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Žmavc, J. in Žagar. Ž., I.: Kako so Evropejci 
odkrili neznane dežele in se spoznali z 
novimi ljudstvi 
• Reprezentacije Evrope v osnovnošolskih 

učbenikih za pouk zgodovine, geografije 
ter državljanske vzgoje in etike. 

• Dopolnilna študija v okviru 
raziskovalnega projekta:
– Oblikovanje, razvoj in raba pojma Evropa 

v slovenskih medijih od leta 1954 do 
danes (J6-0906(B), vodja: dr. Igor Ž. 
Žagar).

• Prost dostop: 
http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.asp
x?id=99

http://www.pei.si/Sifranti/StaticPage.aspx?id=99


IZHODIŠČA ANALIZE

• pojmovanja Evrope v 
osnovnošolskih 
učbenikih

• vsakdanje (posplošeno), 
stereotipno, ideološko 
pojmovanje Evrope



VZOREC IN METODOLOGIJA

• Pregled in analiza 29 
osnovnošolskih učbenikov 
od l. 1979 do 2009.

• Kvantitativna analiza
– Kvantifikacija in 

kontekstualizacija glede na 
socialne akterje, vrednote, 
tip pojmovanja in slikovni 
material - model kritične 
analize diskurza (van 
Leeuwen, 2008). 

• Kvalitativna analiza
– Analiza dinamike tvorjenja 

pomena – model jezikovno 
pragmatične analize
(Verschueren, 2011).

ZGO GEO D(D)VE
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KVALITATIVNA ANALIZA: “problematične” 
rabe pojma Evropa

• Neustrezno kontekstualizirani opisi Evrope:

– odsotnost kvalifikatorjev ali dodatnih vsebinskih pojasnil, ki bi zmanjševali 
dvoumnost v razumevanju.

• Opisi z elementi ideoloških reprezentacij Evrope (implicitni ali eksplicitni):

– evrocentrizem in izključenost »neevropskih« perspektiv iz prikaza dogodkov, 
procesov, ljudi, institucij (npr. prikaz svetovnih družbeno političnih razmer 
skozi poudarjeno ali izključno »evropske oči«); 

– prikazovanje Evrope z vidika nacionalnih in/ali trenutnih političnih interesov 
(npr. prostorizacije Zahodne in Vzhode Evrope z vidika »jugoslovanske« 
politike; konstrukcije nacionalne identitete skozi Evropo in evropske politične 
integracije); 

– nekritična obravnava dogodkov, procesov, ljudi, institucij v kontekstu 
pozitivnega prikaza Evrope (npr. opravičevanje evropske kolonizacije v 
kontekstu »odkrivanja neznanih kultur«);

– stereotipno prikazovanje Evrope (npr. kulturna in civilizacijska superiornost 
Evrope, reprezentacije Evrope skozi »neciviliziranega« Drugega).



1. PRIMER: “Saj so le odkrivali in se 
spoznavali ….”
• »Novi vek: Začetek novega veka postavljamo v leto 1492, ko 

so Evropejci odkrili nove celine in se spoznali z novimi 
ljudstvi, ki so živela v Ameriki, Oceaniji in Avstraliji. 
Geografska odkritja so imela velik pomen, ker so človeštvu 
razkrila novo podobo sveta in Evropa je postala v očeh 
Evropejca bistveno »manjša«. Temeljito se je pričelo 
spreminjati vsakdanje življenje, človekova miselnost se je 
obrnila k razumu, tehniki in umetnosti. Vse to je v 
naslednjih stoletjih povsem spremenilo podobo sveta in 
način življenja ljudi. Nekatere evropske države, ki so se 
želele polastiti bogastva, so zavladale velikemu delu sveta, 
kar je sprožilo tudi številne vojaške spopade.« (Otič, 2006: 
13; poudarila J. Ž.)



2. PRIMER: “Družinske zgodbe”

• »Na socialno podobo (sc. Slovenije, op. J. Ž.) vplivajo 
značilne poteze kapitalističnega gospodarstva. V 
desetletju se je družba močno razslojila. Manjši del 
prebivalstva je bogat, mnogo družin pa komaj zasluži za 
preživetje. Toda med nekdanjimi komunističnimi 
državami velja Slovenija za tisto, ki je uspešno 
prehodila pot v novi politični in gospodarski sistem ter 
se po razvitosti lahko primerja s slabše razvitimi 
državami Evropske unije. Prav hitra včlanitev v družino 
evropskih držav je poglavitna slovenska 
zunanjepolitična opredelitev.« (Dolenc idr., 2008: 165; 
poudarila J. Ž.)



3. PRIMER: “Vremenske motnje” 

• Medtem ko je Evropa ob koncu srednjega veka 
doživljala silovite spremembe z renesanso in 
humanizmom ter z osvajanji novih dežel, je 
nad južni del Evrope kot ciklon prihajala nova 
nevarnost – Turki.  (Potočnik in Otič, 2009: 44; 
poudarila J. Ž.)



Viri in Literatura
• Božič, B. in Weber, T. (1979). Zgodovina za šesti razred, Ljubljana: DZS.
• Dolenc, E. idr. (2008). Koraki v času. 20. stoletje: zgodovina za 9. razred devetletke, 

Ljubljana: DZS.
• Krašovec, P. (2010). Oblikovanje, razvoj in raba pojma Evropa v slovenskih medijih od 

leta 1954 do danes. Raziskovalno poročilo, Ljubljana: Pedagoški inštitut.
• Kress, G. in van Leeuwen, T. (2006). Reading Images. The Grammar of Visual Design, 

Second Edition, London in New York: Routledge. 
• Mastnak, T. (1998). Evropa: med evolucijo in evtanazijo, Ljubljana: SH Zavod za 

založniško dejavnost. 
• Otič, M. (2006). Zgodovina 6: svet skozi čas. Učbenik za zgodovino v šestem razredu 

osnovne šole, Ljubljana: Mladinska knjiga.
• Potočnik, D. in Otič, M. (2009). Zgodovina 8: svet skozi čas: učbenik za zgodovino v 

osmem razredu osnovne šole, Ljubljana : Mladinska knjiga.
• van Leeuwen, T. (2008). Discourse and Practice. New Tools for Critical Discourse

Analysis, New York: Oxford University Press. 
• Velikonja, M. (2005). Evroza – Kritika novega evrocentrizma, Ljubljana: Mirovni inštitut.
• Verschueren, J. (2000). Razumeti pragmatiko. Prevedla Irena Prosenc, Ljubljana: *cf.
• Verschueren, J. (2012 ). Ideology in Language Use. Pragmatic Guidelines for Empirical 

Research, Cambridge: Cambridge University Press.


