114-krat 

so uspešno odgovorili, 64-krat pa ne. Osemdesetkrat so učenci s pomočjo 

opazovanja prišli 42-krat do pravilnega odgovora in 38-krat do nepravilnega 

odgovora. S pomočjo uporabe spomina so 50-krat odgovorili pravilno, 28-krat pa 

nepravilno. 74-krat so učenci pri odgovarjanju uporabljali več strategij, 45-krat so 

odgovorili pravilno in 29-krat nepravilno. 

Zbrani podatki v tabeli (Tabela 15) prikazujejo, katero strategijo so učenci uporabili 

ne glede na to, ali so odgovorili prav ali narobe. 

Tabela 15: Strategije, ki so jih učenci uporabili pri 5. 8. in 9. nalogi 

 
5. naloga 8. naloga 9. naloga Skupaj 

Z uporabo zemljevida 16 18 28 62 

Po spominu 18 17 18 53 

Z ugibanjem 7 9 4 20 

Z opazovanjem 14 15 14 43 

Ne vem 2 5 2 9 

Z uporabo več strategij 8 11 15 34 

 

Učenci so pri reševanju najpogosteje uporabljali zemljevid, in to 62-krat; 53-krat je 

bila uporabljena strategija po spominu in 43-krat strategija z opazovanjem. 

 

RV10. Katere strategije učenci najpogosteje izberejo pri reševanju 

posameznih nalog, ki zahtevajo miselne prostorske predstave?  

Učenci so na prvem mestu uporabljali strategijo z uporabo zemljevida (178-krat). Pri 

pravilnih odgovorih 114-krat, tudi pri nepravilnih odgovorih 64-krat. Druga 

najpogostejša strategija je z opazovanjem (80-krat), pri pravilnih odgovorih 42-krat 

in pri nepravilnih odgovorih 38-krat. Ta podatek kaže, da imajo učenci opazovanje 

slabo razvito, pri tem so nenatančni. Pri svojih odgovorih so se zanašali na svoj 

spomin (78-krat), pri pravilnih odgovori 50-krat, pri nepravilnih odgovorih 28-krat. 

Četrta največkrat uporabljena strategija je uporaba več strategij (74-krat), pri 

pravilnih odgovorih 45-krat in nepravilnih odgovorih 29-krat. Ta podatek kaže, da 

učenci, ki ne pridejo do pravilnega odgovora, tega ne iščejo in ga ne potrjujejo preko 

več strategij, mogoče tudi zato, ker ne dvomijo o pravilni rešitvi ali pa so manj 

samokritični. Pri 2. in 3. nalogi samo dva od učencev, ki niso pravilno odgovorili, 
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uporabita več strategij. Pri 4. nalogi pa samo eden od učencev, ki niso pravilno 

odgovorili, uporablja več strategij.  

Tudi pri 5., 8. in 9. nalogi so učenci najpogosteje uporabili strategijo z zemljevidom 

(62-krat), kot drugo najpogostejšo strategijo so uporabili spomin (53-krat), vendar si 

pri 9. nalogi težko predstavljamo, kako jim je pomagal spomin, saj so morali vrisovati 

točki z zemljevida. Kot tretjo najpogostejšo strategijo so uporabili strategijo z 

opazovanjem (43-krat). Sklepamo, da se zaradi narave teh nalogah pojavi več 

ugibanja (20-krat) in odgovorov ne vem (9-krat). 

 

11.12  Samoocena odgovorov 

Tabela 16 predstavlja podatke o samooceni, ki so jih učenci uporabljali pri reševanju 

1., 2., 3., 4., 6. in 7. naloge. V tabeli so zbrani pravilni in nepravilni odgovori, njihov 

delež v odstotkih od posamezne ocene in skupno število vseh ocen. 

Tabela 16: Samoocena pri 1., 2., 3., 4., 6., 7. nalogi 

1., 2., 3., 4., 6., 7. naloga  

Pravilen 

 odgovor 

Nepravilen 

 odgovor Skupno 

1 – prepričan sem, da sem odgovoril narobe 3 75,0 % 1 25,0 % 4 

2 – morda sem odgovoril narobe 4 40,0 % 6 60,0 % 10 

3 – ne vem, ali sem odgovoril prav ali narobe 37 53,6 % 32 46,4 % 69 

4 – verjetno sem odgovoril prav 54 52,9 % 48 47,1 % 102 

5 – prepričan sem, da sem odgovoril prav 62 67,4 % 30 32,6 % 92 

Razvidno je, da so bili 92-krat učenci prepričani, da so odgovorili prav, od teh jih je 

62 (67,4 %) res pravilno odgovorilo. Največkrat (102-krat) so se učenci ocenili s 4 – 

verjetno sem odgovoril prav, vendar le 54-krat (52,9 %) so odgovorili prav. 

Presenetljivo je, da so se večkrat (53,6 %) učenci ocenili s 3, ki so pravilno odgovorili 

kot učenci, ki niso pravilno odgovorili, ter da se je zelo malo učencev ocenilo z oceno 

1 ali 2. 

Za 1., 2., 3., 4., 6. in 7. nalogo smo pripravili tudi izračun povprečnih samoocen za 

posamezno nalogo, glede na pravilne in nepravilne odgovore. Slika 50 predstavlja 

povprečje samoocen za posamezno nalogo. 

  

Slika 50: Izračun povprečnih samoocen za posamezne naloge 
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Iz grafa je razvidno, da so se pri 1., 3. in 4. nalogi v povprečju bolje ocenili učenci, 

ki so odgovorili nepravilno, kot tisi, ki so odgovorili pravilno. Vendar so se pri 4. 

nalogi bolje ocenili samo trije učenci, kar je razvidno iz spodnje tabele (Tabela 17). 

 
Tabela 17: Izračun povprečnih samoocen za posamezno nalogo 

 
Pravilno Nepravilno 

 

Število 

odgovorov 

Povprečna 

samoocena 

Število 

odgovorov 

Povprečna 

samoocena 

1. naloga 19 3,84 27 4,03 

2. naloga 37 3,97 9 3,56 

3. naloga 20 3,65 26 3,73 

4. naloga 43 4,12 3 4,66 

6. naloga 18 4,44 28 4,04 

7. naloga 23 4,26 23 3,69 

Presenetljivo je, da se je pri 1. nalogi 27 učencev in pri 3. nalogi 26 učencev, ki so 

nepravilno odgovorili, v povprečju bolje ocenilo od učencev, ki so odgovorili pravilno. 

Zbrani podatki v tabeli (Tabela 18) prikazujejo, kako so se učenci ocenili ne glede 

na to, ali so odgovorili prav ali narobe. 

Tabela 18: Samoocena odgovorov pri 5., 8. in 9. nalogi  

 
5. naloga 8. naloga 9. naloga Skupno 

1 – prepričan sem, da sem odgovoril narobe 3 3 2 8 

2 – morda sem odgovoril narobe 2 2 1 5 

3 – ne vem, ali sem odgovoril prav ali narobe 16 16 11 43 

4 – verjetno sem odgovoril prav 17 16 20 53 

5 – prepričan sem, da sem odgovoril prav 8 9 12 29 

Razvidno je, da so se učenci največkrat (53-krat) ocenili s 4 – verjetno sem odgovoril 

prav in triinštiridesetkrat so se ocenili z oceno 3. Presenetljivo je, da se je malo 

učencev ocenilo z oceno 1 ali 2. 

RV11. Kako močno so učenci prepričani o pravilnosti svojih odgovorov? 

Učenci so močno prepričani o svojem odgovoru (92-krat so se ocenili s 5), saj so 

pravilno odgovorili 62-krat (67,4 %). Učenci, ki so nepravilno odgovorili, so se 30-

krat (32,6 %) ocenili s 5 – prepričan sem, da sem odgovoril prav, kar je zelo veliko.  

Največkrat (102-krat) so se učenci ocenili s 4 – verjetno sem odgovoril prav. Učenci, 

ki so pravilno odgovorili, so se 54-krat (52,9 %) ocenili s 4 – verjetno sem odgovoril 

prav, in učenci, ki so nepravilno odgovorili, so se 48-krat (47,1 %) ocenili enako.  

Kar 69-krat so se učenci ocenili s 3 – ne vem, ali sem odgovoril prav ali narobe. 

Učenci, ki so pravilno odgovorili, so se 3-krat (53,6 %) ocenili s 3 – ne vem, ali sem 

odgovoril prav ali narobe, in učenci, ki so nepravilno odgovorili, so se 32-krat (46,4 

%) ocenili enako. 
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In 10-krat so se učenci ocenili z 2 – morda sem odgovoril narobe in le 4-krat z 1 – 

prepričan sem, da sem odgovoril narobe. Pri 2., 4. in 6. nalogi se nihče od učencev, 

ki so odgovorili nepravilno, ni ocenil z 1 in 2. 

Iz tabele (Tabela 17) in grafa (Slika 50) je razvidno, da so se pri 1., 3. in 4. nalogi v 

povprečju bolje ocenili učenci, ki niso bili uspešni pri prepoznavanju fotografiranih 

objektov na šolskem igrišču, kot tisti, ki so bili uspešni. Pri 1. nalogi je povprečna 

samoocena 27 učencev, ki niso bili uspešni pri prepoznavanju objekta, 4,03. 

Povprečna samoocena 19 uspešnih učencev je 3,84. Večja razlika med 

povprečnima samoocenama neuspešnih in uspešnih učencev pri prepoznavanju 

ustrezne talne podlage in ozadja fotografiranega objekta je večja pri 4. nalogi, 

vendar so se pri tej nalogi bolje samoocenili le trije neuspešni učenci (povprečna 

ocena 4,66), 43 uspešnih učencev se je samoocenilo s 4,12. Pri 7. nalogi je največja 

razlika (0,54) med povprečjem samoocen 23 uspešnih (4,26) in 23 neuspešnih 

učencev (3,69) pri natančnem opazovanju postavitve orientacijske zastavice.   

Pri 5., 8., in 9. nalogi so se učenci večinoma (53-krat) ocenili s 4 – verjetno sem 

odgovoril prav. Čeprav so učenci 5. nalogo rešili najslabše, so se skoraj enako 

ocenili kot pri 8. nalogi, pri kateri so bili najpogostejši pravilni odgovori. Pri 9. nalogi 

je iz podatkov samoocene razbrati, da so učenci prepričani, da so odgovorili prav, 

saj se jih je 20 učencev samoocenilo z oceno 4 in 12 učencev s 5 in samo dva 

učenca sta se ocenila z 1, čeprav devet učencev točko 2 in štirinajst učencev točko 

4 ni določilo znotraj napake 8 m. Vsi podatki kažejo, da se učenci nerealno 

ocenjujejo. 

 

11.13 Statistična obdelava podatkov samoocenjevanja s Kullbackovim 

2Î. preizkusom 

Zanimalo nas je, ali je statistično pomembna razlika med uspešnimi in neuspešnimi 

učenci glede njihovega samoocenjevanja pri 1., 2., 3., 4., 6. in 7. nalogi. Vrednosti 

Kullbackovega 2Î. preizkusa pri 1., 2., 3., 4., in 6. nalogi niso statistično pomembne, 

le pri 7. nalogi je razlika statistično pomembna. V vzorcu se med učenci, ki so 

uspešni, in tistimi, ki niso uspešni pri reševanju 1., 2., 3., 4., in 6. naloge, ne 

pojavljajo statistično pomembne razlike glede njihovega samoocenjevanja. 

Tabela 19: Statistična obdelava podatkov samoocene odgovorov 1. naloge 

 Samoocena 1. naloge  

 1 2 3 4 5 skupaj 

Pravilno 
f 0 0 6 10 3 19 

f % 0,0  0,0  31,6  52,6  15,8  100,0  

Nepravilno 
f 0 1 6 11 9 27 

f % 0,0  3,7  22,2  40,7  33,3  100,0  

Skupaj 
f 0 1 12 21 12 46 

f % 0,0  2,2  26,1  45,7  26,1  100,0  

2Î = 3,175; g = 3; α = 0,365 
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Vrednost Kullbackovega 2Î. preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 3,175; g = 3; α 

= 0,365). V vzorcu se med učenci, ki so uspešno prepoznali fotografiran objekt, in 

učenci, ki pri tem niso bili uspešni, ne pojavlja statistično pomembna razlika glede 

njihovega samoocenjevanja. Za vzorec pa lahko ugotovimo, da se je s 5  ocenilo 

več neuspešnih učencev, kar 9 (33,3 %), kot uspešnih 3 (15,8 %). 

 
Tabela 20: Statistična obdelava podatkov samoocene odgovorov 2. naloge 

 Samoocena 2. naloge  

 1 2 3 4 5 skupaj 

Pravilno 
f 1 3 7 11 15 37 

f %  2,7  8,1  18,9  29,7  40,5  100,0  

Nepravilno 
f 0 0 6 1 2 9 

f %  0,0  0,0  66,7  11,1  22,2  100,0  

Skupaj 
f 1 3 13 12 17 46 

f %  2,2  6,5  28,3  26,1  37,0  100,0  

2Î = 8,333; g = 4; α = 0,080 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î. preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 8,333; g = 4; α 

= 0,080). V vzorcu se med učenci, ki so pravilno določili smer neba na zemljevidu, 

in učenci, ki pri tem niso bili uspešni, ne pojavlja statistično pomembna razlika glede 

njihovega samoocenjevanja. Za vzorec pa lahko ugotovimo, da se je s 5 ocenilo več 

uspešnih 15 (40,5 %) učencev kot neuspešnih 2 (22,2 %). 

Tabela 21: Statistična obdelava podatkov samoocene odgovorov 3. naloge 

 Samoocena 3. naloge  

 1 2 3 4 5 skupaj 

Pravilno 
f 1 0 9 5 5 20 

f % 5,0  0,0  45,0  25,0  25,0  100,0  

Nepravilno 
f 0 2 9 9 6 26 

f % 0,0  7,7  34,6  34,6  23,1  100,0  

Skupaj 
f 1 2 18 14 11 46 

f % 2,2  4,3  39,1  30,4  23,9  100,0  

2Î = 4,624; g = 4; α = 0,328 

 

Vrednost Kullbackovega 2Î. preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 4,624; g = 4; α 

= 0,328 ). V vzorcu se med učenci, ki so uspešno uporabili grafično merilo in pravilno 

določili razdaljo med točkama na zemljevidu, ter učenci, ki pri tem niso bili uspešni, 

ne pojavlja statistično pomembna razlika glede njihovega samoocenjevanja. Za 

vzorec pa lahko ugotovimo, da se je s 4 ocenilo več neuspešnih 9 (34,6 %) učencev 

kot uspešnih 5 (25,0 %). 
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Tabela 22: Statistična obdelava podatkov samoocene odgovorov 4. naloge  

 Samoocena 4. naloge  

 1 2 3 4 5 skupaj 

Pravilno 
f 1 1 8 15 18 43 

f % 2,3  2,3  18,6  34,9  41,9  100,0  

Nepravilno 
f 0 0 0 1 2 3 

f % 0,0  0,0  0,0  33,3  66,7  100,0  

Skupaj 
f 1 1 8 16 20 46 

f % 2,2  2,2  17,4  34,8  43,5  100,0  

2Î = 1,695; g = 4; α = 0,792 
 

Vrednost Kullbackovega 2Î. preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 1,695; g = 4; α 

= 0,792). V vzorcu se med učenci, ki so uspešno prepoznali ustrezno talno podlago 

in ozadje, ter učenci, ki pri tem niso bili uspešni, ne pojavlja statistično pomembna 

razlika glede njihovega samoocenjevanja. Za vzorec pa lahko ugotovimo, da se je 

s 5 ocenilo več uspešnih 18 (41,9 %) učencev kot neuspešnih 2 (66,7 %). Odstotek 

je tako visok, ker so bili samo trije učenci neuspešni. 
 

Tabela 23: Statistična obdelava podatkov samoocene odgovorov 6. naloge  

 Samoocena 6. naloge  

 1 2 3 4 5 skupaj 

Pravilno 
f 0 0 1 8 9 18 

f % 0,0  0,0  5,6  44,4  50,0  100,0  

Nepravilno 
f 0 0 5 17 6 28 

f % 0,0  0,0  17,9  60,7  21,4  100,0  

Skupaj 
f 0 0 6 25 15 46 

f % 0,0  0,0  13,0  54,3  32,6  100,0  

2Î = 4,638; g = 2; α = 0,098 
 

Vrednost Kullbackovega 2Î. preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 4,638; g = 2; α 

= 0,098). V vzorcu se med učenci, ki so uspešni pri prepoznavanju objektov na 

fotografiji, posnetih z določene točke, in učenci, ki pri tem niso bili uspešni, ne 

pojavlja statistično pomembna razlika glede njihovega samoocenjevanja. Za vzorec 

pa lahko ugotovimo, da se je s 5 ocenilo več uspešnih 9 (50,0 %) učencev kot 

neuspešnih 6 (21,4 %). 

Tabela 24: Statistična obdelava podatkov samoocene odgovorov 7. naloge 

 Samoocena 7. naloge  

 1 2 3 4 5 skupaj 

Pravilno 
f 0 0 6 5 12 23 

f % 0,0  0,0  26,1  21,7  52,2  100,0  

Nepravilno 
f 0 3 6 9 5 23 

f % 0,0  13,0  26,1  39,1  21,7  100,0  

Skupaj 
f 0 3 12 14 17 46 

f % 0,0  6,5  26,1  30,4  37,0  100,0  

2Î = 8,288; g = 3; α = 0,040 
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Interpretacija: Vrednost Kullbackovega 2Î. preizkusa je statistično pomembna (2Î = 

8,288; g = 3; α = 0,040). S tveganjem 4,0 % trdimo, da se v osnovni množici med 

učenci, ki so bili uspešni pri natančnem opazovanju postavljene orientacijske 

zastavice na izbranem objektu, in učenci, ki pri tem niso bili uspešni, pojavljajo 

razlike glede njihovega samoocenjevanja. 

Vsebinska interpretacija: Tudi v osnovni množici bi se več uspešnih 12 (52,2 %) 

učencev samoocenilo s 5 – prepričan sem, da sem dober, kot neuspešnih 5 (21 %) 

učencev. 

   



63 
 

IV KLJUČNA SPOZNANJA IN SKLEP 
 

Marentič Požarnik (2018) ugotavlja, da šolski sistem in celotna zahodna civilizacija 

dajeta prednost funkcijam leve možganske polovice, ki jih tudi načrtno bolj razvijata, 

zanemarjata pa funkcije desne možganske polovice, v kateri so centri prostorske 

predstave, gibanja, celostnega dojemanja, intuicije ipd. Avtorica (prav tam) še 

dodaja, da v šolskem učenju prevladuje sprejemanje idej, ki so rezultat razmisleka 

drugih ljudi o svetu, premalo pa je izkustvenega učenja, ki daje prav tako pomembno 

novo védenje. Pouk, ki nudi pretežno kopičenje informacij, manj pa pridobivanje 

informacij prek lastnih izkušenj, tako ne razvija razmišljujočega otroka, temveč se 

zadovolji, da si učenci v kratkem času in z malo napora zapomnijo številne 

informacije, vendar teh ne ponotranjijo. Tako učenci nimajo podlage za oblikovanje 

lastnih spoznanj, ki so posledica razmišljanja o preteklih izkušnjah, in apliciranje le-

teh v vsakdanjem življenju (Priest in Gass, 1997, v Krajnčan 2007, str. 140).  

Ena od oblik izkustvenega učenja so tudi orientacijske dejavnosti z zemljevidom in 

vadba orientacijskega teka. Zato smo zasnovali raziskavo, katere cilj je bil ugotoviti, 

kakšne miselne prostorske predstave imajo četrtošolci ob uporabi zemljevida njim 

znane šolske okolice in kako se z njim miselno orientirajo. Cilj smo skušali doseči 

prek 11 raziskovalnih vprašanj in s kavzalno neeksperimentalno metodo ter 

raziskovalnim pristopom za kvantitativno raziskavo. Prvotno zasnovan načrt o 

izvedbi raziskave smo morali zaradi epidemioloških razmer, ki jih je v Republiki 

Sloveniji, pa sicer tudi po svetu, v letih 2020 in 2021 povzročil novi koronavirus 

SARS-coV-2, opustiti oz. ga prenesti v računalniško okolje. Zavedamo se, da gre 

pri tem za pomembno omejitev raziskave, saj (a) z učenci, ki so bili udeleženi v 

raziskavi, nismo imeli neposrednega stika, in (b) naloge s področja miselnih 

prostorskih predstav niso bile izvedene v dejanskem prostoru (okolici šole). 

Epidemiološke razmere so nas zelo omejile tudi pri številu vključenih učencev, ki 

posledično ni optimalno, zato ugotovitev ne bomo posploševali na vse četrtošolce v 

Sloveniji. Sicer pa je iz rezultatov in metapodatkov vprašalnika (npr. podatek, da so 

vsi učenci vztrajali z reševanjem do konca) mogoče razbrati, da je bila raziskava 

tako količinsko (število nalog) kot časovno na zgornji meji zahtevnosti, a hkrati 

razumljiva, ustrezno členjena in slikovno kakovostno opremljena. V tem smislu jo 

ocenjujemo kot ponovljivo v isti obliki še v prihodnje in na drugem, sorodnem vzorcu, 

s priporočilom, da se dopolni s kratkim intervjujem z udeleženimi učenci neposredno 

po zaključku izvedbe, zlasti v povezavi z njihovim mnenjem o zahtevnosti nalog in 

počutju v času reševanja. 

Rezultati raziskave so večplastni. Predvsem so pokazali (RV 1), da otroci v starosti 

9 in 10 let še ne znajo natančno brati zemljevida in si pomagati s podatki iz legende, 

kljub temu da učni načrt to znanje v četrtem razredu predvideva kot usvojeno. 

Znotraj znanja »branje in orientacija po zemljevidu« pa so vendarle tudi razlike.  

Večina učencev iz raziskave je pravilno uporabila oznako za smer neba (RV 2), več 

težav pa so imeli pri odgovoru, proti kateri smeri neba so usmerjene fotografije 
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določenega objekta, ki zahtevajo alocentrični pogled (RV 5). Ugotovitev lahko 

povežemo s spoznanjem (Mohan, A., in Mohan, B., 2013), da nekateri učenci te 

starosti še nimajo razvite miselne rotacije, kar pomeni, da si ne predstavljajo, kako 

je videti objekt z različnih strani neba. Pravzaprav niti ni rečeno, da bodo to 

sposobnost sploh kdaj razvili vsi (Marentič Požarnik, 2018). Prav tako so nekateri 

učenci znali uporabiti grafično merilo in pravilno določiti razdaljo med točkama na 

zemljevidu (RV 3), a večini to vendarle ni uspelo. National Research Council o tem 

piše kot o dejstvu, da si devet- in desetletniki še ne predstavljajo merske razdalje v 

naravi (Mohan, A., in Mohan, B., 2013).  

Ugotovili smo tudi, da so učenci zelo uspešni pri prepoznavanju ustrezne talne 

podlage (egocentrični pogled) in ozadja fotografiranega objekta (RV 4), pogoj za to 

pa je vsekakor ustrezno vodenje s fotografijami ter navodili. Čim pa je naloga od njih 

zahtevala globinski večplastni pogled s prekrivanjem (ang. overlay) (Mohan, A., in 

Mohan, B., 2013) skozi objekt (v našem primeru je šlo za pogled skozi nadstrešek 

ob igrišču), so imeli učenci iz vzorca precejšnje težave, sploh če si niso znali 

pomagati z zemljevidom (RV 6). Sklepamo lahko, da si učenci, ki se še ne zmorejo 

vživeti v glediščno točko druge osebe v prostoru, tovrstne izkušnje predhodno še 

niso pridobili (Mešinovič, 2019). 

Polovica učencev je prav tako že zmogla natančno postaviti zastavico na izbrani 

objekt, kar zahteva alocentrični pogled (RV 7), za polovico pa je bila ta naloga 

prezahtevna. Skoraj tretjina učencev je bila sposobna natančno, znotraj napake 2 

m, določiti tudi pozicijo fotografa (RV 8); tolikšno uspešnost smo pravzaprav 

pričakovali, saj je ta naloga od njih zahtevala egocentrični pogled v zelo znanem 

okolju. Enako kot pri postavitvi zastavice smo ugotovili skoraj polovično uspešnost 

pri prebiranju in prenosu podatkov z zemljevida na ortofoto posnetek z vrisom točke 

(napaka manj kot 2 m; RV 9). In tudi ko je bil ortofoto posnetek obrnjen, so bili učenci 

iz raziskave že sposobni miselne rotacije, saj zaslona pač niso mogli obrniti. Ob tem 

velja dodati, da otroci pri starosti 9 in 10 let šele začenjajo raziskovati širši svet, ki 

presega znano, prav tako šele začenjajo uporabljati ptičjo perspektivo ogledov 

zemljevidov. Za razvoj bolj zapletenih prostorskih konceptov (Mohan, A., in Mohan, 

B., 2013) je posledično v tem času še vedno potrebna kombinacija slikovnih 

panoramskih pogledov in praktičnih dejavnosti, pri katerih učitelji ponudijo podporo. 

V zvezi z uporabljenimi strategijami lahko ugotovimo (RV 10), da so učenci, 

vključeni v raziskavo, pri reševanju nalog najpogosteje uporabili strategijo z 

zemljevidom, ki je bil pri večini nalog dejansko nujen za uspešno rešitev. 

Presenetljivo pa je, da učenci niso označili in zaznali možnost uporabe več strategij, 

čeprav je posredno razvidno, da so jih uporabljali. 

Ob koncu pregleda ključnih rezultatov je smiselno izpostaviti tudi to, da so bili učenci 

zelo prepričani o pravilnosti svojih odgovorov (RV 11), česar nismo pričakovali v 

tolikšni meri. Statistična analiza podatkov ni pokazala statistično pomembne razlike 

med uspešnimi in neuspešnimi učenci glede njihovega samoocenjevanja (z izjemo 

ene naloge). Prav tako kaže, da je povprečna samoocena med učenci, ki so 

odgovorili pravilno pri posamezni nalogi, skoraj enaka povprečni samooceni tistih, 
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ki so odgovorili nepravilno. Iz tega lahko sklepamo, da učenci četrtošolci iz vzorca 

še niso sposobni podati realne samoocene. 

Na podlagi raziskave torej lahko trdimo, da ima tretjina četrtošolcev iz vzorca razvito 

miselno prostorsko predstavo in se zna z orientacijskim zemljevidom v znani šolski 

okolici miselno orientirati do te mere, da pravilno reši naloge. Za dve tretjini 

četrtošolcem iz našega vzorca pa ugotavljamo, da je njihova miselna prostorska 

predstava še v razvoju. Cilj raziskave je bil tako dosežen. 

 

Sklep: 

Izkustveno učenje, ki dopušča tudi raziskovanje, je izredno pomembna pot do 

novega znanja, zato je zaželeno, da ga učitelji in učiteljice čim več vključujejo tudi v 

šolski pouk. Na podlagi izkušenj lahko učenec predvideva vzroke in posledice 

pojava ali dogodka ter jih poveže s podobnimi situacijami. Premislek o izkušnji 

prinese nova spoznanja, predvsem pa prinese njihovo ponotranjenje (Krajnčan, 

2007), kar pomeni, da spoznanja postanejo trajnejša. Hegarty, Montello, 

Richardson, Ishikawa in Lovelace (2006) so pri preučevanju odziva možganov med 

nalogami prostorskega mišljenja prišli do spoznanja, da ljudje prostorske naloge 

opravljajo drugače, če se učijo iz neposrednih izkušenj, kot pa če se učijo iz vizualnih 

medijev ali opravil za mizo (ang. table-top tasks), saj pri reševanju orientacijskih 

nalog v realnem življenju sodelujejo različni deli možganov (Mohan A. in Mohan B., 

2013), kar prinaša razvoj novih spominskih poti in prispeva k celostnemu razvoju.  

Sklepno podajamo še šest predlogov, ki so po našem mnenju pomembni za razvoj 

miselnih prostorskih predstav ter bi jih učitelji in učiteljice lahko upoštevali pri 

organiziranju različnih šolskih dejavnosti: 

• Dnevi dejavnosti – vsaj kateri od športnih dni ima lahko orientacijsko vsebino; 

morda ta dan, če je zahtevnejši, izvedemo v sodelovanju z orientacijskimi 

klubi (labirinti na travnati površini, razredno tekmovanje na orientacijski progi 

– s pomočjo zemljevida poiskati niz kontrolnih točk v okolici šole ipd.). 

• Podaljšano bivanje – učitelj je tu zelo avtonomen, zato lahko orientacijske 

dejavnosti vključi večkrat in v povezanih nadaljevanjih (iskanje zaklada po 

šoli ali na šolskem igrišču, risanje načrta šolskega igrišča, skupinski sprehodi 

s sledenjem zemljevidu, postavitev točk na 

košarkarskem/nogometnem/odbojkarskem igrišču in izvedba kratkih prog 

(krajši niz kontrolnih točk) na njih (Zorman, 2016) , prirejeni poligoni z igro 

spomina ipd.). 

• Rekreativni odmor – v redni 15-minutni odmor lahko vključimo skrivanje, 

labirint, kratke proge (po začrtani poti) na 

košarkarskem/nogometnem/odbojkarskem igrišču (Zorman, 2016), prirejene 

štafetne igre ipd. 

• Šola v naravi – v naravnem in za učence novem okolju lahko pripravimo 

različne orientacijske igre: risanje zemljevidov, primerjava narisanih 
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zemljevidov z ortofoto posnetkom, iskanje napak ali razlik med dvema 

načrtoma, iskanje najbolj značilnih linijskih objektov na zemljevidu, vrisovanje 

točkovnih objektov v načrt ipd.  

• Interesne dejavnosti – ob razvijanju učenčevih interesov lahko učitelj kot 

koristne in zdrave vključi tudi različne igre za orientacijo: postavitev športnih 

pripomočkov v telovadnici ali na zunanjem igrišču po predhodno narisanem 

načrtu, iskanje razlik med dvema načrtoma, poligoni z igro spomina, prirejene 

štafete s prerisovanjem enostavnih načrtov ali zemljevidov do skritega 

zaklada ipd. 

• Medpredmetno povezovanje – orientacijske aktivnosti lahko vključimo tudi k 

tematikam drugih šolskih predmetov, ne le športa, npr. v 1. razredu pri 

predmetih slovenščina in športom pri usvajanju predlogov ter prislovov (pod, 

zgoraj, na, spredaj, zadaj, na sredini, levo, desno) preko gibalnih iger. 
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12 Priloga: Zaslonski posnetki nalog 
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