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GEOGRAFIJA EVROPE V ŠOLSKIH UČBENIKIH EVROPSKIH DRŽAV
Izvleček
Prvo poglavje je namenjeno teoriji pouka (geografije) in (geografskega) učbenika. Sledi temeljit pregled
razvoja »znanstvene« in šolske regionalne geografije v tujini in v Sloveniji. V tujini je poudarek na prikazu
razvoja v Nemčiji. V aplikativnem delu raziskave so najprej podane sheme sistema geografske vede in
temeljnih pristopov z vidika notranje organiziranosti učne snovi v učbenikih. Sledi primerjalna analiza 63
učbenikov s posebno obravnavo geografije Evrope iz 35 evropskih držav. Raziskava je odkrila razlike med
učbeniki za nižjo in višjo starostno stopnjo, kot tudi med učbeniki iz zahodnega, osrednjega in vzhodnega
dela Evrope. Z novo metodo vrednotenja simulacije učbeniških pristopov se je ugotovilo, da je slovenskim
gimnazijskim dijakom in učiteljem najbližji kombiniran regionalni pristop po regijah in državah ter njihovih
osrednjih problemih. V strogo didaktičnem pogledu lahko ta regionalni pristop označimo tudi kot tematsko
geografijo v regionalni razporeditvi. Anketiranih je bilo 1387 dijakov z 19 gimnazij in 63 učiteljev. Raziskava
na koncu prinaša tudi okviren predlog problemskih tem, ki bi se jih lahko vključilo v nov slovenski učbenik
geografije Evrope.
Ključne besede: regionalna geografija, geografija Evrope, geografski učbenik, metoda vrednotenja
simulacije učbeniških pristopov, didaktika geografije

THE GEOGRAPHY OF EUROPE IN THE SCHOOL TEXTBOOKS OF EUROPEAN COUNTRIES
Abstract
The first chapter is devoted to a theory of (geography) instruction and of the (geography) textbook. Next,
there is a comprehensive review of the development of “scientific” and school regional geography in
Slovenia and other countries, with a particular focus among the latter on Germany. The applied part of the
research begins with an outline of the system of geographical sciences and fundamental approaches from
the standpoint of the internal organization of teaching materials in textbooks, followed by a comparative
analysis of 63 textbooks with a specific treatment of Europe from 35 European countries. The research
discovered significant differences between lower and higher age groups as well as among textbooks from
the western, central, and eastern parts of Europe. Using a new method of evaluation of simulation of
textbook approaches, it was found that Slovene secondary school (gymnasium) students and teachers
preferred a combined regional approach according to regions and countries and their central problems.
From a strictly didactic view this regional approach could be characterized as thematic geography
organized within a regional framework. The survey included 1387 pupils from 19 schools (gymnasiums)
and 63 teachers. The study concludes with a proposal for topics which could be included in a new Slovene
textbook for the geography of Europe.
Key words: regional geography, geography of Europe, geography textbook, method of evaluation of
simulation of textbook approaches, didactics of geography
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1 UVOD
1.1 Osnovna izhodišča raziskave in njena utemeljitev
Evropske države se čedalje bolj povezujejo. Prebivalci te celine čedalje bolj delimo skupno evropsko
prihodnost v vseh pogledih, tudi glede izobraževanja. V različnih mednarodnih dokumentih, ki se tičejo
izobraževanja, je že nekaj časa veliko govora o ti. evropski dimenziji pouka. Besede Evropa tako nimajo
stalno na jeziku le politiki, ampak se je Evropa in vse kar je v zvezi z njo, dodobra usidralo tudi v šolske
programe pri različnih šolskih predmetih. Med njimi prav posebno mesto zagotovo pripada geografiji, saj je
to veda, ki mlade ljudi uvaja v elementarna spoznanja o tem, kaj Evropa sploh je. Kljub temu ni
mednarodnih raziskav, ki bi obravnavale obseg, vsebino in načine prikaza učne snovi iz geografije Evrope
v šolskih učbenikih vseh evropskih držav. Znane so le tuje raziskave, ki podajajo primerjalno sliko
učbenikov iz dveh ali nekaj več evropskih držav. Pri nas je vključenost vsebin iz geografije Evrope v učne
načrte nekaterih drugih evropskih držav raziskovala T. Resnik Planinc (1998 a), ki pa se je zaradi
drugačnega oz. širšega namena svoje raziskave razumljivo omejila le na učne načrte.
Zlasti v tuji literaturi je na voljo kar nekaj del, ki se ukvarjajo z različnimi koncepti oz. pristopi pri geografskih
učnih načrtih. (Haubrich et al., 1997, Rinschede, 2003 idr.) To pa ni identično s pristopi v samih učbenikih.
Zasnova in notranja zgradba posameznega učbenika namreč še zdaleč nista zgolj neka kopija zasnove in
zgradbe odgovarjajočega dela učnega načrta. S pristopi v šolski geografiji se je pri nas ukvarjal predvsem
Medved (1973), v novejšem času je o tem pisal Drozg (2002 c). V literaturi pa zaenkrat nikjer niso skupaj in
primerljivo obravnavani vsi pristopi, ki jih danes zasledimo v različnih evropskih šolskih geografijah, še
posebej pa to velja za učbeniške pristope, ki so v veliki meri še neobdelano področje.
Eno od osrednjih vprašanj, ki se pri tem odpira, so pristopi z vidika notranje organiziranosti učne snovi, pri
čemer gre za vprašanje za vprašanje regionalnega ali tematskega pristopa. Omenjeno vprašanje namreč
po eni strani izhaja iz samih temeljev sistema geografske vede, po drugi strani pa sodi med eno tistih
vprašanj, ki so v zadnjih desetletjih povzročila najgloblja »ločevanja duhov« ne le med »znanstvenimi«,
ampak tudi med šolskimi geografi. O tem vprašanju pa so se znotraj šolskih geografij različnih evropskih
držav po vsem sodeč do sedaj odločali le na osnovi različnih splošnodidaktičnih in drugih pedagoških teorij,
ne pa tudi na osnovi raziskav, ki bi vključevale percepcije enega ali drugega pristopa s strani učencev, ki
jim je izobraževanje namenjeno.
Naslednje vprašanje, ki sodi med sama izhodišča raziskave, pa je vprašanje, katere vsebine naj bi
obravnavali slovenski učbeniki geografije Evrope. Tako vprašanje notranje organiziranosti učne snovi, kot
vprašanje konkretnega vsebinskega izbora, pa se zastavlja predvsem pri naših gimnazijskih učbenikih
geografije Evrope. Osnovnošolski učbeniki so namreč v Evropi glede teh dveh vprašanj veliko bolj
poenoteni kot tisti na višji stopnji, tem prevladujočim »vzorcem« pa so zelo blizu tudi slovenski
osnovnošolski učbeniki z obravnavo geografije Evrope.
Vsa omenjena vprašanja pa moramo seveda videti znotraj celostnega sklopa geografskega izobraževanja
(na stopnji osnovnih in srednjih šol) oz. znotraj različnih vidikov pouka geografije, kjer (vsaj v teoriji) v
ospredju niso več vsebine, ampak cilji. Učne cilje, pa tudi konkretne predloge vsebin, zato v učnem
procesu ne »določajo« učbeniki, ampak učni načrti. Po logični hierarhiji je učbenik tisti, ki je podrejen
učnemu načrtu, in ne obratno. Učbenik kot učilo je namreč po novejših teorijah le eno od »sredstev«, ki
omogočajo konkretizacijo ciljev iz učnih načrtov, je le eden od medijev, ob pomoči katerih učitelj kot
organizator in usmerjevalec učnega procesa »vodi« učence na poti, da sami izgrajujejo svoje znanje.
Takoj pa se lahko postavi logično vprašanje, zakaj potem v zvezi s temi vprašanji sploh proučevati
učbenike, ne pa rajši učnih načrtov. V veliki večini tuje in domače didaktične literature se namreč teh
vprašanj lotevajo prvenstveno ali izključno skozi prizmo učnih načrtov. Odgovor je zelo pragmatičen. Prav
zaradi tega, ker se skoraj vse teoretske razprave in skoraj vsa didaktična literatura v zvezi s temi vprašanji
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v glavnem vrti le okoli učnih načrtov, se vlogi učbenika namenja čedalje manj pozornosti. Nastala je vrzel,
ki se prej širi kot pa oži. Dejanska vloga učbenika (ne le v slovenskih šolah) pa je bistveno večja, kot bi ji
lahko pripisovali glede na pogostost obravnave v novejših pedagoških raziskavah. Prav premoščanje te
vrzeli na raziskovalnem polju, seveda v zvezi z obravnavo geografije Evrope v različnih evropskih državah,
se je avtorju raziskave (kot profesionalnemu uredniku in sestavljavcu učbenikov) pokazalo kot eden od
namenov doktorske disertacije.
Naslednja razloga za raziskovanje učbenikov, ne pa vzporedno tudi učnih načrtov, sta bolj prozaične
narave. Učbenike bi bilo seveda najbolj smiselno raziskovati skupaj z učnimi načrti, vendar bi bilo do učnih
načrtov iz vseh evropskih držav še veliko težje priti kot do samih učbenikov, ki so v dobršni meri dosegljivi v
knjižnici Inštituta Georg Eckert v Braunschweigu oz. se jih da v večin evropskih držav kupiti. Po drugi strani
bi analiza besedil učnih načrtov terjala neposreden prevod v slovenščino iz številnih evropskih jezikov. Pri
učbenikih pa je situacija drugačna: izbrane elemente oz. pristope v njih se je lahko proučevalo brez
prevodov celotnih učbenikov v slovenščino. O številnih elementih in pristopih pri učbenikih se namreč lahko
dobi zelo verodostojen vpogled zgolj s pregledom kartografsko-slikovnega gradiva, vprašalnoaktivnostnega instrumentarija in z analizo uporabe zemljepisnih imen, za kar ni potrebno obvladati vseh
tujih jezikov.
Preden pa se je sploh lahko pristopilo k aplikativnemu delu raziskave, se je logično zastavilo vprašanje
prave zmešnjave pojmov oz. pomanjkanja povsem jasnih teoretskih opredelitev (v slovenščini), in sicer
tako s področja splošnodidaktične teorije učbenika, kot tudi s področja regionalne geografije, kamor
geografija Evrope sodi. Tu se je namreč pokazala tolikšna vrzel, da je bil obsežen teoretični del raziskave,
v katerem se je skušalo priti »do dna« številnim dilemam, nujen predpogoj za začetek aplikativnega dela.
Na eni strani je bilo treba najprej nujno poseči tudi na področje splošne didaktike oz. didaktike geografije,
na drugi strani pa se spustiti v podrobnejšo razčlembo razvoja tako »znanstvene« kot šolske regionalne
geografije, najprej v tujini in potem tudi v Sloveniji. Brez vse te nujne podlage jasno razumevanje
problematike, ki jo razčlenjuje disertacija, žal ni mogoče. Skoraj »nehote«, kot nekakšen »vzporeden
produkt«, pa je tako nastal pomemben teoretski prispevek s področja didaktične teorije geografskega
učbenika pri nas, hkrati pa tudi pomemben slovenski pregled razvoja »znanstvene« in šolske regionalne
geografije tako pri nas kot v tujini.
1.2 Namen dela in delovne hipoteze
Prvi namen disertacije je tako razčistiti nekatere osnovne teoretske dileme s področja didaktične teorije
učbenika. Drugi namen je poglobitev v razvoj “znanstvene” in šolske regionalne geografije v tujini in doma,
in sicer z namero iskanja smiselnih teoretskih povezav med obema “deloma” geografije, ki na žalost že
nekaj časa nastopata precej ločeno. Edino na ta način lahko namreč izluščimo tipe in opredelitve različnih
pristopov, ki se uporabljajo v šolskih učbenikih (geografije Evrope). Prav opredelitev podrobnejše tipologije
učbeniških pristopov pa je tretji namen disertacije. Četrti namen je primerjalna analiza učbenikov z
obravnavo geografije Evrope iz vseh evropskih držav, pri čemer sta iz vsake države izbrana dva učbenika
(če le obstajata) – eden za nižjo in eden za višjo starostno stopnjo. Primerjalna analiza se osredotoča na
nekatere vsebinsko-didaktične elemente in pristope v teh učbenikih. Peti namen disertacije je na osnovi
ugotovljenih pristopov v tujini ugotoviti tisti temeljni učbeniški pristop za obravnavo geografije Evrope, ki je
najbližji slovenskim dijakom (pa tudi učiteljem) v gimnazijskem programu. V ta namen je bilo treba pripraviti
simulacije uveljavljenih učbeniških pristopov v drugih državah (kazal “namišljenih” učbenikov z nekaj
stranmi besedila v slovenščini), ki se jih je potem dalo v ocenjevanje dijakom in učiteljem v obliki
obsežnega anketnega vprašalnika. Šesti in končni cilj disertacije pa je predlog izbora vsebin za tak
gimnazijski učbenik geografije Evrope, ki bi uporabljal ugotovljeni (dijakom in učiteljem najbližji) pristop.
Predlog teh vsebin pa seveda še zdaleč ne pomeni nekega s cilji in standardi znanj opredeljenega učnega
načrta, ker to ni niti namen, niti domet te raziskave, lahko pa služi v veliko pomoč pri pripravi takšnega
učnega načrta.
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Prva dva namena oz. cilja disertacije sta zajeta v obširnejšem teoretičnem delu, ostali štirje pa v krajšem
aplikativnem delu disertacije. Pri prvih dveh ciljih gre za neke vrste sintezo oz. kompilacijo že objavljenih
ugotovitev in opredelitev v strokovni literaturi, seveda temeljito prediskutiranih z domačimi in tujimi
strokovnjaki. Drugače pa je pri tretjem, četrtem in petem cilju raziskave, ki so zajeti v njenem aplikativnem
delu, in kjer je bilo treba povečini orati ledino. Ta del raziskave namreč v veliki meri posega na še
neraziskano polje in tako predstavlja neke vrste pionirsko delo tudi na mednarodnem raziskovalnem polju.
Srž celotne raziskave predstavljata četrti in še zlasti peti del raziskave, ki slovenski šolski geografiji
izpostavlja vidik, ki je bil pri njenem dosedanjem razvoju zelo zapostavljen.
Delovne hipoteze, neposredno izkustveno preverljive (Toš, 1988, 68), ki jih pri tem postavljamo, so
naslednje:
1. Vsaj pri nekaterih vsebinsko-didaktičnih elementih, uveljavljenih v izbranih evropskih učbenikih s
posebno obravnavo geografije Evrope, lahko govorimo o posebej izoblikovanih skupnih učbeniških vzorcih
na območju več sosednjih držav hkrati, ki temeljijo na enakem ali zelo podobnem razvoju šolske geografije.
(Takšen razvoj naj bi izviral predvsem iz prostorske bližine ter skupnega ali sorodnega zgodovinskega,
kulturnega in političnega razvoja.)
2. V različnih evropskih državah je v izbranih učbenikih za nižjo starostno stopnjo (pod 14/15 let) glede
obsega in načina prikaza učne snovi iz geografije Evrope (glede vsebinsko-didaktičnih elementov) več
skupnih potez kot v učbenikih za višjo starostno stopnjo (nad 14/15 let).
3. Izbrani slovenski osnovnošolski učbenik je glede obsega in načina prikaza učne snovi iz geografije
Evrope (glede vsebinsko-didaktičnih elementov) bolj primerljiv in ima več skupnih potez z evropskimi
učbeniki za isto starostno stopnjo kot naš gimnazijski učbenik.
4. Slovenskim uporabnikom gimnazijskih učbenikov, to je dijakom in učiteljem, je med različnimi pristopi
najbližji kombiniran regionalni pristop po regijah in državah ter njihovih osrednjih problemih. (Pristop je
izpeljan iz regionalnega pristopa po regijah in njihovih osrednjih problemih, ki je uveljavljen v nekaterih tujih
učbenikih, vendar je bil na predlog slovenskih dijakov nekoliko modificiran oz. kombiniran z nekaterimi
drugimi pristopi.)
1.3 Zasnova raziskave in metodologija dela
Pri disertaciji se je uporabilo različne metode in tehnike s področja družbene geografije, pedagogike in
družbenih ved na splošno. Pri nekaterih delih disertacije je bila potrebna kombinacija oz. prilagajanje več
metod ali pa je bilo potrebno ustrezno metodo razviti na novo. V tuji literaturi namreč skoraj ni zgledov
raziskav, neposredno uporabnih za našo. Disertacija je zato tudi pomemben prispevek k metodologiji
proučevanja (geografskih) učbenikov.
Kar se tiče znanstvenih metod, je za osnovo služilo sedem analitičnih stopenj znanstvene metode, kot so
jih opredelili Hoggart, Lees in Davies (2002, 6) ter pet faz neeksperimentalne empirične pedagoške
raziskave, kot jih je opredelil Sagadin (1993, 14). Seveda pa vrstnega reda glavnih postopkov pri raziskavi
ne gre jemati povsem statično, saj se posamezne faze oz. stopnje med seboj prepletajo. Zaradi različnih
čisto praktičnih razlogov je tekom raziskave večkrat potekalo več faz hkrati oz. je moral avtor “preskakovati”
iz ene faze v drugo. Ne glede na to pa je končni prikaz rezultatov nanizan po poglavjih, ki predstavljajo
nekakšne logične stopnje v smislu, da je šele končana ena stopnja predpogoj za začetek druge.
Raziskava mora imeti jasno postavljen okvir, ki omogoča, da se jo sploh lahko izvede. Najtežje je bilo ta
okvir postaviti v teoretičnem delu raziskave, saj se je bilo potrebno poglobiti tako v didaktiko kot v teorijo
regionalne geografije, kar je pomenilo pregled izredno velikega števila tujih in domačih del s teh področij.
Pri primerjalni analizi učbenikov z obravnavo geografije Evrope je bilo najprej potrebno postaviti okvir,
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katere učbenike sploh vključiti v raziskavo. Iz vsake evropske države sta bila vključena le dva učbenika, in
sicer eden za nižjo in eden za višjo starostno stopnjo. Dejansko so vključene skoraj vse evropske države.
Izjema je le nekaj zelo majhnih držav, iz katerih ni uspelo dobiti nobenega učbenika.
Prav tako se je bilo pri analizi učbenikov potrebno omejiti na tisti izbor vsebinsko-didaktičnih elementov oz.
pristopov, ki se jih je zaradi nepoznavanja vseh evropskih jezikov sploh dalo ugotavljati. Tako se je vključilo
elemente, ki služijo predvsem doseganju ciljev poznavanja in razumevanja, delno pa tudi doseganju ciljev
spretnosti in sposobnosti. Zavestno pa je bilo izključeno doseganje vzgojnih ciljev (razvoj vrednot in
odnosov), saj bi bili za to potrebni prevodi vseh izbranih učbenikov. Okvir je bilo potrebno postaviti tudi pri
številu pristopov, danih v ocenjevanje dijakom in učiteljem, ter pri velikosti reprezentativnega vzorca
anketiranih dijakov in učiteljev. Velikost uporabljenega vzorca se je kasneje izkazala za več kot dovolj
veliko.
Poglejmo si sedaj uporabljene metode po samih delih raziskave. Pri teoretičnem delu je bilo potrebno
posamezne opredelitve in dileme temeljito prediskutirati z nekaterimi domačimi in tujimi strokovnjaki tako s
področja “znanstvene” (regionalne) geografije kot didaktike geografije. V ta namen so bili opravljeni
razgovori s tremi tujimi in z veliko večino naših najpomembnejših regionalnih geografov (univerzitetnih
učiteljev) na eni ter pedagoških strokovnjakov na drugi strani. Med slednjimi pa niso bili le didaktiki
geografije.
Najprej je bila v ta namen predvidena tehnika intervjuja s posebnim protokolom intervjuja, kot to
opredeljujejo različni avtorji (Miller in Canell, 1990, Valentine, 1997, Sagadin, 1993 in drugi). Pripravljen je
bil nek skupen protokol intervjuja za strokovnjake z obeh področij, vendar se je že pri prvem poskusu
izkazalo, da se je tak intervju hitro prelevil v neke vrste neformalni razgovor, kjer sta oba sogovornika
temeljito izkoristila možnost izmenjave mnenja in informacij oziroma “dajanja in odvzemanja”. Z
razširjanjem kroga takšnih sogovornikov so se nekatere dileme počasi zapirale, odpirale pa druge, tako da
so bili nekateri sogovorniki večkrat vključeni v te razgovore. Za vsakega sogovornika je avtor sicer vnaprej
pripravil nekaj vprašanj, diskusija pa je potem praviloma vedno zavila na vprašanja oz. dileme, ki niso bile
predvidene. Avtor raziskave je tako sčasoma dobil vpogled v teoretske poglede številnih strokovnjakov in
jih tudi smiselno vključil v besedilo disertacije. Prvi razgovori so bili namenjeni razčiščevanju nekaterih
osnovnih dilem, kasnejši pa tudi že nekaterim delnim izsledkom raziskave, ki so sproti nastajali. Glede na
omenjen potek teh razgovorov pa ne moremo govoriti o neki enotni tehniki intervjuja, ampak bolj o
neformalnih razgovorih, zato tudi ni moč priobčiti nekega skupnega protokola.
Prvi del aplikativnega dela raziskave je namenjen primerjalni analizi izbranih učbenikov. V strokovni
literaturi se v zvezi s takšnim raziskovanjem omenjajo različne metode. Z deskriptivno metodo spoznavamo
raziskovalno polje na ravni vprašanja kakšno (in v zvezi s tem tudi kolikšno) je nekaj, z eksplikativno
metodo pa iščemo predvsem odgovore na vprašanje zakaj. Pojave v raziskovalnem polju skušamo vzročno
pojasniti. Ker je eksplikacija v ožjem smislu prav vzročna eksplikacija, govorimo o ustrezni raziskovalni
metodi kot o kavzalni metodi. Upoštevati pa moramo, da praktično nobena raziskava ni zgolj deskriptivna, a
nobena tudi takšna, da ne bi pri njej ostalo nič vzročno nepojasnjenega ali premalo pojasnjenega (Sagadin
1991 a, 29). Pri primerjalni analizi učbenikov smo bili v zvezi z analizo izbranih učbeniških vsebinskodidaktičnih elementov oz. pristopov prisiljeni povečini omejiti se na vprašanje »kakšno« oz. »kolikšno« je
nekaj v učbenikih, ne pa tudi na vprašanje »zakaj«, saj enostavno ne razpolagamo z vsem potrebnim
predznanjem o razvoju šolske geografije v vsaki evropski državi posebej. Pri iskanju morebitnih skupnih
učbeniških vzorcev pa smo delno skušali odgovoriti tudi na ta »zakaj«.
Pri naši primerjalni analizi učbenikov smo uporabili posebno metodo dela s pedagoško dokumentacijo, med
katero sodijo tudi učbeniki. Takšno metodo lahko po Muževiću (1973, 179) opredelimo kot komparativno
analizo učbenikov. Good in Scates (1967, 533) govorita o kvantitativni analizi dokumentarnega gradiva.
Zanju je to analiza podatkov, ki že obstajajo. Dokumentarna analiza (po njunem drug izraz za to metodo) je
kvantitativna. Ukvarja se s posebnimi značilnostmi obstoječih dokumentov, ki se jih lahko identificira in
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prešteva. Med najpomembnejše elemente takšnega tipa raziskovanja sodi določanje karakteristik, ki jih je
treba “preštevati”, in način, kako jih je treba definirati. Eden najbolj tipičnih primerov proučevanja
dokumentarnega gradiva je zanju prav dokumentarna analiza učbenikov. Raziskovalec pri tem izbere niz
objektivnih karakteristik, ki jih smatra pomembne za neko skupino učbenikov, in ugotavlja, v kakšnem
obsegu se pojavljajo. Na ta način se lahko prešteva različne frekvence pojavljanja slik, tabel, vprašanj za
ponavljanje, frekvence različnih tem, število strani, ki se nanašajo na posamezne teme ipd. Takšna analiza
učbenikov pa lahko obdeluje tudi vrsto vsebine, stopnjo primernosti gradiva, težavnost gradiva ipd., vendar
s tem takoj pridobi bolj kvalitativna obeležja. Drugi starejši avtorji, kot je npr. Pataki (1951, 47 – 53) v zvezi
s tem govorijo o proučevanju pedagoške in šolske dokumentacije.
Pri naši analizi je bilo uporabljenih nekaj elementov metode vsebinske analize (ang. content analysis, nem.
Inhaltsanalyse), kot to metodo opredeljuje novejša literatura. Zbirka avtorjev, ki so se dosedaj na tak ali
drugačen način ukvarjali s to metodo, je precej obsežna. Z metodo so se ukvarjali bolj na splošno (npr.
Hoggart, Lees in Davies, 2002, Slater, 1998), v okviru analize katerihkoli šolskih knjig (Frietzsche, 1992) in
v okviru analize besedil s področja didaktike geografije ali konkretno tudi geografskih učbenikov (npr. Hard,
1978, Friese, 1981, Kirschberg, 1995 in Weinbrenner, 1998). Še najbolj uporabna prispevka za našo
raziskavo sta dala Kirschberg (1995) in Weinbrenner (1998), vendar se tudi na omenjeni deli lahko
naslonimo le v nekaj elementih, saj v osnovi predstavljata precej drugačni raziskavi.
Pod deskriptivno proučevanje uvrščamo vsa proučevanja z namenom, da nam podajo dejstva o naravi ali
stanju neke skupine ljudi, o določenem številu objektov, o nizu pogojev ali o katerikoli drugi vrsti pojavov, ki
jih želimo proučevati. Proučevanja takšne vrste se včasih opredeljujejo kot proučevanja stanja. V drugih
primerih se za njih uporablja izraz normativna proučevanja, kar pomeni, da vzpostavljajo standarde s
proučevanjem tistega, kar je dominantno. Zato zanje uporabljamo tudi izraz pregled (angl. survey).
Podoben pomen naj bi imel izraz normativni pregled, ki povezuje oba predhodna pojma v pogledu
podatkov, ki se nanašajo na norme in na stanje. Včasih slišimo tudi izraz komparativna metoda. Ker velika
večina deskriptivnih proučevanj vključuje tudi primerjavo, izraz pravzaprav nima posebnega smisla.
Primerjava je namreč samo eden od postopkov, ki se opravljajo na podatkih, ko so že zbrani.
Eden osnovnih procesov pri raziskovanju je klasifikacija. Izraz se uporablja tako v smislu formiranja
kategorij, kot v smislu uvrščanja posameznih pojavov v razrede, ki smo jih formirali. Na ta način izraz
razred pomeni tako kategorijo kot skupek posameznih pojavov, ki pripadajo isti kategoriji (Good in Scates,
1967, 398). Klasifikacija pa ni le uvrščanje posameznih pojavov v obstoječe, vsem dobro poznane
kategorije (razrede). Naloga raziskovanja je namreč v tem, da te kategorije (razrede) prilagodimo
najnovejšim dognanjem in po potrebi tvorimo tudi nove kategorije. Pri razvrščanju izbranih učbenikov glede
na njihove pristope oz. vsebinsko-didaktične elemente je bilo potrebno narediti prav to. Kriteriji za to pa v
veliki meri niso kvantitativni, ampak kvalitativni. Pri tem smo uporabili metodo ti. induktivne deskripcije. Pri
pregledu posameznih učbenikov smo se osredotočali na nekatere njihove izbrane lastnosti (vsebinskodidaktične elemente in pristope) ter ugotavljali, ali se te lastnosti grupirajo okoli nekaterih postavk (vidikov),
ki so ključne za našo raziskavo.
Instrument za izvedbo raziskave je bil poseben evidenčni list za vsak učbenik posebej. Izdelava
dokončnega evidenčnega lista je bil dolgotrajen proces, saj se je nabor številnih vsebinsko-didaktični
elementov učbenikov, narejen povečini na osnovi teoretskih postavk v literaturi, tekom raziskave precej
spreminjal oz. dopolnjeval. Nekatere na začetku raziskave vključene elemente je bilo potrebno izločiti,
druge pa dodati na novo. Na koncu je ostalo 36 vsebinsko-didaktičnih elementov. Znotraj vsakega
elementa se je tekom raziskave ugotavljajo več možnih kategorij oz. variant, nabor katerih se je s
proučitvijo vsakega novega učbenika ravno tako stalno spreminjal oz. dopolnjeval. Vseh 36 elementov smo
združili v tri logične okvire oz. skupine. Prva združuje elemente z vidika obsega in vsebine prikaza
geografije Evrope, druga pristope z vidika načina prikaza geografije Evrope, tretja pa elemente z vidika
splošnodidaktične teorije učbenika. Kot uporabljena tehnika raziskave je na koncu sledila kvantitativna
analiza rezultatov z evidenčnih listov, katere instrument so bili kartografski prikazi in statistični izračuni.
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Pri drugem delu aplikativnega dela raziskave, to je pri ugotavljanju temeljnega učbeniškega pristopa za
obravnavo geografije Evrope, ki je najbližji slovenskim dijakom (pa tudi učiteljem) v gimnazijskem
programu, je bilo potrebno metodo razviti na novo. Imenujemo jo lahko vrednotenje simulacije učbeniških
pristopov. Uporabljena tehnika je anketiranje, uporabljeni instrument pa poseben anketni vprašalnik, ki
vsebuje simulacijo različnih učbeniških pristopov. V pripravljalni fazi se je v ta vprašalnik vključilo simulacijo
več pristopov, narejenih na osnovi uveljavljenih pristopov v tujih učbenikih. Z njimi se je šlo v prehodno
sondažno raziskavo, ki je potekala na dveh nivojih. Avtor je ob pomoči metode skupinske diskusije na 4
izbranih gimnazijah z manjšimi skupinami dijakov ugotavljal, kateri od pristopov je dijakom najbližji, hkrati
pa so potekala tudi predhodna poskusna anketiranja in ocenjevanja teh pristopov na različnih gimnazijah,
kjer so bili v anketiranja vključeni celi razredi. Pri tem se je že pokazala dokaj jasna slika o tem, da so
nekateri pristopi dijakom bistveno bližji od drugih, vendar noben od njih ni doživel nekakšnega
vsesplošnega odobravanja oz. konsenza. V nadaljnjih skupinskih diskusijah pa so dijaki na več gimnazijah
sami predlagali nov pristop, izpeljan iz enega od pristopov uveljavljenih v tujini, vendar v kombinaciji z
nekaterimi elementi drugih pristopov. Ta nov pristop je potem tako pri nadaljnjih skupinskih diskusijah, kot
pri nadaljnjem poskusnem anketiranju dobival daleč najboljše ocene.
Na osnovi tega je bil narejen nov anketni vprašalnik, ki je bil najprej poslan v vrednotenje različnim
domačim strokovnjakom, potem pa je v končni fazi sledilo tudi “pravo” anketiranje učiteljev in dijakov.
Učitelji so ocenjevali 5, dijaki pa le še 4 pristope. Izvedljiv okvir raziskave se je tako določil nekako sam od
sebe, saj bi ocenjevanje več kot 4 pristopov zaradi prevelike obsežnosti materije za dijake pomenilo ne več
v celoti obvladljivo nalogo.
Ta del raziskave lahko uvrstimo med empirično pedagoško raziskovanje, ker pa nismo uporabili
eksperimenta, je metoda neeksperimentalna. Za napotke v zvezi s samo tehniko anketiranja je bilo na voljo
dovolj literature (Parfitt, 1997, Sagadin 1972 b in 1993, Wolf, 1990 idr.).
Uporabljena metoda skupinske diskusije se je najprej razvila v psihoterapiji in kmalu razširila v ekonomiji. V
geografiji se je začela uporabljati koncem osemdesetih let 20. stoletja. Pri nas jo je na področju geografije
verjetno prva uporabila S. Popit (2000). Osnovo zanjo je postavil Wright (1987), ki je s svojo metodologijo
na nek način postavil “svet na glavo”. Njegovo izhodišče je dejstvo, da so učbeniki namenjeni učencem,
vrednotijo in ocenjujejo pa jih odrasli. Wright je skušal to spremeniti, zato jih je vključil v diskusijo. Pri
njegovi metodi se učence prosi, da raziskovalcu zaupajo svoje občutke in misli o določenem učbeniku.
Najprej naj jih zapišejo na papir, potem pa raziskovalec vodi razgovor z njimi, in sicer o posameznih mislih,
ki so jih zapisali. Iz Wrightovega prvega prispevka je moč čutiti, da se je na začetku bal različnih
»avtoritet«, ki bi takšno metodo spravile pod vprašaj, danes pa sam velja za nesporno svetovno avtoriteto
na področju proučevanja učbenikov. Čeprav se je Wright v omenjeni raziskavi omejil le na nekatere
elemente (npr. slike) v učbenikih in vanjo vključil bistveno mlajše učence, pa je prav njegova raziskava dala
osnovno idejo za razvoj raziskovalne metode v tej disertaciji. Avtor raziskave se je namreč vprašal
naslednje: »Če lahko učenci ocenjujejo npr. učbeniške slike in ob tem izražajo svoja občutja, zakaj ne bi
mogli starejši dijaki ocenjevati učbeniških pristopov oz. njihovih simulacij?« Tako je nastala nova metoda, ki
se je tekom naše raziskave izkazala za povsem izvedljivo in je dala tudi zelo nazorne rezultate.
Naša raziskava lahko sodi v okvir tradicionalnega empirično-analitičnega pedagoškega raziskovanja. Kot
njegova alternativa se postavlja akcijsko pedagoško raziskovanje. V našo raziskavo smo vključili kar nekaj
elementov tega raziskovanja, kot jih opredeljuje Sagadin (1991 a, 39 – 58). Tradicionalno empiričnoanalitično raziskovanje je po njegovem bolj usmerjeno v kvantitativno metodologijo, za katero je značilno
natančnejše merjenje in kvantifikacija pojavov, ter preciznejša, kompleksnejša in bolj zapletena obdelava
podatkov. Na drugi strani pa je akcijsko raziskovanje bolj usmerjeno v kvalitativno metodologijo, pedagoški
praktiki so partnerji raziskav ter soustvarjalci in soizvajalci raziskav. Raziskovalna situacija je pri akcijskem
raziskovanju komunikacijski proces med raziskovalcem in raziskovanci. Raziskovalec jim posreduje
teoretska spoznanja in vmesne empirične rezultate raziskave, raziskovanci pa vse to soočijo s svojimi
izkušnjami.
14

Pri tradicionalnem raziskovanju sledi uporaba izsledkov šele po končanem raziskovalnem procesu, pri
akcijskem pa je tako, da je raziskovanje vključeno neposredno v sam inovacijski proces, v snovanje
novosti, njihovo izvajanje, preizkušanje, vrednotenje in izpopolnjevanje. Klasični postopki zbiranja podatkov
morajo pri akcijskem raziskovanju dobiti novo kvaliteto. Pri tem ni nujno, da je vse zbiranje podatkov
zasnovano in izvedeno zgolj v duhu in obliki komunikacijskega procesa in mimo klasičnih postopkov. Za
akcijsko raziskovanje je značilno prav spreminjanje raziskovalnega polja med raziskovalno-inovacijskim
procesom, učenje na podlagi sprememb in sprotno modificiranje začetnih raziskovalnih vprašanj in hipotez.
V teh opredelitvah akcijskega raziskovanja se lahko v veliki meri prepoznamo tudi pri naši raziskavi. Tako
nabor prvotno pripravljenih simulacij učbeniških pristopov, kot tudi poimenovanja samih pristopov, so tekom
raziskave doživljali nujne sprotne spremembe in dopolnitve, ki so temeljile tako na rezultatih skupinskih
diskusij z dijaki, kot delno tudi na osnovi pripomb, ki so jih v anketnih vprašalnikih ali pa ob ustnih
razgovorih posredovali različni strokovnjaki, vključeni v raziskavo.

15

2 IZBRANE TEORETIČNE OSNOVE POUKA GEOGRAFIJE IN GEOGRAFSKEGA UČBENIKA
»Da bi pouk geografije odgovarjal zahtevam vseživljenjskega izobraževanja in razvijal mišljenje in
ustvarjalno delovanje učencev, so potrebni kakovostni in sposobni učitelji, ki se poslužujejo sodobnih učnih
sredstev in pripomočkov.« (Zoran Curić, 2001, 253)
»Obstaja nevarnost (mišljeno je pri pouku geografije, op. J. S.) ločevanja teorije in prakse oz. teoretikov in
praktikov. Biti moramo zelo pazljivi, da se izognemo takšnemu ločevanju . To pomeni, da moramo razvijati
empirične raziskave in predmetno teorijo ter prenašati izsledke v učiteljevo prakso. Ne nazadnje moramo
naloge raziskovalnega dela črpati iz prakse in ne le iz teorije. Soočamo se z razkorakom med teorijo in
prakso in prepričan sem, da se bomo z njim soočali tudi v prihodnje. Vprašanje pa je, kako narazen sta si
teorija in praksa, in kako blizu skupaj ju lahko spravimo.« (Hartwig Haubrich, 1987, 102)
»Tako kot je anahronistično slepo vztrajanje pri starem, se je treba tudi pri zavzemanju za nove teoretične
in praktične didaktične koncepte, metode in postopke varovati prenagljenih ocen, da gre za povsem nekaj
novega, da je dozdajšnje preživeto, vredno le še zgodovinskega spomina. Malo je povsem novega, kar se
ne bi vsaj v nekaterih prvinah pojavljalo že zdavnaj v didaktični zgodovini. » (Franc Strmčnik, 2001, 122)
»Podobno velja tudi za učne vsebine, ki jih ni mogoče ustrezno izbrati in razporediti brez enakovrednega
upoštevanja vseh, tudi vrednotnih ciljev in seveda učencev.« (Strmčnik, 2001, 121)
»Vsak narod, etnične skupine in nacionalna kultura imajo svoje individualne specifičnosti, zato mora biti
specifično tudi splošno izobraževanje.« (Strmčnik, 2001, 90)
Do današnjega dne ne razpolagamo z nobeno izčrpno in vsesplošno priznano »teorijo učbenika«. (Peter
Weinbrenner, 1992, 22)
Do danes ni nastala nobena koherentna in na splošno sprejeta »teorija o učbenikih«, vprašljivo pa je, ali bo
sploh kdaj nastala. (Hartmut Volkmann, 1997, 190)

2.1 Uvodna pojasnila
Geografski učbenik kot (še vedno) najpomembnejše učilo pri pouku geografije je eden najbolj zgovornih
indikatorjev stanja in razvoja šolske geografije v vsaki državi. Njegovo didaktično oblikovanje je visoko
specializirano delo, ki se odvija na polju nekakšnega presečišča matične stroke oz. »znanstvene«
geografije in drugih ved (splošne in posebne didaktike, psihologije idr.).
Za razumevanje raziskovalnih problemov, s katerimi se srečujemo v tej disertaciji, je zato potrebno najprej
poiskati, opredeliti, razjasniti in včasih tudi terminološko poenotiti nekatere prvine splošne didaktike,
didaktike geografije (posebne didaktike) in psihologije učenja in pouka, ki so bolj ali manj v tesni povezavi s
proučevano problematiko – geografskimi učbeniki (geografije Evrope). Pri psihologiji pouka in učenja se
bomo naslonili zlasti na istoimensko knjigo B. Marentič Požarnik, pri splošnodidaktični literaturi pa zlasti na
Strmčnikovo knjigo Didaktika, Osrednje teoretične teme (2001) in visokošolski učbenik Didaktika (2003), ki
ga je Strmčnik zasnoval skupaj s sodelavci. Pri didaktiki geografije je na voljo manj novejše literature,
oziroma na nek celosten slovenski didaktičen priročnik geografije še čakamo. Še najbolj sta se mu
približala Zgonik s svojo knjigo Prispevki k didaktiki geografije (1995) in Brinovec s priročnikom Kako
poučevati geografijo (2004). Zato se bomo naslonili predvsem na številne članke domačih in tujih
didaktikov, pa tudi nekatere magistrske in doktorske naloge.
V nadaljevanju pa je potrebno podrobno razjasniti teoretični razvoj znanstvene in šolske regionalne
geografije, v okvir katere sodi geografija Evrope (v geografskih učbenikih). Brez izpolnitve teh dveh postavk
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celoten raziskovalni problem kot takšen, potek in rezultati raziskave kasnejšemu potencialnemu uporabniku
(bodisi s področja »znanstvene« oz. regionalne geografije, bodisi s področja didaktike geografije) ne
morejo biti dovolj jasni. Naša raziskava je kljub temu, da je v osnovi namenjena regionalni geografiji
(Evrope), eden prvih primerov takšnega »presečišča« teh dveh raziskovalnih polj pri nas. Pri pregledu
dogajanja v tujini se bomo naslonili predvsem na nekatere novejše nemške knjige s področja didaktike
geografije (avtorjev Haubricha, Kestlerja, Rinschedeja in drugih) ter seveda na številne tuje strokovne
članke. Pri pregledu dogajanja pri nas se bomo naslonili na sistematičen pregled prispevkov s tega
področja v vseh geografskih, pa tudi nekaterih negeografskih revijah za nekaj desetletij nazaj.
V okviru uvodnih pojasnil pa je treba posebej poudariti še nekaj, o čemer v pedagoški literaturi ni prav dosti
govora. To je pereče vprašanje razkoraka med teorijo in prakso. V slovenski splošnodidaktični literaturi
lahko na pogumno in jasno izraženo opozorilo o tem problemu na primer naletimo v zadnji knjigi Didaktika
(2003), v kateri Blažič kot eden od avtorjev omenja poskus vzpostavitve »dejanskega stanja v didaktiki, ki
bi moralo nekoliko zmanjšati razkorak med akademsko teorijo, varljivo ideologijo ter tehnološko
vsevednostjo in vsezmožnostjo na eni strani ter praktičnimi sponami in konkretnim dejanskim stanjem na
drugi strani, da bi mogli znova uspešno povečati pomembnost znanstvene didaktike za procese učenja in
poučevanja«. (Blažič et al., 2003, 297) Slovenski geografski didaktiki se tega problema zagotovo
zavedajo, vendar žal o njem ni moč zaslediti posebnih prispevkov. Na sosednjem Hrvaškem je na ta
problem jasno opozoril Z. Curić (2003, 97), v Nemčiji pa med drugimi tudi H. Haubrich (1987, 102).
2.2 Odnos med splošno didaktiko in didaktiko (metodiko) geografije
2.2.1 Opredelitev osnovnih pojmov
Didaktiko lahko definiramo kot vedo o izobraževanju in pouku. Zgodovinsko gledano se je najprej
povezovala s psihologijo (občo, razvojno, pedagoško), potem pa tudi s sociologijo, ekonomijo in drugimi
vedami. (Tomić, 1997, 9 – 10) Splošna ali obča didaktika se kot »temeljna sistemska veda pedagoških
znanosti ukvarja s splošno relevantnimi vprašanji izobraževanja, poučevanja in učenja na celotnem
vzgojno-izobraževalnem polju. Zanima jo le splošno, ki je sicer vsebovano v konkretnem, posamičnem, a
hkrati osvobojeno množice posebnosti vsakokratne učne situacije.« (Strmčnik, 2001, 37) Za posebno
didaktiko se po Strmčniku uporablja cela vrsta imen, kot so metodika, posebna ali specialna metodika,
posebna ali specialna didaktika, predmetna ali strokovna didaktika (npr. geografije, zgodovine) ter
metodologija izobraževanja. V starejših delih, delno pa se takšno pojmovanje vleče do današnjega dne, naj
bi se didaktika, pojmovana v ožjem pomenu besede, ukvarjala z učnimi cilji in vsebinami, z njeno strukturo,
metodika pa z organizacijo pouka in njegovimi izvedbenimi metodami. Takšno delitev je večina didaktikov
opustila, terminološka zmeda pa je ostala do danes. Navajamo jo zaradi kasnejšega citiranja nekaterih
(predvsem starejših) prispevkov.
Kakšen odnos pa so do teh terminoloških dilem zavzeli slovenski geografski didaktiki? F. Orožen (1898) je
našo prvo didaktiko geografije naslovil Metodika zemljepisnega pouka. Tudi Zgonik (1960) je svojo prvo
didaktiko naslovil kot Metodiko geografskega pouka (1960). Medved (1974, 11) navaja, da se didaktika
geografije ukvarja z vzgojno-izobraževalnimi smotri našega predmeta in s tem v zvezi z izborom snovi,
metodika geografije pa z učnimi metodami, učnimi sredstvi in drugim. Ko govori o stroki, zanjo že zgodaj
navaja ime »didaktika« (Medved, 1970), ko pa govori o strokovnih priročnikih te iste stroke jih označuje tudi
kot »metodike« (Medved, 1974 b). Zgonik (1995, 9) navaja nekdanje gledanje, pri katerem je bilo pri
metodiki geografije glavno vprašanje »kako« posredovati izbrano učno snov v logično vzročni povezanosti,
pri predmetni didaktiki pa je bila važna zlasti opredelitev ciljev pouka in izbor učne snovi, ali drugače
povedano, »kaj« posredovati glede na vzgojno-izobraževalne smotre.
Kunaver (1989 in 1995) v svojih prispevkih govori o didaktiki geografije oziroma o šolski geografiji, Kolenc Kolnikova (1996 c, 197) pa o spreminjanju poimenovanja od metodike pouka zemljepisa do teorije pouka
zemljepisa, šolske geografije in danes didaktike geografije. Brinovec (2004, 11) navaja, da metodika
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preučuje predvsem oblike in načine poučevanja geografije, didaktika pa uporabo geografskih vsebin pri
pouku in način izvajanja pouka. Namen didaktike, ki ima interdisciplinarno zasnovo, je po njegovem
institucionalno izobraževanje s poudarjenimi vrednostnimi značilnostmi koncepta pouka. Vanj sodijo ciljni,
vsebinski, procesni in organizacijski vidik pouka geografije. Didaktika geografije ima po njegovem »širše
polje« dela, metodika poučevanja oz. učenja geografije pa je le ena od njenih nalog.
V neformalnem razgovoru avtorja te raziskave z nekaterimi tujimi in domačimi didaktike geografije (Z.
Curić, K. Kolenc - Kolnik, T. Resnik Planinc, M. Umek) se je izkazalo, da se jim ločevanje med didaktiko in
metodiko geografije ne zdi več posebej smiselno in opravičljivo. Na sosednjem Hrvaškem je v uporabi izraz
metodika. Takšen naslov ima tudi njihova strokovna revija, geografski didaktik Matas pa je svojo didaktiko
naslovil Metodika nastave geografije (1996). Terminološko neenotnost lahko zasledimo tudi v drugih
državah.
Po nemškem strokovnjaku Böhnu (1999, 50 – 52) je didaktika geografije veda o učencem prilagojenem
izboru, razvrstitvi in posredovanju učnih vsebin, ki so prostorsko določljive in imajo vpliv na prostor. Pojem
didaktika geografije lahko dojemamo tako v ožjem kot širšem smislu. Didaktiko geografije v širšem smislu
naj bi sestavljali didaktika geografije v ožjem smislu in metodika geografije.
Didaktika geografije v ožjem smislu se ukvarja z utemeljenim izborom vsebin. Ta se ugotavlja z vprašanji
»čemu«, »zakaj« in »kaj«. Pri tem ni odločilna učna vsebina kot taka, ampak učni cilj, ki ga želimo z njo
doseči. Ukvarja se tudi z razporejanjem vsebin in se pri tem osredotoča na vprašanje, »kako« morajo biti
urejene, da bomo z njimi dosegli cilje. Pri tem je odločilnega pomena odnos do vsakega posameznega
naslovnika (učenca). Metodika geografije pa se na drugi strani ukvarja s tem, »kako« čim učinkoviteje
posredovati vsebine naslovnikom (učencem). Pri tem se osredotoča na vprašanja »kako« in »s čim«,
uporablja pa pedagoška in psihološka spoznanja ter metode.
Po Voglu (1999, 105 – 106) je metodika nauk o sistematsko uporabljenih postopkih posredovanja stvarnostrokovnih vsebin z namenom, da se čim učinkoviteje doseže začrtane učne cilje. Predmetna strokovna
metodika obravnava način (»kako«) in potrebna sredstva (»s čim«) za učinkovito »posredovanje« vsebin.
Ukvarja se torej z vprašanjem, »kako« naj se vsebine pri pouku čim bolj optimalno »prenesejo« na učence.
2.2.2 Didaktika geografije kot posebna didaktika in njene naloge
Posebna didaktika je »samostojna veda, ki proučuje in razrešuje specifične odnose, procese, probleme,
pogoje, nasprotja in blokade vzajemnega učnega delovanja in učinkovanja na relaciji določen učni predmet
– učenci – učitelj. S povezovanjem predmetno-strokovnih, pedagoških in didaktičnih vidikov pouka prihaja
do novih vprašanj, na katera ni mogoče odgovoriti niti samo s pedagogiko in didaktiko niti samo z
znanstveno disciplino«. (Strmčnik, 2001, 40)
Z vidika določenega učnega predmeta sodijo po Strmčniku (ibidem, 41) v polje posebne didaktike zlasti:
– zgodovina oz. tradicija učnega predmeta,
– učni cilji (zlasti operativni) in soodvisne učne vsebine (njihovo izbiranje, razvrščanje, diferenciranje in
problematiziranje),
– permanentno usklajevanje med znanstveno disciplino in učnim predmetom,
– mediji,
– posebnosti razvoja spoznavnih procesov pri določenem učnem predmetu, zlasti razvoja mišljenja
učencev,
– vrednotne in druge vzgojne sestavine učnih vsebin predmeta,
– zbiranje, dopolnjevanje in posploševanje učnih izkušenj učiteljev in učencev ter vključevanje zlasti
učiteljev v raziskovanje,
– učni načrti in učbeniki idr.
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Navedli smo večino postavk, ki jih navaja Strmčnik in ki se jih bomo vsaj delno dotaknili tudi v tej disertaciji.
Po Zgoniku (1995, 10) je didaktika geografije »posebna veda, katere glavni predmet je proučevanje in učno
posredovanje geografskega okolja v njegovem celovitem kompleksu. V ožjem pomenu besede naj bi se
didaktika geografije ukvarjala predvsem z določanjem učnih ciljev in z izborom vsebine, ki bi jo vključili v
vzgojno izobraževalni proces«. Njena osnovna naloga naj bi bila »posredovanje geografske vsebine, njenih
regij in posameznih geografskih pojavov ter seznanjanje učencev s stvarnim geografskim prostorom«
(ibidem, 12), obenem pa tudi »študija izbora, procesov ter prilagoditev spoznanj s praktičnega in
teoretičnega vidika spoznanjem, ki so specifična v konkretni geografski vsebini. Iz didaktike geografije kot
posebne znanosti izhajajo metodični postopki.« (ibidem, 15)
Osnovna naloga didaktike geografije je po mnenju Kolenc - Kolnikove (1996 c, 199) v tem, da stalno
kritično pretresa didaktični koncept in v njegovem okviru učne načrte, v njih zastavljene učne cilje, vsebine
in pogoje. Nato jih mora čim bolj uskladiti z zahtevami sodobnega izobraževanja in samoizobraževanja, s
sposobnostmi in motiviranostjo učencev, s strokovno kritično izbiro geografskih vsebin, s pravilno izbiro ter
rabo učnih metod in oblik kot tudi raziskovalnih metod dela v učnem procesu, z usklajenostjo učnih načrtov
na različnih stopnjah izobraževanja, z vlogo in mestom transferja, s potrebami sodobne družbe, z
zahtevami geografije kot znanosti, s šolsko zakonodajo in s pogoji dela v izobraževalnih ustanovah.
Poglejmo si še sodobno definicijo didaktike geografije, kot jo podaja nemški didaktik Böhn (1999, 50 – 51).
Didaktika geografije je po njegovem veda o naslovnikom prilagojenem izboru in razvrstitvi učnih vsebin, ki
so prostorsko določljive ali imajo vpliv na prostor, in njihovem posredovanju na ravni razumevanja
naslovnikov (učencev). Didaktiko geografije lahko razumemo v širšem in ožjem smislu. Slednja se ukvarja
(tudi) z razporejanjem vsebin oz. z vprašanjem, kako morajo biti urejene vsebine, da bomo z njimi dosegli
cilje. Pri tem je odločilnega pomena odnos do vsakega posameznega naslovnika.
2.3 Vrste izobraževanja
Izobraževanje zajema znanje in sposobnosti, ne pa samo eno od tega dvojega. (Tomić, 1997, 15)
Izobraževanje je »zavestna in sistematična racionalna in vrednostna interakcija oziroma polimorfna
komunikacija med spoznavajočim subjektom in objektom spoznanja. V tej komunikaciji človek, ki angažira
vse svoje psihofizične moči, internalizira dogajanja v objektivni ali subjektivni stvarnosti. Tedaj
izobraževanje ne pomeni le informiranje, marveč zlasti formativno razvijanje kognitivnih, emocionalnih in
psihomotoričnih moči, torej procesno spreminjanje celotne osebnosti«. (Strmčnik, 2001, 68)
2.3.1 Materialno (informativno) in formalno (formativno) izobraževanje
Zgodovinski razvoj izobraževanja nam kaže, da sta se v njem vedno prepletala njegov materialni in
formalni vidik. Teorija materialnega izobraževanja oz. materialno izobraževanje daje prednost
posredovanju učnih vsebin, konkretnih dejstev, podatkov idr., teorija formalnega izobraževanja pa razvoju
človekovih psihofizičnih sposobnosti in spretnosti (zlasti mišljenja). V preteklosti se je vedno znova odpirala
dilema, kateremu vidiku oz. namenu pouka naj bo šola zavezana – materialnemu ali formalnemu –, pri
čemer je treba poudariti, da je v novejšem času kot reakcija na preobilico učne snovi spet prišla v ospredje
teorija formalne izobrazbe. Če prebiramo didaktične prispevke v slovenski šolski geografiji za nekaj
desetletij nazaj, lahko vseskozi zasledujemo en sam apel po večjem dajanju pomena (tedaj
zanemarjenega) formalnega izobraževanja. S tem je začel predvsem Medved, v zadnjih letih pa se je trend
še povečal. Kljub temu šolska praksa tu še vedno precej zaostaja za teorijo.
Obe smeri, materialna in formalna, sta imeli v razvoju izobraževanja tako pozitivne kot negativne posledice.
Nobena od njiju ni absolutno sprejemljiva ali po drugi strani absolutno odvečna. Strmčnik zanju uporablja
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tudi »sodobnejša« izraza: informativno (kot sopomenka materialnega) in formativno (kot sopomenka
formalnega) izobraževanje.1
Oba vidika enotnega izobraževalnega procesa potekata hkrati, v medsebojni soodnosnosti in povezanosti,
združevati pa ju je mogoče le z dialektičnim preseganjem obeh nasprotij. Usvajanje znanja ni možno brez
relativne razvitosti spoznavnih sposobnosti, ki pa se lahko razvijejo le v procesih spoznavanja konkretnih
vednosti in spoznanj. Po eni strani tako brez učne vsebine in znanja ni moč razvijati logičnega in mišljenja
ali zmožnosti presojanja, po drugi strani pa morajo biti sposobnosti in spretnosti čim bolj razbremenjene
določenih materialnih vsebin, saj bodo le tako lahko postale manj vezane na neke konkretne vsebinske
situacije, oziroma širše uporabne in bolj univerzalne. (Strmčnik, 2001, 75 – 79)
Enotnost informativnega in formativnega izobraževanja je moč doseči šele ob povezanosti vsebinskih,
gnoseoloških, psiholoških, motivacijskih in metodičnih učnih pogojev. Obeh vidikov izobraževanja ne
moremo niti hierarhično razvrščati, niti vrednotno enačiti. Njuni vlogi v odnosu do sredstev in ciljev
izobraževanja sta namreč različni. Temeljni cilj sodobnega splošnega izobraževanja je celovito formiranje
mladih ljudi, se pravi razvijanje njihovih intelektualnih, kognitivnih, in vrednotnih sposobnosti, brez katerih
ne morejo postati kritične in ustvarjalne osebnosti. Gledano s tega vidika je informativna plat izobraževanja
bolj v funkciji izobraževalnega sredstva za uresničevanje formativnih ciljev, vendar pri tem informativnega
izobraževanja ne smemo kakorkoli omalovaževati.
Po Strmčniku za šolo ni sprejemljivo razmišljanje, da lahko formativno izobraževanje enakovredno
dosežemo s katerimikoli vsebinami oz. da vsako šolsko znanje učence že avtomatično formira. To njegovo
opozorilo navajamo zato, ker se pri razpravah v slovenski šolski geografiji včasih že pojavljajo tudi mnenja,
da vsebine skoraj niso več pomembne, ampak le še razvijanje spretnosti in sposobnosti ter da lahko
katerekoli cilje dosežemo s katerimikoli vsebinami in obratno. Po Strmčniku je namreč bistveno vprašanje,
katero in koliko informativnega znanja ima moč, da formira učence. To pa je predvsem tisto znanje, ki
hkrati tudi formira in le toliko znanja, kolikor se ga potrebuje za razumevanje znanstvenih in vrednotnih
posplošitev kot tudi za uspešno praktično aplikacijo. (ibidem, 80) Vprašanje, kje oz. iz katerih virov pa lahko
učenci črpajo v ta namen zbrano znanje, pa se v veliki meri nanaša že na (geografski) učbenik. Danes je
učencem sicer na voljo tudi obilica drugih informacijskih virov, problem pa je v tem, ali se učenec zna
samostojno učiti. Učiti mlade učiti se je tako ena najpomembnejših nalog formativnega izobraževanja.
W. Klafki (cv: Strmčnik, 2001, 80 – 81), kot eden najvidnejših predstavnikov izobraževalno teoretične
didaktike, je nasprotje med materialno in formalno izobrazbo premagoval ob pomoči dialektičnointerakcijskega kategorialnega načela. Po kategorialni teoriji je »bistvo izobraževanja v obojestranskem
odpiranju objekta in subjekta. Preneseno na učni proces pomeni na materialni strani odpreti učencem
elementarno, fundamentalno, eksemplarno, reprezentativno, tipično v objektivni stvarnosti oziroma v učnih
predmetih, na formalni (učenčevi) strani pa pomeni »odpreti se« razvijanje splošnih vpogledov, doživetij in
izkušenj, sposobnosti spoznavanja, razumevanja in uporabljanja temeljnih vsebin, ob pomoči katerih
učenec spoznava stvarnost in se nasproti njej kritično postavlja, samoodločujoče in solidarno«. Teorija
kategorialnega izobraževanja torej poudarja, naj šola teži k »poglobljenim učnim vsebinam, k tistim, ki so
kategorialne in logično ter procesno bogate. Le take, ne pa trivialne, zmorejo pri učencih vzbuditi zanimanje
in razvijati formativna spoznanja in sposobnosti...« (ibidem, 81) S pojmom kategorialnosti oz. kategorialne
regionalne geografije se bomo v nadaljevanju srečali pri pregledu nemške šolske geografije.
2.3.2 Splošno in strokovno izobraževanje
Razlike med splošnim na eni ter strokovnim in poklicnim izobraževanjem na drugi strani so bolj razvidne v
vsebinsko informativnem kot pa v formativnem pogledu. Pri strokovnem izobraževanju so namreč v
1

Nekateri drugi strokovnjaki pa se s takšno opredelitvijo ne strinjajo povsem. D. Krnel (ustni razgovor) v oznaki »formalno«
izobraževanje vidi predvsem institucionalno izobraževanje, v oznaki »neformalno« pa samoizobraževanje.
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ospredju predvsem vsebine, ki posredujejo znanje, spretnosti in sposobnosti, namenjene delu. Pri
splošnem izobraževanju je teh veliko manj, v ospredju pa so nekateri drugi cilji (npr. védenje). Splošno
izobrazbo povezujemo z njenimi številnimi eksistencialnimi funkcijami in nalogami, kot so kultiviranje
človeka, podlaga samoizobraževanja in kulturnejše izrabe prostega časa, humaniziranje ljudskih odnosov
idr.
Z geografijo Evrope kot vsebinskim sklopom oz. nekakšnim »samostojnim predmetom« se pri nas
srečujemo le v okviru splošnega izobraževanja, in sicer v 7. razredu devetletne osnovne šole ter v
gimnazijskih programih (v 2. in 3. letniku), v okviru strokovnega in poklicnega srednješolskega
izobraževanja pa posebne (regionalne ) geografije Evrope ni. Nekaj vsebin s tega področja je vključenih v
bistveno krajše tematsko zasnovane programe. Načelno pa tudi tu učni načrt dopušča regionalno
geografijo in učitelj se lahko odloči zanjo.
Ker je pozornost v tej disertaciji namenjena (le) posebni geografiji Evrope in s tem le
splošnoizobraževalnim programom, si velja podrobneje ogledati nekatere funkcije in značilnosti splošnega
izobraževanja, kot jih opredeljuje Strmčnik (2001, 88 – 91).
Ena od njih je celovitost splošne izobrazbe, ki je namenjena mnogostranskemu in harmoničnemu razvoju
človeka. Za tak razvoj sta značilna temeljna znanstvena in kulturna razgledanost na vseh glavnih področjih
človeške ustvarjalnosti, optimalna razvitost psihofizičnih sposobnosti in spretnosti ter humanizirana in
kultivirana osebnost.
Druga značilnost je vsebinska univerzalnost. Splošno izobraževanje mora zaobsegati in povezovati vsa
temeljna in vitalna področja narave in človekovega življenja, dela in ustvarjanja v smislu »središča
splošnega« (tistega, kar je bilo ljudem skupno v preteklosti, jim je skupno v sedanjosti in jim bo v
prihodnosti). Klafki (cv: Strmčnik, 2001, 88 – 89) vidi v tem »središču splošnega« predvsem vprašanja miru
in vzgoje za mir, vprašanja alternative med realno demokracijo in avtoritarno državo, okoljevarstvena
vprašanja in razvoj tovrstne odgovornosti, znanstveni in tehnični razvoj kot napredek ali zavoro ljudskega
humaniziranja, nujnost energetsko varčnih tehnik za pridobivanje energije, družbeno neenakopravnost
(med socialnimi sloji, nerazvitimi in razvitimi deželami, priseljenci in večinskim narodom itd.), priznavanje
drugačnosti itd. V skoraj vseh postavkah, ki jih našteva Klafki, lahko tako v izobraževalnem kot vzgojnem
pogledu prepoznamo pomen vključitve geografije Evrope v splošnoizobraževalni kurikulum.
Omenjena univerzalnost pa ni mišljena v smislu vsevedenja, ampak jo je treba interpretirati v kategorialnem
smislu. To pomeni, da mora izobraževalna vsebina biti bistvena, fundamentalna oz. reprezentančna.
Splošno izobraževanje mora upoštevati ključne probleme današnjega in tudi jutrišnjega sveta ter razvijati
problemsko uzaveščanje, problemsko senzitivnost in sposobnost zaznavanja razvojnih trendov.
Strmčnik poudarja vrednost solidnega informativnega védenja, ki ga seveda ne smemo razumeti v
poplitvenem pomenu kot nepovezano vsevedenje. Splošnega izobraževanja si po njegovem mnenju brez
solidnega informativnega vedenja ni moč zamisliti, ravno tako tudi ne razvijanja formativnih sposobnosti.
Vsakršno reševanje problemov, odločanje in ravnanje oz. znajdenje v različnih situacijah namreč vselej
terja tudi znanje. Ni dovolj le vedeti, kje in kako najti informacije. Strmčnikovo opozorilo navajamo zato, ker
se v nekaterih diskusijah v okviru šolske geografije včasih slišijo povsem pretirana mnenja, da so tako
rekoč ves topografski inventar in tudi najosnovnejši podatki pri pouku in v učbenikih odveč, saj jih najdemo
v vsakem statističnem priročniku, podatki pa itak takoj zastarijo. Strmčnik pa istočasno poudarja, da
moramo z informativnim védenjem hkrati razvijati tudi sposobnosti samostojnega iskanja, predelave in
uporabe informacij.
Vsak narod ali etnična skupina ima svoje individualne specifičnosti, zato mora imeti tudi specifično splošno
izobraževanje. Geografije kot enega najbolj tipičnih splošnoizobraževalnih predmetov našega naroda zato
ne moremo kar »prenašati« ali »uvažati« od drugod, ampak jo moramo razvijati na osnovi specifike naše
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nacionalne kulture in tudi šolske tradicije. Pri geografiji Evrope pa moramo pri tem še posebej upoštevati,
da smo majhen evropski narod, zato je naš pogled na Evropo drugačen, analogno drugačna oz. specifična
pa mora biti tudi naša »šolska« geografija Evrope. V času globalizacije sveta in v duhu združevanja pri
splošnem izobraževanju močno poudarja njegova interkulturna zasnovanost.
Funkcijo geografije kot splošnoizobraževalnega predmeta poudarja tudi Kunaver (2005 a, 7), ki ugotavlja,
da »ta sodi med tiste stroke, ki najbolj širijo obzorje posameznika in ki najbolj opozarjajo, da ne živimo na
osamljenih in izoliranih otokih, ampak da je vse povezano in odvisno drugo od drugega«.
2.4 Učenje in pomnjenje
Po mnenju B. Marentič Požarnik (2003, 5) se danes vse bolj poudarja, da učenje ni le kopičenje in
zapomnjevanje spoznanj, temveč aktivna izgradnja osebnega smisla ob samostojnem in kritičnem
razmišljanju. Na to, kako in česa se naučimo, imajo bistven vpliv obstoječe ideje, stališča in pojmovanja.
Učenje je tem bolj uspešno , čimbolj je aktivno. »Učenje učenja« naj bi postajalo eden najpomembnejših
ciljev šolanja.
Marentič Požarnikova (2005, 19) poudarja, da je pri učencih nujno treba »spodbujati razmišljanje o različnih
alternativah, razvijati fantazijo, ustvarjati vizijo zaželene prihodnosti ter odgovorno in zavzeto delovati v prid
okolju«. Poudarja potrebo po ti. inovativnem učenju. Značilnost slednjega je, da razmišlja o različnih
alternativah in da vsebuje tako anticipacijo (inteligentno predvidevanje) kot tudi demokratično participacijo
(sodelovanje vseh, ki se jih tiče prihodnost, ne le strokovnjakov v ožjem smislu). Pri učencih moramo poleg
vsebinskega znanja pospešeno razvijati tudi različne zmožnosti, ti. »ključne kompetence«.
Med različnimi pojmovanji učenja so namesto tistih, ki poudarjajo kvalitativno spreminjanje (učenje kot
luščenje osebnega smisla), žal še vedno daleč najpogostejša kvantitativna pojmovanja, pri katerih se
vztraja pri veliki količini snovi, ki se jo morajo učenci naučiti in jo reproducirati. Tako so poleg marsikaterih
piscev učbenikov naravnani tudi pisni maturitetni preizkusi. Prevelikemu kopičenja snovi, ki se ne ozira na
obstoječe predznanje ali zmožnost razumevanja učencev, se ne more upreti marsikateri pisec učbenikov
ali sestavljavec učnih načrtov, saj meni, da bo učenca »oropal« pomembnih spoznanj. Posledici pa sta žal
površinsko učenje in kratkotrajno znanje. (ibidem, 2 – 21)2
Preden preidemo na obravnavo kognitivističnih in konstruktivističnih pogledov na učenje, si oglejmo še
opredelitev in pomen učnega transferja ter pojmovanje induktivnega in deduktivnega učenja. Transfer
učenja je »prenos učnega učinka s prejšnjega na nadaljnje učenje, z enega predmetnega področja na
drugo, pa tudi iz znanih okoliščin, npr. šolskih, v nove – življenjske in poklicne.« (ibidem, 98) Transfer je
eden ključnih pojmov v teoriji učenja, velik del celotnega izobraževanja sloni na njegovi podmeni, čeprav se
tega ne zavedamo vedno. Pri učenju geografije po Matasu (1996, 33) pridejo v poštev tri vrste transferja:
prostorski transfer (npr. prenos fenomena nastanka slumov v Kalkuti na druga mesta tretjega sveta),
vsebinski transfer (prenašanje spoznanj z enega na druga tematska področja, npr. povezovanje spoznanj o
izseljevanju z ruralnih območij s problematiko nekontrolirane urbanizacije) in transfer načina delovanja (npr.
uporaba metod, kot so delo s karto ipd.).
V zvezi s spoznavnimi procesi pri pouku geografije Matas (1996, 33) razlikuje induktivno in deduktivno
učenje. Pri pouku geografije se po njegovem mnenju običajno daje prednost induktivnemu učenju, saj
izhaja iz jasnih posameznih dejstev in konkretnih opažanj s ciljem izvajanja občih in abstraktnih spoznanj,
pretežno s primerjavami. Induktivni postopek se začne z opazovanjem prostorskega individuuma. Sledi
primerjava, urejanje in posploševanje oz. abstrakcija. Deduktivno učenje pa izhaja iz občih spoznanj, iz
katerih gremo na konkretne primere. Prva pot je značilna predvsem za regionalno, druga pa za občo
geografijo.
2

Na tem mestu bi kazalo opozoriti, da izraz »pisec« učbenikov ni povsem ustrezen. Pisec v dobesednem pomenu besede
napiše samo besedilo, nepogrešljiv del (geografskega) učbenika, še posebej v smislu razvijanja spretnosti, pa je kartografskoslikovno gradivo, za katerega pa pogosto poskrbi urednik. Zato je ustreznejši izraz »sestavljavec« ali pa »avtor« učbenika.
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2.4.1 Kognitivistični in konstruktivistični pogledi na učenje
Poudarjanje tega, kar se pri učenju dogaja v človekovi glavi, je značilno zlasti za kognitivistične in
konstruktivistične poglede na učenje. Eden izrazitih predstavnikov kognitivističnega pogleda na učenje oz.
kognitivistov je Ausubel. Meni, da je glavni dejavnik, ki vpliva na učenje in zapomnitev novega smiselnega
gradiva, struktura predznanja – kognitivna struktura – in ne le količina tega (pred)znanja. Struktura je
namreč v spominu hierarhično organizirana. Osnova hierarhije so najsplošnejše ideje, njim pa so podrejene
specifične ideje oz. pojmi. Te splošne ideje Ausubel imenuje sidrne ideje (angl. anchoring ideas), ker so
neke vrste sidra, na katere se pripnejo novi pojmi in spoznanja.3 Tem idejam je treba pri vsakem predmetu
posvetiti posebno pozornost, da bodo čim bolj stabilne in močne. (ibidem, 45)
Izraz spoznavanje ali kognicija se nanaša na interpretiranje čutnih dražljajev oz. informacij. Pri pristopu
kognitivne predelave informacij se človeka pojmuje kot procesorja informacij, nekako tako, kot je to
računalnik. Informacija se iz okolja najprej sprejme in vnese, potem predela in vskladišči v spomin in na
koncu ponovno prikliče in organizira v nek odziv. K dejavnostim kognicije tako prištevamo ne le
sprejemanje, ampak tudi organizacijo informacij. (Marentič - Požarnik, Magajna, Peklaj, 1995, 10)
Po Ausublu je znanje po svoji naravi organizirano hierarhično ali v obliki mrež. Če učenec ne pozna
splošnih pojmov in njegovih povezav z drugimi pojmi, potem učenje nekih novih vsebin zanj ne more biti
»smiselno«, ampak si jih mora zgolj »zapomniti« na pamet, ne da bi jih osmislil. Po Ausublu je tudi iluzorno
pričakovati, da bodo učenci znali sami odkriti to strukturo oz. našli povezave med posameznimi pojmi. Zato
jim morajo to posredovati učitelji. Na tem mestu lahko pripomnimo, da pa učitelj to strukturo praviloma
»najde« oz. »vzame« prav iz učbenika, od tod njegov velik pomen. Takšno pomožno strukturo oz. sheme
snovi po Ausublu označujemo kot vnaprejšnje organizatorje. (ibidem, 59)
Po mnenju Ausublovih kognitivno usmerjenih naslednikov (in tudi kritikov) takrat, ko se srečamo z novim
gradivom, aktiviramo sorodne sheme (smiselno strukturo že znanih idej), kot je npr. časovni trak pri
zgodovini ali prostorska predstava strani neba pri geografiji. Če učenec takšne sheme nima oz. je ne zna
aktivirati niti sam, niti ob pomoči učitelja, bo novo gradivo zanj manj smiselno in se ga bo teže naučil z
razumevanjem. (Barentič - Požarnik, 2003, 46)
Pojdimo glede tega v našem razmišljanju še korak naprej, čeprav nam psihološka literatura za to ne nudi
konkretnih podkrepitev. Na osnovi prej povedanega lahko razpredemo naslednjo misel. Če nam pri
geografiji pomaga aktiviranje prostorske predstave, ki jo predstavljajo »strani neba«, ali ni potem tudi (ali še
bolj) upravičeno pričakovati, da lahko aktiviramo še bolj določno prostorsko predstavo, ki nam jo daje
razdelitev pokrajine na več manjših prostorskih enot oz. regij in orientiranje znotraj te »mreže« regij. Prav to
pa počnemo pri regionalnem pristopu. Ali učenci ravno zato obravnavo sveta po regijah (regionalni pristop)
– tudi ko gre za poglobljeno obravnavo na srednješolski stopnji, ki mora sloneti na nekem osnovnem
predznanju – povečini občutijo nekako bolj »domačo« in »varno« kot obravnavo po temah (tematski
pristop)? Na vprašanje (še) nimamo dokončnega odgovora, saj psiholoških raziskav na to temo ne
poznamo. Marentič Požarnikova (ustni razgovor) dopušča to možnost. Nekaj indicev za (pritrdilen) odgovor
pa bo skušala dati tudi ta disertacija.
Pomemben element učenja je pozabljanje in priklic smiselnega gradiva. Učenec namreč v učenje in
obnavljanje snovi iz učbenika vključuje prejšnje ideje in pojmovanja. Če ima po mnenju Marentič
Požarnikove o nekem geografskem prostoru napačne predstave ali kako drugače neustrezne osnovne
pojme, to vpliva na obnovo znanja, ki zato ni le nepopolna, ampak tudi povsem neustrezna. (ibidem, 69) To
mnenje navajamo zato, ker učitelji pri gimnazijski obravnavi geografije Evrope (in seveda tudi pri drugih
učnih vsebinah) vedno znova ugotavljajo, da učenci enostavno ne znajo velik del tistega, kar naj bi se o
Evropi naučili že v osnovni šoli. Velik del učnih vsebin so enostavno pozabili, nekaterih pa zaradi
pomanjkanja časa z učiteljem morda sploh niso »predelali«. Zato je pri gimnazijski geografiji Evrope vedno
3

Namesto izraza »ideje« bi bilo po mnenju D. Krnela verjetno bolje uporabiti izraz »pojmi«.
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nujna obnovitev nekaterih temeljnih znanj, ki naj bi jih po teoriji sicer »dokončno usvojili« že v osnovni šoli.
V drugem delu disertacije bomo videli, da se tega močno zavedajo tudi dijaki, ki so v okviru naše raziskave
sami predlagali táko obravnavo Evrope, pri kateri bi pred obravnavo posameznih regij ali držav oz. njihovih
osrednjih problemov nujno vključili kratek »osnoven geografski okvir« vsake države. Z drugimi besedami se
dijaki sami očitno zavedajo nujnosti obnovitve osnovnega znanja ali pa vzpostavitve nekaterih »temeljev«,
preden se gre na obravnavo nove učne snovi.
Še naprej od kognitivistov pa gredo konstruktivisti s svojimi konstruktivističnimi pogledi na učenje. Otroško
mišljenje se razvija skozi srečanja z izkušnjami, socialnim prenosom, preko asimilacije in akomodacije. V
zahodni pedagoški literaturi je takšno gledanje na otroško mišljenje označeno kot konstruktivistično.
Označuje in poudarja osebno konstrukcijo in pomen aktivne udeležbe pri oblikovanju lastnega znanja.
(Krnel, 1998, 17) Po mnenju konstruktivistov znanja ne sprejemamo od zunaj, ampak ga izgrajujemo
(konstruiramo) sami z lastno aktivnostjo, in sicer v procesu osmišljevanja svojih izkušenj. Zato znanja v
gotovi obliki ne moremo drugemu niti »dati«, niti ga »sprejeti«, ampak ga mora vsakdo ponovno zgraditi z
lastno miselno aktivnostjo. (Barentič - Požanik, 2003, 16) Pri učenju tako niso »pomembne le vsebine,
ampak tudi sam proces učenja, strategije učenja (»učenje učenja«) ter metaučenje (presoja ustreznosti teh
strategij). Gre torej za premik pozornosti od vsebin k procesom oziroma od v »učitelja in snov«
usmerjenega pouka v »pouk, usmerjen v učenca«. (ibidem, 283) Konstruktivizem lahko obravnavamo kot
pomemben kažipot, ne pa kot konkretno pot, saj se ga ne da preprosto prevesti v skupek metodičnih
napotkov ali hitrih rešitev. Zato tudi ne daje nekih neposrednih napotkov za sestavo učbenikov.
Razlike med tradicionalnimi in sodobnimi pogledi na nastajanje znanja in njihov filozofski okvir je zelo lepo
prikazal Krnel (1998) v uvodnem delu svoje doktorske disertacije. Še posebej lepo so vidne na shemi, ki jo
je priredil po Nussbaumu. (Shema 1)
S takšnim tolmačenjem konstruktivizma se danes tudi pri nas strinja velik del strokovne javnosti. Takšni
pogledi so v našem šolstvu postali celo neke vrste »doktrina«. Marentič Požarnikova pa poudarja, da je
konstruktivizem »soba z več vrati«. Če o tem, kaj konkretno si predstavljajo pod konstruktivizmom,
povprašamo slovenske šolske geografe, vidimo, da si ga v praksi skoraj vsakdo predstavlja nekoliko po
svoje.
Nekatere interpretacije konstruktivizma v tujini in tudi pri nas gredo precej dlje od osnovne ideje. Včasih
zanje zasledimo oznako »radikalni« konstruktivizem.
S konstruktivističnimi pogledi na učenje se bomo srečali še na drugih mestih in omenili tudi njegove kritike.
2.4.2 Vloga asociacij in notranja oz. subjektivna organizacija snovi
Oglejmo si še nekaj (predvsem psiholoških) ugotovitev o organizaciji spomina in pomenu asociacij iz Knjige
o možganih avtorja P. Russela (1993). V knjigi je omenjen von Restorrfov efekt, ki velja za vse primere, ko
kaj izstopa iz svojega okolja ali nas na kakršenkoli način preseneča. Tako si npr. laže zapomnimo sliko
izrazitih barv kot pa črno-belo ipd. Če si hočemo kaj zapomniti, moramo tisto namerno narediti bolj
izstopajoče. Pri tem lahko pretiravamo, saj bolj ko je nekaj vznemirljivo, nenavadno ali edinstveno, bolj nam
ostane v spominu. (ibidem, 82)
Ta efekt lahko seveda uporabimo tudi v geografiji. Vsi vemo za problem neprepoznavnosti Slovenije v
svetu, saj smo majhni in neproblematični. Zapomnili bi si nas, če bi se nas pogosteje omenjalo s čem
nenavadnim, edinstvenim. Na žalost so to pri državah pogosto politične krize ali vojne, zato v svetu vsi
bolje poznajo Bosno kot pa Slovenijo. Ljudje države pogosto prepoznavajo po športnih uspehih, znanih
politikih (npr. nekoč Tito v Jugoslaviji), prehrani in podobnem, pri čemer si seveda pogosto ustvarjajo tudi
stereotipne predstave (npr. Češka kot dežela piva). Pri sodobni (regionalni) geografiji pa si državo lahko
bolje »zapomnimo« v povezavi z enim ali več njenih osrednjih problemov, ki jih v zvezi z njo obravnavamo
v šoli. Nekaj podobnega so namreč ugotovili tudi v raziskavi o poznavanju držav sveta pri tujih in domačih
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Shema 1: Konstruktivistični vidik nastajanja znanja v odnosu do različnih filozofskih pogledov (povzeto po:
Krnel, 1998, 19)

dijakih: da si dijaki zapomnijo lego, velikost in ime države, jo je potrebno »označiti« po njenih posebnostih v
svetovni podobi, po tem , da bo nekaj izjemnega. (Gams, Resnik Planinc in Saarinen, 1993, 121 – 122).
Problem pa je v tem, da so kritiki iz vrst teoretske didaktike klasični regionalni geografiji najbolj očitali ravno
to, da obravnava individualnost oz. edinstvenost neke regije, kar ne omogoča eksemplarnosti oz.
transferja. (Več o tem kasneje pri pregledu nemške šolske geografije.) Ravno edinstvenost oz. odstopanje
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od »povprečnosti« pa je z vidika pomnjenja očitno nekaj pozitivnega. Psihologija spomina tukaj očitno
zagovarja drugačno teorijo kot splošna didaktika.
Do sličnih ugotovitev v zvezi z »edinstvenostjo« regij pri regionalni geografiji nas pripeljejo tudi (druge)
teorije pomnjenja ob pomoči asociacij. Do danes je izšlo že veliko knjig o tem, kako izboljšati spomin. V
vseh kot nekakšna rdeča nit izstopa naslednje pravilo: če si hočemo »nekaj« zapomniti, moramo na »tisto«
prilepiti različne (po možnosti čim bolj »nenavadne«) asociacije. Vloga asociacij je namreč tako močna, da
ji skoraj nič ne more do živega. To lahko s pridom uporabljamo ravno pri regionalni geografiji. Na neko
državo »prilepimo« tipično značilnost, ki pa ima eksemplaren značaj, oziroma »geografski problem« (lahko
tudi več problemov), pa si bomo državo s tem bistveno lažje »zapomnili«. V tem je prednost sodobnega
regionalnega pristopa pred občegeografskim, kjer so v ospredju obravnave pojavi, elementi, teme (npr.
vodovje, migracije), ki jih v naših glavah že po definiciji obče geografije bolj »povežemo« s celim svetom
kot pa z neko državo.
Raziskovanja delovanja možganov so pokazala, da če so dali poskusnim osebam spiske besed iz nekaj
specifičnih kategorij, so se jih spominjali po skupinah. Tisti, ki so napravili več skupin, so se jih tudi laže
domislili. Na podlagi tega so sklepali na znatno zavestno in podzavestno notranjo organizacijo snovi.
Takemu notranjemu urejanju pravimo subjektivna organizacija. Pojav kaže, da samo ponavljanje še ne
pomaga pri spominjanju. Mišljenje s pomočjo ponavljanja oblikuje vzorce in snov po svoje »organizira«.
Spomin namreč ni podoben posodi, ki se nenehno polni, temveč bolj drevesu, ki poganja veje, na katere se
spomini obešajo. Enako učinkovito kot z zavestnim spominjanjem shranimo snov v spominu, če jo zgolj
organiziramo. Poleg tega je takšen način manj utrujajoč in precej prijetnejši«. (Russel, 1993, 86 – 89)
Justin s sodelavci (2003, 25) pa notranjo organizacijo znanja omenja prav v zvezi z učbeniki. Navajujoč
nekatere tuje avtorje navaja, da se morajo učbeniška besedila »prilagajati dejstvu, da ima vsaka vrsta
znanja – tudi tisto znanje, ki so ga učenci pridobili, še preden sežejo po učbeniku – specifično notranjo
organizacijo. Velik del znanja privzema obliko sheme, okvirja ali scenarija (Minsky, 1975; Rumelhart, 1980;
Schank, Abelson, 1977). Struktura že usvojenega znanja pri uporabniku (učbeniškega besedila povzroči,
da pri branju novega besedila pričakuje določeno značilno razporeditev informacij.« V nadaljevanju
ugotavlja, da je bilo v teorijah znanja doseženega še največ soglasja o tem, da je znanje sistem ali mreža,
sestavljena iz konceptov ali pojmov. Posameznik naj bi ob pomoči pojmovnih mrež kategoriziral zaznave in
interpretiral realnost. Pojmovne mreže naj bi tako organizirale posameznikovo učno izkušnjo, njegove
predstave o svetu. Če to prenesemo na rabo učbenikov, lahko ugotovimo, da z odgovorom na vprašanje,
kako dostopne naredi učbenik pojmovne mreže za učenca, dobimo tudi del odgovora o spoznavni
učinkovitosti besedila v učbeniku. (ibidem, 32)
Na tej točki pa moramo vprašanje subjektivne organizacije znanja vsakega učenca povezati z organizacijo
geografske učne snovi v učnih načrtih in učbenikih. Glede na sistem geografske vede obstajata v slednjih
dva osnovna načina organiziranja – tematski (občegeografski) in regionalni. Ta disertacija bo odgovorila na
vprašanje, za katerega od njiju naši dijaki (pri geografiji Evrope) čutijo, da je bližji njihovi lastni subjektivni
organizaciji znanja.
2.5 Spoznavni stili in Kolbov model izkustvenega učenja
Nekateri učenci pri učenju potrebujejo sistematično prikazane informacije in se učijo »korak za korakom«,
drugi pa imajo bolj celosten pristop in lahko iz množice raznovrstnih podatkov izluščijo bistvo ter si pri tem
ustvarijo celosten okvir, v katerega potem vnašajo podrobnosti. Eni učenci so pri zaznavanju in delovanju
močno pod vplivom vsakokratnih okoliščin, drugi so od njih sorazmerno neodvisni. (Barentič Požarnik,
Magajna in Peklaj, 1995, 7) Lahko bi še nadaljevali naštevanje razlik med učenci pri spoznavanju, učenju in
reševanju problemov. Gre za kvalitativne razlike v tem, čemu daje kdo od njih prednost in v kakšnih
okoliščinah bolje deluje. S tem smo prišli do področja, ki ga imenujemo stili zaznavanja, spoznavanja in
učenja.
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Spoznavni stili označujejo razmeroma trajne in dosledne posebnosti posameznika v tem, kako sprejema,
ohranja, predeluje in organizira informacije in tudi kako na njihovi osnovi rešuje probleme.« (Marentič
Požarnik, 2003, 152) Soroden, a nekoliko širši pojem je učni stil. Zajema tudi tipične strategije učenja ter
cilje in pojmovanje učenja.
Ti stili so običajno izraženi kot pari nasprotij (odvisnost – neodvisnost od polja, konvergentnost –
divergentnost, refleksivnost – impulzivnost ipd.). Psihologi so postavili veliko število različnih klasifikacij teh
stilov, vendar se bomo tu omejili le na njihov simboličen izbor. Kar se tiče teorije učbenika, se namreč teh
stilov v njej običajno ne omenja.
Oglejmo si primer kognitivnega stila odvisnost – neodvisnost od polja. Pri tem gre za sposobnost, da oseba
premaga vdelane kontekste na področju zaznavanja oz. da lahko loči del od organizirane celote. Oseba, ki
je neodvisna od polja, »lahko premaga celotno organizacijo zaznavnega polja in iz nje izlušči posamezne
dele, jih reorganizira. Oseba, odvisna od polja, pa zaznava polje kot celoto, ga ne analizira, ampak ga
jemlje kot neko danost«. (Požarnik, Magajna, Peklaj, 1995, 41) Poglejmo si to na primeru, kako bi dve
osebi opisali naključnega znanca. Oseba, odvisna od polja, bi imela težave z opisom, opis bi bil splošen
(npr. znanec je velik, ima daljše lase ipd.). Oseba, neodvisna od polja, pa bi ga znala opisati bolj natančno,
z dodatnimi podrobnostmi, kot so oblika pričeske, barva oči ipd.
Osebe, odvisne od polja, tako reagirajo na situacijo kot na celoto, ne da bi jo analizirali. Zanašajo se na
notranjo organizacijo nekega materiala, raje so vodeni in iščejo zunanjo oporo. Osebe, neodvisne od polja,
obdržijo različne dele določene situacije, ločene drug od drugega. Pri tem pa ne upoštevajo delov, ki za njih
niso pomembni. Aktivno organizirajo informacije glede na zahteve situacije in jih tudi strukturirajo, če je to
potrebno. (ibidem, 44)
To moramo seveda upoštevati pri sestavi učbenika, kjer moramo vključevati elemente za ene in druge.
Učenci, ki so odvisni od polja, potrebujejo jasno organizacijo učbenika in jasno zgradbo poglavij, jasne
naloge, nudenje opore, usmerjanje ipd. Učencem, neodvisnim od polja, pa naj bi učbenik omogočal tudi
odkrivanje in raziskovanje, usmerjanje k drugim virom ipd. (Popit, 2000, 93)
Kot odgovor na pretežno na knjigah in učiteljevi besedi zasnovano učenje, ki razvija predvsem abstraktno
simbolično znanje, se je v zadnjih desetletjih razvilo izkustveno učenje. Po Kolbu, enem najpomembnejših
strokovnjakov s tega področja, je to vsako učenje v neposrednem stiku z resničnostjo, ki jo proučuje. Pri
tem pa gre za neposredno srečanje s pojavom, ne pa le za razmišljanje o takem srečanju ali o možnosti,
da bi v resnični situaciji nekaj naredili. (Kolb 1984, v: Barentič Požarnik, 2003, 123) Izkustveno učenje je
oblika učenja, ki skuša povezati neposredno izkušnjo, opazovanje, spoznavanje in ravnanje v neločljivo
celoto. Učenje je cikličen (krožen) proces, ki ga ponazarja krog izkustvenega učenja (glej shemo). Učenje
poteka v prepletanju dveh dimenzij spoznavanja. Prvo dimenzijo označuje konkretna izkušnja (neposredno,
enkratno, subjektivno doživljanje) na eni ter abstraktna konceptualizacija (abstraktno razmišljanje, sistem
abstraktnih pojmov) na drugi strani. Druga dimenzija pa gre od razmišljujočega opazovanja (pojavov) na
eni do aktivnega eksperimentiranja na drugi strani. (Shema 2)

Shema 2: Krog izkustvenega učenja po Kolbu (povzeto po: Barentič Požarnik, 2003, 124)
27

V Kolbovem krogu izkustvenega učenja si tako sledijo štiri stopnje oz. poli. Začelo naj bi se npr. s
konkretno izkušnjo, nadaljevalo z razmišljujočim opazovanjem, potem šlo na abstraktno konceptualizacijo
in na koncu na aktivno eksperimentiranje. Pri tem pa ni tako pomembno, na kateri stopnji začnemo, ampak
to, da stopnje med učenjem povezujemo.
Ljudje niso enaki. Enim že po naravi bolj leži učenje iz konkretne izkušnje, drugim na osnovi abstraktnih
spoznanj, sistematično predstavljenih v knjigah. Sčasoma posamezniki razvijejo značilne poudarke na
enem od navedenih polov, prav tako pa tudi navado, da se pri spoznavanju opirajo predvsem nanje. Tako
se oblikujejo modalitete učenja. Kombinacija dveh močnih modalitet pa opredeli značilen stil učenja. Ta je
lahko akomodativen, asimilativen, divergenten ali konvergenten. (ibidem, 158) Če si to pogledamo na
shemi, vidimo, da je akomodativen stil (levo zgoraj) na primer kombinacija modalitet konkretne izkušenj in
aktivnega eksperimentiranja. Značilnosti posameznih stilov si ravno tako lahko ogledamo na priloženi
shemi 3.

Shema 3: Učne modalitete in pripadajoči stili po Kolbu (povzeto po: Barentič Požarnik, 2003, 159 in
Barentič, Magajna, Peklaj, 1995, 81)

Kolbov model izkustvenega učenja v vseh svojih elementih pri geografiji ni neposredno prenosljiv v
učbenike. Če bi dobesedno upoštevali vse njegove zahteve, bi ga pri geografiji še najlažje uporabljali pri
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terenskem delu, kjer najlažje pridemo do konkretne izkušnje in izvajamo aktivno eksperimentiranje. Zlasti v
angleški šolski geografiji skušajo (zaradi oddaljenosti neizvedljivo) neposredno delo na terenu (npr. v Afriki)
v učbenikih zamenjati s ti. študijami primera. O njih bo več govora kasneje. Teoretsko razlago Kolbovega
modela smo v ta del disertacije vključili ravno zaradi njihovega razumevanja.
2.6 Znanje in sposobnosti
2.6.1 Opredelitev in pojmovanje znanja
Ena od definicij znanje opredeljuje kot sistem ali logični pregled dejstev in posplošitev o objektivni
stvarnosti, ki si ga je človek pridobil in obdržal v svoji zavesti. Tradicionalna didaktika razlikuje več stopenj
znanja: spominsko, prepoznavno, reproduktivno, operativno in ustvarjalno znanje. Sposobnost pa je
kvaliteta osebnosti, ki se kaže v človekovi uspešni dejavnosti, aktivnosti ali funkciji. (Tomić, 1997, 15 – 22)
Razlikujemo intelektualne sposobnosti oz. inteligenco ter senzorične ali perceptivne sposobnosti (na osnovi
vida, sluha, dotika itd.). Slednje mora sestavljavec učbenika upoštevati predvsem pri pripravi vizualnih
pripomočkov (slik, kart ipd.).
Znanje pa je tako zapletena in večpomenska kategorija, da ga preprosto ni mogoče enoznačno opredeliti.
Koncepti znanja oz. njegove definicije izhajajo iz različnih ved, npr. filozofije, pedagogike oz. didaktike,
psihologije idr., znotraj teh pa spet iz različnih teoretskih izhodišč (pri psihologiji npr. iz kognitivne
psihologije, psihologije učenja, konstruktivizma, vedenjske psihologije itd.).
V zadnjem času se je na področju pojmovanja znanja zgodil precejšen premik. Ena njegovih glavnih
značilnosti je v poudarjanju aktivne vloge učencev. Ti naj znanje izgrajujejo oz. konstruirajo v procesu
odkrivanja in izkušanja. Pri tem se je spremenilo tudi gledanje na vlogo šole oz. učiteljev. Ti naj učencem
ne bi stregli le z gotovimi znanji (npr. z razlagami, interpretacijami in kritičnimi mislimi), ampak naj bi jih
spodbujali tudi k temu, da prihajajo do razlag z lastnim odkrivanjem. To pomeni, da sami interpretirajo in da
kritično razmišljajo. Dosedanja praksa poučevanja je bila namreč pretežno prenašanje znanja, v prihodnje
pa naj bi v šoli dajali večjo pozornost ustvarjanju situacij za odkrivanje in izgrajevanje znanja. Učitelji naj bi
pri tem ne bili predvsem prenašalci gotovega znanja, ampak vse bolj tudi mentorji, animatorji ipd. (Rutar Ilc,
2003, 14 –15)
Po mnenju K. Kolenc - Kolnik (2004 b, 8) se tudi pri pouku geografije pojem znanja pogosto izenačuje s
konkretnimi učnimi temami in učnimi cilji (npr. zemljepisnimi imeni, definicijami pojmov, številčnimi podatki
ipd.), vendar ga danes pojmujemo veliko širše, in sicer kot mozaik učenčevih kognitivnih spoznanj,
sposobnosti in spretnosti uporabe. Učno izhodišče, da je vloga učitelja zgolj v posredovanju in prenašanju
znanj, ni več sprejemljivo. Iz poučevanja oz. učiteljeve naloge se pozornost učnega procesa preusmerja v
učenje oz. učenčevo nalogo. Učenje naj bi po njenem mnenju temeljilo tako na razvoju sposobnosti in
spretnosti (vedeti »kako«), kot tudi kognitivnosti (vedeti »kaj«).4 Čedalje bolj pa se poudarja tudi namenski
vidik (vedeti »zakaj potrebujemo neko znanje« oz. sposobnost). Učenci pa naj bi ne razvijali le znanja,
spretnosti in sposobnosti, ampak naj bi se sočasno učili tudi osebnostno pomembnega učenja. Pri tem
mislimo na prepoznavanje in reševanje problemov, ki so lahko učno-teoretični ali pa življenjsko-praktični.
Slednjih naj bi bilo občutno več.
Oglejmo si psihološka in pedagoška pojmovanja znanja. Razdelimo jih na objektivistična in
konstruktivistična.
1. Po objektivističnem pojmovanju je znanje nekaj, kar obstaja povsem neodvisno od tistega, ki spoznava.
Da se prenesti na učence, in sicer neodvisno od okoliščin konteksta, pa tudi od posameznikovih izkušenj.
2. Po konstruktivističnem pojmovanju pa učenec sam aktivno konstruira znanje v procesu preoblikovanja
svojih izkušenj. V tem procesu prihaja do kvalitativnih sprememb njegovih prejšnjih pojmovanj o svetu in
pojavih v njem. Ta pojmovanja so lahko napačna in nepopolna. (Driscoll, v: Rutar Ilc, 2002, 13)
4

Na tem mestu velja omeniti, da po mnenju konstruktivista D. Krnela kognitivnost pomeni vedeti »kako« in ne vedeti »kaj«.
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2.6.2 Delitve znanja
Ena od najbolj znanih novejših delitev ga deli na naslednje oblike:
1. Deklarativno znanje predstavljajo različne deskriptivne informacije (podatki, dejstva, prepričanja, mnenja
ipd.), pa tudi bolj kompleksna vsebinska znanja (razlage, teorije, interpretacije ipd.). Primer takega znanja
je informacija, da je Bratislava glavno mesto Slovaške.
2. Proceduralno znanje zajema postopke za uporabo znanja v določenih procesih ali rutinah. Učenci ga
izkažejo z ustreznimi praktičnimi aktivnostmi: npr. branjem zemljevida.
3. Kondicionalno znanje je po nekaterih opredelitvah podkategorija proceduralnega znanja, po drugih pa
posebna oblika. Pri njem gre za ugotavljanje, kdaj, kje in zakaj uporabiti proceduralno in deklarativno
znanje. (Rutar Ilc in Žagar, 2002, 13 –14) Barentič Požarnikova (2003, 162) to imenuje strateško znanje.
Sem uvršča tudi metakognitivno znanje . To je »znanje o znanju«, da vemo, kako pridobivati znanje in
preverjati njegovo resničnost.
Zaradi vse večjega poudarjanja usposabljanja učencev za vseživljenjsko učenje, za reševanje problemov,
za uporabnost znanj ipd. se v zvezi z znanji vse bolj poudarja njihova širina (predvsem glede proceduralnih
in kondicionalnih znanj), procesna naravnanost in transferna vrednost. Slednja pomeni uporabnost znanja
v poznejšem življenju v vedno novih situacijah. (Rutar Ilc in Žagar, 2002, 13 –14)
Marzano s sodelavci deli znanja na vsebinska in procesna in zagovarja prepletanje vsebinskih vidikov
znanj s procesnimi. Na tak način prepletena znanja (vsebinska znanja plus miselni procesi, veščine in
spretnosti) so vseživljenjska znanja – trajna, učinkovita in uporabna v najrazličnejših novih situacijah.
Vsebinska znanja so predmetno specifična, procesna pa so skupna vsem predmetom. Učenci naj bi tudi do
vsebin večinoma prihajali ob pomoči procesov. Procesna znanja delijo na procese kompleksnega mišljenja
(npr. primerjanje, razvrščanje, abstrahiranje, analiziranje perspektiv, eksperimentalno raziskovanje itd.),
delo z viri (zbiranje, analiza, interpretiranje, sinteza, presoja uporabnosti itd.), predstavljanje idej na različne
načine (npr. jasnost izražanja itd.) ter sodelovanje (npr. prizadevanje za skupne cilje itd.). (Rutar Ilc, 2003,
19 in 89)
Beseda procesna znanja se uporablja v treh pomenih. Pri prvem pomenu besede mislimo na to, da ta
znanja oz. veščine uporabljamo v procesu, kot pomoč za izgrajevanje vsebinskih znanj oz. spoznanj (npr.
razvrščanje, primerjanje, delo z viri idr.). V tem primeru jim rečemo tudi spoznavni postopki. Procesnost se
nanaša na to, da je nekaj še v procesu, se izgrajuje, še poteka. V drugem pomenu besede mislimo na
procesna znanja, ki podpirajo vsebinska znanja, ko je proces obravnave nekega učnega sklopa zaključen
in učenci že izkazujejo obvladovanje vsebinskih znanj ob pomoči procesnih znanj. Takšen primer je na
primer, ko učenci razumevanje nekega koncepta podprejo z utemeljevanjem ali napovedovanjem. V tretjem
pomenu besede pa imamo v mislih procesna znanja, ki so sama po sebi cilj, in sicer kot spretnosti in
veščine. Takšne so na primer veščine eksperimentiranja, veščina dela z viri ipd. (ibidem, 88)
Nekateri avtorji prej omenjene procese poimenujejo kot spretnosti. Spretnosti torej vse pogosteje uvrščamo
k znanju, čeprav jih predvsem anglosaška literatura ne uvršča v pojem znanja, ampak definira kot
zmožnost za opravljanje neke dejavnosti. Izraz spretnosti so dolgo uporabljali v zvezi z motorično
aktivnostjo, danes pa ga tudi v zvezi z miselnim, besednimi in socialnimi aktivnostmi. V našem jezikovnem
prostoru spretnosti ponavadi ne povezujemo s tako kompleksnimi vzorci vedenja, kot so npr. reševanje
problemov, klasifikacije, presojanja, interpretacije ipd., ampak zanje največkrat uporabljamo izraz
sposobnosti. (Rutar Ilc in Žagar, 2002, 16 – 17)
Spremenjeni pogledi na znanje so torej pripeljali do nove doktrine oz. nove kulture poučevanja in učenja.
Aplikacijo teh premikov na pouk geografije lahko zasledimo tudi pri nas v nekaterih novejših prispevkih N.
Cigler (2003), K. Kolenc - Kolnik (2001 a, 2002, 2004 b), S. Popit, T. Resnik Planinc in M. Umek (2002), I.
Lipovška (2004) in drugih. Slednji ugotavlja, da se pri šolstvu v evropskih državah v ciljno-didaktičnem
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smislu postavlja v ospredje naslednje: vseživljenjsko in prilagodljivo izobraževanje, učenje trajnih znanj,
spretnosti in veščin; prenosljivo (transferno) znanje; znanje za obvladovanje novih tehnologij in problemov;
merljivo znanje in dvig njegove kakovosti, znanje za demokratično odločanje ter strpnost in aktivno
(evropsko) državljanstvo. V zvezi z našo šolsko geografijo ugotavlja, da imamo še vedno preveč
deklarativnega in premalo proceduralnega znanja«. (ibidem, 4).
Kolenc - Kolnikova (2004 b, 9 – 10) navaja, da naj bi bili cilji deklarativnega znanja po večini v vlogi
»orodja«, s katerim delamo. Poznavanje temeljnih geografskih pojmov in procesov je tako le temelj, na
osnovi katerega bomo z razvijanjem procesnega znanja postali geografsko pismeni.5
Kolenc - Kolnikova opozarja, da mora učni proces slediti naravnemu. Prenos znanja iz procesnega v
deklarativnega je sicer v določeni meri spontan, nikakor pa ne avtomatičen in ga tudi ne zmorejo vsi
učenci. Pouk geografije bo zato uspešen le tedaj, če bomo razvijali obe vrsti znanja, tako deklarativno kot
procesno. Pri pridobivanju novega znanja ter razvoju sposobnosti in spretnosti pa je nujno upoštevanje
medpredmetnih povezav oz. prenos znanja med različnimi predmetnimi področji. Pri tem Kolenc Kolnikova smatra, da ni »niti nujno, niti zaželeno, da bi bili vsi napotki za izvedbo medpredmetnih korelacij
zapisani že v učnem načrtu. Različne posredne možnosti povezovanja geografije z drugimi šolskimi
predmeti je mogoče načrtovati tudi, če niso konkretno predstavljene v posameznih učnih načrtih. Prevelika
stopnja »uniformiranosti« ni dobra, saj naj bi bile učne korelacije učno in življenjsko-izkustveno naravnane
bolj individualno ali prilagojene določeni skupini učencev«. (ibidem, 11)
V nekaterih prispevkih pa se uporabljajo tudi bolj »enostavne« oz. poljudne opredelitve znanja. M. Umek v
svojem prispevku Zakaj pouk geografije? (2005) govori o vsebinskem znanju (o geografskih pokrajinah,
državah, svetu kot celoti itd.) ter uporabnem znanju. Pod slednjim razume znanje, s kakršnim bomo
uspešnejši, srečnejši, v naravi ne bomo naredili preveč škode za prihodnje generacije itd. (ibidem, 126)
Takšne poljudne oz. »enostavne« opredelitve pa nas lahko hitro privedejo do napačnih zaključkov. Vsako
vsebinsko znanje je namreč lahko za nekaj uporabno (z malce ironije bi lahko rekli, da vsaj za reševanje
križank), vsa ti. »uporabna« znanja pa sama po sebi ne dajejo zagotovila, da jih bodo ljudje kdaj v praksi
tudi res »uporabljali«.
Konec koncev pa vsi ti »novi« pogledi na poučevanje in učenje v resnici še zdaleč niso povsem novi. Pri
delu v šoli je redko res nekaj povsem novega, kar se ne bi vsaj v zametkih pojavilo že zdavnaj prej.
Poglejmo si v zvezi s tem, kaj je o nalogah geografije v ljudski šoli pred skoraj 110 leti v našem prvem
didaktičnem priročniku Metodika zemljepisnega pouka (1898) zapisal F. Orožen: »Saj tudi ni mogoče, da bi
si pridobil učenec na tej stopnji tisto znanje v zemljepisu, kakor ga bode potreboval v praktičnem življenju.
Toliko pa mora dati ljudska šola učencu glede zemljepisa, da si bodeta odrastli mož in žena na dobljeni
podlagi sama razširjala svoje zemljepisno znanje glede praktičnih potreb.« (ibidem, 5) Kaj je to drugega kot
današnje poudarjanje, da pridobljeno znanje v šoli ne sme biti le deklarativno, ampak tudi oz. predvsem
proceduralno oz. procesno.
2.7 Značilnosti in vidiki pouka
2.7.1 Opredelitev pouka
Pouk je pedagoško osmišljen, sistematično in namerno organiziran proces. Njegov cilj je vzgoja in
izobraževanje posameznika. (Tomić, 1997, 31) Z načrtnim vzgojno-izobraževalnim delom želimo negovati
in razvijati tri temeljna področja osebnosti (kot jih najdemo v pedagoški literaturi): kognitivno ali spoznavno,
afektivno ali čustveno motivacijsko in psihomotorično. (ibidem, 160) Na priloženi shemi 4 krogi predstavljajo
različne vidike osebnosti in različne vidike učenja in razvoja.
5

Nekateri didaktiki z drugih predmetnih področij, kot na primer D. Krnel s področja naravoslovja, pa vidijo to vlogo zamenjano,
oz. v vlogi orodja vidijo procesno znanje (ustni razgovor).
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Shema 4: Tri temeljna področja osebnosti (povzeto po: Tomić, 1997, 160)

Pouk je najpomembnejši predmet didaktike, ki jo nekateri zato imenujejo kar teorija pouka. Pouk vključuje
tri enakovredne temeljne dejavnosti – poučevanje, učenje in vzgajanje. Poučevanje je predvsem interakcija
med udeleženci pouka, učenje pa izrazita subjektivna intraaktivnost učečega subjekta samega. Glede na
namembnost je poučevanje podrejeno učenju. Poučevanje poteka pred oz. vzporedno z učenjem, saj je od
poučevanja v veliki meri odvisna tudi kvaliteta učenja. Neustrezno poučevanje, ki drsi le po površini učnih
vsebin, kopiči parcialne in trivialne informacije, hkrati pa zanemarja logične globine in vrednote, ima za
posledico podobne slabosti tudi pri učenju. (Strmčnik, 2001, 102)
2.7.2 Naloge pouka
Pouk je proces, kar pomeni določeno gibanje, zato ga tu imenujemo učni proces. To celovito gibanje je
naravnano k ciljem, stanju, zato uresničuje določene naloge. Naloge pouka so trojne: materialne,
funkcionalne in vzgojne. Šele njihova enotna realizacija daje vzgojno-izobraževalnemu procesu značaj
pravega pouka.
1. Materialne ali izobraževalne naloge pouka zajemajo usvojitev sistema dejstev in posplošitev, ki izhajajo
iz predpisanih učnih vsebin. To znanje mora imeti aktiven (spodbujanje k aktivnosti) in praktičen
(spodbujanje k praktični uporabi) značaj.
2. Funkcionalne naloge pouka zajemajo razvijanje številnih sposobnosti (med drugim za samostojno učenje
in ustvarjalno uporabo pridobljenega znanja).
3. Vzgojne naloge pouka vsestransko razvijajo osebnost, pri čemer gre predvsem za razvijanje sistema
vrednot, stališč, motivov, navad, podobe o sebi, čuta za odgovornost ipd. (Tomić, 1997, 34 – 35)6
Kolikšna je tu poučevalna pomoč učitelja? Pri povprečnih učencih je običajno potrebna že pri
informativnem izobraževanju, še toliko bolj pa je potrebna pri formativnem izobraževanju in vzgajanju
vrednot. Vlogo učitelja pa zlasti psihologi-konstruktivisti vidijo drugače, ne več kot »prenašalca« znanja,
ampak kot organizatorja učnega procesa, ki vodi usmerja in aktivira, učenci pa sami odkrivajo, konstruirajo
in osmišljujejo učne vsebine. (Kure-Šteh, 1991, 26)
Tovrstni konstruktivistični pogledi so v današnjem šolstvu (še posebej v devetletki) vsaj v teoriji že močno
uveljavljeni, čeprav praksa teorije seveda še zdaleč ne dosega. Učenje je po teh teorijah predvsem
(re)konstruiranje učenčevih notranjih učnih danosti, predznanja, idej, izkušenj, mreže pojmov. Strmčnik
(2001, 105) pa ob tem razmišlja, da je v ospredju teh teorij le psihično-psihološki del nastajanja znanja, kot
da bi bilo to v celoti odvisno le od učečega se subjekta. Zdi se mu, da se konstruktivistom izhajajoč iz te
postavke kaže zunanji, didaktični vir učenja nekam zanemarljiv, čeprav je pogoj notranjemu, psihološkemu
viru učenja in je pogosto povezan s poučevanjem, hkrati pa je predvsem v domeni učitelja.
Kolikšna pa je pri tem vloga (geografskega) učbenika? Zagotovo je nepogrešljiva tako pri materialnih, kot
funkcionalnih in vzgojnih nalogah pouka, pri čemer pa funkcionalne naloge še posebej izrazito opravlja

6

D. Krnel (ustni razgovor) v okvir prve skupine nalog uvršča razvijanje deklarativnega znanja, v okvir druge skupine pa razvijanje
procesnega znanja.
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delovni zvezek. Vsekakor pa konstruktivistični pogledi na učenje predpostavljajo drugačno vlogo, praviloma
pa tudi drugačno obliko učbenika kot nekoč.
2.7.3 Didaktični vidiki pouka
Pouk je izjemno kompleksna dejavnost z zelo zapleteno strukturo. Najenostavneje si jo predstavljamo skozi
znan didaktični trikotnik: učenci – učitelj – učna vsebina. (Shema 5) Učno delo vedno zajema vse tri
dejavnike. Če katerega izmed njih ni, to ni več pouk. (Tomić, 1997, 32)

Shema 5: Didaktični trikotnik (povzeto po: Tomić, 1997, 32)

To prispodobo danes razširjamo še z drugimi dejavniki, npr. z učno tehnologijo. V slednjem okvirju moramo
iskati tudi vlogo učbenika.
Kar se tiče didaktičnih konceptov pouka, ki označujejo določen koherenten položaj in stanje učnih ciljev,
vsebin, metod, načel in organizacije pouka, lahko v grobem razlikujemo tradicionalen koncept na eni in
sodobnejše koncepte na drugi strani. Pri tradicionalnem didaktičnem konceptu prevladuje linijsko zaporedje
treh temeljnih učnih sestavin (učna vsebina – učitelj – učenci), pouk pa je močno osredotočen na učno
snov in učitelja. Ker je učiteljevo mesto v sredini med učno vsebino in učenci, govorimo o na učitelja in
učno vsebino osredotočenem pouku. Naloga učitelja je, da učno vsebino bolj ali manj prilagojeno in
didaktizirano posreduje in prenaša, učenci pa jo sprejemajo in »skladiščijo«. Temu primerna je tudi vloga
učbenika, ki je praviloma skoraj edini učni vir ali pa ga sploh ni.
Pri sodobnem didaktičnem konceptu pa govorimo o na učenca osredotočenem pouku, ki poleg širših
vzgojno-izobraževalnih nalog enakovredno upošteva tudi učenčeve subjektivne potrebe. Tak koncept
temelji na sodobnejši učni paradigmi »preglej, vprašaj, preberi«. Prvi učenčev imperativ »preglej« velja v
smislu razkrivanja, ki učencem omogoča raziskovalno in delovno učenje. Drugi imperativ »vprašaj« je
usmerjen v problemski dialog, sloneč na učenčevih izkušnjah in predznanju, tretji imperativ »preberi« pa
naj prispeva k boljšemu in celostnem razumevanju spoznanj in vrednot. Takšen koncept ponuja učencem
veliko bolj poglobljeno dojemanje ne le učnih vsebin, ampak tudi njihovih logičnih struktur. Učna vsebina ni
več toliko namenjena sama sebi, ampak postaja predvsem sredstvo formativnih učnih ciljev. Učiteljeva
naloga je precej spremenjena. Učno vsebino in učence mora pripeljati v čim bolj neposreden učni kontakt,
da se bodo učenci čim več sami učili. Kadar je mogoče, se učitelj kot člen med učno vsebino in učenci,
umakne iz te linije. Takšen način omogoča bistevno razširitev učnih virov in medijev in s tem vsaj v teoriji
precej spremenjeno vlogo učbenika.
Učenec na ta način postaja veliko bolj subjekt učnega dela. Ni več na obrobju pouka, ampak njegov
enakopraven člen v njem in sredi njega. Govorimo o antropologiziranem didaktičnem konceptu, saj učenca
razume kot osebnostno in socialno pogojeno bitje. Zato je temu treba prilagoditi tudi učne cilje, vsebine,
metode in oblike dela. V tem kontekstu lahko tudi razumemo, zakaj so sodobni učbeniki v marsičem precej
drugačni od nekdanjih. Učni cilji pri tem ne smejo biti dani le od zunaj, ampak jih je treba odpreti notranjim
učnim potrebam učencev. Nekaj takega velja tudi za učne vsebine, ki jih ni mogoče ustrezno izbrati in
razporediti brez upoštevanja učencev. (Strmčnik, 2001, 119 – 121) S tem Strmčnikovim poudarkom pa smo
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se že zelo približali tudi vprašanju razporeditve vsebin znotraj učbenika, kjer morajo avtorji na vsak način
imeti v vidu ne le logično strukturo učne snovi, izhajajočo iz matične znanosti, ampak predvsem učenca.
2.7.4 Psihološki vidik pouka
Strmčnik (2001, 138) navaja, da so psihološka ozadja poučevanja posameznih učnih predmetov premalo
znana. Po njegovem si je delno mogoče pomagati s psihološkimi teorijami o učenju, ki pa niti problemov
učenja ne rešujejo v celoti in zadovoljivo. Psiholoških strani pouka po njegovem ni mogoče izčrpati le z
delnim ali solističnim proučevanjem, zagotovo pa ne mimo matičnih ved poučevanja, pedagogike, didaktike
in metodik. Potreben je interdisciplinaren pristop. (ibidem, 141) Po drugi strani pa D. Krnel (ustni razgovor)
meni, da je bilo to v veliki meri (vsaj na področju naravoslovja) že narejeno, saj je bilo predvsem v tujini že
narejenih veliko raziskav o razvijanju pojmov z različnih področij.
V zvezi s konstruktivističnim pojmovanjem znanja in učenja, ki so zlasti pri psihologih v zadnjem času
močno v ospredju, Strmčnik (ibidem, 139 – 140) navaja nekaj njihovih pogledov in nato tudi svojih
pomislekov. Po mnenju konstruktivistov znanja ne odkrivamo, ampak ga proizvajamo. Znanje je po
njihovem mnenju subjektivna transformacija in (re)konstrukcija obstoječega predznanja in izkušenj, torej
nekaj subjektivno izvirajočega. Znanje in znanost naj bi bila rezultat osebnega in družbenega dogovora, ne
pa objektivnega izvora in verifikacije. Strmčnik je tako kritičen do trditev B. Marentič Požarnik (1998), da
»znanje ni neka objektivna danost, ampak rezultat vsakokratne osebne izgradnje, konstrukcije pomena«,
ali pa da »učenec konstruira svoje znanje, pri čemer izhaja iz lastnih izkušenj ter obstoječih, često tudi
napačnih pojmovanj.« Strmčnik namreč meni, da znanje ni le subjektivna, ampak ravno toliko tudi
objektivna danost. V mišljenju, da o njem ne odloča poučevanje, ampak učenčevo subjektivno spoznavno
delovanje, je le polovica resnice. Pri spoznavanju se namreč ne »izhaja« le iz subjektivnih, ampak tudi
objektivnih podlag, pri čemer so objektivni izvori znanja praviloma primarni, njim pa sledijo subjektivni
(re)konstrukcijski odzivi. Kakovost znanja je tako bistveno odvisna tudi od njegovih objektivnih izvirov. Tu
pa smo prišli do točke, ki se poleg učiteljevega dela še kako dotika tudi (geografskega) učbenika in njegove
kakovosti oz. uporabljenih učbeniških pristopov, ki jih razčlenjujemo v tej disertaciji.
Za hip se moramo zaustaviti še ob naslednji dilemi. Kako je z (re)konstruiranjem znanja, kjer ni predznanja
oz. je pomanjkljivo? Ravno vloga predznanja je namreč za konstruktiviste ključna. Če je nepopolno,
napačno, si učenec tudi na osnovi takšnega predznanja izgrajuje »novo« znanje, ki pa je potem seveda
temu primerno.
Zanimivo je, da B. Marentič Požarnik (2003, 81) vlogo specifičnega predznanja še posebej izpostavlja
ravno pri geografiji (in arhitekturi). Dilemo izpostavljamo zato, ker se z njo srečujemo v naši geografski
vertikali. Če smo bolj konkretni – z geografijo Evrope na bolj informativni ravni se srečujemo v osnovni šoli,
na bolj problemski ravni pa v gimnazijskih programih. Takoj se pojavi vprašanje, koliko predznanja terja
gimnazijska geografija Evrope, v zvezi z učbeniki pa vprašanje, katere učbeniške pristope uporabiti, da
bomo vprašanje ustreznega predznanja zadovoljivo rešili.
Na tem mestu pa se velja vprašati, koliko so nekatere izpeljane ideje »radikalnega« konstruktivizma
dejansko uresničljive v šolski praksi pri pouku geografije. Takšen konstruktivizem predpostavlja, da bo
učenec (čim bolj) sam izgrajeval svoje znanje, in sicer kar brez učbenika, ki da sploh ni več potreben. Ne
ukvarja pa se z vprašanjem, kje bo on oz. njegov učitelj dobil druga učna gradiva in vire, ki bodo to
omogočala.
Že pri sestavljanju nekega »klasičnega« učbenika, ki prinese učencu »vse potrebno že na pladnju«, je za
sestavljavce učbenika zbiranje gradiva ena najtežjih nalog. Pri konstruktivistično zasnovanem pouku v
takšni najbolj radikalni inačici pa bi morala učenec in učitelj razpolagati z neprimerno večjim številom virov,
saj učbenik »ni več potreben«. Po čem pa naj bi učenci sicer sami izgrajevali svoje znanje. Kje pa bosta
učenec in učitelj prišla do teh gradiv oz. virov? Pri geografiji so to npr. aktualni časopisni izrezki, preverjene
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spletne strani, različna statistična gradiva ipd. Ustvarjanje baze takšnih virov je zahtevno in nikoli
dokončano delo. Opravljal naj bi ga vsak učitelj sam, saj naj bi imel na voljo ne le polne knjižnice, ampak
tudi internet. Pri tem pa se ne upošteva, da dva učitelja – eden na Goričkem in drugi v Ljubljani – pač
nimata na voljo enako založenih knjižnic. Računalnik z internetno povezavo pa ni noben čudežni strojček,
iz katerega bi ob pritisku na par tipk na monitor kar »leteli« vsi potrebni podatki. Na internetu ne moremo
najti velike večine tistega, kar bi res potrebovali, pa še veliko tistega, kar najdemo, je zelo vprašljive
strokovne vrednosti. Posebne institucije, ki bi skrbela za to, da bi imeli učitelji na voljo ustrezna gradiva za
tak pouk, nimamo. Nerealno je tudi pričakovati, da bi jo dobili. Država oz. šolsko ministrstvo se ne čuti
dolžno to razvijati. Takšna gradiva pripravijo kvečjemu založbe ali posamezniki, pa še v tem primeru šole
»nimajo« denarja za nakup. Praksa je tu na žalost daleč od teorije.
Navedimo še podučen primer iz tujine. Pri pripravi ene same nemške zgoščenke, namenjene pouku
geografije (za šolsko leto 2004/05), je sodelovalo več kot 50 univerzitetnih učiteljev in več kot 100
vrhunskih strokovnjakov. Projekt je bil lahko realiziran le tako, da ga je financiralo nemško šolsko
ministrstvo. V Sloveniji te zgoščenke v šoli ne moremo neposredno uporabljati, saj ni bila narejena za naše
uporabnike, enakovredne slovenske inačice zgoščenke pa zaradi prevelikih stroškov izdelave ne moremo
narediti. Velike države tudi drugače razpolagajo z bistveno večjo količino podatkovnih baz in dosegljivih
geografskih raziskav, ki so neobhoden vir tako za pripravo učbenikov kot za morebitno samostojno delo
učencev.
Prav zato se zdijo utemeljevanja učnih strategov radikalnega konstruktivizma , ki predvidevajo skorajšnji
umik ali vsaj skrajno marginalizacijo učbenika, nerealne.
Zelo kritični pomisleki, ki jih avtor teh vrstic naslavlja na privržence radikalnega konstruktivizma, pa seveda
ne veljajo za privržence »vodilne«, »zmerne« ali še bolje »najbolj uveljavljene« struje konstruktivizma.
Takšni konstruktivisti namreč priznavajo, da morajo nekateri pojmi nastajati z definiranjem (s strani učitelja
ali pa s povzemanjem iz učbenika ali kakšnega drugega vira) in ne z lastno konstrukcijo. Slednje bi bilo po
njihovem mnenju preveč zamudno in neproduktivno (mnenje D. Krnela na osnovi ustnega razgovora).
2.8 Vzgojno-izobraževalni cilji
2.8.1 Opredelitev učnih ciljev
Pri pouku je cilj stanje, ki ga želimo doseči. Zato bi ga lahko imenovali tudi tarča. Naloge pa so koraki na
poti k cilju in se s ciljem skladajo kot členi v zobatem kolesu. Za mnoge teoretike so cilji bolj ali manj
natančni kazalniki o tem, kaj naj bi bili učenci sposobni narediti (kako se vesti, čutiti ipd.), potem ko so že
bili izpostavljeni vplivu učenja in poučevanja, naloge pa se načrtuje glede na to, kaj mora učenec delati, da
bo dosegel zastavljeni cilj. (Tomić, 1997, 158)
Učni cilji so torej normativna komponenta. Označujejo predstavo o izobraževalnih in vzgojnih namenih, in
sicer ne le učnih vsebin, ampak tudi celotne učne organizacije. Čeprav cilji niso vzgojno-izobraževalne
odločitve, jih usmerjajo. Cilji tako niso le nek pasivni normativni izraz umišljenega »naj bi« stanja, ampak
aktivna motivacija ter hkrati napotilo, da bo to stanje tudi doseženo. (Blažič et al. 2003, 102). V ciljih morajo
biti hkrati angažirane vse temeljne plasti mlade osebnosti (kognitivno, afektivno in psihomotorično). Vzgojni
in izobraževalni nameni morajo biti enakovredno upoštevani, tudi če v formulaciji nekega cilja vzgojni
nameni niso posebej izpostavljeni. Vzgojni nameni se bolj izrazito izražajo le v splošnih ciljih ali smotrih, ko
pa gremo navzdol, na konkretnješe cilje, se vse bolj izgubljajo. Tako lahko dobimo vtis, da so pri
operativnih učnih ciljih izraženi le izobraževalni nameni.
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2.8.2 Delitev učnih ciljev
S tem smo prišli do ciljne hierarhije učnih ciljev. Na njenem čelu so splošni (smerni) cilji ali smotri. Ti
prehajajo v vmesne ali parcialne (grobe) cilje, slednji pa v operativne (fine, natančne) cilje oziroma v
konkretne naloge pouka. Splošni učni cilji ali smotri naj bi izražali splošne vrednote trajnejšega osebnega in
družbenega pomena, in sicer v določenem družbenem prostoru in času. Po možnosti so sprejete s
konsenzom. Splošni cilji zadevajo vzgojo v širšem pomenu. Zapisujejo jih v dokaj splošnih »naj bi«
formulacijah. Mnogi so zapisani celo na stopnji idealov in vizij. V njih so posebej poudarjene vrednote kot
strpnost, multikulturnost, ekološkost, enakopravnost, solidarnost, kompetentnost, odgovornost ipd.
(Strmčnik, 2001, 210) Prav te ali tovrstne vrednotne kategorije – npr. vzgoja za evropsko solidarnost
(Weinbrenner, 1998) so bile v tujini do sedaj eden glavnih predmetov proučevanja tako geografskih
učbenikov v celoti kot tudi učbenikov geografije Evrope.
Ker so splošni učni cilji podlaga za učne načrte, za konkretnejše učne cilje in učno vsebino, imajo velik
pomen tudi za pripravo učbenikov in drugih učnih sredstev.
Delni ali parcialni učni cilji zajemajo predmetnopodročne (npr. za družboslovje, naravoslovje) in predmetne
učne cilje (npr. za geografijo, zgodovino). Predstavljajo most med splošnimi in operativnimi cilji, zato so že
manj splošni in abstraktni. Vsak učni predmet v šoli ima sistemski značaj. Kot takšen je le del celostnega
sistema učnih predmetov v šoli. Vsak učni predmet zajema »didaktično transformirano učno vsebino
določenega teoretičnega ali praktičnega izseka znanstvene, umetniške, tehnične, športne itn. objektivne in
subjektivne stvarnosti«. (Strmčnik, 2001, 217)
Operativni učni cilji dosegajo najvišjo stopnjo konkretnosti. Splošne cilje lahko vidimo kot norme, za katere
si sicer dolgoročneje prizadevamo, vendar jih redko res do konca dosežemo. Operativni cilji pa so tisti, ki
določajo konkretne vzgojno-izobraževalne aktivnosti in jih tudi vodijo do obveznih rezultatov. (Blažič et al.
2003, 110) Ker so operativni cilji vezani na povsem določeno učno situacijo, so v bistvu istovetni s
konkretnimi učnimi nalogami. Gre za cilje, ki ne usmerjajo le »zadnje« pedagoške odločitve in ravnanje
učitelja ter hkrati tudi konkretne dejavnosti učencev, ampak obenem tudi sestavljavcem učbenikov
predstavljajo nekakšen spisek najbolj elementarnih smernic in nalog pri njihovem delu.
Sestavljavec učbenika mora imeti pri svojem delu sicer vseskozi v glavi splošne cilje, konkretna besedila in
predloge za kartografsko-slikovno gradivo (slike, karte itd.) pa pripravlja predvsem na osnovi operativnih
ciljev (zapisanih v učnem načrtu ali katalogu znanj). Pri tem mora biti pozoren tudi na to, da mnogih
splošnejših ciljev (to zlasti velja za vrednote) ni mogoče ali pa sploh ni smiselno pripeljati do operativnih
ciljev, pa jih je v učbeniku zato kljub temu potrebno »čutiti«. Kurikularna teorija je namreč predpostavljala,
da je do operativnih učnih ciljev moč priti z enostavno dedukcijo iz splošnih ciljev, do splošnih pa z
indukcijo oz. združevanjem posameznih ciljev. V glavnem to sicer drži, vendar se je treba varovati
poenostavitev. Vsak element nekega operativnega cilja po drugi strani tudi ne sooblikuje nujno nekega
višjega cilja, ampak je lahko le elementarna informacija, ki nima nadgradnje. (Strmčnik, 2001, 220)
Različni avtorji navajajo različne delitve ciljev, zato pri tem lahko prihaja tudi do zmešnjave. S. Pevec Grm
(1999, 2) na primer govori o informativnih ciljih (osvajanja znanja, informacij itd.), formativnih ciljih
(razvojno-procesnih ciljih: osmišljanje teoretičnega s praktičnim, razvijanje sposobnosti za
samoizobraževanje ipd.) ter socializacijskih ciljih (razvijanje ključnih osebnostnih lastnostih, povezanih s
kvaliteto dela ipd.).
Glede na naloge pouka lahko tudi cilje delimo na tri skupine, vendar terminologija pri tem med geografi ni
povsem poenotena. Hrvaški didaktik geografije Z. Curić in soavtorica v svojem metodičnem priročniku za
pouk geografije v 8. razredu osnovne šole pri vsaki učni enoti oz. učni uri navajata cilje znanja, cilje
sposobnosti in cilje vzgojne vrednosti (Curić, B. in Curić, Z., 2002 b, 12) Med slovenskimi šolskimi geografi
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M. Umek (1990, 86 - 90) na primer govori o materialnih, vzgojnih in formativnih ciljih, V. Bevc Malajner
(1997, 7) pa o materialnih, funkcionalnih in vzgojnih ciljih.
K. Kolenc - Kolnik (2005 a) glede na vsebino ločuje spoznavne, afektivne (vzgojne) in motorične cilje, glede
na čas pa globalne (najširše naravnane na eno ali večletno šolanje), splošne /etapne/ (vezane na
obsežnejše tematske sklope) in operativne /delavne, konkretne, urne/ (najpogosteje vezane na konkretne
učne ure). Splošni cilji so po Kolenc - Kolnikovi (2004 b, 7) vodila (usmeritve) učitelju za poučevanje in so
celostno zasnovani na učno-vzgojni vertikali predmeta. Nekateri med njimi so enotni za vse šolske
predmete (npr. razvijanje učenčeve sposobnosti za uporab virov). Iz splošnih ciljev izhajajo operativni cilji,
ki jih zato lahko označimo tudi kot operacionalizirani splošni cilji. Nek cilj je operativno opredeljen tedaj, če
so iz njegove formulacije razvidne naslednje postavke:
– vsebina, ki jo bo učenec usvojil;
– katere miselne operacije oz. dejavnosti bo učenec sposoben opraviti, ko bo dosegel cilj;
– kako bo učenec svoje znanje oz. sposobnosti lahko uporabil.
V novejših prispevkih je upoštevana tudi nova pedagoška doktrina procesnega učenja. N. Cigler (2003, 6)
npr. razlikuje vsebinske cilje v povezavi s procesnimi, procesne cilje in vrednote, K. Kolenc -Kolnik (2005 a)
pa starejša pojmovanja in terminologijo kombinira z novejšimi in tako loči:
1. cilje poznavanja in razumevanja (kognitivni cilji, deklarativno znanje),
2. cilje spretnosti (razvoj veščin, procesno znanje) in sposobnosti,
3. vzgojne cilje (razvoj vrednot in odnosov).
V literaturi se v zvezi z izrazom »cilji« pojavlja pojmovna neusklajenost – smoter, cilj, učni cilj. Izraz smoter
se najbolj uporablja za širše, načelne cilje, učni cilj pa za najbolj konkretne cilje. (Lipovšek (2000, 9)
V tuji geografski didaktični literaturi lahko v zvezi s cilji najdemo še druga poimenovanja in nadaljnje
členitve. Kestler (2002, 62 – 63) govori o instrumentalnih ciljih (nanašajo se na ravnanje z geografskimi
instrumenti, delo s klimogrami ipd.), ki sodijo na psihomotorično področje človekove osebnosti ter o
socialnih ciljih, ki se nanašajo na afektivno področje. Oboje uvršča med kognitivne cilje.
Kakšna je vloga poznavanja ciljev za pisca učbenika? MacDonald Ross (1973, v: Pevec - Grm 1999, 3)
opredeljuje tri funkcije ciljev:
1. pisce učbenikov prisilijo, da eksplicirajo in konkretizirajo predstave o tem, kaj naj bi se dijaki naučili;
2. omogočajo evalvacijo učnih dosežkov;
3. so pomoč učencem, ko rešujejo naloge.
2.8.3 Bloomova taksonomija vzgojno-izobraževalnih ciljev
Med različnimi taksonomijami ciljev je pri nas najbolj uveljavljena Bloomova. Po mnenju D. Krnela je bila v
osnovi narejena za deklarativno znanje. Omenjamo jo predvsem zato, ker zapisi operativnih ciljev v
številnih učnih načrtih izhajajo prav iz nje ali njenih izpeljank. Na raven praktičnih izkušenj pri pouku
geografije jo je v svojem članku z naslovom Taksonomija vzgojno-izobraževalnih ciljev zelo nazorno
prevedel Lipovšek (2000).
V uvodu svojega članka ugotavlja, da je izobraževanje proces, ki ga je treba načrtovati. Tak načrt pa ni le
razporeditev učne snovi, ampak tudi opredelitev kratkoročnih in dolgoročnih učnih ciljev, ki naj bi jih učenec
dosegel. Zelo pomembni postajajo tisti cilji, ki so prenosljivi tudi v druge znanosti in temeljijo na enostavnih
modelih in obrazcih. Izobraževanja ne načrtujemo z vprašanjem »kaj bomo«, ampak z vprašanjem »kaj
pričakujemo (želimo, hočemo)«. Zato bomo delali »to in to na takšen in drugačen način«. Učitelji za
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doseganje nekega povsem konkretnega cilja zapišejo različne stvari. Eden npr. napiše »učenec resnično
razume«, drugi napiše, da »učenec usvoji«, tretji da »razume« ipd. Američan B. Bloom je skušal urediti to
področje tako, da je za kognitivno področje postavil 6 hierarhičnih taksonomskih oz. kognitivnih
(spoznavnih) stopenj: znanje (poznavanje), razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje. Učitelji v
praksi pogosto govorijo le o dveh taksonomskih nivojih: nižjem (znanje in razumevanje) ter višjem
(uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje).
Taksonomija naj bi učitelju pomagala vsaj dvakrat, in sicer pri zastavljanju ciljev in pri preverjanju znanja.
Sicer pa naj bi olajšala komunikacjo, prihranila čas, klasificirala željeno ravnanje učencev itd. Sestavljalec
učbenika mora Bloomovo taksonomijo poznati predvsem zaradi formuliranja vprašanj in nalog v učbeniku
in delovnem zvezku. Zahtevnost vprašanj na koncu posameznih tem v učbeniku naj bi se namreč
praviloma stopnjevala. Pri zastavljanju nalog oz. vprašanj naj bi bila razvidna označba učno snovnih
dejavnosti (z glagoli, kot so naštej, razloži, označi ...), pa tudi opis materialnih pogojev (npr. s karte morskih
tokov razberi...).
2.8.4 Standardi znanja
V novih slovenskih učnih načrtih so določeni tudi standardi znanja, ki izhajajo iz preverljivih operativnih
ciljev. Standardi zajemajo celoten razpon znanja na vseh taksonomskih ravneh oz. kognitivnih stopnjah
(znanje, razumevanje itd.). Naš osnovnošolski učni načrt za geografijo razlikuje tri ravni standardov.
Minimalni standardi znanja vključujejo tista znanja, ki so potrebna za napredovanje učenca v višji razred
oz. za uspešno dokončanje osnovne šole na koncu tretje triade. Te standarde dosežejo vsi ali skoraj vsi
učenci. Temeljni standardi znanja obsegajo temeljna znanja določenega predmeta. Zahtevnejši od njih, in
sicer po obsegu in globini znanja, so višji standardi. (Kolenc - Kolnik, 2004 b, 7 – 8) Standarde znanj s
tremi nivoji zahtevnosti vsebujejo tudi srednješolski učni načrti.
2.9 Učna vsebina
2.9.1 Učna vsebina in njena didaktična transformacija
Pojem učna vsebina predstavlja vsa raznovrstna sredstva, s katerimi vzgajamo in izobražujemo. Pri tem
lahko ločimo več pojmov: vsebina, snov in tematika. O vsebini po Klafkem govorimo tedaj, kadar njen
pedagoški pomen še ni analiziran, ko pa je, je to učna tema. K. Klauerju pa je bližji pojem učna snov.
Pojem učne vsebine ima namreč zanj širši pomen. (Strmčnik, 2001, 221) Strmčnik obravnava učno snov
kot »vnaprej in regularno načrtovano, najobsežnejšo in najpomembnejšo sestavino učne vsebine«. Zaradi
(že) močne ustaljenosti izraza učna vsebina pa se mu tudi on ne izogiba, čeprav ga največkrat razume v
ožjem pomenu, to je v smislu učne snovi.
Ker po njegovem mnenju pouk ne sme biti znanost v malem oz. mikromodel znanstvenega sistema
(mnenja konstruktivistov so tu lahko tudi drugačna), je potrebno znanstvene vsebine prilagoditi vzgojnoizobraževalnim posebnostim, namenom in potrebam, ali z drugimi besedami opraviti njihovo didaktično,
psihološko in pedagoško transformacijo. Pri tem je treba preseči nasprotja med zahtevami znanstvenosti
učne vsebine na eni ter učenjem in poukom, osredotočenim na učenca, na drugi strani. Nasproti si stojita
dva pogosto povsem nekompatibilna podsistema – stvarno logični (snov) in psihopedagoški (učenec). Pri
tem moramo namreč upoštevati, da učne značilnosti učencev niso avtomatično in same po sebi identične z
logičnimi značilnostmi spoznavnega procesa. (ibidem, 236)
Transformacija mora potekati na več ravneh, drugače vsebine ne morejo biti dovolj didaktično, psihološko
in pedagoško prilagojene. Transformacija se mora tako začeti že pri oblikovanju splošnih učnih ciljev, ki
morajo biti prej sprejeti konsenzualno, in pri sestavljanju učnih načrtov; preden pa doseže učitelja, imajo pri
njej izredno pomembno vlogo sestavljavci učbenikov. Pri tem gre tako za transformacijo učnih ciljev in
vsebin kot tudi znanstvene strukture in sistema.
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Pri transformaciji učnih vsebin je eden velikih problemov »didaktična redukcija«, to je njihovo
generaliziranje, selekcioniranje ali kondenziranje. Iz prevelikega »kupa« znanstvenih vsebin je treba
odstraniti, skrajšati ali pa samo preoblikovati tisto, kar za učence ni bistveno in aktualno. Pri tem sta
dopustni tudi poljubnost in poenostavitve. (ibidem, 237) Še precej več sivih las kot učiteljem ali
sestavljavcem učnih načrtov pa to povzroča sestavljavcem učbenikov. Ker ni dovolj nekih objektivnih
kriterijev, poteka pri njih izbor pogosto po subjektivnih merilih. Sestavljavec učbenika pogosto niha med
težo znanstvenosti na eni in psihopedagoškim ozirom na drugi strani. Njegovo končno ravnanje je
praviloma podrejeno njegovemu osnovnemu poklicnemu profilu. To pomeni, da ravna drugače, če se
počuti predvsem kot znanstvenik, in drugače, če se počuti predvsem kot učitelj.
Še bolj temeljnega pomena z večjimi posledicami pa je verjetno transformacija znanstvene strukture in
sistema v didaktični sistem. Ravno tu se nasprotja med znanstvenim in pedagoškim najbolj zapletajo.
Znanstveni sistem ima za podlago različne logične odnose – npr. kronološke, problemske, funkcionalne,
vzročno-posledične, pri geografiji pa predvsem prostorske. Ta sistem »povezuje adekvatne podatke,
dejstva, procese v logično kontinuirano strukturo, v logično os, v sistem, v katerem ima vsaka sestavina
svoje določeno mesto oziroma odnos tako do celote kot do ostalih delov. Didaktičnega sistema ni mogoče
razumeti kot mikromodel znanstvenega sistema, čeprav temelji na njem, vendar tako, da je križan s
psihopedagoškimi nameni in oziri. Povezovanje obeh ne pomeni preprostega rangiranja obeh polov /.../ pa
tudi ne mehaničnega krajšanja ali nedopustnega poenostavljanja prvega , niti posiljevanja drugega...«.
(ibidem, 238)
Omeniti je treba tudi problem kontinuitete znanstvenega in diskontinuitete didaktičnega sistema, ker slednji
ne more slediti strogi znanstveni zaporednosti in hierarhičnosti. Pogojen je namreč z nujnim vsebinskim
izborom, krajšanjem in preoblikovanjem. Zato lahko prihaja do njegove diskontinuitete, zaradi česar se
lahko natrga »rdeča nit« oziroma prekine sistemska logična os. V takšnem primeru postane učna vsebina
težje razumljiva, bistveno pa je okrnjena tudi njena formativna moč. (ibidem, 239) Problem natrganja te
»rdeče niti« je očitno prisoten v nekaterih učbeniških pristopih, uveljavljenih predvsem v zahodnoevropskih
državah, kjer so včasih tematski sklopi »nametani« brez posebne notranje logike.
Navedene težave pri transformaciji znanstvene strukture in sistema poudarjamo na tem mestu zato, ker
bomo v nadaljevanju videli, da je to pri naši obravnavi geografije Evrope oz. pri naši celotni geografski
šolski vertikali eno najbolj eklatantnih vprašanj, ki na vsake toliko časa silovito udari na plan. Naj obračamo
tako ali drugače, sistem geografske vede, kot jo razumemo v Sloveniji, pa tudi še kje drugje, v osnovi
tvorita obča in regionalna geografija. Ta dualizem pa ni značilen le za znanstveno, ampak tudi za šolsko
geografijo. Že neštetokrat so ga poskusili preseči tako na znanstvenem kot pedagoškem polju, kar je
privedlo do številnih »vmesnih« in »kombiniranih« rešitev, med katerimi pa se nobena ni izkazala kot
optimalna rešitev.
2.9.2 Geografske učne vsebine in njihova didaktična analiza
Z didaktičnim problemom prenosa in razumevanja zahtevnejših geografskih vsebin se je ukvarjala T.
Resnik Planinc v svoji doktorski disertaciji z naslovom Zahtevnejše geografske učne vsebine kot
izobraževalni problem (2001 b). Definiranje takšnih vsebin in vzrokov njihove zahtevnosti, utemeljitev
razlogov za njihovo vključitev v učne načrte kot tudi ugotavljanje poti in metod za njihovo premagovanje in
usvajanje so pogoji oz. neke vrste zahteva pri nadaljnjem izboljševanju pouka geografije ter zagotavljanju
kvalitetnih učnih načrtov. Rezultati takšne analize dajejo izhodišča za boljšo razporeditev učnih vsebin v
vertikali, pa tudi za boljše izobraževanje bodočih učiteljev geografije. T. Resnik Planinc se je te naloge lotila
ob analizi stanja šolske geografije z vidika učnih načrtov, medpredmetnosti, stopenj zahtevnosti,
specifičnosti geografskega pouka v Sloveniji, novejših dognanj na področju psihologije, didaktike in
pedagogike, mednarodnega razvoja didaktike geografije, pomena geografije kot nacionalnega predmeta,
posledic kurikularne prenove in postkurikularnega obdobja, stanja geografskega pouka drugod v svetu in
obnavljanja geografskih vsebin skladno z razvojem geografske znanosti. (ibidem, 3)
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Kaj je didaktična analiza učnih vsebin oz. kaj je njena naloga? Na to vprašanje nam odgovarja T. Resnik
Planinc v svojem najnovejšem prispevku Didaktična analiza geografskih učnih vsebin v slovenski šolski
geografiji (2005). Didaktična analiza bi po njenem morala poiskati in ovrednotiti učne vsebine, ki naj bi jih
učitelj v skladu s kurikulom »podal« učencem. Pri tem bi morali upoštevati družbene in zgodovinske
razmere ter specifičnosti določene skupine otrok, tako glede na okolje, kot glede na vrsto šole, stopnjo in
razred. Avtorica navaja nekatera ključna vprašanja, ki naj bi si jih učitelj zastavil v začetni fazi priprave, in
katerih celota definira didaktično analizo. Obseg didaktične analize je odvisen od izbrane vsebine.
V nadaljevanju Resnik Planinčeva obravnava zgradbo geografske učne vsebine, pri čemer omeni, da lahko
temeljno vprašanje o zgradbi določene vsebine razdelimo na naslednja podvprašanja: Kateri so posamezni
elementi vsebine kot pomenske celote? Kako so ti posamezni elementi med seboj povezani? Ali je vsebina
slojevita? Ali ima različne nivojske pomene? (ibidem, 133)
Bistvo njenega prispevka pa je analiza stanja v slovenski šolski geografiji, in sicer z vidika učnih vsebin in
učnih ciljev. Najprej se loti osnovnošolskega izobraževanja, potem pa preide na gimnazijsko izobraževanje
ter srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje. Avtorica je pri svoji analizi zelo poglobljena. Za učno
prakso je zelo pomembno, da ne navaja le vrste odprtih vprašanj, ampak tudi rešitve, kot jih seveda vidi.
Med avtoričine ključne ugotovitve sodi misel, da za posodobitev in prenovo pouka geografije ne zadostujejo
le potrjeni učni načrti, izdelani standardi in katalogi znanj. Prava prenova se po njenem »začenja šele v
šoli, v kolektivih in na individualni strokovni ravni posameznika«. (ibidem, 145)
Prav te spremembe je namreč najteže doseči. Odvisne so od spreminjanja ustaljenih vzorcev delovanja
učiteljev, pa tudi od tradicionalnega razumevanja komunikacije pri pouku. Resnik Planinčeva se zavzema
za povečanje kakovosti in trajnosti pridobljenega znanja, in sicer na podlagi problemskega pristopa k učni
snovi, k temu pa dodaja še medpredmetno povezovanje, povezovanje življenja in prakse, samostojno
pridobivanje znanja učencev idr. V nadaljevanju navaja, kaj bi bilo potrebno storiti v zvezi z učnimi
vsebinami, prav tako pa po alinejah podrobneje razčlenjuje, v kakšnem smislu bi bilo smiselno nadaljevati
delo na področju šolske geografije. (ibidem, 145 – 146) Njen prispevek sicer ni neposredno namenjen
sestavljavcem učbenikov, podaja pa vrsto pomembnih ugotovitev, mimo katerih tudi avtorji slovenskih
geografskih učbenikov v bodoče enostavno ne bodo mogli iti.
2.10 Učni načrt
2.10.1 Naloge učnega načrta in tri temeljne učnonačrtovalne strategije
Učni načrti so za pouk razčlenjene uradne objave ciljev in vsebin pouka glede na vrsto šol in starostno
stopnjo učencev. (Böhn, 1999, 91) Tako se glasi ena sodobnejših tujih definicij učnega načrta, našli pa bi
seveda lahko še več podobnih.
Naloga učnega načrta je didaktično funkcionaliziranje oz. prilagoditev učnih ciljev in učne vsebine
neposredni učni uporabi. V ta namen je treba cilje ustrezno izbrati, razvrstiti, prilagoditi in tudi stopnjevati
glede na vrsto in stopnjo šolanja. (Strmčnik, 2001, 241) Z vprašanjem problematike stopnjevanja učnih
ciljev se bomo v nadaljevanju srečali pri utemeljevanju prednosti tematskega pristopa v primerjavi z
regionalnim pri nekaterih tujih (Schultze) in domačih (Medved) didaktikih geografije. Učni načrt usmerja
učno dogajanje ne le ciljno in vsebinsko, ampak v veliki meri tudi organizacijsko in metodično. Tako velja v
teoriji, v praksi pa to vlogo namesto učnega načrta marsikdaj opravlja učbenik.
Pri razvoju šolstva so se uveljavili tri temeljne učnonačrtovalne strategije: klasično vsebinska, učnociljna in
kombinirana. Razvoj, ki ga bomo opisali, velja za tujino (predvsem za nemške razmere), saj je razvoj v
Sloveniji v tem pogledu zaostajal.

40

1. Klasična strategija je uveljavila klasičen vsebinsko naravnan učni načrt. Ta ima za ozadje pragmatično in
enciklopedično razumevanje učne vsebine in se osredotoča le na izbiro in časovno razvrstitev okvirne učne
vsebine. Učna vsebina je tista, ki primarno določa tako poučevalne kot učne procese, ki jih narekujejo učni
predmeti. Učni cilji imajo pri tem podrejeno vlogo, razvidni naj bi bili že iz samih učnih vsebin. Glavne
odločitve pri sestavljanju takšnega učnega načrta so prepuščene strokovnjakom, ki pa ovrednotijo pretežno
informativno, redkeje pa tudi formativno ali vzgojno vrednost učne vsebine. Ena glavnih šibkosti takšnih
učnih načrtov je v tem, da (novim) učnim vsebinam ni videti ne konca ne kraja, zato so učni načrti vedno
obsežnejši.
2. Učno ciljna strategija se je razvila s kurikularno teorijo, ki je privedla do nastanka učnociljnega učnega
načrta. V razvitem svetu se je razvila kot odraz reformnih gibanj v 60. letih 20. stoletja. Njen namen je bil
učni načrt oziroma kurikulum, ki naj bi presegel slabosti klasičnih učnih načrtov na povsem novih
izhodiščih, predvsem z natančno analizo in definiranjem učnih ciljev kot osrednjega dela vsakega učnega
načrtovanja. Teorija se je omejevala predvsem na tehnična vprašanja nastajanja novih učnih načrtov, zato
velikega dela zahtevnejših kurikularnih vprašanj ni rešila. Nekaj več se je ukvarjala le z določanjem
kriterijev za oblikovanje učnih ciljev, katerim naj bi bila prilagojena tudi učna snov. V Ameriki se je pojavil
pojem kurikulum, ki je imel bistveno širši pomen kot učni načrt. Ni vseboval samo pri pouku posredovanih
učnih vsebin, ampak celoto izkušenj, ki naj si jih vsak učenec pridobi v šoli. V didaktični literaturi je več
definicij kurikula. V vseh so njegova najpomembnejša sestavina natančno definirani in operacionalizirani
učni cilji.
Pojem kurikula omenjamo zato, kar se ga v slovenski praksi večkrat povsem enači z učnim načrtom,
čeprav ima širši pomen. V evropski šolski praksi se namesto kurikula ponovno vse bolj uporablja splošna
oznaka učni načrt. Strmčnik (ibidem, 255) ne vidi potrebe po zamenjavi izraza učni načrt z izrazom
kurikulum, strinja pa se z oznako »kurikularno usmerjeni učni načrti«, s čimer se poudarja pozitivno
dediščino kurikularnega gibanja.
Kurikularna teorija je torej prioritetno mesto nakazala učnim ciljem. Ostalim dejavnikom pouka in učenja,
med njimi moramo seveda izpostaviti učno vsebino, je bila s tem dodeljena podrejena vloga. Postali so le
funkcija golega sredstva za uresničevanje ciljev. Pri tem se ni upoštevalo, da učni cilj, kot opis zaželenega
namena (npr. »učenec s pomočjo karte in slikovnega gradiva oriše tipične poteze površja Srednje
Evrope«), ne implicira vedno tudi najustreznejših vsebin oz. sredstev, s katerimi naj bi bil namen dosežen.
Odprto je ostalo tudi vprašanje stopnje konkretnosti učnih ciljev in vsebin v učnih načrtih: ali jih je treba
učnociljno operacionalizirati že v nacionalnem učnem načrtu, ali pa naj bo to v večji meri prepuščeno
učitelju. Mnogi tuji didaktiki so namreč pri tem opozorili, da prva rešitev (učni načrti z operativnimi cilji že na
nacionalni ravni) lahko vodi v omejevanje svobode učiteljev in v poplitven pouk. (Mimogrede, s kurikularno
prenovo šolstva koncem 90. let smo tako operacionalizirane učne načrte dobili tudi pri nas.) Zato so v
Nemčiji kasneje prišli do rešitve, da naj bi bili učni načrti zgrajeni na splošnejši ravni, ki dopušča, da so
konkretizacije še naprej v rokah učiteljev.
3. Kombinirana učnonačrtovalna strategija se je uveljavila po zatonu kurikularnih reform v letih 1975 –
1990. Visoka pričakovanja tujih kurikularnih reform se namreč niso uresničila. V Nemčiji je na primer
učnociljni pouk kulminiral v 70. letih, vendar v glavnem le v teoriji oz. v šolski upravi, v sami šolski praksi pa
skoraj ni imel pomena. Teoretične zamisli kurikularne teorije niso zmogle obljubljenih rešitev, niti praktične
pomoči, saj so bile dokaj odmaknjene od praktičnih problemov, s katerimi so se soočali učitelji v šoli. Le-ti
zato novih učno-ciljnih načrtov niso sprejemali z zadovoljstvom. Ker pri njihovem nastajanju niso sodelovali,
so jih slabo razumeli in občutili kot vrinjene.
Z zatonom kurikularnih reform je tako učnociljna strategija povsod nazadovala, spet pa se je povečala
vrednost vsebine. Pri kombinirani strategiji, ki je sledila, prihajajo v ospredje: načelo izmeničnega
učinkovanja ciljev, vsebin, metod in organizacijskih odločitev, učna strategija (osredotočena na učenca) in
večja vloga same učne vsebine. (Strmčnik, 2002, 243 – 253) Mnenja o tem pa niso tako enoglasna. Na
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Zavodu RS za šolstvo je na primer moč čutiti trend večjega poudarjanja vloge ciljev. Pri tem ugotavljajo, da
so naši učni načrti še vedno preveč vsebinski, namesto ciljni. Učni načrti bodo morali po njegovem biti v
prihodnje poenostavljeni, pouk življenjski, cilji pa osmišljeni. Spremembe bodo usmerjene predvsem v
doseganje višjih spoznavnih ciljev in razvijanje veščin. (Lipovšek, 2004, 4 – 5)
Opisane didaktične teorije se žal ne ukvarjajo z razjasnitvijo vprašanj, v kolikšni meri je učbenik tisti, ki
omogoča operacionaliziranje učnih ciljev in determinira konkretno učno vsebino. V teoriji se njegova vloga
pri tem čedalje bolj marginalizira, v praksi pa je tako pri nas kot tudi v tujini pri številnih učiteljih še vedno
učbenik tisti »imperativ«, na osnovi katerega poteka pouk v razredu (izbor učnih vsebin in doseganje
operativnih ciljev). Velik del učiteljstva se namreč tako pri ciljnem in vsebinskem načrtovanju, kot pri
didaktično-metodičnem izvajanju pouka bolj naslaja na učbenik kot na učni načrt. Glavna naloga učbenika
pa je v tem, da so v njem primerno zbrane, urejene in didaktično prilagojene teme, naloge, vaje ipd., ki ob
učiteljevi »asistenci« uresničujejo cilje in vsebine učnih načrtov.
2.10.2 »Zamolčan« problem pridobivanja strokovnega gradiva
Nobena od opisanih učnonačrtovalnih strategij kot takšnih pa se ne ukvarja z zelo pomembnim vprašanjem
oz. problemom, ki ga tudi ni mogoče zaslediti v literaturi, čeprav je za sestavljavce učbenikov eden ključnih.
Do neke mere smo ga izpostavili že pri najbolj radikalnih konstruktivističnih pogledih na učenje. Pisec teh
vrstic ga izpostavlja kot oseba, ki ima za seboj dolgoletne izkušnje tako pri pripravi (novih) učnih načrtov
kot učbenikov in drugih učil. Vprašanje se nanaša na (ne)zmožnost pridobivanja ustreznega strokovnega
gradiva oziroma virov (besedil, podatkov, slikovnih, grafičnih in kartografskih prikazov), ki naj služi za
doseganje učnih ciljev. Še prej kot za učitelja pa je to vprašanje aktualno za sestavljavca učbenika, saj se
predpostavlja, da naj bi ravno učbenik (to pomeni sestavljavec učbenika) rešil ta problem.
Problem je v tem, da lahko sestavljavci učnih načrtov zapišejo kakršnekoli splošne ali operativne cilje in
vsebine (papir pač vse prenese), tudi takšne, ki so povsem neuresničljivi, pa ni nobenega zagotovila, da bo
kljub »čiščenju« osnutkov in predlogov ob končni potrditvi učnih načrtov s strani državnih organov vse
»neuresničljivo« res izpadlo. Sestavljavci učnih načrtov so namreč lahko trdno prepričani, da se določene
cilje da uresničiti oz. da se določena vsebinska gradiva da dobiti, čeprav v resnici ni tako.
Navedimo na primer samo težave s pridobivanjem gradiva o sodobnem razvoju kmetijstva v Rusiji.
Zahodna literatura, ki o tem piše, podaja stanje za nekaj let nazaj. Uporabnik te literature nikoli ne more
vedeti, ali ni morda v tej tranzicijski državi danes »vse drugače«. Iz te literature je komaj moč razbrati, ali
nekdanji sovhozi in kolhozi sploh še obstajajo, skoraj nemogoče pa je priti do nekih gradiv, ki bi lahko
služila tudi za grafične prikaze. Pa vendar gre v tem primeru za Evropo in ne za neki oddaljeni tretji svet, o
katerem pa res nimamo podatkov. Ko pa iščemo npr. podatke za Afriko, nam celo nekateri spletni viri, od
katerih bi si res obetali skrajno ažurnost (npr. Encyclopaedia Britannica, CIA Factbook) pogosto postrežejo
s podatki, starimi pet ali deset let. Za vpogled v spletne podatke z Encyclopaedie Britannice, pa tudi za
številne druge vire, je na primer treba plačevati mesečno uporabnino. Kdo bo učitelju ali dijaku pokril te
stroške?
Ta problem se je še povečal s prehodom od učnosnovnih na učnociljne učne načrte. Prav za razvijanje
veščin in sposobnosti, na kar se danes daje bistveno večji poudarek kot nekoč, namreč (v učbenikih)
potrebujemo vizualne pripomočke – karte, ilustracije, grafikone, blokdiagrame idr. Ravno to gradivo pa je
najteže oz. pogosto celo nemogoče dobiti. Problem prvi spoznajo šele sestavljavci učbenikov, ko nekega
ustreznega gradiva ne morejo in ne morejo dobiti. Zato to za silo rešujejo z zastarelim ali drugače
pomanjkljivim gradivom. Problem potem zelo dobro občutijo tudi učitelji (in z njimi učenci), ko skušajo
uresničevati »neuresničljive« ali prezahtevne cilje. Za nastalo situacijo uporabniki učbenikov potem
pogosto krivijo sestavljavce učbenikov, čeprav se ti praviloma niso »izmislili« takšnih »neuresničljivih«
ciljev.
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V opravičilo sestavljavcem učnih načrtov moramo povedati, da niso računalniki, ki bi imeli »v glavi« baze
vseh gradiv, ki so na voljo. Če so kasneje tudi avtorji učbenikov, se lahko šele pri pisanju učbenika prvič
prepričajo, da so bile njihove predstave o obstoju zadovoljivega obsega in kakovosti nekega gradiva
zmotne oz. preveč idealistične. Po drugi strani pa vsi tisti, ki pred končno potrditvijo sploh dobijo v roke
osnutke in predloge učnih načrtov, ne morejo kar iz glave stresti opozoril, da nekaterih gradiv pač ni moč
dobiti. Bistveno težje oz. včasih skoraj nemogoče je namreč dokazati, da nečesa ni, kot pa da obstaja.
Ko sestavljavec učbenika tako zagleda pred seboj zapisane operativne cilje in vsebine, na osnovi katerih
naj bi ustrezno pripravil učbenik, se lahko marsikdaj počuti kot kuhar z naslednjo nalogo. Za otroke naj bi
pripravil takšen obrok, da bodo siti, hkrati pa prejeli tudi vse potrebne sestavine zdrave prehrane. Cilj (siti
otroci) je znan, prav tako so znane njegove podrobnosti oziroma standardi (otroci morajo dobiti toliko in
toliko ogljikovih hidratov, beljakovin in maščob), znana je tudi metoda dela in pripomočki (počasno uživanje
hrane in pijače ob pomoči jedilnega pribora), vendar pa kuhar naenkrat ugotovi, da za tak obrok v shrambi
tudi slučajno nima na voljo ustreznih prehrambenih »surovin«. Za nameček ugotovi, da se nekaterih
»surovin« v trgovinah sploh ne da kupiti. Vlogo kuharja ima v našem primeru sestavljavec učbenika in ne
učitelj. Učitelj namreč dobi te ustrezne »prehrambene surovine« že na voljo (v obliki vsaj enega učbenika,
danes pa lahko izbira med več učbeniki), da lahko potem z njimi učence skoraj povsem zadovoljivo pripelje
do »sitega stanja«. Zato mu ni več nujno, da se osredotoča na »surovine«, saj jih ima (vsaj za prvo silo
dovolj) na razpolago že v učbeniku (seveda v kombinaciji z delovnim zvezkom in atlasom). Osredotoča se
lahko na pravilno rabo jedilnega pribora, na ne prehitro uživanje hrane ipd., če pa želi, da bo hrana za
učence še okusnejša in bolj vabljiva ter da jim bo dala še več za zdravje pomembnih sestavin, bo poskrbel
še za prehrambene dodatke (druga neučbeniška učila), ki lahko v veliki meri (teoretično tudi v celoti)
nadomestijo obrok, ki ga je pripravil kuhar (sestavljavec učbenika).
2.10.3 Problemi sestavljanja učnih načrtov
Pri odnosu med učnimi cilji in vsebinami v učnem načrtu lahko prihaja do enostranskosti. Prevladovanje
učne snovi vodi v logicizem, ki obide pomen ciljev. Po drugi strani pa prevladovanje ciljev vodi v
teleologizem, ki paralizira samosvoj pomen vsebine. Odnosi med prvimi in drugimi naj bi pri nastajanju
učnih načrtov po didaktični teoriji potekali po naslednji poti. Posameznemu učnemu predmetu je treba na
osnovi splošno-izobraževalnih smernic določiti predmetne ali parcialne učne cilje in jih dimenzionirati. To
pomeni, da jih je treba predvideti za kognitivno, afektivno in psihomotorično področje. Kognitivna ravan je
pri pouku običajno vodilna. (To se odraža v tudi v učbenikih.)
Po skrbni predhodni analizi sledi selekcioniranje in razvrščanje oz. klasificiranje teh ciljev po materialnih in
formalnih kriterijih. Materialni kriteriji morajo upoštevati tako predznanje učencev kot strukturo in
sistematičnost učne vsebine. (Več o slednjem je napisanega pri učnih načelih.) Šele temu sledi izbiranje in
določanje učnih vsebin za vsako predmetno poglavje in njegove teme. Učni cilji in vsebine sicer niso eno in
isto, so pa v tesni soodvisnosti. (Strmčnik, 2001, 261) S strogo vezanostjo nekega učnega cilja na povsem
določeno vsebino ne gre pretiravati. Učenec lahko na primer spozna značilnosti oceanskega podnebja v
Evropi tako na primeru Anglije kot na primeru Irske. Zmotno pa je misliti, da je vsak cilj mogoče doseči z
različnimi primerljivimi vsebinami. (Učenec bo značilnosti oceanskega podnebja bolje spoznal na »bolj
tipičnih« primerih Anglije ali Irske kot pa na primerih zahodne Francije ali Danske, ki imata manj »tipično«
oceansko podnebje.) Izbira »pravih« vsebin pa je pomembnejša pri materialnih ciljih (npr. spoznati
značilnosti atlantskega podnebja) kot pa pri bolj formalnih ciljih, kjer je izbira praviloma precej bolj
fleksibilna. Učenec se namreč lahko nauči neke spretnosti, kot je npr. analiza klimogramov, na osnovi
klimogramov različnih podnebnih tipov, ne le oceanskega podnebja.
2.10.3.1 Eksemplarnost
Pri sodobnem strukturiranju učnih načrtov ima osrednje mesto težnja po njihovi eksemplarnosti. Podlaga
eksemplarnosti je v dejstvu, da je znotraj vsakega učnega predmeta veliko sorodnih in podobnih procesov,
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odnosov, zakonitosti in vrednot, ki so značilni za vse njegove temeljne dele in sestavine. (Zakonitosti
razvoja turizma so na primer v alpski Švici zelo podobne tistim v alpski Avstriji). V zvezi z eksemplarnostjo
pa je treba izpostaviti zelo trezno gledanje Strmčnika (2001, 261), da so »težnje po eksemplarnosti tako pri
oblikovanju učnih načrtov, kot tudi pri njihovem izvajanju še vedno bolj upanje, kot pa že uveljavljeno
izhodišče.« (Strmčnik, 2001, 269) Med geografskimi didaktiki Birkenhauer (1999, 38) poudarja, da se pri
kriterijih izbora še ni doseglo soglasja.
Načelo eksemplarnosti kot kriterij izbora učne snovi je že staro, vendar se je ponovno izostrilo po drugi
svetovni vojni, ko se je izostrila zavest, da po poti preživele enciklopedičnosti zaradi čedalje večjega števila
informacij enostavno ni mogoče več. Eksemplarno učenje išče na podlagi skrbnih didaktičnih analiz najbolj
tipične primere v učni vsebini (značilnosti, funkcije, norme, zakonitosti in različne posplošitve), ki so v vlogi
zastopnika ostalih enakih ali sorodnih predmetov, pojavov ali procesov. Iz tega razloga slednjih ni potrebno
obravnavati oziroma spoznavati vseh po vrsti. Da bi učenci razumeli njihovo bistvo, zadostujejo na primer
eden ali pa trije. Ti primeri predstavljajo ključno ogrodje določenega predmeta. Če je učna vsebina
osredotočena okoli nji, tedaj so presežena oziroma redunantna tudi številna dejstva in drugo faktografsko
gradivo. Prav na ta način mogoče bistveno omejiti učnonačrtni obseg. Temeljna spodbuda eksemplarnosti
je v njeni primernosti za formativno izobraževanje, saj so »v ospredju zlasti logični, teoretični in abstraktni
miselni procesi. Kasneje, ko je treba pridobljena spoznanja aplicirati oziroma posploševati na enake ali
sorodne spoznavne primere, pa se mora pridružiti še nepogrešljiva transferna in analogna sklepalna
možnost. Pri takem pouku prihaja v ospredje odkrivajoče in problemsko učenje, metode in postopki
reševanja ter iskanja bistva, s pestrimi paralelami, primerjavami in analogijami«. (ibidem, 270)
Eksemplarnost pa ima svoje omejitve. Nižja ko je stopnja, težje je izbirati po tem načelu. Upoštevati je
treba, kako eksemplarnost doživljajo učenci: ali jim bo za puščavo bolj zanimiv in dojemljiv primer puščave
Gobi ali Sahare. Eksemplarnost še zdaleč ni vsemogočna v preprečevanju vsebinske preobsežnosti in ne
more biti edino vodilo koncipiranja učnih načrtov. V šoli je preprosto potrebno tudi »orientacijsko« znanje,
poleg tega učence pri geografiji (še posebej na nižji stopnji) zanimajo ravno »neobičajne« stvari, ki niso
»tipične« in »reprezentativne«. Eksemplarnost tudi ni enako primerna za vse učne predmete – za
družboslovje je manj primerna kot za naravoslovje. (ibidem, 271) Podobno bi verjetno lahko ugotovili za
fizično geografijo nasproti družbene geografije, čeprav didaktiki geografije tega (še) ne omenjajo.
Pomemben je tudi subjektiven odnos strokovnjakov do tega načela. Pri zgodovini na primer nasprotniki
prevelikega pomena eksemplarnosti zagovarjajo tudi »enkratnost in neponovljivost« nekega
zgodovinskega dogajanja ter »celovitost« pregleda npr. šolske zgodovine. Podobno se lahko pri geografiji
zagovarja »enkratnost in neponovljivost« neke prostorske enote (regije) ali procesov znotraj nje ter
»celovitost pregleda sveta ali Evrope«. Z izključujoče pretiranim poudarjanjem pomena eksemplarnosti, ki
da je značilna zgolj za občo oz. tematsko geografijo, se bomo srečali kasneje pri pregledu razvoja učnih
načrtov v nemški šolski geografiji. Nasprotniki regionalne geografije so namreč slednji očitali, da je
usmerjena v »enkratnost in neponovljivost« regij, ne pa v iskanje eksemplarnega, kar se lahko s
transferjem prenaša v druge učne situacije. Za tradicionalno enciklopedično naravnano regionalno
geografijo je to dejansko v veliki meri tudi držalo.
2.10.3.2 Povezovanje učnih vsebin
Povezovanje učnih vsebin se močno naslanja na eksemplarnost. Terja ga staro dialektično spoznanje, da
»mehanični zbir med seboj ločenih učnih vsebin ni isto kot celota med seboj sklenjenih vsebin, ki po
notranji logiki spadajo skupaj. (Blažič et al., 2003, 253) Slednja namreč predstavlja bistveno višjo kakovost,
katere bistvo je v preprečevanju faktografskega, delnega, »predalčkastega« znanja, ko učenci ob obilici
dreves težko zagledajo gozd.
Pri učnih povezavah gre tako za horizontalne kot vertikalne povezave učnih vsebin. Prve se nanašajo na
povezave v okviru enega učnega predmeta ali več (sorodnih) predmetov (npr. medpredmetne povezave
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geografije z zgodovino, fiziko itd.), pri drugih pa gre za učnonačrtno usklajevanje in povezovanje
predmetnih učnih vsebin iz razreda v razred. V slovenskih učnih načrtih, pripravljenih v času kurikularne
prenove koncem 90. let, je medpredmetnim povezavam namenjena posebna rubrika. Koliko je to dejansko
vplivalo na boljše medpredmetno povezovanje, še ni znano. Pomen tega povezovanja je po teoretičnih
dognanjih precejšen. Strmčnik (2001, 272) citira tuj primer, ko so srednješolci, opozorjeni na povezave z
zgodovino, do 30 % bolje rešili geografske naloge, od tistih, ki niso bili opozorjeni.
2.10.3.3 Razvrščanje učnih vsebin
S povezovanjem pa tesno sovpada tudi razvrščanje učnih vsebin, saj mora biti vsaka učna tema na svojem
logično določenem mestu. Tem ni mogoče kar tako po mili volji »premetavati«, kakor bi se nekomu
zahotelo. V učni praksi se pogosto dogaja prav to, če razvrstitev šepa že v učnih načrtih. Kolikor bolj je
sklenjen znanstveni sistem nekega učnega predmeta, toliko bolj je treba spoštovati povezovalno logiko
tega predmeta. V učnih načrtih, ki marsikaj izločijo, preskočijo, poenostavijo itd., se lahko kaj hitro natrga
temeljna rdeča nit in porodijo slepe vrzeli v logični osi. (Strmčnik, 2001, 275)
Verjetno še bolj kot učitelji pa se s problemom neustreznega vrstnega reda oz. »nametanosti« posameznih
tem srečujejo sestavljavci učbenikov. Če bi tematske sklope v učbeniku sestavljali po povsem enakem
vrstnem redu, kot so teme (in znotraj njih opredeljen cilji in vsebine) pogosto nanizane v učnih načrtih, bi
včasih dobili za učence popolnoma neuporabno gradivo (v uredniškem žargonu: »solato«). Pogosto so
tako šele sestavljavci učbenikov tisti, ki z učbenikom »vzpostavijo« kar najbolj optimalno izvedljiv vrstni red
tem (ter ciljev in vsebin) iz učnega načrta.
Najbolj uveljavljena načela oz. načini razvrščanja in povezovanja učnih vsebin v učnih načrtih so tri.
1. Linearna razvrstitev je v ospredju pri logično najstrožje sklenjenih učnih vsebinah. Tak primer je npr. pri
matematiki, ko se poštevanka v celoti obravnava v 2. razredu osnovne šole, pozneje pa ne več.
2. Koncentrična razvrstitev se uporablja pri tisti učni vsebini, ki prenese razpon od bližnjega k daljnemu, od
enostavnega k sestavljenemu. Učna vsebina se deli na posamezne koncentre in se postopno vrača k njim,
vendar vselej na višji ravni. Povezave pri tem niso avtomatično zagotovljene, prav tako ne vsebinska
racionalnost. Primer je npr. obravnava glagola, ki se obravnava najprej na razredni, potem na predmetni in
končno še na srednješolski ravni.
3. Spiralna razvrstitev je »zelo podobna koncentrični, vendar namenja več pozornosti linearnim logičnim
osem učne vsebine, njenim procesom in nastajanju. Na predhodne koncentre (predznanja) se naslanja le
toliko, kolikor je to potrebno zaradi utemeljevanja, kontinuitete in povezovanja vedno zahtevnejših učnih
vsebin«. (Blažič et al., 2003, 253). Zaradi pomanjkljivosti prejšnjih dveh je takšna razporeditev najbolj
priporočljiva.
Z dilemami razvoja teh razvrstitev v slovenski šolski geografiji se bomo srečali v nadaljevanju. Pri nas je bil
J. Medved glavni pobudnik prehoda s koncentrične razvrstitve na vertikalno-spiralni model, kar je bilo
povezano s precejšnjimi spremembami predvsem v srednješolskih učnih načrtih. O koncentrični (pod
oznako »ciklična«) in vertikalnospiralni razvrstitvi govorita kasneje tudi Zgonik (1995, 25) in Brinovec (2004,
24). (Shema 6)
2.10.3.4 Kriteriji izbire učne vsebine
Eden najbolj temeljnih problemov pri sestavi učnih načrtov so pomanjkljivi kriteriji za izbor učnih vsebin, ki
bi povedali kaj in v kakšnem obsegu vključiti. Pri tem (to velja npr. za Slovenijo) situacijo močno »olajša«
od države predpisano število ur posameznega predmeta v predmetniku, ki že samo po sebi prisili
sestavljavce učnih načrtov k kolikor toliko razumnemu številu oz. obsegu ciljev in vsebin.
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Shema 6: Koncentrična in spiralna razvrstitev geografskih učnih vsebin (povzeto po: Zgonik, 1995, 25)

K racionalnemu izboru je še največ pripomogla izobraževalnoteoretična didaktika, ki se ga je lotevala ob
pomoči kategorialnega izobraževanja. To ugotavlja, kako učne vsebine izbrati in prirediti, da bi se odpirale
spoznavajočemu subjektu in razvijale njegove višje (kategorialne) spoznavne moči. Po nemškem didaktiku
Klafkem naj bi v šoli ne smelo imeti središčnega mesta nič, kar »ni reprezentativno za temeljne stvarne
odnose in probleme, marveč je le posamezno vedenje, ki ne zmore kategorialnega odprtja; kar je le
»zaloga« za bodočnost, a mladim ne omogoča, da bi jo že v svoji sedanjosti doživeli kot svojo bodočnost;
predstavlja tradicionalno preteklost, ne da bi jo učenci mogli doživeti tudi kot svojo preteklost; ni aplicirano
na lastno resničnost učencev, v korist njihovim vitalnim vprašanjem in interesom; ne ponuja učencem vsaj
možnosti, da bi se prebili do temeljnih moči spoznavnega in duhovnega življenja«. (Blažič et al. 2003, 255)
V nadaljevanju bomo videli, da so v nemški didaktiki geografije nasprotniki regionalne geografije nekatere
od Klafkijevih meril uporabljali kot glavni argument za njeno odpravo.
Strmčnik pri kriterijih za izbiro učne vsebine opozarja, da je šola vpeta v tri časovne razsežnosti (preteklost,
sedanjost in prihodnost), zato jih mora ustrezno upoštevati. V učnih načrtih se tako odražajo pedagoški
tradicionalizem, aktualizem in futurizem. Prvi ima zelo močno vlogo, saj je zaradi obilice interesov zelo
težko objektivno določiti kriterije za selekcioniranje starih in za vključevanje novih učnih vsebin. Vsak
naslednji ali nov učni načrt je zato v bistvu ponovitev in dopolnitev starega. (Strmčnik, 2001, 279) Za
racionaliziranje obsega večine učnih predmetov in kakovost pouka je treba nujno vedeti, »katere so
temeljne prvine neke učne teme, kako se te prvine vežejo v fundamentalne zakonitosti, odnose in procese,
kakšna je logična struktura ali logična os vsebine, kolikšna je njena spoznavna, vrednotna in aplikativna
vrednost, kako se v vsebini nizajo bistvene in manj bistvene informacije, v čem je njihova duhovna
vsebnost, kako je z ožjimi vzgojnim vrednotami, kako jih razkriti in povezati z racionalnimi spoznanji itd. ...«
(ibidem, 285)
V nemški šolski geografiji so se kriterijem za izbor ciljev in vsebin večkrat posvečali številni avtorji. Za
obdobje koncem osemdesetih let te kriterije povzema Köck (1988, 56 – 57), pri čemer navaja pomembnost
za življenje, odnos do prostora, odnos do subjekta (učenca), prostorski pomen, pomen vsebine kot
ilustrativnega gradiva, pomen za geografsko znanost in sorodne prostorske znanosti, globalni pomen,
eksemplarnost in možnost transferja, problemska orientiranost, izvedljivost v procesu pouka in
metodološka produktivnost (razvijanje metod in tehnik dela). Z vsemi temi postavkami se lahko strinjamo še
danes tudi v Sloveniji. Poudariti pa je treba, da se na kriterij izvedljivosti v procesu pouka pogosto pozablja
v smislu, če se stroka za nekaj odloči, morajo to potem brezpogojno izvrševati tudi učitelji. Ali oni smatrajo,
da je nekaj res izvedljivo, pa se jih pogosto »pozabi« vprašati.
Posebej za geografijo v Sloveniji takšnih kriterijev ni podrobneje razdelal še nihče. Zato si morajo
sestavljavci geografskih učnih načrtov pomagati z načeli splošne didaktike, izhajati pa seveda iz geografije.
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Pri zadnji kurikularni prenovi je bilo (tako kot že velikokrat prej) moč precej čutiti prisotnost pedagoškega
tradicionalizma, kar pomeni, da so novi učni načrti v osnovi le izhajali iz »starih vsebin«, pri čemer se je
število ciljev oz. vsebin (v skladu z zahtevami prenove) opazno skrčilo. Spremembe pa so se zgodile tudi v
sestavi učnih načrtov. Nov gimnazijski učni načrt namreč vsebuje več elementov: operativne cilje,
standarde znanj s tremi nivoji zahtevnosti, vsebine, pojme in medpredmetne povezave. Prav prisotnost
tega tradicionalizma, ki je v takšnem sistemu, kot je šolstvo, nekaj najbolj »normalnega«, pa je bil in je še
povod za nekatere maloštevilne, a precej glasne kritike. Te se naslavljajo iz različnih krogov in zaradi
različnih razlogov. Ne glede na morebitno polno upravičenost nekaterih kritik, se pomudimo tudi pri tistih
razlogih zanje, ki v osnovi niso vsebinske narave, ampak osebne narave. Nekateri od razlogov so stari kot
človeštvo.
Pri kritiki je zelo glasen tisti, ki se čuti prizadetega iz naslednjih razlogov: ker ga bodisi enostavno sploh
niso povabili zraven k odločanju ali ker je njegove predloge večinsko mnenje prezrlo ali celo zavrnilo.
Naslednji takšen razlog je želja mladih generacij, da se afirmirajo v javnosti, in sicer z uničujočo kritiko
vsega »starega«. Žal nobena od teh kritik ni podala nekega vsaj približno razdelanega alternativnega
predloga, ki bi služil kot osnova za diskusijo.
Kaj pa učbeniki? V naši teoriji so seveda učni cilji in vsebine iz učnih načrtov tisti, ki »determinirajo«
vsebine geografskih učbenikov, v praksi pa se večkrat dogaja tudi ravno obratno. Takšen primer je bil pri
nas ob osamosvojitvi Slovenije, ko je politično dogajanje prehitevalo šolskega. O podobnih primerih
poročajo tudi iz Nemčije po prelomnem kielskem zborovanju leta 1969 in temu sledeči radikalni šolski
reformi. (Volkmann, 1988, 207 in Schmithüsen, 2003, 12) V obeh primerih so najprej nastali (nekateri)
učbeniki, šele na njihovi osnovi oz. »iz njih« pa so sestavili tudi nove učne načrte. Tudi v ZDA so zaradi
specifičnega razvoja šolstva v nekaterih obdobjih učbeniki postali nekakšen nadomestek za učne načrte.
Didaktična literatura se s kriteriji za izbor učnih vsebin v učbeniku običajno neposredno ne ukvarja, saj naj
bi bilo to “reševal” že učni načrt. Dejansko pa je sestavljavec učbenika pogosto v zadregi, saj hitro ugotovi,
da so imeli sestavljavci učnega načrta pri izboru v mislih nekaj “bolj na splošno”, da se v konkretne
predlagane vsebine pogosto niso dovolj poglabljali in da niso vedno razmišljali, ali ni nekih vsebin že
preprosto “povozil čas”. Prav to je namreč pri geografiji veliko bolj prisotno kot pri drugih predmetih, saj se
svet neposredno spreminja pred našimi očmi. Marsikaj, kar je danes zelo aktualno, bo že čez par let
izpadlo kot nek neaktualen “relikt” preteklosti. Navedimo primer. V času sestavljanja sedaj veljavnega
gimnazijskega učnega načrta je bilo še zelo aktualno vprašanje vojnega opustošenja in njegovih posledic
na območju nekdanje Jugoslavije, danes pa morebitni predlog teh vsebin v učnem načrtu zgleda kot nekaj
“minulega”, saj so ta problem zamenjali drugi, aktualnejši.
Na splošno pa lahko rečemo, da naj bi se tudi sestavljavec učbenika naslonil na kriterije, ki pri izboru
vsebin upoštevajo stvarni vidik (relevantnost za sedanje in bodoče poklicne in življenjske situacije,
reprezentativnost, eksemplarnost, izobraževalno-vzgojna vrednost vsebin) ter didaktične vidike (vplivanje
na razvoj motivacije, posredovanje učnih tehnik, uvajanja učencev v metodologijo spoznavanja idr.).
2.11 Didaktična ali učna načela
2.11.1 Opredelitev didaktičnih načel
Didaktična načela niso nikakršni recepti, ampak le nekakšne splošne smernice in pogoji za uspešno ciljno,
vsebinsko in organizacijskometodično vodenje pouka. To velja za vse učne predmete ter bolj ali manj na
vseh šolskih stopnjah«. (Strmčnik, 2001, 292) Najpomembnejša praktična in teoretična, zgodovinska in
zdajšnja spoznanja ter izkušnje uspešnega učnega dela dvigujejo na raven splošne veljave. Zato jih je
vedno znova moč aplicirati na najrazličnejše učne situacije, niso pa sama zase zakon oziroma nikakršne
poslednje normativne determinante ali razlogi za didaktične odločitve. Posredno vplivajo na vse vidike
pouka (cilje, naloge, vsebine, izvedbene strategije) in zagotavljajo potrebno enotnost in znanstveno
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naravnanost pouka. Zato niso namenjena le učiteljem, ampak tudi sestavljavcem učnih načrtov in
učbenikov. (ibidem, 292 – 296)
V zahodnoevropski didaktiki se je po drugi svetovni vojni samoumevnost učnih načel kot temeljna učna
usmeritev nekoliko zamajala, saj je pod angloameriškim vplivom zlasti pedagoška psihologija zasenčila
didaktiko. Pri tem so v ospredje stopili »poznanstvenje pedagoškega mišljenja, učno načrtovanje
(kurikularne reforme), učiteljsko izobraževanje, reforma obveznega šolanja in seveda pedagoška
psihologija oziroma psihologija učenja. (ibidem, 302) Tudi pri različnih diskusijah v okviru šolske geografije
lahko v zadnjih letih občasno zaznamo težnje po zanikanju pomena nekaterih splošnih načel (npr.
strukturiranosti in sistematičnosti pouka).
Ker se med načela lahko uvršča praktično vse, kar se želi posebej poudariti, in ker so kriteriji, po katerih
načela nastajajo ali izginevajo, zelo subjektivni, so našteli že zelo veliko didaktičnih načel. Glöckel jih je na
primer naštel že daleč prek 100. (ibidem, 305)
2.11.2 Delitev didaktičnih načel
Načela delimo na splošna didaktična načela in posebnodidaktična načela, kdaj imenovana tudi pravila, v
našem primeru didaktična načela pouka geografije. Z načeli (tako splošnimi kot geografskimi) se je med
našimi geografi največ ukvarjal Brinovec (1991 in 2004). Pred njim se jim je v svojem prvem didaktičnem
priročniku dokaj podrobno posvetil že Zgonik (1960), obravnava pa jih tudi K. Kolenc – Kolnik (2005 a).
2.11.2.1 Splošna načela
Mnogi didaktiki, pedagogi in metodiki navajajo predvsem naslednja štiri splošna načela:
– načelo znanstvene in vzgojno-izobraževalne usmerjenosti,
– načelo prilagodljivosti pouka starostni stopnji učencev,
– načelo zavestne aktivnosti učencev,
– načelo sistematičnosti in postopnosti.
V svojem priročniku Kako poučevati geografijo (2004) Brinovec med splošnimi načeli obravnava še načelo
individualizacije in racionalizacije, načelo povezanosti teorije in prakse, načelo nazornosti in konkretnosti,
načelo pozitive usmerjenosti, načelo večstranskega delovanja in načelo enotnosti vzgojnih vplivov.
Med splošnimi načeli sta za sestavljavce učbenikov oz. za potrebe te disertacije še posebej pomembni
načelo strukturiranosti in sistematičnosti pouka ter načelo problemskosti pouka, zato bomo o njih
spregovorili kasneje v posebnem razdelku. V zvezi z učbeniki velja izpostaviti tudi načela racionalnosti in
ekonomičnosti pouka. Tuji (geografski) didaktiki k splošnim načelom prištevajo tudi načelo eksemplarnosti
in različna druga načela.
2.11.2.2 Posebna načela pouka geografije
Kar se tiče posebnih didaktičnih načel pouka geografije, Brinovec (2004, 36 – 38) navaja naslednje:
– načelo prostorske razmestitve pojavov in procesov ter njihovih medsebojnih odnosov,
– načelo regionalnosti,
– načelo kompleksnosti (celostnosti),
– načelo opazovanja.
Načelo prostorske razmestitve pojavov in procesov ter njihovih medsebojnih odnosov definira pomen
določenih geografskih učnih vsebin iz pokrajine, vendar le kot sredstva, ob pomoči katerih spoznamo
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prostorske odnose. (Brinovec, 2004, 36) K. Kolenc - Kolnik (2005 a) pri tem opozarja, da pri tem ni
osrednje odgovoriti na vprašanje kje, temveč kako in zakaj. S tem namreč razvijamo proceduralna
(vseživljenjska) znanja na konkretnih geografskih regijah.
Načelo regionalnosti temelji na tem, da pri prejšnjem načelu opredeljen didaktični objekt opazujemo v
nekem prostoru ali prostorski enoti. Z oblikovanjem regije znotraj večjih prostorskih enot na ta način
dobimo logičen okvir, v katerem opazujemo prostorske vsebine in odnose. Prostorsko celoto lahko
opazujemo ločeno ali pa v odnosu do drugih prostorskih enot. Njeno ločeno opazovanje zunaj širšega
prostora je le prvi korak, podoben opazovanju samega pojava v prostoru. Postavi pa se vprašanje, na
kakšen način izdvojiti regionalne enote in kako omogočiti učencem, da bodo razumeli prostor v skladu s
potrebami drugih predmetov.
Regionalnogeografsko proučevanje je po Brinovcu najbližje dejanskim ciljem geografije oz. se z njim
najbolj približamo objektu geografskih proučevanj v pokrajini. Zato lahko po njegovem brez pomislekov
sklenemo, da je regionalna geografija jedro geografije. Splošna geografija nam s splošnimi preučevanji
reliefa, podnebja, vodovja, rastja, prsti in človeške družbe nudi zgolj osnovno, vendar nenadomestljivo
orodje. Poznavanje občegeografskih zakonov je temelj, ob pomoči katerega se lahko lotimo raziskovanja
posameznih območij na Zemlji. Pri splošnogeografskem načelu dobimo splošen pregled, sistematiko in
kvalifikacijo. Zanj predstavlja nekakšno teorijo. Pri regionalnem načelu pa dobimo konkretne preučitve
zemeljskega površja in zato predstavlja nekakšno prakso«. (Brinovec, 2004, 37)
Načelo kompleksnosti (celostnosti) je tista specifičnost geografskega izobraževanja, s katero skušamo
vzgojiti geografski način mišljenja. To načelo je Brinovec postavil na tretje mesto zato, da bi z njim prikazal
postopnost pri opredelitvi problemov: najprej dobimo najširši okvir (opredelitev pojma), nato ta pojav
prostorsko opredelimo (regionalno načelo), potem v neki določeni pokrajini ugotavljamo zveze z drugimi
pojavi, na koncu pa določimo še, kaj opazovati in kako. (ibidem, 37)
Načelo opazovanja je pomembno zato, ker je opazovanje ena najpomembnejših faz usvajanja znanja.
Pouk geografije je najbolj nazoren, če poteka v geografskem laboratoriju, to je na terenu. Tam se lahko
poslužujemo neposrednega opazovanja. Ker to pri večini pouka ni mogoče, smo vezani na posredno
opazovanje v učilnici, kjer si pomagamo s širokim izborom učnih sredstev (v praksi praviloma predvsem z
učbenikom).
Kar se tiče drugih geografskih didaktikov, didaktična načela (tako splošna kot posebna) navajajo v precej
različnem obsegu. Zgonik (1960, 47 – 69) razčlenjuje sedem načel. Na prvem mestu omenja načelo
nazornosti, na drugem pa načelo sistematičnosti. Kolenc - Kolnikova (2005 a) obravnava tudi načelo
povezovanja – korelacije, načelo komparacije, načelo nazornosti in konkretnosti ter načelo življenjske
(prostorske, časovne, miselne, čustvene) bližine. Med starejšimi tujimi geografskimi didaktiki tako Jovičić
(1971, 41 – 51) kot Rudić (1982, 85 – 105) podrobno obarvnavata vsak po devet načel, med njimi oba tudi
načelo sistematičnosti in postopnosti. Mrđenović (1977, 28 – 31) se ustavlja predvsem pri načelih
(življenjsko-prostorske, časovne in delovne) bližine učencem. Zanimivo je, da v novejših nemških
didaktikah geografije Haubrich s sodelavci (Haubrich et al. 1988 in 1997) didaktičnih načel eksplicitno ne
razčlenjuje, pač pa se z njimi spet ukvarjata Kestler (2002, 143 –156) in Rinschede (2003, 46 – 54).
Poudarek dajeta na druga ali nekoliko drugače formulirana načela (npr. načelo orientiranosti k učencu,
načelo aktualnosti učne snovi idr.). Pomen orientiranosti k učencu pa Haubrich poudarja v različnih drugih
prispevkih, med drugim tudi v zborniku Slovenska šolska geografija s pogledom v prihodnost (2005). V
njem navaja, da »usmeritev k učencem in k življenju pomembna zakonitost učenja za prihodnost. Kakšne
so potrebe ljudi, lahko razberemo iz lokalnih potreb učencev in globalnih trendov«. (ibidem, 15) Prve lahko
po njegovem ugotovimo na kraju samem, druge pa z znanstvenimi raziskavami o različnih problemskih
tematikah, ki jih v nadaljevanju tudi navede.
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2.12 Strukturnost in sistematičnost pouka
2.12.1 O strukturnosti in sistematičnosti na splošno
Načelo se pogosto pojavlja v povezanosti s postopnostjo – Brinovec (2004, 34) na primer govori o
skupnem načelu sistematičnosti in postopnosti – pa tudi z načrtnostjo in znanstvenostjo. V novejšem času
nastopa tudi kot samostojno načelo strukturiranja. V geografski didaktiki je to na primer pri Rinschedeju
(2003, 53).
Strmčnik (1995, 452) načelo utemeljuje z dejstvom, da je »vse znanje človeštva urejeno in razporejeno v
celote, v sisteme kot najvišje in najpopolnejše oblike generalizacije, ki ponujajo bolj ali manj verodostojno, a
vselej le relativno resnico o objektivni stvarnosti«. To načelo je zato neposredna vez med znanostjo in šolo.
Načelo najlaže globlje razumemo prek sistemske teorije. Vsak sistem, kar velja tudi za pedagoške sisteme,
je namreč celost elementov. Med slednjimi obstajajo določeni odnosi in funkcije, vse skupaj pa oblikuje
strukturo sistema. Vsak del sistema oz. element ima v strukturi svoje mesto in vlogo, ki ju ni mogoče kar
poljubno spreminjati. Če si tako pogledamo sistem učne vsebine, vidimo, da ga sestavljajo učne enote. Po
načelu hierarhičnosti se družijo v teme, poglavja in učni predmet. (Isto hierarhijo lahko potem zasledimo
tudi pri zgradbi učbenika.)
Oglejmo si najprej prvi del načela – strukturnost. Struktura torej pomeni zgradbo, ogrodje nekega predmeta
ali pojava. V znanosti je običajno izražena v določeni hierarhiji posplošitev in vrednot: »okoli logične osi ali
»rdeče niti« strukture se smiselno razvrščajo in povezujejo tako zakonitosti in različni odnosi in povezave,
pa tudi posamezna dejstva, podatki in druge delne informacije. /.../ Strukturno razumevanje učne vsebine
uči, da celote ni mogoče razumeti, če ni jasna njena struktura. Mimo nje ostajajo brez osmislitve tudi njeni
sestavni deli in odnosi. Zato učencem znanje večinoma ne more biti »ponudeno« v celostni obliki, a tudi ne
v izolirani parcialnosti. Treba ga je razstaviti in spet povezovati, vendar v obeh primerih tako, da celota
osmišljuje dele, deli pa celoto. /.../ Vendar za učenje ni značilno le odkrivanje struktur v objektivni
stvarnosti, marveč v povezavi s tem tudi (pre)strukturiranje učenčevih že obstoječih subjektivnih struktur
znanja, pojmov, idej in vrednot«. (Blažič et al. 2003, 196)
Drugi del načela je sistematičnost. Z namenom, da »bi bile objektivne strukture učnih vsebin sistematično
prenesene v kognitivne strukture učencev, in da učenje ne bi potekalo izolirano, neurejeno, nepovezano, je
nujno sistematiziranje kot namerno urejanje zgradbe in delov znanja. V tem, da postane znanje
preglednejše in lažje razumljivo, je bistvo sistematičnosti pouka«. (ibidem, 197)
V šoli pa ni mogoče avtomatično povzemati znanstvene strukturnosti in sistematičnosti, ampak ju je treba
uskladiti oziroma didaktizirati v ti. didaktični sistematičnosti. Ta bi morala slediti odgovorom na vprašanje,
kako oblikovanje sistema znanj in sposobnosti poteka v glavah učencev, kar pa je še precej neraziskano
področje. (Strmčnik, 1995, 452 – 453)
Obravnavano načelo je treba upoštevati tako pri učnih ciljih kot vsebini. V zvezi z učbeniki nas zanima
predvsem vsebinski vidik, to je pregledna in logična urejenost učne snovi, da lahko močneje izstopijo
bistveni poudarki in njihova povezanost. Kar se tiče kriterijev za strukuriranje učne vsebine, Strmčnik
(Blažič et al. 203, 199) pri eksaktnih vedah navaja vzročno-posledično ali funkcionalno soodvisnost, pri
praktičnih učnih predmetih zaporedje praktičnih postopkov, pri zgodovini pa kronološko slojevitost vsebine.
(Redko gre za en sam strukturni vidik, vselej pa je ta ali oni vodeč.) Geografije pri tem ne omenja, zato
bomo navedli misel H. J. de Blija in P. O. Mullerja (2002, 2), ki kronološki slojevitosti pri zgodovini
postavljata ob bok prostorsko razčlenjenost oz. razdeljenost prostora na prostorske enote (regije) pri
geografiji.

50

V različnih diskusijah v okviru naše šolske geografije se pojavljajo mnenja, ki sistematičnost enačijo s
»predalčkanjem« in enciklopedičnostjo, kar naj bi že zdavnaj »povozil čas«. Dejansko ob pregledu številnih
zahodnih učbenikov ne zasledimo več skoraj nobene sistematičnosti. Oglejmo si zato ugotovitev A.
Kornhauser, ki je sicer znana po vnosu anglosaških modelov izobraževanja v naše šole (predvsem v
naravoslovje). Po njenem je šolski program v preteklosti sledil predvsem notranji zgradbi posamezne vede.
V zgodnjih osemdesetih letih so se na zahodu kot nasprotje tega pojavili »problemsko« usmerjeni učbeniki,
v katerih so multidisciplinarno obravnavali ključne probleme prebivalstva, hrane, zdravja, energije, okolja
itd. To nasprotje tradicionalnih učbenikov pa se ni obneslo. »Manjkala je sistematika, ki je trdni temelj
razvoja logike in so jo vede tako načrtno gojile in preverjale skozi stoletja. Ta sistematika je postala
ogrodje, ki ga ne gre zametavati. Seveda pa ogrodje samo za uspešno izobraževanje ni dovolj. Kvalitetni
učbeniki zadnjih let ohranjajo sistematiko vede, vendar jo bistveno bolj kot doslej povezujejo z drugimi
vedami – in to kar z vsemi po vrsti – naravoslovnimi, tehničnimi, humanističnimi, družboslovnimi, celo
umetniškimi disciplinami«. (Kornhauser, 1992, 11)
2.12.2 Strukturnost in sistematičnost pri pouku geografije
Iz povedanega lahko sklepamo, da učno vsebino pri geografiji vsaj na makronivoju strukturiramo in
sistematiziramo predvsem na dva načina oz. v dveh smereh, ki ustrezata sistemu geografske vede:
občegeografsko oz. tematskogeografsko (po elementih geosfere oz. po izbranih temah ali tematskih
sklopih – npr. vodovje, problemi prebivalstva, naravne nesreče) ali pa regionalnogeografsko (po regijah,
državah, kontinentih ipd.). V Sloveniji uporabljamo oba kriterija oz. načina, s tem da sta postavljena v
logično zaporedje: tako na osnovnošolski kot na gimnazijski stopnji najprej prevladujejo občegeografski
kriteriji (v 6. razredu devetletke in v 1. razredu gimnazije), pozneje pa regionalnogeografski kriteriji (v 7. 8.
in 9. razredu devetletke ter v 2. 3. in 4. letniku gimnazije). V tujini je takšno zaporedje v veljavi le redkokje.
Na nivoju, primerljivim z našo osnovno šolo, prevladuje regionalni kriterij, na nivoju, primerljivim z našo
gimnazijo pa občegeografski oz. tematski. Pogosto gre za različne kombinacije, ki pa so drugačne od naše
in praviloma brez skupnega imenovalca. Prav vprašanje najbolj ustreznega pristopa k makro strukturiranju
in sistematiziranju učne vsebine v učbenikih geografije Evrope pa je tema te disertacije.
V ospredju sistematiziranja učne vsebine so lahko njena struktura, razvojne tendence ali funkcije.
Najpreprostejša oblika sistematiziranja je urejanje, zahtevnejša oblika pa klasifikacija. (Blažič et al. 2003,
201) Pri slednji geografske pojave in procese razvrščamo v vrste in skupine (npr. vrste kamnin, tipe
podnebja itd.), kar je v veljavi pri obči geografiji. Lahko pa jih razvrščamo po prostorskih enotah oz. regijah,
kar je v osnova regionalnega pristopa. Regije so torej lahko odlično orodje sistematiziranja geografske
učne vsebine. V tem pogledu lahko parafraziramo Johnstonovo ugotovitev (1991, cv: Paasi, 2002, 808) – ki
se sicer ne tiče šolske, ampak »znanstvene« geografije – da sicer ne potrebujemo regionalne geografije,
potrebujemo pa regije v geografiji.
Zgonik (1960, 54) navaja, da je sistematičnost potrebna pri vseh predmetih, pri geografiji pa še posebej.
Vzrok je v tem, da zaradi specifičnosti svojih stvarno-logičnih osnov operira z mnogimi spoznanji z različnih
področij znanstvenih disciplin, tako prirodnih kot družbenih, ki se povrh vsega še medsebojno vzročno
prepletajo. Že on pa opozarja, da ne smemo ostati pri togi sistematiki (v regionalni geografiji pri Kerovem
vrstnem redu).
V različnih diskusijah pa se danes pri nas slišijo tudi mnenja, da je vsaka sistematičnost preživela. Včasih
se jo povsem nekritično enači s »predalčkanjem«, čeprav ta pojem v tem smislu strokovno sploh ni
razjasnjen. V naši literaturi se namreč »predalčkanje« (npr. po Zgoniku) omenja le v povezavi s prevelikim
zapiranjem v lastno stroko in izogibanjem medpredmetnim povezavam. Sistematičnost se tudi enostransko
enači z enciklopedičnostjo, čeprav gre za bistveno različni pomenski kategoriji.
Imanentna značilnost načela strukturnosti in sistematičnosti je njegova postopnost. Pouk naj bi se pomikal
od znanega k neznanemu, od konkretnega k splošnemu, od lažjega k težjemu in – kar je bilo včasih pri
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geografiji še posebej aktualno – od bližnjega k daljnemu. Slednje vsebuje prostorsko in časovno
razsežnost pouka. Pri tem moramo danes upoštevati, da ni nujno, da je vse, kar je prostorsko blizu, učencu
tudi psihološko blizu. Prostorska bližina torej ni vedno tudi psihološka bližina. (Našemu učencu je npr.
psihološko bližje »dogajanje« v Angliji kot pa v Romuniji, čeprav nam je slednja prostorsko bliže.)
Po nekdanjih teorijah naj bi bilo tako učenje kot tudi koncipiranje učbenikov zasnovano po pravilu od
enostavnega, elementarnega k sestavljenemu, k celoti. Takšno pot imenujemo induktivna. Obratna pot, od
sestavljenega k enostavnemu, je deduktivna. Ne ene ne druge ne smemo absolutizirati. (Blažič idr. 2003,
204)
2.13 Problemskost pouka in dvojnost razlage problemskega pristopa
Izkušnje kažejo, da so ljudje problemom (iz javnega, poklicnega ali zasebnega) življenja toliko bolj kos,
kolikor več so se z njimi srečevali že v šolskih klopeh. Učencem je zato treba omogočiti stike z različnimi
problemskimi situacijami. Učno načelo problemskosti pouka razumemo »kot obliko (ne)posredno vodenega
problemsko usmerjevanega pouka oziroma učne komunikacije, ki je zavestno naravnan na bolj ali manj
izrazite, celovite ali delne intelektualne, vrednotne ali praktične problemske situacije, na metodološke in
metodične podlage njihovega reševanja, na zagotavljanje pogojev za ustvarjalno in raziskovalno delovanje
učencev. Učitelj s čim večjo pomočjo učencev načrtno poraja problemske učne situacije in jih vključuje v
ves pouk. /.../ Kjerkoli je mogoče, je treba izobraževalno in vzgojno vsebino, ki tako združno nastopata, čim
bolj problemsko zasnovati. Kaj to pomeni? Predvsem to, da običajno dokaj statično, trivialno, nizajočo in le
informativno učno snov preoblikujemo tako, da stopijo v ospredje njene dinamične, konfliktne, protislovne,
hierarhične in razvojne pojmovne in vrednotne sestavine. Če učna vsebina teh možnosti sama po sebi ne
vsebuje, jo je treba umetno »zaplesti« oziroma sproblematizirati ...« (Strmčnik, 2001, 372 – 374)
Problemska učna situacija predstavlja najvišjo obliko poučevanja in učenja, njena je katerakoli problemska
situacija, ki učencem ni razvidna na prvi pogled in še manj razrešljiva le z obstoječim predznanjem in
miselnimi stereotipi, še zlasti, če je težišče le-te na samostojnem učenju. (Strmčnik, 1992, 5) Vsebina
našega mišljenja so namreč problemi (naravoslovni, družbeni, etični itd.). Ko človek naleti na problem, se v
možganski skorji sprožijo različni kognitivni procesi (primerjave, preizkušanje, smiselno ravnanje ipd.), izidi
teh procesov pa so predstave, pojmi, pravila, principi itd. (Tomić, 1997, 17)
Med našimi geografi je bistvo problemskega pouka prva določneje razjasnila M. Umek v članku Problemski
pouk – učenje po poti reševanja problemov ter problemski izbor učne vsebine (1986). Problemski pouk
obravnavala z dveh vidikov – kot učenje po poti reševanja problemov ter kot vodilo za izbor učne vsebine.
Prvi vidik se povsem ujema z opredelitvami Strmčnika iz prejšnjih odstavkov. Umekova med drugim navaja,
da se lahko po trditvah Stonesa (1979) vsaka učna snov, oziroma vsak njen del predstavi kot problem,
vendar to po njenem verjetno ne drži povsem, oziroma ni smiselno. Drug vidik pa je problemski izbor učne
vsebine. Umekova pri tem omenja Medveda (1977 b), ki je menil, da ima geografija kot učni predmet dve
osnovni nalogi – prostorsko informativno in problemsko. Težišče pouka naj bi bilo po njegovem na
kritičnem, problemskem in funkcijskem prikazu snovi, pri čemer se pri obravnavi posameznih regij
»odkriva« njihove jedrne probleme. Medved problemskega pouka ni jasneje definiral, v mislih pa je imel le
problemskost kot vodilo za izbor učne vsebine.
Za Umekovo se je problemskega pouka lotila tudi Kolenc - Kolnikova (1995, 73) v članku Vloga problemske
učne inovacije pri prenovi pouka geografije. V njem med drugim ugotavlja, da uporaba takšnega pristopa
pri učencih razvija večje sposobnosti kritičnega mišljenja, življenjsko naravnanost pouka in tudi večjo
motiviranost učencev. Pri tem pa poudarja, da je to sicer lahko osnovni, nikakor pa ne edini način dela v
šoli. Zavzema se tudi za nujnost korekcije učnih načrtov z vidika bolj »problemskega« definiranja ciljev. S
problemskim pristopom se v svojem članku o spremljavi pouka delno ukvarja tudi K. Cunder (2002, 43).
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Na to, da lahko problemski pristop razumemo na dva zelo različna načina, nas v svoji doktorski disertaciji
opozarja tudi S. Popit. Pri tem navaja, da pri prvem načinu, to je problemskem pristopu kot vodilu za izbor
vsebin, v vsaki pokrajini izberemo nek značilen centralni problem (npr. problematika oskrbe z vodo), ki pri
pouku ne zahteva posebne oblike dela. Pri drugem načinu pa je problemski pristop mišljen kot metoda
dela, to je kot pristop, pri katerem učenci razmeroma samostojno rešujejo probleme s kombiniranjem dveh
ali več že naučenih zakonitosti. Za problemski pristop po njenem ni pogoj, da je izbrana vsebina že po
naravi »problematična«. Na ta način namreč lahko oblikujemo praktično vse geografske vsebine. Srž je v
tem, da pri učencih razvijamo »modele reševanja problemov, ki temeljijo na uporabi splošnih pravil in
zakonitosti, z njimi pa znajo organizirano pristopiti k reševanju povsem nove situacije.« (Popit, 2002, 38).
Problem oz. problemska učna situacija v didaktičnem smislu torej še zdaleč nista identična s problemom
kot vsebinsko kategorijo. Ko bomo v nadaljevanju spremljali razvoj »znanstvene« regionalne geografije,
bomo videli, da se je v njej uveljavil problemski pristop oz. problemska (regionalna) geografija. Mišljena je
geografija, ki obravnava različne »geografske probleme« v pokrajini (npr. staranje prebivalstva, degradacija
okolja itd.). Ti »problemi« so v vsebinskem pogledu večinoma neki pojavi ali procesi, ki zadevajo določena
naravna ali družbena (demografska, gospodarska, politična, prostorska ipd.) strukturna neskladja,
pogojena z različnimi geografskimi dejavniki. Zato jih geografi opredeljujemo kot »probleme«, čeprav si
prav vsi te »problematičnosti« v ožjem pomenu besede verjetno ne zaslužijo. SSKJ namreč pojem problem
definira na tri načine:
1. kar je v zvezi z določenim dejstvom nejasno, neznano in je potrebno pojasniti ali rešiti;
2. kar je nezaželeno, težko rešljivo in je potrebno odpraviti, rešiti, težava;
3. kar zaradi določenega dejstva povzroča komu skrbi, težave.
Razgovor z našimi vidnimi didaktiki in regionalnimi geografi, ki je bil opravljen za potrebe te disertacije, je
pokazal, da pojmovanje geografskih problemov (kot vodila za izbor vsebin) v smislu nekaj dejansko
»problematičnega«, kot to opredeljuje SSKJ, med našimi geografi še zdaleč ni enotno. Za nekatere je izraz
»geografski problem« primeren za tako rekoč vse prostorske procese, drugi pa smatrajo, da mora ob
uporabi tega izraza dejansko biti navzoča neka »globlja problematičnost, neskladnost oz. težava«.
Poglejmo si še tujo (nemško) definicijo, ki jo v Böhnovem zborniku didaktičnih pojmov s področja geografije
v zvezi s problemsko usmerjenim poukom navaja Hemmer. (Böhn, 1999, 121) V ospredju problemsko
usmerjene učne ure ali enote je po njegovem samostojno spoznavanje in reševanje kake osrednje
problemske situacije. V začetni fazi poteka formulacija ustreznih vprašanj, ki naj vodijo k obravnavanju
problemov.
Zaključimo lahko z ugotovitvijo, da moramo biti pri izrazu »problemski pristop« vedno zelo pozorni na
kontekst, v katerem se obravnava. Ima namreč lahko zelo različen pomen.
2.14 Dve pedagoški orientaciji šolstva – pedagogika kulture in pedagogika kapitala
2.14.1 Opredelitev pedagogike kulture in pedagogike kapitala
B. Jurman, avtor edinega slovenskega priročnika o tem, kako napisati učbenik (Kako narediti dober
učbenik na podlagi antropološke vzgoje, 1999) je podal o učbenikih, pa tudi o šolstvu nasploh, nekatera
mnenja in ugotovitve, ki jih ne zasledimo ravno pogosto. Po njem je v šolstvu tradicija edina stabilna točka,
ki je ni mogoče nadomestiti z nobeno šolsko reformo ali ideologijo. Noben šolski sistem namreč ne prenese
revolucionarnih sprememb, ampak le postopno spreminjanje. Vsaka reforma, ki tradicije ne spoštuje (npr.
reforma usmerjenega izobraževanja), je v svojem bistvu obsojena na propad. (ibidem, 8)
Preden se Jurman v svoji knjigi loti konkretnih napotkov za sestavo učbenika, razloži tudi svoje ocene
(slovenskega) šolstva. Pri tem ugotavlja, da se je naše šolstvo prej vedno naslanjalo na srednjeevropsko
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kulturo in nemško govoreče dežele. Naša pedagogika je imela prijemališče v idejah češkega pedagoga
Komenskega. V nasprotju s tem anglosaške države nikoli niso prevzele idej Komenskega, ampak so
razvijali svojo lastno podobo šolstva. Ta je izvirala iz srednjeveške tradicije in agresivnega protestantizma
anglikanske cerkve, kar je bila podlaga za razvoj kapitalizma. Angleži so tak koncept šolstva razširili po
svojih kolonijah po celem svetu, le v Aziji so bili zaradi prevlade islama in budizma precej neuspešni. V
zahodni civilizaciji sta se tako začela razvijati dva koncepta šolstva z različno vrednostno, pa tudi
epistemološko in terminološko naravnanostjo. Jurman en koncept poimenuje pedagogika kapitala, drugega
pa pedagogika kulture.
Razlike med obema konceptoma se pojavljajo na nivoju družbe, šolskega sistema, pouka, učitelja in na
drugih nivojih. Pedagogika kapitala je prevladujoča v ZDA in drugih anglosaških državah, v vzhodnem delu
Evrope in pri nas pa je v preteklosti v celoti prevladoval koncept pedagogike kulture. V zahodnem delu
Evrope sta bolj ali manj usklajena deleža obeh pedagogik.
Bistvo pedagogike kapitala je v tem, da človeka prežame z eno samo vrednoto, to je profitom oziroma
denarjem. Dobiček je treba človeku prikazati kot temeljni smisel življenja. V ospredju je pridobitniška borba,
vse druge kulturne in antropološke vrednote ostajajo v ozadju kot nekaj drugotnega. Zato se tak človek kot
osebnost razvije enostransko in v izrazitega individualista. Na nivoju šolskega sistema je učitelj pri pouku
manj pomemben dejavnik (saj je vzgoja v veliki meri porinjena na stran), pomembnejša pa sta učna
tehnologija in samostojno učenje. Učenec je stimuliran predvsem za pridobivanje uporabnega znanja, za
druge vrste pa je bistveno manj zainteresiran. Pri tem ni pomembno, ali je to znanje oblikovano v celoto, ali
pa je samo sklop pozitivistično nametanih dejstev, ki ob logičnem mišljenju omogočajo ustrezne zaključke.
Pomembno je le le to, da je to znanje mogoče »prodati«, ne glede na to, kakšno je. Zanesljiv znak, da se
šolstvo giblje v to smer se kaže v tem, da se začne na srednjih strokovnih šolah zmanjševati število ur pri
zgodovini, zemljepisu, biologiji in deloma materinščini. (ibidem, 27 – 35)
Po drugi strani je po bistvo pedagogike kulture v tem, da človeka razvije kot osebnost in ga kot enoto
vgradi v kulturo družbenega okolja, v katerem se je rodil. Pri tem pa človek ohrani svojo individualnost.
Kljub temu, da mora tudi pri tej naravnanosti za preživetje pridobivati materialna sredstva, prevladujoča
vrednota ni profit. Izstopajo kulturne in antropološke potrebe človeka, ki jih oblikujejo šolske in kulturne
institucije. Človek si pridobi množico vrednot in izoblikuje mnogostransko kulturo osebnosti. Na nivoju
šolskega sistema se vsakdo pripravlja na nek poklic ali delo v skladu z vizijo razvoja skupnosti. Namesto
učil in tehničnih pripomočkov ima primarno vlogo učitelj. Pri tem je pot za oblikovanje osebnosti mladine
široka. Vanjo je prek splošne izobrazbe vtkana razmeroma visoka stopnja razgledanosti. To je kasneje za
subjekte izobraževanja z vidika poklica zelo pomembno. Na ta način »oblikovani« delavci se namreč znajo
hitro preusmeriti tako z ene vrste proizvodnje na drugo kot s področja enega poklica na dela sorodnega
poklica. (ibidem, 32) »Bistvo pedagogike kulture je v tem, da je človek v njej najvišja vrednota. Zato ga je
treba razvijati do skrajnih meja. Ta odnos se v šolstvu odraža v široki splošni izobrazbi, zajeti v osnovnem,
deloma pa tudi v srednjem izobraževanju. (ibidem, 35)
Jurman razlike med obema pedagogikama globlje utemeljuje tudi skozi različne modele prenosa znanja.
Pri evropskem modelu se znanje posameznika vnaša v njegovo osebnost skozi karakter. Pouk v šoli ima
zato značaj vzgojno-izobraževalnega procesa, s katerim dosežemo tako oblikovanje osebnosti kot
pridobivanje znanja. Pri ameriškem modelu prenosa znanja (o enotnem modelu je sploh težko govoriti) se
znanje v osebnost vnaša skozi strukturo intelekta. Ker imata ostali dve strukturi (karakter in temperament)
pri tem zelo majhen vpliv, se osebnost oblikuje neuravnoteženo, znanje pa ima izrazito pozitivističen
značaj. Jurman za dodatno primerjavo navaja še japonski model, kjer se znanje po budistični tradiciji vnaša
v osebnost skozi temperament. Zaradi obvladovanja slednjega se v subjektu razvijeta izjemna disciplina,
pripadnost kolektivu ter močna emocionalna in socialna povezava z njim.
Vsi ti modeli se odražajo v različnem reagiranju subjektov. Jurman v ilustracijo navaja tri različne načine,
kako bi reagirali evropski, ameriški in japonski deček, ki bi na trnek ujeli kilogram težko postrv. Evropski
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deček bo najprej poskušal ugotoviti, kakšno ribo je ujel. Nato bo pomislil, kako se bo s trofejo pohvalil pred
sovrstniki in starši, na koncu pa na to, na kakšen način jo bo pripravila mati za kosilo ter kakšna poslastica
bo ta riba zanj. Ameriški deček bo najprej skušal oceniti, kako težko ribo je ujel. Nato bo pomislil, koliko bi
zanjo lahko iztržil in komu bi jo lahko prodal, na koncu pa tudi to, kaj vse si bo za tako pridobljen denar
lahko kupil. Japonski deček pa bo najprej pomislil, kako vesela in zadovoljna bo njegova družina, ko bo
mati ulovljeno ribo pripravila za užitje. Potem bo pomislil, kako bo s tem zrasel v očeh bratov in sestra, na
koncu pa še na to, da mora ulov čim prej uloviti, sicer bi lahko kdo podvomil v to, da je dober ribič. (ibidem,
131 – 134) Nas zanima seveda le primerjava med prvim in drugim primerom, tretjega pa navajamo le za
jasnejšo ponazoritev. Ravno skozi te primere različnega reagiranja subjektov nam razlike med obema
pedagogikama v naši kulturni sferi postanejo še bolj transparentne.
Slovenski pedagogi so dolgo izhajali iz kulture Srednje Evrope, po letu 1969 pa se je naš šolski prostor z
reformo prvič začel odpirati proti zahodu, predvsem proti nekaterim idejam iz ZDA. Posamezniki so začeli v
naš šolski sistem vnašati elemente drugih sistemov, zato je po Jurmanu začel naš sistem zaradi
nezdružljivih elementov počasi razpadati. Po osamosvojitvi pa se zaradi napetosti v šolskem sistemu, ki jo
povzročajo novi elementi, začenja opuščati številne in preizkušene prijeme. Nadomešča se jih z novimi, ki
so pogosto neuspešni. (ibidem, 8)
Po osamosvojitvi je prodiranje pedagogike kapitala na naša tla še veliko bolj izrazito oz. v marsičem
postane prevladujoče. V šolski sistem se nekritično prenaša vedno več tujih izkušenj, od katerih so mnoge
z njim nezdružljive. (ibidem, 8) Jurman pri tem svari, da lahko uvajanje pedagogike kapitala v tako majhen
narod, kot je naš, pomeni naše izginotje, saj smo lahko lahek plen velikih narodov, ki so na tem področju
zaradi tradicij in izkušenj neprimerno močnejši. Zato nam ne kaže razvijati kaj drugega kot tisto, kar je bilo
uspešno v preteklosti. S takšno kulturo samobitnosti, kot jo imamo, se lahko večjim narodom vedno
postavimo ob bok kot enakovredni ali celo močnejši. (ibidem, 58)
Jurman v svoji knjigi skozi ta pogled razvije celotno metodologijo načrtovanja vzgojno-izobraževalnega
programa. Pri tem daje napotke za vse njegove elemente, od splošnega vzgojnega smotra prek
predmetnika in učnega načrta do metodično-didaktičnega gradiva, v okviru katerega potem natančno
obravnava le učbenik. Splošni vzgojni smoter naj bi bil po njegovem izoblikovanje harmonične osebnosti.
Na srednji in visoki stopnji šolskega sistema deluje enako kot v osnovni šoli, vendar začne vzgojni smoter
delovati v dveh novih funkcijah – v funkciji višje pismenosti in v funkciji razgledanosti. Splošno pismenost
subjekta povečujejo predvsem slovenski jezik in matematika, razgledanost subjekta pa zgodovina,
geografija in tuji jeziki v kombinaciji z nekaterimi naravoslovnimi predmeti. (ibidem, 45)
Jurman se zavzema za koncept antropološke vzgoje. Zanj je to »vzgoja osebnosti vsakega človeka v duhu
kulture skupnosti, ki ji pripada. To je hkrati vzgoja osebka v individua in v socialno bitje z dano kulturo.
Subjekt tako vedno pripada dani skupnosti, ne da bi izgubil svojo individualnost, posebnost in edinstvenost.
Najprimernejša socialna tvorba za realizacijo antropološke vzgoje je narod s svojo kulturo. Iz teh razlogov
je antropološka vzgoja multikulturna in raznolika«. (ibidem, 137) Jurman je pri tem zelo kritičen do kulture
ameriškega liberalnega kapitalizma, ki je za osnovo vsemu postavil profit. Ker je ta kultura preveč umetna,
ne more biti model za oblikovanje enotne kulture vseh ljudstev na Zemlji. Model te kulture je po Jurmanu
izjemno agresiven in uničuje vse druge kulture, če se pojavi na njihovem ozemlju. Jurman je tako že leta
1999, se pravi pred septembrom 2001 in iraško vojno zapisal, da je s tega vidika »danes tudi razumljivo
nasprotje med islamom in ameriškim liberalnim kapitalizmom, ki prehaja v svetovni konflikt. Odpor
islamskih držav proti ameriški kulturi je razumljiv...« (ibidem, 139) Antropološko vzgojo je zato možno
postaviti zgolj na osnove pedagogike kulture.
2.14.2 Dilema med pedagogiko kulture in pedagogiko kapitala pri pouku geografije
Jurman poudarja pozitivno tradicijo slovenskega šolstva in zavzema do pedagogike kapitala zelo odklonilno
stališče. Njegova stališča pa so v nekaterih slovenskih pedagoških krogih doživela zelo odklonilen odziv.
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Ne glede na to, če se ne bi mogli v celoti strinjati z njegovo izrazito (črno-belo) kontrastnostjo prikaza obeh
pedagogik in tudi z vsemi kasnejšimi izvajanji v omenjeni knjigi, pa se lahko kot geografi krepko zamislimo
nad osnovno poanto pedagogike kulture in pedagogike kapitala. Dejstvo je namreč, da je na naših srednjih
strokovnih šolah geografija doživela »hude udarce« in da bi nas tudi drugje radi marsikdaj strpali v
nekakšna »družboslovja«, ker pač to »nekako bolj« ustreza nekaterim didaktičnim in psihološkim teorijam,
pa tudi usmeritvam, ki prihajajo z zahoda oz. iz Evropske unije. Za geografijo pa to seveda pomeni
nekakšno »umiranje na obroke«.
Zato se zdi nerazumljivo, da se skuša s tako vnemo v naše šolstvo nasploh in včasih tudi v našo šolsko
geografijo vnašati ravno anglosaške zglede. To je namreč kulturna sfera, ki nam je v Evropi ena najbolj
tujih, in je tudi Angliji prostorsko bližja »kontinentalna« Evropa ne prenaša najbolje. Britanska država in
družba sta v primerjavi z nekdanjo slavo in veličino že nekaj desetletij v zatonu in sta v 21. stoletju v
marsičem vprašljiv zgled. Pri nas pa je lahko človek glede na nekatere izjave občasno dobi vtis, da je v
našem šolstvu vse popolnoma zanič, da je nujno vse spremeniti, tako rekoč vse rešitve pa da lahko
najdemo ravno pri Angležih. Če je to res tako preprosto, zakaj potem celo Škoti, Valižani in Irci, ki stoletja
živijo z njimi skupaj, ne sprejemajo angleškega sistema, ampak hočejo »nekaj svojega«. Vprašanje o tem,
zakaj je Slovenija prevzela ravno model angleške mature, je slovenski šolski geografiji javno zastavil
nemški didaktik Haubrich na simpoziju Evropska dimenzija pouka geografije leta 1993 v Ljubljani.
Spraševal je, zakaj kot majhen narod kopiramo enega od velikih, namesto da bi sami razvili sebi primerno
maturo. (Senegačnik, 1993, 76)
Pri tem ni povsem jasno, ali gre pri zagretosti za angleške zglede (v šolstvu nasploh, pa tudi v šolski
geografiji) »zasluge« za to pripisati predvsem banalnemu razlogu, kot je obvladovanje angleškega jezika, ki
se ga je pač skoraj vsakdo učil 8 let, ali pa gre predvsem za kaj drugega. Kot bomo videli kasneje, pa je
ravno za anglosaško geografijo značilno močno odklanjanje regionalne geografije, položaj šolske
geografije v ZDA pa se je sredi 70. let 20. stoletja spustil na katastrofalno raven. Tedaj je le še
9 % srednješolskih dijakov pri pouku sploh še srečevalo s predmetom geografija. (Clark in Stoltman,
2000, 240)
Stalno iskanje nekih tujih zgledov, ki naj bi bili »boljši«, čeprav izhajajo iz nekih povsem drugačnih kulturnih
okolij, in zato zagotovo niso neposredno prenosljivi, se nadaljuje tudi v današnje dni. V zadnjih par letih je
»goreča« želja po anglosaških zgledih sicer že nekoliko usahnila, slovensko šolstvo pa se je po »novih«
zgledih začelo ozirati tudi v skandinavskih državah. Kot da bi lahko njihove modele enostavno presadili k
nam in tako postali nekakšni »Skandinavci«. Slovenci pa nismo niti Skandinavci, niti Angleži, ampak smo to
kar smo, in bomo to tudi ostali ne glede na globalizacijo in vključitev v Evropsko unijo. Kulturne razlike med
narodi bodo sicer vedno manjše, vendar ne bodo nikoli odpravljene. Švedska ne bo nikoli Grčija.
Seveda je potrebno poznati in proučevati tuje zglede, saj zapiranje v lasten krog nujno pomeni zastoj in
nazadovanje. Vendar je treba biti pri izboru in obsegu vnašanja tujih zgledov zelo preudaren in pri tem
pokazati tudi neko nacionalno samozavest. Tudi Američani, Angleži in Skandinavci se skrbno razgledujejo
po svetu in povzemajo kakšne tuje rešitve, vendar to počnejo racionalno in selektivno. Predvsem pa pri njih
ni čutiti tolikšnega podtona kot pri nas, da je vse domače »zanič« ali vsaj nujno potrebno neke
permanentne reforme, vse tuje iz bolj razvitih držav pa »dobro«, in to samo zato, ker je »tuje«. Šola namreč
ni tovarna. Zelo uspešno lahko iz japonske tovarne prenesemo v našo tovarno neko tehnološko inovacijo,
čisto nekaj drugega pa je prenos nekih izkušenj iz japonske šole v našo.
Pred evforijo nad tujimi zgledi pa ni imuna tudi slovenska šolska geografija. Zakaj toliko poudarjanj, da je
treba v njej stalno nekaj »postavljati na glavo« in se zgledovati drugod. Ali nimamo dovolj samozavesti, da
razvijamo lastno tradicijo, pri čemer pa si seveda pomagamo tudi s preudarnim preizkušanjem in
prilagajanjem (ne pa nekritičnim kopiranjem) najboljših tujih rešitev. Ali so v tujini res toliko pred nami, ali pa
morda počnejo tudi kaj takega, v kar mi k sreči (še) nismo šli. Kaj pa če smo morda mi (v čem) uspešnejši?
Vsaj pri pouku geografije je kar nekaj indicev, da bi lahko kdo zagovarjal tudi to stališče. Zakaj naj bi pri nas
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po vsej sili prevzemali in uvajali nekatere tuje elemente, ki utegnejo zgolj razmajati ali celo zrušiti tisto, kar
smo že uspešno zgradili. Mi na primer nikoli nismo radikalno opustili regionalnega pristopa, kot so to storili
Nemci že pred 35 leti, potem pa so se začeli obotavljivo in počasi, vendar zanesljivo vračati k njemu
(seveda v neki sodobnejši obliki). Zakaj naj bi v Sloveniji ponavljali napake, ki so jih drugi narodi naredili že
pred desetletji, pa jih sedaj popravljajo v smeri »vračanja« k tistemu, kar mi vseskozi že imamo.
Rezultati mednarodnih testov geografskega znanja zaradi neprimerljivosti šolskih sistemov in pouka
geografije sicer ne morejo služiti kot neko »zveličavno« merilo, pa vendar imamo kar nekaj prispevkov, ki
govore o tem, da so naši dijaki pri geografiji v mednarodni konkurenci med boljšimi. O tem govore trije
prispevki Gamsa, Resnik-Planinčeve in Saarinena, J. Kunaverja in N. Cigler (vsi iz leta 1993). Pri nekaterih
mednarodnih testih se je namreč pokazalo, da so bili naši dijaki na splošno bolj uspešni od britanskih
vrstnikov (npr. na Intergeu II), ki niso bili ravno med prvimi. Kljub takšnim rezultatom pa samozavestni
Britanci zagotovo niso razmišljali o zgledovanju po kakšnih drugih (na teh testih uspešnejših) državah. Pri
teh testih je pomembno tudi to, da so naši dijaki pokazali boljše znanje geografije Evrope kot večina
njihovih tujih sovrstnikov.
O novejših mednarodnih dosežkih slovenskih dijakov poroča Kunaver (2005 b, 50). Slovenska ekipa s 1.
gimnazije v Mariboru je na mednarodni geografski olimpijadi leta 1996 dosegla odlično 2. mesto, na
regionalni konferenci v Lizboni leta 1998 so naši dijaki kot ekipa dosegli 2. mesto, med kongresom v Seulu
leta 2000 je bila naša ekipa enajsta, na regionalni konferenci v Durbanu leta 2002 pa je dosegla 4. mesto.
Kunaver svoj prikaz zaključuje z naslednjo ugotovitvijo: »Tudi ti uspehi dokazujejo solidno, če ne odlično
geografsko znanje slovenskih dijakov.«
Dodati bi veljalo še naslednjo misel. Ali ni morda v šolski geografiji največjih evropskih narodov, kot so
Angleži, Francozi in Nemci (da o Italijanih sploh ne govorimo) tudi nekaj narobe, da ob vsej denarni podpori
šolstvu in ob vseh likovno-grafično razkošnih učilih njihove učence po znanju prehitevajo »outsiderji« iz
drugih držav in to celo iz nekdanjega vzhodnega dela Evrope. O tem, da na zahodu s šolsko geografijo ni
vse v najlepšem redu, pa se itak lahko prepriča vsak naš popotnik, ki pove, da je iz Slovenije. Povprečen
Francoz in Anglež za našo državo pač ne vesta, saj so v njuni šoli dajali poudarek na druga, po njihovem
mišljenju bolj »uporabna« znanja. Če bodo Angleži in Francozi slučajno potrebovali kakšno informacijo o
Sloveniji, bodo pač pogledali v leksikon. V praksi se to potem praviloma nikoli ne zgodi. Tako nekako, kot
ljudje praviloma nikoli ne bi brali klasikov, če jih ne bi bili »po sili razmer« prisiljeni brati kot šolska čtiva.
Tu smo prišli tudi do točke, na kateri se moramo vprašati, v čem sploh vidimo namen geografije v šoli.
Opredelitve tega so namreč precej abstraktne. Več naših didaktikov je že zapisalo, da so osnovne naloge
pouka geografije v splošnoizobraževalni šoli strnjene v dveh skupinah – v prostorsko informativnih nalogah
in v poglobljeni vzgoji celostnega ali geografskega načina mišljenja. (Brinovec, 1990, 3) Po Kolenc Kolnikovi (2004 a, 1) je namen geografskega pouka v tem, da »učence usmerja v razumevanje sveta, v
dojemanje dinamičnega součinkovanja elementov, ki ga sestavljajo ter v prepoznavanje njegovega
neprestanega razvoja in preoblikovanja«.
S. Popit, T. Resnik Planinc in M. Umek (2002, 37) ugotavljajo, da še vedno preveč poudarjamo pomen
znanja in premalo izpostavljamo pomen spretnosti in sposobnosti. Do tega zaključka so prišle tudi na
osnovi anketiranja udeležencev učne delavnice za učitelje na 12. Ilešičevih dnevih. Na vprašanje, zakaj je
znanje geografije potrebno človeku, je petnajst učiteljev (daleč največ) odgovorilo, da je to del splošne
izobrazbe, sedem da je uporabno na potovanjih, sedem da omogoča razumevanje procesov v pokrajini,
štirje da omogoča poznavanje geografskega prostora, trije da omogoča lažje komuniciranje itd.
V glavah učiteljev praktikov je torej zasidrano mišljenje, da je geografija predvsem nekaj
splošnoizobraževalnega, kar zagotovo odraža poglede pedagogike kulture. Geografija ne vzgaja
(prvenstveno) za študij geografije oz. »mini« geografe, ampak »na splošno«, predvsem za »vse ostalo«, za
življenje. To pa se ne izključuje z razvijanjem spretnosti in sposobnosti, vendar te lahko razvijamo ob
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takšnih ali drugačnih vsebinah in pristopih (tematskem ali regionalnem). Spretnosti in sposobnosti moramo
razvijati (še bolj kot prej, čeprav je napredek ravno tu v zadnjem desetletju velik), vendar nikjer ne piše, da
mora to iti na račun splošnoizobraževalne funkcije geografije. Konec koncev se lahko vprašamo, katere so
tiste res specifične geografske spretnosti, ki lahko razvijajo procesno znanje tudi za druge predmete? Roko
na srce jih je bolj malo, saj veliko večino (od čitanja klimogramov do anketiranja) poznajo tudi drugi
predmeti ali pa so za njih celo bolj značilne. Bodočega obstoja geografije tako žal ne moremo zagovarjati
(le) s sklicevanjem na te »geografske veščine«. To je treba odkrito priznati, čeprav danes »uradna«
doktrina poudarja (prim. Lipovšek, 2005, 24), da so sodobni cilji pouka »proceduralna znanja in spretnosti,
ki se vse manj vežejo na predmetne vsebine oziroma se lahko vežejo na vsebine kateregakoli predmeta«.
Vsekakor pa so zelo dobrodošli vsi poskusi odkrivanja drugačnih argumentov, s katerimi lahko
prepričujemo druge o pomenu znanja geografije tako za učenca kot za odraslega. Pomemben prispevek v
tej smeri je dala M. Umek (2005). V njem razmišlja predvsem o pomenu pouka geografije z vidika
posameznika. Poudarek v njenem članku je na prikazu različnih primerov uporabe geografskega znanja v
vsakodnevnem življenju, in sicer tako pri otrocih kot pri odraslih. Pri tem omenja tudi dogajanje v ZDA, kjer
je geografija v drugi polovici prejšnjega stoletja skoraj izginila iz šol. Ker se je kot posledica tega pokazala
množična geografska nepismenost, se je koncem osemdesetih in v začetku devetdesetih let začel proces
»vračanja« geografije v šole. (ibidem, 115) Umekova ugotavlja, da ima znanje geografije tudi širši družbeni
pomen, ali z drugimi besedami poleg individualnega, lokalnega in nacionalnega tudi evropski in globalni
pomen. V zvezi s to disertacijo je pomembna njena ugotovitev, da je tako za posameznika kot za Slovenijo
pomembno »dobro poznavanje vseh članic Evropske unije, s katerimi bomo intenzivno oblikovali skupni
gospodarski, politični, kulturni, socialni prostor«. (ibidem, 125)
Ravno široko splošno izobraževanje in predvsem medkulturno vzgojo lahko vidimo kot eno glavnih
prednosti geografije v šoli in njenega edinstvenega pomena. Če gledamo televizijski dnevnik, lahko
ugotovimo, da ni verjetno noben drug šolski predmet vsak dan tako povezan z dogajanjem doma, v Evropi
in svetu, kot geografija. Prav zato je samostojnost »predmeta« geografija Evrope tako zelo nujna ne le v
osnovni šoli , ampak tudi v gimnaziji. Vprašajmo pa se, ali nas zgledovanje po tujih vzorih, po pedagogiki
kapitala, kot jo opredeljuje Jurman, dolgoročno ne vodi v ukinjanje splošnoizobraževalnega pomena
geografije, v ukinjanje regionalne geografije, v ukinjanje posebne geografije Evrope in končno v životarjenje
ali delno ukinjanje šolske geografije kot take. V zahodni Evropi so vsaj na srednješolski stopnji (2. stopnji
sekundarnega izobraževanja) povečini že temeljito zreducirali pouk geografije. Ali si takšne
»modernizacije« oz. takšnega »pozahodnenja« želimo tudi mi?
V redko kateri evropski državi, če lahko zaradi neprimerljivosti šolskih sistemov sploh delamo takšno
primerjavo, imajo toliko ali več ur geografije kot pri nas. (Zaradi različnih izbirnih usmeritev število ur
geografije namreč v različnih državah ni nekaj »fiksnega« za vse učence.) V glavah nekaterih snovalcev
šolstva v Sloveniji pa tli predvsem ideja, da moramo tudi v Sloveniji na vsak način iti na t. i. »evropske«
zglede. Po tej logiki tudi v našem šolstvu ne bi smeli imeti nečesa »več« kot drugod v Evropi. Če takšna
razmišljanja dobesedno prevedemo v našo stvarnost, potem je treba za to, da naše šolstvo postane še bolj
»evropsko«, temeljito zreducirati število ur geografije. Tega bi se morali zavedati tudi geografi, ki tako radi
poudarjajo evropske zglede, pri tem pa pozabljajo, da je Evropa do geografije kot šolskega predmeta
precej bolj mačehovska kot je bila do sedaj »mati« Slovenija. Če bomo glede števila ur geografije v šoli
postali bolj »evropski«, pa to pomeni tudi odpuščanje danes zaposlenih učiteljev geografije, izobraževanje
bodočih učiteljev pa lahko mirno skrčimo na minimum. Čemu potem sedanje izobraževanje učiteljev kar na
dveh univerzah in ogromno število diplomantov, ki že sedaj ne dobijo službe. S povsem nekritičnim
sprejemanjem pedagogike kapitala, kot se to danes pri nas v veliki meri že dogaja, nekatere tendence pa
kažejo, da utegne biti tega še več, se geografiji v šoli ne piše nič dobrega.
V šolah se bo poučevalo takšne geografske vsebine kot v Evropi, čeprav se okoli tega celo znotraj
posameznih zahodnoevropskih držav niso poenotili, kaj šele med državami. V šolah bomo uporabljali zgolj
napredne »evropske« metode in se trkali po prsih, da pa smo sedaj res primerljivi z Evropo. »Stranski«
58

produkt tega »napredka« in »evropeizacije« pa bo veliko slabše znanje geografije kot sedaj in seveda še
bistveno slabše zaposlitvene možnosti za geografe. Geografija, ki sedaj velja za enega najbolj priljubljenih
predmetov, pa se ob le izbranih tematikah, ki sedaj prevladujejo ponekod na zahodu, utegne spremeniti v
vse kaj drugega.
Imperativ, tipičen za pedagogiko kapitala, da naj bi v šoli razvijali predvsem ali celo zgolj uporabno,
funkcionalno znanje, namreč lahko razvijemo do skrajnosti. Iz učnih načrtov odstranimo »vse
splošnoizobraževalno«, kar ni neposredno »uporabno«. S strogo prakticističnega vidika lektor slovenščine
dejansko lahko »preživi« brez kakršnegakoli védenja o Cankarju, simultani prevajalec v angleščino pa brez
kakršnegakoli védenja o Shakespeareu. Če sta oba strogo usmerjena le v opravljanje svojega posla, tudi
ne potrebujeta prav nobenega znanja o državah Evrope (regionalna geografija) oziroma skoraj nobenega
znanja o prostoru in svetu nasploh (geografija kot takšna).
S tega vidika kaj hitro pridemo do sklepa, da lahko geografijo (pa tudi druge bolj splošnoizobraževalne
predmete) v naši šoli brez večje škode odpravimo, kar so v ameriških srednjih šolah v 80. letih tako rekoč
že udejanili. S sklicevanjem zgolj na »hitro«, »vsakodnevno«, »neposredno« ipd. uporabnost znanja si
geografija po mnenju pisca teh vrstic tako ne ustvarja ravno najboljših temeljev za prihodnji obstanek v šoli.
Seveda pa se s tem opozorilom nikakor ne želimo vrniti na preživelo pojmovanje pouka geografije, ki je
razvijalo zgolj deklarativno znanje, učenje na pamet, nesmiselno »piflanje« množice neuporabnih in hitro
spremenljivih faktografskih podatkov ipd. Tudi takšni pogledi so namreč žal še vedno preveč živi v šolski
praksi, kjer se stvari zaradi inertnosti dela učiteljev marsikje le s težavo premikajo naprej.
2.14.3 V čem je sploh osnovni smisel pouka geografije
V okviru iskanja osnovnega, globljega smisla in sploh svojega raison d'être geografije v šoli nam lahko da
misliti prispevek svetovno znanega anglosaškega didaktika ter raziskovalca učbenikov J. Lidstona z
naslovom The essence of Geographical Education: An essential issue to adress (1997). Avtor namreč zelo
iskreno in kritično ugotavlja, da se lahko v šoli tako rekoč vse, kar »ponuja« šolska geografija, ponudi tudi v
okviru ti. družbenih znanj in okoljske vzgoje (ibidem, 171) Geografi pa pri tem očitno sploh nismo več
gotovi, kaj sploh predstavlja »osrčje« našega predmeta. (ibidem, 182) Lidstone ima očitno v mislih razvoj
šolske geografije v anglosaških državah in pri tem ugotavlja naslednje. Razvoj geografskih kurikulov je
pripeljal do tega, da je danes zelo malo skupnih točk med »akademsko« in šolsko geografijo in da je med
cilji geografije zelo malo takšnih, ki bi jih lahko razglasili, da so specifični prav za naš predmet.
Po drugi strani pa skušamo geografi takoj razglasiti »za svojega« katerikoli problem, ki se pojavi v družbi in
bi se ga dalo vključiti v šolske kurikule. Pri tem se ne zavedamo, da s tem geografija postaja ujetnica
oznake »družbenega znanja« in hkrati izgublja svojo identiteto. Lidstone navaja primer nizozemske šolske
geografije, ki naj bi učence (starostna stopnja od 12 do 15 let) »opremila« s sposobnostmi, ki jim bodo
omogočale udeležbo v različnih družbenih in življenjskih situacijah. Navaja tudi druge primere podobnih
»družbeno orientiranih« kurikularnih ciljev geografije iz anglosaškega sveta. Pri tem ugotavlja, da
doseganje takšnih družbenih ciljev že po definiciji zahteva multidisciplinaren pristop. S tem pa se takoj
pojavi nevarnost, da to vodi k zatonu samostojnosti geografije. (ibidem, 183 – 184)
V zvezi z zapisanim lahko ugotovimo kar nekaj vzporednic tudi v slovenski šolski geografiji. Tudi mi bi bili
radi povsod zraven (mišljeni so predvsem razni družboslovni problemi, ki jih obravnavajo družboslovni
predmeti, kot npr. razvijanje sposobnosti življenja v ožji in širši skupnosti, družbeno načrtovanje ipd.),
čeprav nas včasih razen nas samih tam ne vidi nihče drug. Po drugi strani pa se geografi včasih že skoraj
»sramujemo« tistega, česar nam nihče ne odreka in kar nas v resnici edino dela prepoznavne. To pa je
poleg splošnoizobraževalne širine, kompleksnosti in »prostorskosti« geografije zagotovo tudi njena
regionalnost oz. kar konkretno regionalna geografija.
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Lidstone kot anglosaški geograf rešitve seveda ne vidi eksplicitno v (anglosaškem svetu že v veliki meri
opuščeni ali kot sami smatrajo »preseženi«) regionalni geografiji, čeprav omenja, da ne bi bilo nič narobe,
če bi se odločili za nadaljevanje šolske geografije, ki temelji na prejšnjih paradigmah. (ibidem, 183) To pa je
najverjetneje lahko le regionalistična paradigma, o čemer bo več govora pri razvoju znanstvene regionalne
geografije. Lidstone svoj prispevek zaključuje z mislijo, da mora geografija ponovno najti neko osnovno
esenco, okoli katere se lahko kot veda strne. Zato je bil vesel, ko je odkril misel Johnstona (1996, 72), da je
razumevanje krajev (understanding places) bistvenega pomena za razumevanje sveta. Fokus šolske
geografije naj bi se torej po njegovem vrtel okoli razumevanja krajev.
V slovenskih razmerah se seveda lahko vprašamo, ali je takšno razumevanje fokusa šolske geografije res
tisto najpomembnejše, kar naj bi geografiji v slovenskih razmerah še naprej zagotavljalo njeno mesto v šoli.
Do tega smo lahko nekoliko skeptični. Tolmačenja, ki jih geografi pri utemeljevanju »nujnosti« obstoja
geografije v šoli navajamo predstavnikom drugih strok, se njim ne zdijo ravno prepričljiva ali pa so za njih
vsaj zelo abstraktna. Geografi kot svoje bistvo na primer poudarjamo razvoj geografskega načina mišljenja.
Kemik, biolog ali zgodovinar se nam ob tem posmehne, da tudi oni razvijajo kemijski, biološki ali
zgodovinski način mišljenja, vendar svojega predmeta v šoli ravno ne utemeljujejo s tem argumentom.
Tudi nekatere druge naloge naše šolske geografije, ki jih radi navajamo (npr. razvijanje sposobnosti
sodelovanja pri življenju v lokalni skupnosti ali pri prostorskem načrtovanju, kar naj bi učencu omogočalo
tudi lažje iskanje zaposlitve ipd.), se zdijo negeografom zelo abstraktne, če že ne privlečene za lase.
Vsakdo pa (v Sloveniji še vedno) razume in priznava pomen geografije, če mu povemo, da je to tisti
predmet, ki mu »govori« o bližnjem in daljnem svetu okoli njega oz. kar konkretno o Sloveniji, Evropi in
svetu. To je predmet, ki mu bo omogočil, da bo veliko bolje razumel dogajanje doma in v svetu, takoj ko bo
prižgal televizor ali vzel v roke časopis. To je predmet, ki mu omogoča, da bo takoj vedel nekaj o novem
znancu ali poslovnem partnerju od nekje drugod, čim bo le-ta povedal, od kod prihaja. To je predmet, ki
vsakomur, ki se gre posle, daje osnovno neobhodno znanje o drugem delu države ali o drugi državi, v
kateri živi poslovni partner. Relativno zelo malo ljudi se pri nas sooča s potrebo, da aktivno sodeluje pri
urejanju soseske oz. prostora, zelo veliko pa je takšnih, ki se z geografijo srečujejo pri bolj konkretnih in
vsakodnevnih problemih. Eden od njih je npr. vprašanje, kam na dopust in kaj tam početi.
Regionalno obarvana geografija je torej najverjetneje tisto, v čemer ljudje pri nas še vedno najbolj vidijo
smisel in tudi nujnost geografije v šoli. Državljani Slovenije, pa tudi nekaterih drugih držav, ki so obdržale
regionalno zasnovo geografije v šoli, se od Američanov in nekaterih zahodnih Evropejcev razlikujejo po
tem, da takoj nekaj vedo o deželi nekoga drugega in o celotnem svetu, le-ti pa le v primeru, če so se morali
s tem posebej ukvarjati. Povprečen Američan, pa tudi zahodni Evropejec, problema vojne na območju
nekdanje Jugoslavije pač ni mogel razumeti. Geografija v njihovih šolah se z neko Jugoslavijo (vse do
izbruha vojne, pa še potem kar nekaj let) pač ni ukvarjala. Usmerjena je bila v tisto, kar so smatrali za bolj
eksemplarno, transferno, uporabno ali pa (še posebej pri Angležih) primerljivo z neposrednim opazovanjem
na terenu (npr. obravnava razvoja neke vasice ob plantaži kavčuka v Indoneziji, čeprav o Indoneziji kot taki
učenci ne prej ne pozneje ne izvedo nič drugega).
Z zavzemanjem za tisto, kar Jurman opredeljuje kot pedagogika kulture, se pravi za splošnoizobraževalno
komponento geografije, za celostnost znanja, tudi takšnega, ki ni takoj uporabno za pridobitev nekega
»dobička«, pa nikakor nočemo zanemarjati pomena razvijanja sposobnosti oz. proceduralnega znanja. Le
poudariti hočemo, da lahko slednjega razvijamo ob različnih vsebinah, tudi tistih, ki služijo predvsem
splošnoizobraževanim smotrom.
2.15 Oblikovanje prostorskih predstav
Dejavnike, ki pri otrocih vplivajo na razvoj prostorskih predstav, delimo na dve skupini. Prvo predstavljajo
dejavniki neposrednega vpliva. To so tisti, na katere lahko vplivamo v okviru pouka geografije: osebnostne
lastnosti in značilnosti posameznika ter šola oz. pouk geografije.
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Od sedmega do devetega leta starosti pri otroku še prevladujejo nazorne, konkretne, individualne in žive
predstave, ki pa so še precej nejasne in nepopolne. Otrok še nima dovolj izkušenj. Različne psihološkogeografske raziskave pa so pokazale, da imajo otroci svojo razlago sveta, pa tudi prostorskih odnosov, že
mnogo prej, preden se srečajo z njihovo razlago v šoli. Natančnost in splošnost pa prostorske predstave
pridobivajo šele med šolanjem. Njihova prvotna razlaga se mora v otrokovi zavesti dopolniti, preoblikovati
in na novo organizirati. Otrokovo prostorsko razumevanje je tako do neke stopnje relativno. (Kolenc –
Kolnik, 2004 a, 10)
Razvijanje sposobnosti logičnega mišljenja in moralnih ter socialnih občutenj se pri večini učencv začne
razvijati šele v višjih razredih osnovne šole. Adolescent ne operira več le s konkretnostmi oz. logiko
dejstev, ampak korak za korakom gradi že formalno logiko. Izdeluje lastne sisteme in teorije. Enako velja
tudi za množenje njegovih prostorskih izkušenj, saj je videl in osebno doživel že veliko več sveta. (ibidem,
11)
Pouk geografije vpliva na oblikovanje učenčevih prostorskih predstav tako z vidika izbora didaktičnih načel,
učnih ciljev in vsebin ter učnih metod kot tudi izbora učnih sredstev in med njimi učbenikov.
Drugo skupino predstavljajo dejavniki posrednega vpliva, se pravi izven neposrednega geografskega
učnega vpliva. To so starši, družina, sorodniki, prijatelji, vrstniki, družbena skupnost (narod, država) ter še
posebj množična komunikacijska sredstva oz. mediji. (ibidem, 10) Prav termin mediji pa si zasluži posebno
razjasnitev.
2.16 Izobraževalna tehnologija in mediji
Izraz izobraževalna tehnologija je nastal sredi 19. stoletja v ZDA. Tam so namreč spoznali, da je vsebino in
način izobraževanja mogoče primerno materialno oblikovati na tak način, da material namesto učitelja
opravlja izobraževalno funkcijo. V ta namen je potrebno v tehniko vgraditi vsebino in funkcijo
izobraževanja. Pri izobraževalni tehnologiji ne gre samo za tehniko, ampak za združitev tehnike in celotne
didaktične nadgradnje poučevanja in učenja. Izobraževalni elementi, ki jih je po analogiji vgrajevanja
delovnih operacij v delovne stroje treba vgraditi v tehniko, so zelo pestri, raznovrstni in polni odtenkov.
Poljak jih imenuje didaktično-metodični instrumentarij. V izobraževalno tehnologijo prišteva učbenike,
priročnike, televizijske in radijske oddaje itd., pri čemer učbenike uvršča v ti. malo ali nižjo izobraževalno
tehnologijo, saj je njihova materialna podlaga besedilo, ne pa tehnika. (Poljak, 1983, 5 – 9)
Pojem medij ima v literaturi zelo različne pomene in ni jasno definiran. Ta termin v smislu učnega sredstva
se je v Evropi pojavil šele v 70. letih 20. stoletja. Enoten pojem (učnega) medija ne obstaja. V praksi
zasledimo razločevanje množičnih medijev (radio, televizija, časoipis) od posebnih učnih ali izobraževalnih
medijev (učbenik, prosojnica, diapozitiv ipd.), pri čemer danes številni zagovarjajo tezo, da pri pouku učnim
medijem ne kaže dajati prednosti pred množičnimi. Z didaktičnega vidika pojem medij opredelimo kot
nosilca oz. posredovalca informacij v didaktičnih funkcijskih sklopih. Medij je zato lahko personalen (učitelj)
ali nepersonalen (predmet oz. tehnični proizvod). (Blažič et al. 2003, 276 – 278)
Na področju didaktike so medije dolgo obravnavali pod naslovi kot so učni pripomočki, učila, učna sredstva
ipd. (ibidem, 281) Še danes ne obstaja neka univerzalna in pravilna taksonomija medijev. Z vidika
interakcijske paradigme lahko na primer medije klasificiramo na tiskane medije (ilustracija, slikanica, revija,
učbenik), medije , ki omogočajo gibljivo sliko (npr. film), avditivne medije (npr. kaseta), gledališče in igrače.
(ibidem, 295)
Učitelji so pri pouku vedno uporabljali učila (po Blažiču učna sredstva) in učne pripomočke, to je določene
učne medije. Tradicionalno pojmovanje jih je dojemalo kot ponazorila in pomagala v procesu čutnega
dojemanja in spoznavanja, pri sodobnem pojmovanju pa učna sredstva predstavljajo materialno podlago za
miselne aktvnosti učencev. (ibidem, 2003, 266)
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V starejših tujih didaktičnih priročnikih za geografijo o medijih še ni bilo govora, pač pa so govorili o
delovnih in predstavitvenih sredstvih (Ebinger, 1971, 173), delovnih sredstvih (Bauer, 1976, 167), učnih
sredstvih (Barth in Schlimme, 1976, 232 ter Subić, 1984, 97), didaktičnih materialih (Mrđenović, 1977, 35),
učnih in pomožnih tehničnih sredstvih (Đere, 1982, 60) ipd. Novejši tuji geografski didaktični priročniki
govorijo o učnih sredstvih in pomagalih (Matas, 1996, 85), učnih medijih (Haubrich et al. 1997, 253, prav
tako Kestler, 2002, 241 in Rinschede, 2003, 287).
Najobsežneje je tematika pojasnjena v knjigi Medien (Birkenhauer (ur.), 1997), v celoti namenjeni medijem
pri pouku geografije. Knjiga obsega 250 strani, ki jih posveča različnim medijem – fotografijam, kartam,
profilom, muzeju idr. – učni knjigi oz. učbeniku pa nameni le slabih 6 strani. Tudi sicer novejši nemški
didaktični priročniki učnim medijem posvečajo precejšnjo pozornost (npr. 70 strani v knjigi z okoli 400
strani), pri čemer pa je pozornost, namenjena učbeniku, zelo majhna (manj kot desetina vseh strani,
namenjenih medijem) ali pa ga sploh posebej ne obravnavajo. V tem se kaže velik teoretični premik v
pojmovanju učbenika kot »le enega od medijev pri pouku«, čeprav je praksa seveda drugačna.
Tudi slovenski geografski avtorji uporabljajo različne izraze, pri čemer terminologija ni poenotena. Zgonik
(1960, 127 in 1995, 144) na primer govori o učnih sredstvih in pripomočkih, V. Bevc Malajner (1984) o učni
tehnologiji, Brinovec (kot naš prvi strokovnjak na tem področju) pa o izobraževalni tehnologiji (1985),
čeprav v zadnjem priročniku (2004) uporabi tudi termin mediji. Izobraževalno tehnologijo v njem deli na
učna sredstva (npr. diaprojektor) in učila. Slednja po namenu deli še naprej na poučevalna učila (npr.
stenske karte, film), učna učila (npr. učbenik, atlas) in delovna sredstva (npr. neme karte). Učbenik
obravnava v okviru didaktičnega kompleta, pri čemer pa se z njegovo teorijo ne ukvarja.
2.17 Učbenik
2.17.1 Dela s področja teorije učbenika
Slovenska splošna didaktika se z učbenikom ni pogosto ukvarjala. Strmčnik in sodelavci ga v zadnjih dveh
didaktikah iz 2001 in 2003 komaj omenjajo. Enega najpomembnejših teoretskih prispevkov je dal Strmčnik
že leta 1975 s člankom Pedagoška funkcija in zgradba učne knjige, ki ga pri nas v marsičem še do danes
ni nihče presegel. Istega leta sta izšla tudi prispevka A. Žerjav o pomenu didaktičnega oblikovanja
učbenikov in A. Kranjc o učbeniku in izobraževanju na daljavo. Med kasnejšimi prispevki s tega področja je
treba omeniti zbornik Učbeniki danes in jutri (1992). V njem so svoje prispevke objavili A. Kornhauser (o
naravoslovnih učbenikih), B. Marentič Požarnik (o namenjenosti učbenikov učencem), V. Milekšič (o
učbeniškem gradivu v funkciji didaktičnega koncepta), J. Malić (o vlogi učbenika pri pouku), J. Ferbar (o
učbenikih za naravoslovje), B. Nešović (o učbenikih za zgodovino) in drugi. Edina dosedanja knjiga, ki je v
celoti posvečena pripravi učbenika, je že omenjeno delo B. Jurmana (1999). Med najnovejšimi deli s
področja teorije učbenika moramo izpostaviti knjigo Kovača in sodelavcev (ur. J. Krek) z naslovom Učbeniki
in družba znanja (2005) ter raziskavo J. Justina in sodelavcev z naslovom Učbenik kot dejavnik uspešnosti
kurikularne prenove (2003). Slednja je hkrati tudi najpomembnejše novejše delo s področja učbeniške
teorije v slovenščini.
Na Oddelku za pedagogiko sta nastali dve pomembnejši diplomski nalogi avtoric J. Kokot – Kek (1983) in
S. Šmerc (1996). Prva se ukvarja z analizo procesa nastajanja učbenika, druga pa s spremljavo in oceno
kvalitete učbenika za biologijo v 7. razredu. Omeniti je treba tudi neobjavljeno gradivo za seminar Kako
napisati učbenik v Celju leta 2000. S. Pevec Grm (1999) se v prispevku z nekaterimi konkretnimi napotki za
sestavo učbenika naslanja predvsem na starejšo slovensko in hrvaško literaturo. Obširnejši pa je prispevek
J. Skele (1999), ki je neke vrste kompendij o snovanju učnih gradiv (predvsem za učenje tujih jezikov).
Slovenski uporabniki so se zaradi pomanjkanja lastne literature v preteklosti s pridom naslanjali predvsem
na hrvaška didaktika V. Poljaka s knjigo Didaktično oblikovanje učbenikov, ki je leta 1983 izšla tudi v
slovenskem prevodu, in J. Malića s knjigo Koncepcija suvremenog udžbenika (1986). Med pomembnejšimi
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»jugoslovanskimi« deli je treba omeniti tudi obširen zbornik Udžbenik kao predmet naučnih istraživanja
(1982), pri katerem je sodelovalo okoli 40 avtorjev. Uredil ga je znani teoretik in raziskovalec učbenikov J.
Ničković. Omenjena dela so sicer v marsičem že precej zastarela, vendar kažejo na to, da so v teoretskem
pogledu nekaj desetletij nazaj učbeniku posvečali precej večjo pozornost kot danes. Med tujimi avtorji, ki so
se lotili teorije učbenika, velja omeniti tudi češka avtorja J. Průcho z njegovom delom Teorie, tvorba a
hodnocení učebnic (1989) ter M. Pluskala z delom Teorie tvorby učebnic a metody jejich hodnocení (1996).
Slednji obsežnejše poglavje namenja prav geografskim učbenikom.
V slovenski didaktiki geografije se z učbenikom srečamo večinoma v naših redkih didaktičnih priročnikih, pa
še tam se ga obravnava bolj »mimogrede«. Debato o potrebnosti geografskih učbenikov v šoli je v svojem
priročniku prvi začel že Fink (1922). Strokovnih člankov o učbeniku imamo malo. Enega prvih je napisal
Veselko (1956, 12), v katerem že omenja vlogo »drobnega besedila« kot nekakšne rubrike za
»neobvezne« zanimivosti, obenem pa podaja vzorčen primer besedila, kako naj bi učbenik izgledal.
Med najpomembnejše prispevke sodi članek Zgonika z naslovom Nekaj napotkov za sestavo sodobnega
geografskega učbenika (1960). Nekaj malega sta se z njegovo teorijo ukvarjali tudi M. Košak (1981 in
1982) in N. Cigler (1997), z njegovim nastankom pa J. Senegačnik (2001). Naše daleč najpomembnejše
delo s področja teorije učbenika je magistrska naloga S. Popit z naslovom Učbenik kot pogoj učinkovitega
pouka geografije (2000).
V tuji literaturi smo za potrebe te disertacije odkrili le eno knjigo, v celoti posvečeno teoriji geografskega
učbenika. To je vzhodnonemško delo W. Reißmanna z naslovom Das Lehrbuch im Erdkundeunterricht
(1957), ki pa ga je že povsem povozil čas. Žal po vsej verjetnosti ne obstaja nobena sodobnejša knjiga, v
celoti namenjena teoriji geografskega učbenika. Slednjemu pa se je v več prispevkih posvečal češki avtor
Arnošt Wahla. Novejši ko so v tujini didaktični priročniki, manj prostora praviloma namenjajo učbeniku. To
je zagotovo tudi odraz dejstva, da ne obstaja in verjetno nikoli ne bo obstajala neka splošno sprejeta
»teorija o učbeniku« (Volkmann, 1997, 190), kaj šele o geografskem učbeniku.
Pregled pomembnejših domačih in tujih del ter institucij s področja teorije in raziskovanja učbenikov podaja
S. Popit. (2000, 10 – 15)
2.17.2 Ali imajo učbeniki sploh še prihodnost?
Privrženci najbolj radikalnega konstruktivizma pri pouku ne vidijo le spremenjene vloge učitelja, ampak
gredo še precej dlje. Med njimi se pojavljajo tudi ideje o nepotrebnosti in popolni odpravi učbenikov. Kritiki
takih pogledov tovrstne ideje seveda smatrajo za utopične. V podkrepitev navedimo dejstvo, da ideje o
»koncu« učbeniške ere niso nič novega. Strmčnik (1975, 262) že pred več kot 30 leti navaja, da so mnogi
mnenja, »da je učbenik anahronizem včerajšnje šole, ki se ga mora moderna šola varovati«. Praksa pa
potrjuje, da so pri nas učbeniki kljub obilici drugih virov ravno v zadnjih par letih doživeli razcvet, kot še
nikoli. Res pa je, da razlogi zato niso (le) pedagoške narave.
Poglejmo si še nekaj pogledov na to problematiko v tujini. Kar se tiče geografskih učbenikov v V. Britaniji,
Martin in Bailey v velikem priročniku (zborniku) z naslovom Geography Teachers' Handbook (1996, 236) v
poglavju o vrednotenju in uporabi virov ugotavljata, da učbeniki ostajajo poglavitni vir v večini šol. Podobno
se Chapman in Wurr (2000, 123) sprašujeta, ali ni učbenik glede na svoj pomen celo podcenjen vir.
Avtorja opozarjata, da je učbenik eno glavnih sredstev za interpretacijo kurikula tako za učitelje kot za
učence, zato ga mnogi učitelji smatrajo za poglavitni vir v razredu. Tudi Graves in Murphy (2000, 231)
ugotavljata, da kljub naraščajočemu pomenu multimedije in interneta učbenik ostaja prvenstveni učni vir v
geografski učilnici.
Kljub temu pa strokovna periodika in knjižna dela o poučevanju geografije učbeniku namenjajo bistveno
manj prostora kot drugim medijem, na primer računalniku. J. Lidstone (1992, v: Graves in Murphy, 2000,
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231), eden glavnih raziskovalcev uporabe učbenikov v razredu, pa ugotavlja, da so še tisto malo
pozornosti, ki so jo namenjali učbeniku, pogosto izrabili za njegovo kritiko, ne pa za navodila za čim bolj
smotrno rabo. Učbeniku so očitali, da prinaša »končne« rezultate geografskih raziskav, ki naj bi se jih
učenci »učili«, namesto da bi sami prihajali do znanja. Lidstone se takšnim argumentacijam upira z
navajanjem številnih podatkovnih baz (teksta, slik, kart, fotografij), ki so jih prinašali učbeniki in ki bi se jih
lahko izrabilo za modernejše metode pouka.
Američanka Linda B. Biemer (1992, 18), univerzitetna profesorica in avtorica geografskih učbenikov, nekoč
pa učiteljica, se odkrito loteva problematike učbenikov z vidika, ki ga pri nas v teoretičnih diskusijah žal
nikoli ne zasledimo. Po njenem mnenju učbenik v šoli počasi postane kurikulum oz. skoraj povsem
zamenja kurikulum. Razlogi za to so v preobremenjenosti učiteljev z frustrirajočimi opravili, kot so npr.
nadziranje sanitarij, stiki s starši, izpolnjevanje formularjev ipd., zaradi katerih mnogi zapuščajo ta poklic. Za
priprave na tisto delo, ki naj bi ga prvenstveno opravljali, to je poučevanje, jim zmanjkuje energije in časa.
Zato številni učitelji učbenika ne jemljejo le kot enega od »orodij« za delo v razredu, ampak kar kot glavno
»orodje«. Sestavljen je namreč v skladu z učnim načrtom, vsebuje številne slike in drugo gradivo, ki ga ni
potrebno iskati, ima vprašanja in naloge, ki jih ni treba sestavljati itd. Tako učiteljem močno olajša njihovo
delo. Nemški raziskovalec Thöneböhn (1992, v: Birkenhauer, 1997, 224) pa ugotavlja, da o uporabi ali
neuporabi učbenika ne odloča njegova večja ali manjša kakovost, ampak predvsem to, da razbremenjuje
učitelja.
Nemški didaktik Rinschede (2003, 354) ugotavlja, da je učbenik do danes ostal vodilni medij pri pouku
geografije, po katerem se učitelji ravnajo tako vsebinsko kot metodično; pogosto pa ga dopolnjujejo tudi z
drugimi viri (atlasom, delovnimi listi, folijami, diapozitivi itd.). S čedalje pogostejšo uporabo interneta pa se
bosta po njegovem pouk in z njim tudi geografski učbenik nenehno spreminjala, tako po vsebini, kot tudi po
strukturi.
Nemški raziskovalec Schmithüsen, avtor ene najobsežnejših dosedanjih raziskav s področja geografskih
učbenikov, označuje (geografski) učbenik kot stabilno »napravo« oz. »institucijo«, katere pomen v šoli se
zaradi novih medijev ni zmanjšal. To je bila ena osrednjih tez avtorjeve raziskave, ki je preučeval
spreminjanje geografskih učbenikov od prelomnega kielskega kongresa 1969 do danes. Ena od tez
raziskave je tudi ta, da (geografski) učbenik v tem obdobju v Nemčiji ni le »odražal« hitrega razvoja stroke
oz. bil »indikator« teh sprememb, ampak je sam ta razvoj prehiteval oz. usmerjal. (Schmithüsen, 2003, 12
– 13)
2.17.3 Opredelitev in funkcije učbenika
Definicij učbenika je verjetno toliko, kot je njegovih uporabnikov. (Skela, 1999, 18) Ena njegovih
najosnovnejših definicij se glasi, da je učbenik knjiga, ki »didaktično transponira znanost« (ali določeno
stroko) skladno s posebnimi nalogami izobraževanja in šole. Vsi učbeniki so knjige, vse knjige pa niso
učbeniki. Učbenik lahko imenujemo samo tisto knjigo, v kateri znanstvene in strokovne vsebine predelamo,
in sicer po določenih programskih, pedagoških, psiholoških in didaktično-metodičnih načelih. (Malić, 1992,
34)
Učbenik je v Sloveniji uradno definiran kot »osnovno učno gradivo za doseganje vzgojno-izobraževalnih
ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu oziroma katalogu znanj. /.../ Učbenik ne sme
vsebovati elementov delovnega zvezka.« (UL Republike Slovenije št. 2/13. 1. 2000/ str. 121)
V didaktičnem priročniku Haubricha in sodelavcev (1997, 292) je učbenik definiran kot sestavljen medij, v
katerem je združena vrsta različnih elementov: besedilo, slika, številka, karta. Rinschede (2003, 350 – 351)
v svojem najnovejšem didaktičnem priročniku geografije učbenik definira kot po določitvah učnega načrta
zasnovano in posebej za pouk izdelano publikacijo, v kateri so zbrana besedila, slike, risbe, diagrami,
preglednice, profili, sheme in karte.
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Opredelitev pojma učbenik pa ni tako enoznačna, kot to zgleda na prvi pogled. V splošni didaktiki se ga
namreč obravnava bodisi v zvezi z učnimi sredstvi, bodisi v zvezi z učnimi metodami, v novejšem času pa
se ga omenja med mediji. Po Bakovljevu (v: Kovač et al. 2005, 19) pojem učno sredstvo obsega »vse
objekte, ki so bodisi posebej izdelani za uporabo pri pouku, bodisi jih učitelj za ta namen izbere. Gre torej
za precej širok pojem, ki obsega tako učila kot učne pripomočke«. Po eni od definicij so učila nosilci učno
relevantnih informacij in tako neposredno v funkciji učenja, učni pripomočki pa so naprave in predmeti, ki
sicer pripomorejo k pridobivanju znanja (npr. tehnični pripomočki: grafoskop, LCD projektor ipd.), vendar
sami niso nosilci učno relevantnih informacij.
V zvezi s tem nekateri učbenike uvrščajo med učila, drugi pa med učne pripomočke. Definicija in umestitev
učbenika v strukturo didaktične teorije sta namreč povezana z njegovimi funkcijami v procesih učenja in
poučevanja, ki pa niso enoznačne. Za učitelja je učbenik eno od učnih sredstev, pri čemer to zanj ni edini
vir snovnih in didaktičnih priprav, ampak le orientacija za obseg in globino pouka. Za učenca pa je učbenik
predvsem učni vir, to je vir vednosti in znanj. Učbenik ima pomembno vlogo kot vir za samostojno učenje,
za poglabljanje in utrjevanje znanja, pa tudi za povsem lastno izgrajevanje znanja, če učenec manjka v šoli.
Zato se je treba zadovoljiti z naslednjo okvirno opredelitvijo: »učbenik kot učno sredstvo oz. učni vir je
tekstovni učni medij, ki kot del izobraževalne tehnologije pripomore k učinkovitosti pouka in samostojnega
učenja. Kot tak je učbenik sestavni del samostojne dejavnosti učenca, učitelj pa ga lahko kot učno sredstvo
vključi v vse etape učnega procesa ter k tistim učnim metodam, ki implicirajo delo z besedilom. /.../ Učbenik
je tako le eden od mnogih učnih medijev in virov znanja ter kot tak partikularen, četudi zato nič manj
pomemben del izobraževalne tehnologije«. (ibidem, 20) Na tem mestu je treba nujno popraviti navedbo iz
te definicije, da je učbenik tekstovni učni medij. V resnici še zdaleč ni le tekstovni medij, saj mora biti
kartografsko-slikovno gradivo enakovredno samemu besedilu. (op. J. S.) V slovenski praksi pa lahko
vidimo, da se v bistvu ni dosti spremenila Strmčnikova ugotovitev iz leta 1975, da je bil učbenik v
preteklosti in je še danes »temeljna idejna, vsebinska in didaktična orientacija učiteljevega in učenčevega
dela. (Strmčnik, 1975, 263)
Podobno ugotavlja Justin s sodelavci (2003, 3 - 4), da so učbeniki le eno od sredstev, ob pomoči katerih
skušajo slovenski učitelji doseči vzgojno-izobraževalne cilje. Ker učitelji samostojno odločajo, kdaj in kako
bodo uporabili neko sredstvo, učbenik ni več knjiga, ki bi ji morali obvezno slediti. Po drugi strani pa je
treba predvideti tudi možnost, da se učitelji lahko skrijejo za načelom avtonomnosti in tako pustijo voditi
pedagoškim in vsebinskim rešitvam, ki jih ponujajo učbeniki s spremljevalnimi izdelki (delovnimi zvezki,
priročniki ipd.).
S tem pridemo tudi do vprašanja odnosa med informativno in formativno funkcijo učbenika. Med obojim ne
sme biti izključevalnega razmerja. Učbenik ima po eni strani funkcijo posredovanja (spo)znanj, po drugi pa
funkcijo razvijanja sposobnosti in spretnosti. Sestavljavec učbenika mora tako paziti, da bo obenem dobro
reprezentiral strukturo in vsebino predmetnega področja, po drugi strani pa ne sme »izgubljati« na
formativnosti. Če bo pri tem zanemaril prvo komponento, bo učbenik vsebinsko fragmentaren, nepovezan,
nesistematičen in potencialno neuporaben. Učbenik bo toliko bolje opravljal formativno funkcijo, kolikor bo
tudi informativen (vsebinsko kakovosten in bogat). Zato moramo biti pri pogostih kritikah faktografske
naravnanosti učbenikov previdni. Določen korpus pozitivistične vednosti oz. faktografije je namreč tako
rekoč nujno orodje, ki šele omogoči uvid v globlje strukture ter relacije med pojmi in pojavi. Zaradi prevelike
množice dreves (mišljeno je »faktografije«) sicer lahko ne vidimo gozda, vendar po drugi strani gozda tudi
ne bomo videli, če bo velika večina dreves preprosto manjkala. Če povsem nekritično odpravimo vso
faktografijo, bomo dosegli ravno nasprotno. Tudi abstraktne posplošitve, razmerja med pojmi ipd. bodo za
učence postale zgolj faktografija brez globljega razumevanja. (Kovač et al. 2005, 33 – 34)
Na zelo podoben način je videl didaktično funkcijo učbenika tudi Malić (1986). Razlikoval je dva njena
konstitutivna elementa, ki ju je poimenoval informacijska in transformacijska funkcija. Informacijska funkcija
učbenika po njegovem odgovarja na vprašanje »kaj« je vsebina učbenika, s čim je določena, koliko je
učbenik sodoben, aktualen itd. Transformacijska funkcija učbenika pa mora odgovoriti na vprašanje,
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»kako« se posreduje informacija, kako jo približati uporabniku, koliko je primerna psihofizičnim zmožnostim
učencev itd. (ibidem, 25 – 26)
Učbenik pa ima tudi funkcijo vira »uradnega znanja«. To je mišljeno kot »vednost, za katero v družbi
obstaja bolj ali manj konsenzualna predstava, da je v njej tisto, kar bodo morale prihodnje generacije vedeti
o družbeni skupnosti, v kateri živijo, in svetu okoli sebe...« (ibidem, 38) Zato vsebino učbenika s postopki
verifikacije nadzoruje država. Učbeniki odsevajo tradicijo, ki jo je neka družba vzpostavila skozi stoletja.
Zgodovinski in geografski učbeniki skušajo razlagati naše »korenine«, oz. kdo v resnici sploh smo. (Pingel,
1999, 7 – 8)
Na tem mestu pa moramo izpostaviti tudi vzgojno funkcijo učbenika. Znanja brez vrednot namreč ne
smemo posredovati mladini, saj to pri njej povzroča asocialnost ali celo njegovo uporabo zoper človeka.
(Jurman, 1999, 10) Razvijanje znanja brez vrednot je namreč lahko strahotno nevarno (npr. izrabljanje
znanja za izvajanje terorizma). V zvezi s tem pa nimamo nekih jasnih zgledov oz. teoretskih napotkov, kako
naj bo npr. pri geografiji vzgojna komponenta konkretizirana v učbeniku. Zagotovo je tu prvotnega pomena
izrazna moč avtorjevega besedila, ki pa verjetno bolj vzgaja s celotnim besedilom neke učne teme, kot pa s
posameznimi stavki z etično ali celo »moralistično« konotacijo. Še bolj kot sestavljavec učbenika pa je
verjetno lahko v tej funkciji uspešen učitelj, ki ima možnost poljubno razviti in usmerjati vrednotno diskusijo
ob tako rekoč vsaki temi.
Po Jurmanu učbenik tako »vključuje informativno funkcijo (znanje), skoznjo pa še konativno (vrednote),
kognitivno (sposobnosti) in emotivno (emocionalno obarvane vsebine)«. (ibidem, 57) Sodobni pedagogi
zato pripisujejo učbeniku dve temeljni funkciji, in sicer informativno in transformativno. Prva je izrazito
didaktične, druga pa vzgojne narave. Jurman za najpomembnejšo smatra idejno funkcijo učbenika, ki se
odraža v integraciji vsebinske in vzgojne komponente, omenja pa tudi funkcijo učbenika kot knjige znanja
(v zvezi z njeno uporabnostjo) in še tretjo funkcijo, ki se odraža v nastanku učbenika in vključuje
organizacijo njegovega izdajanja in distribuiranja. (ibidem, 59)
Hacker (cv: Rinschede, 2003, 352) navaja naslednje funkcije učbenika:
– funkcija strukturiranja (učbenik mora biti pregledno in jasno razdeljen na poglavja in podpoglavja),
– funkcija reprezentiranja (učbenik je didaktično predelana zbirka gradiv za uporabo pri pouku),
– funkcija usmerjanja (učbenik usmerja prek nalog in vprašanj, s čimer pa lahko tudi ovira učitelja),
– funkcija motiviranja učencev,
– funkcija utrjevanja in preverjanja znanja.
Te funkcije se bolj ali manj ujemajo s tistim, o čemer Strmčnik govori pri podrejenosti učbenika učnemu
procesu (v nadaljevanju).
2.17.4 Podrejenost učbenika zakonitostim in poteku učnega procesa
Didaktična zgradba učbenika bi morala biti po Strmčniku podrejena zakonitostim in poteku učnega procesa,
pri katerem ločimo več stopenj.
1. Pri uvodni stopnji učnega procesa ima učitelj praviloma precej pomembnejšo vlogo kot sestavljavec
učbenika, saj bolje pozna svoje učence. Sestavljavec učbenika mu lahko pri tem pomaga predvsem v tem,
da za uvodno motiviranje v učbeniku vključi posebne motivacijske vložke, ki imajo lahko izredno
aktivirajočo moč. (Strmčnik, 1975, 181 – 182)
Kako je s tem v geografskih učbenikih? Uvodna motivacija še zdaleč ni razvidna iz vseh. Tudi če v
učbeniku ni prisotna, pa je učitelju v veliko pomoč, če lahko vsaj v priročniku za učitelje najde navodila, kaj
lahko uporabi za motivacijo. Najboljša pa je seveda kombinacija obojega, se pravi element za motivacijo v
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samem učbeniku in še dodatne ideje za motivacijo v priročniku. Pri nas priročniki za učitelje pri geografiji
niso vedno na razpolago, zato si mora učitelj pogosto pomagati sam. Na sosednjem Hrvaškem, kjer ima
vsak učbenik zaradi državnega predpisa obvezno tudi priročnik, pa na primer hrvaška avtorja B. in Z. Curić
ne dajeta motivacije (pogosto v obliki rubrike z vprašanji za motivacijo z naslovom »Spomnite se«) le v
geografskem učbeniku, ampak ji pomembno mesto namenjata tudi v priročniku. (Curić, B. in Curić, Z.,
2002) Vprašanja motivacije v slovenskih geografskih učbenikih pa se je dotaknila E. Konečnik (2003) v
svoji magistrski nalogi.
2. Pri osrednji stopnji učnega procesa, to je pri obravnavanju nove učne vsebine in razvijanju spretnosti in
sposobnosti je odgovornost sestavljavca učbenika mnogo večja in neposrednejša. Učbenik sicer ne more
nadomestiti učiteljevega dela in drugih učnih sredstev, prav tako pa druga učna sredstva učbenika tu
praviloma ne morejo negirati. (ibidem, 182) Učitelju naj bi učbenik predstavljal neke vrste vzorec njegovega
dela, s tem pa ni mišljeno, da bi ta le enostavno ponavljal in neustvarjalno posnemal učbenik. Didaktiki radi
poudarjajo, da naj bi sestavljavec učbenika pri komponiranju učnih vsebin čim bolj upošteval induktivna
metodična izhodišča. Učbenik seveda ne bi smel biti naravnan le na poučevanje, ampak predvsem na
samostojno odkrivanje resnice. Za duševni razvoj učencev v učbeniku ni najvažnejše tisto, kar je v
učbeniku trdnega, ampak predvsem to, kar jih spodbuja k razmišljanju. Učbenik naj bi učenca tudi
postopoma uvajal v znanstveni sistem, metode in aparat nekega znanstvenega področja. (Strmčnik, 1975,
183)
Strmčnik je že leta 1975 izredno jasno definiral naloge sestavljavca učbenika pri tej stopnji učnega
procesa, ki bi jim tudi danes zelo težko oporekali. Poudaril je, da mora avtor učbenika temeljito poznati
vzgojno izobraževalne smotre svojega učnega predmeta. Ravno tako mora poznati predznanje in druge
učne sposobnosti učencev, za katere piše učbenik. Na osnovi teh izhodišč mora tako opredeliti kot
konkretizirati bistvene namene vsake učne teme. Pri tem mora izločiti vse tisto, kar bi učence utegnilo
ovirati na poti do temeljnih učnih smotrov, ki so predvideni vnaprej. Ključen pa se zdi Strmčnikov postulat,
da je treba »izdvojeno učno snov postopno in sistematično razporediti okrog temeljnih spoznanj, da bi se
ohranila logična nit in zagotovila zveza novega s prejšnjim znanjem, neznanega z znanim. Bistvena
spoznanja, ki jih morajo učenci za trajno usvojiti, morajo biti racionalno povzeta, skrbno formulirana in
vpadljivo grafično izražena«. (ibidem, 184 – 185)
Tudi učbenik mora upoštevati načelo kratkih učnih korakov pri pouku, in sicer tako, da učno temo razdeli na
manjše, optimalno logično zaokrožene enote. Včasih smo na to posebej opozorjeni tudi v priročnikih za
učitelje. Razdelitev posamezne učne teme na več korakov na primer izpostavlja Curić (2003, 213) v svojem
prispevku o konceptu takšnega metodičnega priročnika (za 8. razred). Takšne zaokrožene enote naj bi bile
po Strmčniku med seboj ločene s podnaslovi, odstavki oziroma drugačnimi oblikami tiska. Učno snov v
učbenikih pogosto tudi težavnostno diferenciramo. Tisto, kar je namenjeno višjim nivojem znanja, in ni
obvezno za vse, je praviloma ločeno od ostalega z drugačnim tiskom.
Obravnavanje nove učne vsebine najdemo prav v vsakem (geografskem) učbeniku. Tako uvodna stopnja
kot naslednja stopnja, to je utrjevanje vednosti in znanja, sta v učbenikih včasih izpuščena, brez obravnave
nove učne vsebine pa učbenik sploh ne more obstajati, saj drugače ni več učbenik. Poudariti pa je treba
tudi to, da si sestavljavci učbenikov ravno pri obravnavi nove učne vsebine privoščijo največ svobode
oziroma ubirajo najširšo paleto različnih možnih poti oz. metod.
3. Pri utrjevanju vednosti in znanja kot naslednji stopnji učnega procesa moramo upoštevati, da učbenik, ki
navaja k samostojnemu izgrajevanju znanja, le-tega hkrati tudi že utrjuje. Sicer pa velja pravilo, da je
aktivnost učencev pri utrjevanju učnih rezultatov v največji meri odvisna od vsebine in sestavljenosti nalog,
vaj, vprašanj in drugih utrjevanju namenjenih instrumentov. (Strmčnik, 1975, 187) Običajno pri njih
govorimo o nalogah in vprašanjih, čeprav se jih ne da vedno smiselno ločevati. Po klasičnih učbeniških
teorijah naj bi bili prisotni v vsakem učbeniku, ni pa nekih jasnih pravil, kje točno naj bodo te naloge in
vprašanja (med temami, na koncu tem ipd.). Posebnost te učne stopnje je v tem, da si lahko sestavljavec
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»privošči« težavnostno diferenciacijo vprašanj na več stopenj, kar je pri obravnavanju nove učne vsebine
vsaj pri »obveznih« vsebinah težje izvedljivo.
S tem, da vsaj v Sloveniji zaradi čisto tržnih razlogov založbe ob učbenikih bogato razvijajo tudi delovne
zvezke, pa se pojavlja vprašanje smiselnosti vključevanja tega instrumentarija za utrjevanje znanja v same
učbenike. Koliko vprašanj in nalog naj bo sploh v učbeniku, če jih bo v vsakem primeru veliko več v
delovnem zvezku? Tudi o tem, v čem naj bi se naloge v delovnem zvezku razlikovale od tistih v učbeniku,
nimamo nobenih jasnih teoretskih napotkov. Praksa je tu prehitela teorijo. V tujini pa lahko tudi v najbolj
razvitih evropskih državah zasledimo primere učbenikov brez vsega utrjevalnega instrumentarija, čeprav
hkrati sploh nimajo spremljevalnih delovnih zvezkov. Včasih se res zdi, da se teorija in praksa na tem
področju gibljeta na dveh ločenih planetih.
Rinschede (Bohn, 1999, 141) pa v zvezi s podrejenostjo učbenika učnemu procesu govori kar o njegovih
funkcijah, pri čemer podobno kot Hacker našteva funkcije strukturiranja, reprezentiranja, usmerjanja pouka,
motiviranja ter utrjevanja in preverjanja znanja.
2.17.5 Didaktična transformacija znanstvenih vsebin kot osrednja naloga učbenika
Zunaj posameznikove subjektivnosti obstaja korpus strukturirane in sistematizirane znanstvene vednosti in
znanj, ki je do posameznika objektiven, zunanji. Znanost te vednosti in znanja »proizvaja«, naloga šole kot
institucije pa je transmisija predpostavljenih vednosti in znanj v okviru pouka kot procesa. Ker učenci niso
znanstveniki in raziskovalci, ki bi lahko zgolj samostojno odkrivali zakonitosti narave in družbe, jih je do
zaželenih znanj pogosto treba voditi z učno vsebino. Ta se od znanstvene vednosti razlikuje po tem, da je
ustrezno prilagojena razvojnim značilnostim učencev in njihovemu predznanju. Z drugimi besedami lahko
rečemo, da je potrebna didaktična transformacija in redukcija znanstvene vednosti v učno vsebino. Učbenik
se od drugih besedilnih medijev, čeprav ni samo »besedilen«, razlikuje v tem, da so znanstvene vsebine v
njem s procesom didaktične transformacije že ustrezno strukturirane, predelane in poenostavljene. Ta
transformacija mora potekati na ravni ciljev, znanstvenega sistema in učne vsebine.
Kar se tiče ciljev, moramo upoštevati, da znanost in pouk v osnovi nimata istih ciljev. Znanost namreč
odkriva nova spoznanja, zakonitosti ipd., torej proizvaja »resnice«, šola pa te vednosti in znanja posreduje
in jih uporablja za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev. Ker didaktični sistem ni mikromodel
znanstvenega sistema, učbenik tudi ni mikromodel znanstvene razprave. Transformacija znanstvenega v
didaktični sitem terja didaktično redukcijo (selekcijo, poenostavitve, okrajšave znanstvenih vsebin). Če ni
korektno opravljena, prihaja do prekinjanja logičnih osi oziroma trganja »rdeče niti« v učbeniku. Učenci
lahko pri pouku sicer uporabljajo tudi »nedidaktizirane« vire informacij. Ob pomoči kakovostnega učbenika,
ki pa učencem prav zaradi ustrezne didaktične transformacije bolje približa znanstveno vednost, bo tudi
delo z drugimi viri informacij toliko bolj produktivno. Učbenik tako kljub drugim virom ostaja »osnovna«
šolska knjiga. (Kovač et al., 2005, 21 – 26)
2.17.6 Razmerje učbenik – učni načrt
Učbenik mora biti pri nas sestavljen na osnovi učnega načrta. Praksa drugod v svetu pa je glede tega lahko
različna. V ZDA na državni ravni niti ne poznajo učnih načrtov, niti natančno specifiziranih kurikulov. Glede
na to, da šolska okrožja ali posamezne šole z odločitvijo za nek konkreten učbenik dejansko same odločajo
o tem, kaj in kako bodo učili, s tem sestavljavci učbenikov posredno »uokvirjajo« učni načrt. (Kovač et al.
2005, 54) Na Švedskem sicer poznajo tako enoten kurikulum kot tudi predmetnike in učne načrte, vendar
pa predmetnik določa le skupno število ur, ki jih mora šola za posamezen predmet (ali celo za skupino
učencev) ponuditi v večletnem razdobju šolanja. O tem, v kakšnem obsegu letno in v katerih razredih bodo
šole realizirale predpisano število ur, se odloča vsaka šola sama. Švedski učni načrti ne predpisujejo
konkretnih vsebin, niti ne podajajo primerov, ki jih je treba obravnavati, ampak predpisujejo le cilje, ki jih
morajo učenci na koncu doseči. To pa pri »temeljnih« predmetih na koncu posameznih učnih obdobij (npr.
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na koncu 9. razreda devetletke) s (prostovoljnimi) preizkusi znanja preverjajo zunanje ustanove. Pri izbirnih
predmetih na Švedskem nimajo učnih načrtov, predpisanih na državni ravni, ampak je njihova priprava
prepuščena učiteljem. Švedski učni načrti zato niso obsežni, ali pa jih celo ni. Učitelji morajo zato »prazen
prostor« zapolniti z ustrezno izbiro učnih gradiv in pripomočkov, kar odraža drugačno vlogo učbenika kot
pri nas. (ibidem, 59 – 61)
V Sloveniji učni načrt ne predpisuje učnih vsebin, ampak jih (le) predlaga z navajanjem vsebinskih
primerov. Sestavljavcem učbenika so zato (vsaj v teoriji) temeljna referenca pri njihovem delu učni cilji in
standardi znanja. Ta teorija pa se ne ukvarja z vprašanjem, ali imajo sestavljavci sploh na voljo ustrezno
gradivo za razvijanje proceduralnega znanja (spretnosti in sposobnosti), kot so v geografskem učbeniku
vizualni pripomočki (grafikoni, karte, blokdiagrami ipd.). Ravno to gradivo je namreč v primerjavi z različnimi
tekstovnimi gradivi bistveno težje dosegljivo ali celo nedosegljivo. Izkušen sestavljavec geografskega
učbenika se v praksi zato najprej poda na lov za tovrstnim vizualnim gradivom (npr. za kartami) oz. za
podatki, ki omogočajo izdelavo takega gradiva. Tako pridobljenemu vizualnemu gradivu potem praviloma
prilagaja tudi besedila in ne obratno. Praksa pri sestavi učbenikov bi se povsem pokrila s teorijo le v
primeru, če bi že sestavljavci učnih načrtov natančno preverili obstoj potrebnega vizualnega gradiva za
učbenike (ali druga učna sredstva). Če bi ugotovili, da potrebno vizualno gradivo ne obstaja in se ga tudi ne
da »skonstruirati«, po mnenju pisca teh vrstic takšnih ciljev ne bi smeli vključevati v učne načrte.
Kako pa se razmerje med učbenikom in učnim načrtom kaže v učiteljski praksi? Lipovšek v svojem
prispevku Tega učbenika se ne da predelati (1997) najprej opozori na različne kataloge, ki jih nekateri
imenujejo »razširjeni in opredmeteni učni načrti«. Za tem se loti večnega problema istovetenja učbenikov z
učnimi načrti, čeprav so učitelji zavezani »predelati« le učne načrte in kataloge, ne pa učbenikov. Pri tem
priporoča, da je učbenik smiselno upoštevati, ker nudi obilico gradiva, ni pa dobro, da se ga učitelj povsem
oklepa.
Lipovšek (2001, 10) je didaktično hierarhijo oziroma prekrivanja v razmerju med maturo, maturitetnim
izpitnim katalogom, učnim načrtom in učbenikom v šolski geografiji zelo lepo prikazal z nazorno shemo, ki
jo je objavil v Geografiji v šoli. Učni načrt pri tem opredeljuje kot temeljni akt splošnega predmeta in je
uradni dokument. Podrejena in ožja od njega sta izpitni in/ali maturitetni katalog. njima morajo biti
podrejene izpitne oz. maturitetne naloge. Učbenik pa se mora skladati z učnim načrtom. Lahko ga sicer
presega, ne sme pa izpuščati posameznih ciljev iz njega. Še bolj svojska pa je izvedba učnega načrta oz.
sam pouk geografije. Podrejen mora biti učnemu načrtu, vendar se pri tem prilagaja učencem, šoli, učitelju
in okolju. (Shema 7)

Shema 7: Grafična ponazoritev didaktične hierarhije oz. prekrivanj učnega načrta, učbenika in pouka
geografije (povzeto po: Lipovšek, 2001, 10)
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Cilj te disertacije je priprava nekakšnega predloga vsebin za sestavo novega slovenskega gimnazijskega
učbenika geografije Evrope. Izdelava učnega načrta zgolj za geografijo Evrope, ki bi moral z ozirom na
stanje v obstoječem učnem načrtu vsebovati cilje, standarde znanj in druge elemente, ni smiselno
izvedljiva naloga. Razlogov za to je več. Ne da se namreč pripraviti le dela učnega načrta (zgolj za
Evropo), ne da bi se pri tem upoštevalo celotno vertikalo. Videli smo tudi, da kar se tiče zasnove učnih
načrtov, ciljev in vsebin na eni ter sestavljanja učbenikov na drugi strani v tujini še zdaleč ni enotnih pravil.
Ker torej ni tega konsenza, in ker ostaja odprto vprašanje, kako se bomo sestave učnih načrtov v prihodnje
sploh lotevali tudi v Sloveniji, se bomo v tej disertaciji morali »omejiti« le na predlog vsebin za učbenik
geografije Evrope, oziroma za tisti del gimnazijskega učnega načrta, ki se nanaša na geografijo Evrope.
Izdelava takšnega predloga je izvedljiva, če se ga smatra kot nekakšen »spisek vsebin« na osnovi
aktualnosti, eksemplarnosti in drugih postulatov, hkrati pa tudi na osnovi razpoložljivega gradiva za
pripravo učbenika. Seveda pa moramo pri tem tudi predpostavljati, da bo v gimnazijskem programu tudi v
bodoče ostala »samostojno« in regionalno organizirana geografija Evrope z (vsaj) zdajšnjim številom ur (55
ur). Če pa se bo celotna vertikala iz kakršnihkoli razlogov »postavila na glavo«, za kar tudi obstajajo želje,
bodo po mnenju pisca teh vrstic posledice za šolsko geografijo katastrofalne za vrsto let ali celo desetletij.
Zdaj konsistentna vertikala bi namreč razpadla, tega pa se čez noč ne da več sestaviti skupaj.
2.17.7 Učbenik in didaktična načela
Didaktična načela so dokaj trajna in se ne spreminjajo pod vplivom trenutnih in pogosto »modnih«
pedagoških inovacij. Ne dajejo nam konkretnih oz. tehničnih napotkov, kako naj bo koncipiran konkreten
učbenik. Dajo pa nam orientacijo, znotraj katere je možna presoja kakovosti učbenika. Opirajoč se na Šiliha
in Strmčnika (v: Kovač et al. 2005, 28) velja v kontekstu razprave o kakovosti učbenikov izpostaviti
naslednja načela:
1. z vidika vsebine učbenika: načela nazornosti, stvarno-logične pravilnosti ter strukturnosti in
sistematičnosti pouka;
2. z vidika razmerja oz. odnosa do učenca: načela razvojne bližine, individualizacije, vzgojnosti;
3. z vidika dejavnosti oz. aktivnosti učencev: načeli aktivnosti in problemskosti;
4. z vidika organizacije učnega procesa: načelo ekonomičnosti in racionalnosti.
Problem nastopi v tem, da so si nekatera od navedenih načel vsaj deloma v izključujočem razmerju. Načeli
aktivnosti in problemskosti se npr. zavzemata za to, da avtor v učbenik vključi vse mehanizme, ki učenca
vzpodbujajo k dejavnosti in reševanju problemskih situacij. Z drugimi besedami: učbenik mora biti
zasnovan tako, da učencu vsega znanja ne »prinese na pladnju«, ampak ga postavi v takšen položaj, da
mora do določenih spoznanj priti samostojno. Po Marentič Požarnikovi (2000, 12) bo namreč le takšno
znanje trajnejše in stabilnejše. Po drugi strani pa načelo ekonomičnosti in racionalnosti terja , da se z
minimalnimi močmi, sredstvi in časom doseže maksimalni učinek. Kakovosten učbenik mora torej
upoštevati oboje: spodbujanje raziskovalne dejavnosti, zastavljanje problemov ipd. na eni strani ter
omogočanje nazornega vpogleda v temeljno vsebino, strukturo in sistematiko predmetnega področja na
drugi strani, saj slednje pripomore k racionalnosti in ekonomičnosti pouka. (Kovač et al. 2005, 29 – 30)
Avtor, ki ima v mislih predvsem informativni vidik učbenika in popularizacijo stroke, premalo pa njegove
formativne naloge, bo zašel v učbeniški akademizem. To pomeni vedno debelejše, obenem pa
faktografsko poplitvene in premalo problemske učbenike. Z učbeniki, ki so zgrajeni po enciklopedičnem
načelu, se pravi da je bila didaktična transformacija znanstvenih vsebin pomanjkljiva, ni mogoče zagotoviti
učinkovitega in ustvarjalnega učenja. Zato je treba upoštevati načelo eksemplarnosti, se pravi zajemati
reprezentativne, bistvene učne vsebine nekega spoznavnega področja. Med njih pa se vključuje tudi manj
pomembne »vmesne« učne vsebine, ki jih običajno vključujejo že zaradi kontinuitete. (Strmčnik, 1975, 178)
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2.17.8 Razmerja med »pripravljavci« in »uporabniki«učbenika
Z učbenikom sta povezani dve glavni skupini ljudi – »pripravljavci« (sestavljavci in založniki) na eni ter
uporabniki (učitelji in učenci) na drugi strani. Čeprav je učbenik namenjen slednjim, imajo le-ti najmanj
vpliva na njegovo pripravo. Kot gotove morajo sprejeti učbeniške »izdelke«, ki pridejo na »tržišče«. Med
uporabniki in pripravljavci je veliko premalo povratne informacije. Kljub temu so učitelji vseeno v boljšem
položaju kot učenci. Izbirajo namreč lahko med različnimi konkurenčnimi učbeniki na tržišču, kar učenci
praviloma ne morejo.
Naloga sestavljavcev učbenikov je tudi v tem, da učitelju olajšajo delo in mu močno skrajšajo čas, potreben
za izdelavo učnih priprav. Učbenik se večinoma pripravi za »povprečnega« učenca, pri čemer morajo
sestavljavci seveda upoštevati učni načrt in samo stroko. Založnik mora z ustreznim izborom urednika in
avtorske ekipe poskrbeti ne le za kvaliteten in privlačen učbenik, ampak tudi za to, da učbenik dobi uradno
potrditev. Razmerja med vsemi soudeleženci priprave in uporabne učbenika nam prikazuje priložena
shema 8.

Shema 8: Geografski učbenik v mreži različnih interesov (povzeto po: Volkmann, 1997, 191)

Vloga založnika je precej pomembnejša, kot si to misli zainteresirana javnost. Ravno tako je zelo
pomembna vloga urednika, ki je lahko včasih pomembnejša od vloge avtorjev. Senegačnik (2002) pri tem
vlogo avtorja primerja s scenaristom, vlogo urednika pa z vlogo režiserja, če seveda nastanek učbenika
primerjamo z nastankom celovečernega filma.
2.17.9 Psihološko-pedagoški vidiki učbenika
Že nekaj časa se poudarja, da naj bi učbeniki učenca navajali na samostojno pridobivanje znanja. B.
Marentič Požarnik (1992, 19) v zvezi s tem navaja dilemo, ali je pisec učbenika zavezan predvsem svoji
stroki (znanstveni disciplini) in le posredno, šele po tem tudi učencem, ali pa je v osnovi zavezan predvsem
učencem in njihovemu kakovostnemu znanju in uspešnemu učenju. V zvezi z učenjem navaja dilemo, ali
ga pojmovati predvsem kot »dodajanje« novega na staro (model »prazne steklenice), ali pa kot aktivno
rekonstrukcijo oz. proces, v katerem posameznik ob srečanju z novim preoblikuje svoje že obstoječe
spoznavne strukture. Ali je potemtakem učenje le pasivno sprejemanje dognanj, do katerih so prišli drugi,
ali pa gre pri tem za postopen in aktiven proces iskanja in oblikovanja smisla in v zvezi s tem za organsko
navezovanje novega na že znano? Če kot učenje smatramo to slednje, potem je po njenem mnenju treba
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učencu v tej rekonstrukciji pomagati. Izhajati je treba iz obstoječih, čeprav lahko tudi pomanjkljivih osnov
(»misconceptions«), ki pa jih je treba dalje razvijati. Vloga učbenika pa je tudi v tem, da lahko opozori na
najbolj razširjene napačne oziroma poenostavljene pojme. (ibidem, 20)
V zvezi s poučevanjem pa navaja dilemo, ali je njegovo bistvo transmisija (prenašanje ali »prevažanje«
gotovih vsebin od učitelja k učencu, in sicer ob pomoči učbenika in drugih pripomočkov) ali pa je pri tem
pomembna tudi transakcija (intenzivna interakcija med učencem, učiteljem in učno snovjo, seveda tudi ob
pomoči učbenika. Če se odločimo za slednje, pa to terja od učbenika, da spodbuja različne učenčeve
dejavnosti (zbiranje podatkov, opazovanje, eksperimentiranje ipd.)
Za uspešno učenje po njenem mnenju niso pomembne le »pojmovne mape« strokovnjakov, ampak zlasti
»pojmovne mreže«v glavah samih učencev. Poučevanje se mora »navezati na njihove obstoječe strukture
in jih dalje razvijati, ne pa jim le vsiljevati sistematiko znanosti – čeprav nekateri s podcenjevanjem gledajo
na »nepopolne«, »popačene« pojme in mreže znanja pri učencih. Učbenik naj tako ne bi dajal le »gotovih«
znanj, pojmovnih sistemov, ampak tudi pomagal učencu, da se nauči procesov pridobivanja znanja
(»učenje učenja«). (ibidem, 22 – 23) Marentič Požarnikova tako zagovarja mnenje, da piscu učbenika ni
potrebno vedno čisto »do konca« in »do zadnje podrobnosti« razložiti vsega, saj s tem učencu preprečimo,
da bi tudi sam prišel do določenih ugotovitev.
2.17.9.1 Vprašanje sprejemanja inovacij v učbenike
Ni razvoja brez uvajanja inovacij. Uvajanje učbeniških inovacij, temelječih na sodobnih načelih pouka, pa
žal spremlja tudi uvajanje psevdo inovacij. Marsikatere sicer dobronamerne ideje se namreč lahko v praksi
sprevržejo tudi v oblike, ki imajo hude posledice. Navedimo zelo zgovoren tuj primer. V Nemčiji so že v 70.
letih izdali serijo geografskih učbenikov Welt und Umwelt, kjer osnovnega oz. »razlagalnega« besedila
skoraj ni bilo. Učenci so pri posamezni učni temi v učbeniku dobili le slike, karte in grafikone z nekaj
spremljajočimi stavki, ki niso razlagali nove učne snovi, ampak so učencem dajali le navodila, kaj naj na
kartografsko-slikovnem gradivu opazujejo oz. kaj naj s tem gradivom počnejo. Za vsakim takšnim
navodilom je bila potem narisana nazobčana puščica, ki je pomenila, da mora učenec sam naprej sklepati
in razvijati, kaj se »dogaja« s problematiko, ki je bila predstavljena s tem gradivom. (Priloga 1)
Ta »inovacija« pa je imela katastrofalne posledice. Ne samo, da učenci niso zmogli sami priti do nekaterih
osnovnih ugotovitev, nemočni so bili tudi učitelji. Zato je prišlo do velikega revolta ne le med učitelji, ampak
tudi med prizadetimi starši, ki jim ni bilo vseeno, kaj se v zvezi z njihovimi otroki dogaja v šoli. »Inovacijo«
so bili v Nemčiji prisiljeni po par letih umakniti iz šol in se spet vrniti k bolj »preverjenim« oblikam učbenikov.
Navedeni primer nam jasno pokaže, da tudi tako velike države z ugledno šolsko tradicijo, kot je Nemčija,
niso imune pred ne dovolj preizkušenimi eksperimenti. Propadli eksperiment pač v osnovi ni upošteval
tega, da mora avtor učbenika imeti v vidu predvsem učenca in njegove resnične sposobnosti, ne pa zgolj
nekih »kabinetnih« teorij, ki imajo s prakso bolj malo zveze. Žal se zgodovina rada ponavlja in podobne
»inovacije« še kar naprej nastajajo v glavah nekaterih teoretikov, ki bi radi šolsko polje spremenili v poligon
za preizkušanje svojih zamisli. Takšne psevdo inovacije pa seveda nastajajo le v glavah tistih, ki odklanjajo
vsakršen stik s prakso v razredu in od praktikov ne želijo sprejemati pravočasnih povratnih informacij.
Osnovno načelo sestavljavca učbenika bi moralo biti v tem, da se vsako radikalnejšo učbeniško inovacijo
najprej temeljito preizkusi v razredu. Praksa žal ni vedno takšna. Kar učitelji kljub vsem »strokovnim«
pojasnilom množično in radikalno odklonijo, si ne zasluži oznake inovacija, ampak vse kaj drugega. Vsaka
tovarna avtomobilov namreč najprej skrbno preizkuša vse inovacije, preden jih vključi v nove modele
avtomobilov. Šele ko jih temeljito preveri v praksi in testira odziv potencialnih kupcev oz. uporabnikov, jih
začne serijsko izdelovati. Pa še tedaj se lahko dobro opeče.
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Starši se zato ne zavedajo dovolj izrednega pomena, ki ga ima za kakovost učbenikov možnost izbire med
različnimi založbami. V državah, kjer so učbenike zalagale državne založbe z denarjem davkoplačevalcev,
so lahko na trg dajali tudi ne dovolj preizkušene inovacije. V tržnem gospodarstvu pa lahko založba, ki
zapored izda nekaj slabih in neuspešnih učbenikov, kaj hitro propade. Zato se založbe in odgovorni
uredniki branijo ne dovolj preverjenih inovacij, ki lahko za založbo prinašajo težke finančne posledice,
urednik pa lahko tudi izgubi delovno mesto. Seveda pa mora biti urednik po drugi strani nujno odprt za vsak
napredek, za vse resnične inovacije, saj bo le s tem šel v korak s časom in bo le tako korak pred
konkurenco. Če bo pri razvijanju novih učbenikov predolgo vztrajal le na starih konceptih, bo ravno tako
zelo slabo. Razvoj gre namreč neustavljivo naprej. Pri razlikovanju pravih in nujnih inovacij od ne dovolj
premišljenih in preverjenih rešitev pa ga mora voditi ne le strokovno znanje, ampak tudi preudarnost.
2.17.10 Delitev (geografskih) učbenikov
Poljak (1983, 34 – 37) klasificira učbenike po različnih kriterijih. Z ozirom na stopnjo integracije oz.
diferenciacije razlikuje dva tipa. Pri celostnem (integralnem, sintetičnem) učbeniku je v njem v eni knjigi v
celoti zajeta vsebina za posamezen predmet oz. izobraževalno področje, hkrati pa tudi vse komponente
izobraževalnega procesa (uvodna stopnja, obravnava nove učne vsebine, ponavljanje itd.). Nasprotno pa
razvejeni (diferencirani, razdeljeni) učbenik sestavlja več posebnih knjig ali zvezkov. V enem delu so
razlage učnih vsebin, v drugem naloge za vajo in ponavljanje. Za ta drugi del Poljak omenja izraz delovni
zvezki. Danes te in še nekaterih drugih Poljakovih delitev učbenikov (npr. na klasične, polprogramirane in
programirane) v bistvu ne uporabljamo več. Pri geografiji tako danes po njegovi klasifikaciji uporabljamo
razvejene učbenike (komplete učbenika in delovnega zvezka), vendar v Sloveniji v praksi govorimo
posebej o učbeniku in posebej o delovnem zvezku.
Aktualnejša pa je Poljakova delitev učbenikov na tradicionalne in sodobne. Za tradicionalni učbenik je
značilno, »da je v njem samo navedena znanstvena vsebina v bolj ali manj strnjeni znanstveni sistematiki,
brez kakršnekoli ali zelo slabe didaktične razsežnosti, kar zadeva vodenje učenca in neposredno pomoč. V
takšnih učbenikih ni didaktično-metodičnega instrumentarija. Nasprotno pa je za sodoben učbenik značilno
med drugim to, da je didaktično oblikovan z vidika integralne sodobne didaktične teorije...« (ibidem, 36)
Ferbar (1992, 41) učbenike deli na tri vrste. Prvi so pojmovno orientirani učbeniki, ki skrbno razvrščajo,
razčlenjujejo, urejajo in povezujejo pojmovno strukturo določene znanosti. Imenuje jih tudi učbenike s
konceptnim poudarkom. Drugi so procesno orientirani učbeniki, ki največ pozornosti namenjajo
dejavnostim, značilnim za določeno znanost. Učenci naj bi se tako navadili »delati« znanost in sami
pridelali čim več spoznanj. Ti učbeniki poudarjajo predvsem procese za pridobivanje novega znanja. Tretja
vrsta učbenikov postavlja v ospredje teme, ki so na določeni razvojni stopnji v središču zanimanja bralcev,
ali pa so deležne posebne pozornosti širše družbe (npr. vzgoja za mir). Po njegovem mnenju mora učbenik
upoštevati vse te tri vidike.
Jurman (1999, 66) glede na namenskost razlikuje učbenike za opismenjevanje, učbenike za razvijanje
razgledanosti in učbenike za poklicno oblikovanje. V nadaljevanju jih deli tudi glede na obliko strukture
učbenika. Pri tem razlikuje naslednje oblike.
1. Celoviti učbenik vključuje vse elemente, ki omogočajo učencu razumevanje učne sbnovi ter utrjevanja in
ponavljanja znanja. Tak učbenik sestavljajo naslednji elementi: temeljne vsebine, dopolnilne vsebine za
nadpovprečne učence, vaje in naloge za reševanje ter seznam spremljajoče literature za poglabljanje in
razširjanje znanja. Taki učbeniki so po Jurmanu v današnjih časih zelo redki.
2. Učbenik s temeljno vsebino prinaša učencem snov, kot je zapisana v učnem načrtu. Je običajen učbenik
s široko in podrobno oblikovano vsebino, iz katerega se lahko učenec z lahkoto nauči tudi snov, ki je
učiztelj ni razložil. To je danes najbolj razširjena oblika učbenika. Včasih avtor izda še zbirko vaj ali nalog
za reševanje.
3. Repetitorij.
4. Priročnik. (ibidem, 82)
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Kaj pa delitve geografskih učbenikov? V mednarodni publikaciji Pouk geografije, ki je izšla pod okriljem
UNESCA, razlikujejo učbenike klasičnega tipa, učbenike, ki temeljijo na vajah in kombinirane učbenike.
(Brouillette et al. 1971, 120 – 121) Đere (1982, 65 – 66) razlikuje učbenike za frontalni pouk – imenuje jih
tradicionalne ali klasične učbenike – in učbenike za indirekten pouk, ki jih deli na delovne in kombinirane
učbenike. Rudić (1982, 121) razlikuje klasične, delovne, kombinirane in programirane učbenike, Subić
(1984) pa razlikuje učbenike, delovne zvezke in geografske čitanke.
Znana raziskovalca učbenikov Wright (1988) in Volkmann (1997, 196) razlikujeta transmisijske
(transmission-dominated) in interaktivne (interactive) učbenike. Slednji za razliko od prvih zahtevajo več kot
le ponavljanje informacije, ki jo je učenec prečital malo prej. Matas (1996, 88 – 89) razlikuje učbenike za
učenje, delovne učbenike in kombinirane učbenike, posebej pa govori tudi o delovnih zvezkih. Rinschede
(2003, 350 – 351) učne knjige po konceptu deli na učbenike oz. učne knjige (Lernbuch), delovne zvezke
(Arbeitsbuch) in kombinirane učno-delovne knjige (kombienierte Lern- und Arbeitsbuch). Brinovec (2004,
150 – 152) govori o didaktičnem kompletu (za učenca), ki ga sestavljajo učbenik, delovni zvezek in atlas.
Kot vidimo so delitve geografskih učbenikov vse prej kot enotne. Včasih k njim prištevajo tudi delovne
zvezke, včasih le-te obravnavajo ločeno. Dodajmo k temu še delitve učbenikov, kot jih na osnovi razgovora
vidijo nekateri drugi didaktiki. K. Kolenc - Kolnik bi razlikovala klasične in aktivne učbenike, oziroma še
bolje – učbenike za razvijanje deklarativnega znanja in učbenike za razvijanje proceduralnega znanja.
Vodilni hrvaški didaktik Z. Curić pa bi razlikoval klasične učbenike in učbenike novih strategij (ustni
razgovor).
Zaradi spremenjenega razumevanja pouka v ospredje stopa samostojnost učencev. V skladu s tem
imperativom naj bi učbenik ne bil več zasnovan le kot učbenik, ampak tudi čim bolj kot delovni zvezek. To
pomeni, da naj bi vključeval obilico (pisnih) vaj in nalog, ki jih sicer srečujemo v delovnih zvezkih. Takšen
učbenik, v katerega učenci pišejo rešitve vaj, imenujemo delovni učbenik. Ker pa je država v Sloveniji
uvedla šolske sklade, zaradi katerih si učenci učbenike lahko izposodijo v šoli, na novo pa morajo kupiti le
delovne zvezke, so takšni delovni učbeniki uradno dovoljeni le v prvi triadi. Za pouk geografije torej ne
pridejo v poštev. V Sloveniji pri njem tako ločimo le učbenike in delovne zvezke, v drugih evropskih državah
pa je praksa glede tega različna.
V tujini poznajo tudi že multimedijske učbenike, ki imajo širši pomen (samoizobraževanje, simulacija
procesov, vaje z rešitvami itd.). Multimedija omogoča nov svet izobraževalne ustvarjalnosti, saj lahko pri
pouku interaktivno uporabljamo ne le besedilo in sliko, ampak tudi zvok in video. O pojmu multimedije pri
pouku geografije je pri nas največ pisal Brinovec (2004, 121– 122), na sosednjem Hrvaškem pa Curić v
svojem prispevku Multimedia u nastavi geografije (2001).7
V teoriji se zelo neradi lotevajo vprašanja razmejitve učbenika in delovnega zvezka, saj je delovni zvezek
na nek način neločljiv del učbenika. (Pri nekaterih predmetih sicer tudi pri nas poznamo ti. samostojne
delovne zvezke. Nastali pa niso zaradi didaktičnih, ampak založniško profitnih razlogov. Pri geografiji jih
zaenkrat še nimamo.) Zanimivo je, da teoretiki učbenike delijo na več vrst oz. tipov, posebnih delitev
delovnih zvezkov pa v teoriji ni zaslediti, čeprav bi pri njih še lažje ločevali klasične delovne zvezke in
delovne zvezke novih strategij ali pa delovne zvezke za deklarativno in proceduralno učenje.
Delovni zvezek bi vsaj v teoriji moral biti neke vrste integralni del učbenika. Da pa ni tako, nam dokazujejo
zgledi iz naše šolske geografske prakse, kjer nekateri (predvsem gimnazijski) učitelji delovnih zvezkov tako
rekoč ne uporabljajo. Lahko pa se preselimo tudi na »višji« strokovni nivo. Verjetno najpomembnejši
svetovni inštitut za preučevanje učbenikov na svetu (Inštitut Georga Eckerta v Braunschweigu) v svoji
verjetno najobsežnejši bibliotekarski zbirki učbenikov na svetu zbira vse učbenike. Delovne zvezke, če jih
7

Na Hrvaškem je bila prav geografska stroka med prvimi, ki se je poslužila uporabe novih tehnologij. Že leta 1999 so izdali prvo
izobraževalno gradivo v elektronski obliki, in sicer Školski geografski leksikon avtorjev Z. in B. Curić.
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slučajno dobijo, sicer uvrstijo v knjižnico, nimajo pa enakovrednega statusa z učbeniki in se za njihovo
pridobivanje tudi posebej ne potegujejo.
2.17.11 Koncept učbenika
Po Maliću, avtorju knjige Koncepcija suvremenog udžbenika (1986), gre za pri tem svojevrstno teoretsko
osnovo, zamisel, po kateri se pristopa k ustvarjanju učbenika. O enotnih konceptih sploh ne moremo
govoriti, ločevati pa je treba občo in posebno koncepcijo. Pri prvi je treba osvetliti splošne teoretske in
metodološke osnove ustvarjanja (novega) učbenika, pri drugi pa je poudarek na metodični osnovi, ki izhaja
iz specifike posameznega predmetnega področja, v našem primeru geografije. (ibidem, 21) Poseben
koncept geografskih učbenikov se tako razlikuje od posebnega koncepta bioloških ali matematičnih
učbenikov.
Koncept učbenika je tako na nek način scenarij, na osnovi katerega nastane učbenik. Izdela se ga lahko v
obliki posebnega pisnega dokumenta, lahko pa seveda ostane zgolj v glavah avtorjev in urednika. Malić pri
tem razlikuje zunanjo in notranjo vsebino koncepta. Pod prvo razume idejno filozofsko osnovo, nivo
določene znanosti ter nivo organizacije in opremljenosti pouka, pod drugo pa didaktično-metodično
oblikovanje učbenika, primernost (predvsem psihološka) uporabniku, jezikovno-stilistično oblikovanje
učbenika ter likovno-grafično in tehnično oblikovanje učbenika. (ibidem, 49)
Jurman (1999, 115) koncept učbenika opredeljuje kot »videnje vsebine učnega načrta predmeta, povezane
z logično klasifikacijo problemov (hierarhijo), iz katere bodo potem sledila glavna poglavja, poglavja in
podpoglavja učbenika. /.../ Praviloma vsak koncept učbenika temelji na neki ontološki in spoznavnoteoretski predpostavki avtorja, ki se je on zaveda ali tudi ne, v nobenem primeru pa se temu ne more
izogniti«.
Čeprav so bile v didaktični literaturi še nekaj desetletij nazaj prisotne težnje, da bi te koncepte (tako obče
kot posebne) nekako »uniformirali«, je danes vse manj prizadevanj, pa tudi možnosti za to. Posebni
koncepti, to je koncepti znotraj nekega predmetnega področja (npr. geografije), se namreč danes vse bolj
razlikujejo ne le med različnimi državami, ampak med različnimi založbami znotraj iste države ali celo
znotraj iste založbe.
2.17.12 Struktura učbenika
Struktura učbenika, oziroma predvsem delitev strukture na zunanjo in notranjo, ima v literaturi različne
razlage.
Po Maliću (1986, 27) je struktura učbenika jedro učbeniške koncepcije. Pri tem razlikuje zunanjo strukuro
učbenika kot knjige (format, vezava, obseg, kvaliteta papirja, likovno-grafična oprema itd.), kar bi lahko
imenovali tudi tehnične zahteve oblikovanja knjige. Notranja struktura učbenika pa po njem prihaja do
izraza v vsem, kar formira, aktivira, vzpodbuja k razmišljanju, zaključkom (osnovna besedila, dodatna
besedila, vprašanja, vaje, povzetki, motivacije ipd.), skratka v vsem, po čemer se učbenik razlikuje od
ostalih knjig. (ibidem, 27) Na drugem mestu pa Malić vse, kar naj bi učenca vzpodbujalo k miselni in delovni
aktivnosti, pri čemer navaja vprašanja, vaje, naloge, usmerjanja, rezimeje ipd., označuje kot didaktičnometodično aparaturo. (ibidem, 15)
Po Jurmanu (1999, 75) zunanjo obliko strukture učbenika določajo opredelitev obsega vsebine,
razporeditve vsebine, odnos med besedilom in ilustracijo, posredovanje znanj, ki temeljijo na predznanju in
razporeditev učbenikov po obliki. Notranjo obliko strukture pa določajo idejna orientacija učbenika, vpliv
didaktičnih načel in semantična orientacija jezika. Zelo pomembno pa je Jurmanovo opozorilo, da mora biti
učna snov v učbeniku razporejena kumulativno, postopno, da mora vsak nasledi del izhajati iz
predhodnega. Učbenik mora skratka imeti rdečo nit, ki poteka od začetka do konca. (ibidem, 64) Avtor
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lahko poglavja postavi le v analitični niz, pri čemer povsem zanemari povezanost med poglavji. Če
opazimo, da med poglavji ni veznega besedila, je to po Jurmanu jasen znak, da gre za pedagogiko
kapitala. Pri naravnanosti k pedagogiki kulture namreč skozi vsa poglavja poteka rdeča nit v obliki veznega
besedila, ki vsebino oblikuje v celoto. (ibidem, 76)
Popitova (2000, 29) pod zunanjo strukturo učbenika navaja razporeditev vsebin, odnos med osnovnimi in
dodatnimi vsebinami ter odnos med vsebinami in ilustracijami. Notranjo strukturo učbenika pa po njenem
določa koncept učbenika z didaktičnimi načeli, s pravili didaktičnega oblikovanja učbenikov in s posebnimi
pristopi k didaktičnemu oblikovanju.
2.17.13 Strukturiranje vsebine učbenika
Strukturiranje vsebine učbenika po Maliću (1986, 58 – 59) pomeni ustvarjanje hierarhičnega reda pri
prezentaciji informacij: kaj je bistveno in kaj je manj pomembno, kaj si mora učenec zapomniti, kaj mora
ponoviti, kaj mora nasloniti na predznanje itd. Pri tem razlikuje osnovno besedilo, dodatno besedilo in
druge komponente učbenika. Osnovno besedilo prinaša učbeniku glavno (osnovno) vsebino, ki ima
izhodišče v zahtevah učnega načrta in kar naj bi učenec praviloma usvojil. Dodatno besedilo ne izhaja več
nujno iz zahtev učnega načrta, vendar je vseeno v funkciji osnovnega besedila. Lahko na primer razširi nek
problem, ga pojasni na podobnih primerih itd. (Priloga 2)
Druge komponente učbenika so po Maliću vprašanja, naloge, vaje, ilustrativno gradivo itd. Na drugem
mestu pa govori tudi o pojasnilnem besedilu, ki ima za osnovno nalogo da pojasni problem in omogoča
produktivnejši odnos do usvajanja osnovnega besedila. (ibidem, 70)
S. Pevec Grm (1999, 4) pri tem ločuje osnovna oz. temeljna besedila, dopolnilna besedila in pojasnjevalna
besedila (razlage, pojasnila pojmov, definicij), ki olajšajo razumevanje in osvajanje učne snovi.
Popitova (2000, 33) pri osnovnih vsebinah navaja, da jih avtor mora vključiti v učbenik, dodatne vsebine pa
so zanjo tiste, ki jih avtor izbere sam na osnovi izkušenj praktikov in lastnega mnenja. Slednje omogočajo
diferenciacijo in individualizacijo pouka, samostojno delo ter povečujejo motivacijo. V nadaljevanju navaja
primere slednjih iz domačih in tujih učbenikov. V domačih učbenikih so to po njenem različne zanimivosti (z
oznako »ali veš«), dodatne razlage, izpostavljene teme, pa tudi seznam literature za poglabljanje znanja,
terminološki slovarček, indeks, statistični pregledi, zabavne naloge, križanke, kvizi. V tujih učbenikih naj bi
bili to časopisni izseki, izseki iz turističnih brošur ipd., čeprav teh vsebin ne moremo na splošno definirati
kot dodatnih. Pogosto namreč pomenijo vir spoznavanja osnovnih geografskih pojmov. Na ta način
predstavljajo le drugačen metodološki oziroma oblikovni pristop k predstavitvi osnovnih vsebin.
Popitova tukaj v bistvu že implicira na to, da so v tujih učbenikih »pravila« nekoliko drugačna, oziroma da
ne moremo tako jasno ločevati osnovnih in dodatnih vsebin oz. besedil, kot to razlaga »klasična« teorija
učbenikov.
V nadaljevanju kot izrazite primere dodatnih vsebin navaja tri oblike iz učbenikov (verjetno najbolj slavnega
avtorja na svetu) D. Waugha: kraji (places), metodologija (framework) in študij na primeru (case study).
(Priloga 3) Popitova izpostavlja pomen jasnega vizualnega ločevanja osnovnih vsebin od dodatnih, kar se
lahko doseže z drugo barvno podlago, s posebnimi okvirji, z drobnim tiskom ipd. Pri tem ugotavlja, da
slovenski učenci skozi vsa leta šolanja delijo besedilo na tisto, ki se ga morajo naučiti in na tisto, ki ga ni
nujno potrebno poznati. Prav tako ugotavlja, da dijaki želijo celovito osnovno besedilo, ki ga ne razbijajo
vprašanja, naloge, vaje in dodatno besedilo. (ibidem, 38 – 39)
Malić (1986, 59) poleg osnovnega in dodatnega besedila navaja še druge komponente učbenika. Pri tem
navaja vaje, vprašanja, naloge, ilustrativno gradivo idr. Na drugem mestu (ibidem, 15) v zvezi s tem
uporablja izraz didaktično-metodična aparatura, Poljak (1983, 7) pa v zvezi s tem govori o didaktično76

metodičnem instrumentariju. Iz izvajanj obeh avtorjev ni čisto jasno, ali gre tu za povsem identično
pojmovanje istih elementov ali ne. Slovenski avtor Justin s sodelavci (2003, 69) ne govori o didaktičnometodičnem instrumentariju, ampak o didaktičnem aparatu. Na drugem mestu poudarja, da oblikovalci
učbenikov z grafičnimi ali zgolj jezikovnimi (sintaktičnimi, besedilno-organizacijskimi sredstvi poudarjajo
bistvene sestavine spoznavne vsebine. Z grafičnimi sredstvi misli na vmesne naslove in podnaslove, krepki
tisk ipd. (ibidem, 12)
V literaturi še zdaleč tudi ni enotnosti glede poimenovanja zemljevidov, tabel, grafikonov, risb, fotografij in
drugih vizualnih pripomočkov. Za to se uporabljajo izrazi kot grafična sporočila, ilustracije, slikovno gradivo,
ilustrativno gradivo, vizualni pripomočki ipd. Številni od teh izrazov so zavajujoči. Ilustrativno gradivo navaja
na misel, da gre le za ilustracije (risbe), slikovno, da gre le za slike (fotografije), pod vizualnimi pripomočki
lahko razumemo tudi različne barvne podlage ali različne tipe pisav itd. Za risbe, fotografije, karte,
grafikone, blokdiagrame, sheme in podobne prikaze bomo zato zaradi jasnosti v nadaljevanju uporabljali
skupen izraz kartografsko-slikovno gradivo.
Justin s sodelavci (2003, 25 – 26) v zvezi s tem govori le o ilustracijah, ki pa jih deli na piktografske
(fotografije, reprodukcije slikarskih del, risbe, skice, piktogrami idr.) ter ideografske (grafikoni, tabele,
formule, nomogrami idr.), pri čemer zemljevidov posebej ne omenja. Cilje »ilustriranja« učbenikov, kot
poimenuje opremljanje učbenikov s tem gradivom, deli na afektivne (spodbujanje motivacije, krepitev
pozornosti, spodbujanje razvoja stališč) ter spoznavne (posredovanje novih informacij, popravljanje ali
preprečevanje napačnega razumevanja ipd.).
Za vprašanja, naloge, navodila, opombe in podobna kratka besedila, ki pa so natisnjeni »izven« osnovnega
in dodatnega besedila, pa bomo uporabljali izraz vprašalno-aktivnostni instrumentarij. S tem hočemo
poudariti, da gre za neke vrste instrumente, ki v obliki vprašanj in nalog preverjajo znanje in vzpodbujajo
različne aktivnosti v zvezi z besedilom, pa tudi v zvezi z kartografsko-slikovnim gradivom. Slednje je
namreč lahko vključeno tako v osnovne kot dodatne vsebine.
Različna dodatna besedila oz. dodatne vsebine, ki jih v naših učbenikih pogosto označujemo z oznakami
»Ali veš?«, »Zanimivosti«, Kdo želi vedeti več?« in podobno, bomo za razliko od osnovnega besedila
imenovali kar posebne metodične rubrike. (Priloga 4) Z izrazom se morda vsi didaktiki ne bodo strinjali,
vendar je razgovor z nekaterimi vidnejšimi geografskimi didaktiki pokazal, da v stroki za to še ne obstaja
poseben izraz, vendar ga noben od didaktikov ni želel posebej predlagati.
2.17.14 Razporeditev vsebine učbenika
Vsebino učbenika je treba razporediti tako, da po oblikovni strani pri učencih ustvari občutek reda in
varnosti znotraj tega reda. Jurman (1999) razčlenjuje štiri glavne metode razporejanja učne snovi.
1. Pri analitični metodi se vsa učna snov razdeli na poglavja. Vsako od njih se obdela na osnovi analize
problemov, ki jih zajema, vendar brez vrednostnih in usmeritvenih poudarkov.
2. Pri sintetični metodi se učna snov najprej razdeli na posamezna poglavja in analitično obdela. Sledi
sinteza, ki na višji ravni to vsebino oblikuje v celovito znanje.
3. Pri analitično-sintetični metodi se učno snov razdeli na poglavja. Potem se išče vezna besedila, k
posamezna poglavja oblikujejo v celoto.
4. Pri usmerjevalni metodi se učencu najprej pokaže področje vsebine učnega predmeta, da se počuti
varnega, nadaljevanje pa je takšno kot pri sintetični metodi.
Prva metoda je po Jurmanu značilna za pedagogiko kapitala, ostale tri pa za pedagogiko kulture. (ibidem,
78)
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2.17.15 Didaktično oblikovanje učbenikov
Hrvaški didaktik V. Poljak je v svoji knjižici Didaktično oblikovanje učbenikov in priročnikov (1983)
izpostavil, da mora biti le-to usklajeno z zakonitostmi izobraževalnega procesa oziroma da vključuje
strukturo izobraževalnega procesa. Ta zahteva zavezuje avtorje učbenikov, da slednjo temeljito poznajo.
Bistvo didaktičnega oblikovanja nekega učbenika je torej v tem, da strukturne komponente učnega procesa
apliciramo na oblikovanje učbenika. Učbenik ima podobno globalno zgradbo kot učni načrt, ki je razdeljen
na širše učne teme. V učbeniku so to vsebinski sklopi ali deli učbenika, čeprav oba izraza nista zelo
določna.
Poljak (ibidem, 22) kot temeljno sestavino učbenika obravnava učno temo. Z didaktičnim oblikovanjem
posamezne učne teme se po njegovem oblikuje celoten učbenik. V nadaljevanju potem podrobneje
razdeljuje, kako mora učbenik po korakih slediti posameznim strukturnim komponentam učnega procesa. V
bistvu gre za to, kar smo zapisali že v posebnem razdelku o podrejenosti učbenika zakonitostim in poteku
učnega procesa. Poljak tukaj ločuje naslednje komponente oz. korake:
– uvajanje učenca v novo temo,
– obravnava nove učne teme,
– urjenje dejavnosti,
– ponavljanje učnih vsebin,
– preverjanje znanja in sposobnosti.
Na koncu pa poudari, da se lahko posamezne komponente tudi združujejo. Vzporedno z razlago učnih
vsebin lahko potekajo vaje za ponavljanje in preverjanje znanja ipd. Pri nekaterih učnih temah je primerno,
da se posamezne komponente pogosto menjavajo itd. Za medsebojno vključitev omenjenih komponent v
bistvu ni enotnih rešitev in tudi ne more biti enotnega vzorca. O artikulaciji posamezne učne teme dejansko
odloča le avtor oz. urednik. (ibidem, 23 – 32)
Poleg tega je treba izpostaviti še nekaj elementov oblikovanja celotnega učbenika. Učbenik naj bi na
začetku imel nekakšen uvod, v katerem se predstavi zgradbo učbenika in poda napotke za delo z njim.
Ravno tako naj bi imel na koncu nekakšen zaključek, sintezo. Temu naj bi po možnosti sledili še razni
dodatki v obliki indeksa ali celo slovarčka pojmov, seznam literature in priporočljivih spletnih strani, različni
statistični sumarniki, lahko pa tudi zastavice in grbi držav ter podobno. Teoretične možnosti so tukaj velike.
V praksi pa vsako takšno dodatno »razkošje« naredi učbenik tudi debelejši, s čimer pa lahko uporabnike
tudi odbija.
Kako naj bi zgledala struktura in didaktično oblikovanje učbenikov po meri slovenskih uporabnikov je
ugotavljala Popitova (2000), kako pa to dejansko zgleda v različnih evropskih državah je z raziskavo
učbenikov iz 33 držav ugotavljal Senegačnik (2001).
Ta »klasična« pravila strukture učbenika ter njegovega oblikovanja niso v popolnosti v veljavi nikjer (več),
tudi na Hrvaškem ali pri nas ne. V nekoliko siromašnejši izvedbi lahko temu še kar dosledno sledimo v
učbenikih nekdanjih socialističnih držav, vendar tudi tam še zdaleč ni neke enotnosti.
Vsa ta pravila pa nimajo več posebne veljave pri nekaterih učbenikih v zahodnem delu Evrope. Meja med
osnovnim in dodatnim besedilom je tam marsikje bistveno težje določljiva ali pa povsem neprepoznavna.
To pomeni, da didaktično oblikovanje takšnih učbenikov temelji na drugačnih predpostavkah. V osnovi
sicer lahko sledimo sličnim komponentam učnega procesa, od uvajanja (motivacije) do ponavljanja in
preverjanja znanja, vendar je lahko vse skupaj oblikovano ob drugačnih kombinacijah različnih vrst besedil
ter kartografsko-slikovnega gradiva. V tem pogledu so najbolj samosvoji (čeprav še zdaleč ne poenoteni)
francoski učbeniki, ki so jim z nekajletnim zamikom začeli v precejšnji meri slediti tudi španski in portugalski
učbeniki.
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V učbeniku se pri posameznem poglavju nizajo različne metodične rubrike. Vsaka od njih ima posebno ime
(večinoma si ga izmisli vsaka založba posebej) in posebno likovno-grafično oblikovanje. Take rubrike se na
primer imenujejo »strani uverture«, »modul«, »strani metodologije«, »dosje« ipd. (Priloga 5)
Zlasti francoski učbeniki dajo zelo velik poudarek na motivacijo oz. uvodno etapo, ki jo včasih opremijo s
številnimi slikami ali zemljevidi skoraj povsem brez spremnih besedil. Avtorji se pri tem zgledujejo po
induktivnih principih izgrajevanja znanja. Pred učenca najprej »postavijo« cel kup kartografsko-slikovnega
gradiva, ki je skoraj brez pojasnil. Učenec naj bi ga skrbno analiziral. Ob takšnem gradivu ali na koncu
gradiva so navodila, naloge in vprašanja. Temu je namenjena ena, lahko pa tudi več didaktičnih rubrik.
Šele za tem pride na vrsto obsežnejše osnovno besedilo, ki pa je pisano v telegrafskem stilu, kot nekakšne
razširjene alineje, in se razlikuje od naših razlagalnih besedil. Očitno se predpostavlja, da so učenci do
poglavitnih ugotovitev prišli že sami ob analizi prej predloženega gradiva. V okviru posamezne učne teme
je v posebni metodični rubriki pogosto tudi razlaga osnovne znanstvene metodologije (npr. analiziranje
satelitskih posnetkov, uporaba osnovnih statističnih metod ipd.). Včasih ti »dodatki« nimajo nobene zveze z
vsebino teme, ki se obravnava. Na koncu pa lahko sledi še posebna rubrika za utrjevanje in preverjanje
znanja.
Precej drugačen pristop k didaktičnem oblikovanju imajo nekateri angleški učbeniki, čeprav tudi pri njih ne
moremo govoriti o nekih poenotenih pristopih. Študije primera, ki jih tako pri nas kot v drugih evropskih
državah (npr. Nemčiji, Franciji) uporabljajo za boljšo ponazoritev neke učne vsebine, za motivacijo ali v
kakšni drugi funkciji »dodatnih« vsebin, so lahko v angleških učbenikih temelj, jedro, na katerem sloni
usvajanje nove učne snovi. V tem primeru ne predstavljajo dodatnih vsebin, ampak neke vrste osnovno
besedilo, saj drugih besedil (razen vprašalno-aktivnostnega instrumentarija) včasih skoraj ni. Popitova
(2003, 100) v zvezi s tem govori o didaktičnem oblikovanju učbenikov po Kolbovem modelu izkustvenega
učenja.
V sodobnem času je didaktično oblikovanje torej zavzelo zelo različne oblike. Govorimo lahko o različnih
»učbeniških strategijah« oziroma »novih strategijah«, ki so (kot smo videli na primerih francoskih in
angleških učbenikov) praviloma precej nacionalno obarvane. Ideje, ki dajejo dobre rezultate, pa v originalni
ali prilagojeni obliki očitno skačejo prek državnih meja, saj je v učbenikih na vzhodu celine moč opaziti
vedno več elementov iz zahodnih učbenikov. Žal je lahko takšen »prenos« tudi zelo ponesrečen in potem
deluje, kot bi sedlo nataknili na kravo namesto na konja.
2.17.16 Študije tipa (sample studies) in študije primera (case studies)
Case study oz. približen slovenski prevod študija primera je izrazito večpomenski termin. S. Polajžar v
svojem diplomskem delu z naslovom Študija primera pri pouku geografije (1997) ugotavlja, da gre pri tem
lahko tako za metodo dela kot za vsebino, in sicer tako pri raziskovalnem delu kot pri pouku. Zato namesto
enega predlaga štiri »prevode« oz. tolmačenja angleškega case study: raziskovanje primera (če gre za
raziskovalno delo), poročilo o raziskavi (če gre za izdelek, poročilo), primer (če gre za vsebino pri pouku) in
raziskovanje učnega primera (če gre za raziskovalno obliko učenja). (ibidem, 6) S prvima dvema
tolmačenjema, to je s študijami primera v raziskovalnem delu, se v tej disertaciji ne bomo ukvarjali,
zanimajo pa nas študije primera v učbenikih. Za njihovo razumevanje pa si moramo najprej ogledati njihovo
genezo.
V knjigi Pouk geografije, ki jo je leta 1971 pripravil UNESCO, je govora le o sample studies. Opredeljene so
v smislu metode dela v razredu, tedanji slovenski prevod za njih pa je »študije tipa«. Knjiga študijo tipa
definira kot podroben študij enote, ki je značilen primer za neko območje. Izbrali smo jo predvsem zato, ker
kaže reakcijo človeka na okolje. Izbrana enota je lahko neka farma, vaško naselje, tovarna ali pa kak drug
značilen in pomemben element območja, ki ga proučujemo. Ta metoda ima več prednosti. Približuje se
predvsem metodi neposrednega opazovanja, ki je sicer značilna za delo na terenu. Ko se na primer
učenec poglablja v neko farmo sredi argentinske pampe, bo deloma lahko opazil številne podrobnosti
(opremo, živino, delovno silo), ki bi jih sicer videl samo tako, če bi sam v resnici prišel tja. Ker se pri
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takšnem načinu dela uporabljajo tudi fotografije in različni statistični podatki, usvoji učenec hkrati tudi nekaj
pojmov o površju in podnebju območja (pokrajine), iz katere je izbran tipičen primer. Takšen primer oziroma
vzorec iz tega območja učenec lahko razume, nasprotno pa je območje v celoti zanj neprimerno bolj
kompliciran pojem. Proces razumevanja pa pri otroku napreduje veliko hitreje, če gre iz majhne enote na
celotno območje, kot pa iz celotnega območja na posamezne enote.
Dodaten razlog, ki učitelje spodbuja k uporabi te metode, pa je vzpodbujanje mednarodnega razumevanja.
Vzbujanje simpatije za zelo oddaljenega človeka (npr. na drugi celini) je občutljiva in težka naloga. Veliko
lažja pa postane, če dobi učenec občutek, da smo ga tako rekoč postavili v hišo tega tujca. (Brouillette idr.
1971, 81)
Zelo jasno te sample studies, ki pa jih prevaja kot »vzorčne študije«, v smislu predstavitve enega
metodičnih načinov pouka opiše Kokole v svojem članku Vtisi o geografiji v angleških srednjih šolah (1956).
Članek, danes star že pol stoletja, je žal ostal v slovenski didaktiki geografije popolnoma spregledan.
Podrobneje Kokoletov opis predstavljamo pri pregledu regionalne geografije v okviru slovenske šolske
geografije.
Nastanek in razvoj sample studies zelo nazorno predstavita Long in Roberson v knjigi Teaching geography
(1968). Navajata, da je na področju družbene geografije Herbertson že leta 1899 posvetil veliko pozornosti
študiji »vzorčnih« družb. V začetku 20. stoletja so tako npr. proučevali Kirgize v Aziji in Masaje v Afriki.
Podrobne študije majhnih območij pa je kot posebno metodo »vzorčenja« prvi vzpodbudil Francoz J.
Brunhes v svoji knjigi La Geographie Humanine (1910). V knjigi je predstavil »družbene otočke« (kot jih je
sam označil) od centralnih Andov do Val d'Annivers v Alpah, od oaz na zahodu Južne Amerike do oaz v
Sahari. Njegovo delo je nadaljeval Britanec J. Fairgrieve. Ugotovil je, da so takšne študije sicer napisane
za odrasle, vendar se mu zdijo uporabne tudi za delo v šoli. Leta 1924 je v reviji Geographical Teacher
objavil članek Farming in Tuscany. V njem opisana farma v Toskani je po avtorjevih besedah očitno
poseben kraj. To ni katerikoli kraj v Sredozemlju, ni pa tudi nek izjemen kraj. Je pa nekaj tipičnega tako za
neposredno okolico na eni strani, kot za celotno Sredozemlje na drugi. Učenec se na tem primeru o
Sredozemlju nauči več, kot če o njem prebere dvakrat toliko besed v učbenikih, kjer je podana njegova
generalizirana slika.
Fairgrieve je tako izpostavil stališče, da naj bo šolska geografija študij avtentične podobe dejanskih ljudi in
krajev. Skupaj z Youngom je že leta 1939 začel z izdajo serije učbenikov Real Geography. V njih je šlo
večinoma za prikaze detajlov s različnih farm, tovarn ali naselij s celega sveta, ki so bile posebej izbrane
kot »tipične« za prikaz širših regij. S temi študijami sta avtorja sistematično pokrila vse kontinente. Ker so
se geografi ubadali s problemom, da je zelo težko narediti takšno naravno regionalizacijo sveta, ki bi
dosegla vsesplošen konsenz, je geograf Mackinder preprosto prišel do naslednjega predloga. Z izjemo
domače pokrajine naj bi v šoli opustili naravne regije sveta in jih nadomestili z žariščnimi točkami (focal
points), iz katerih bi se potem »razgledovali« po okolici. Leta 1956 so na konferenci britanske geografske
zveze tudi z razstavo prikazali, kako naj bi se sample studies uporabljale v razredu. Opredelili so jih kot
detajlne študije enot, ki prikazujejo človekov odziva na okolje, izbrane zato, ker so tipične za večje območje
oz. regijo. Njihova funkcija je v tem, da omogočajo sklepanje iz posameznega na splošno. Bistvo sample
studies je v tem, da prenašajo principe terenskega dela v pouk v razredu, saj temeljijo na opazovanju in
analizi. Long in Roberson pa sta že tedaj opozarjala, da je treba skrbno izbrati res tipične primere, da jih je
treba učencem tudi predstaviti kot tipične za širše območje, da se sample studies ne uporablja prepogosto
(sicer postanejo za učence dolgočasne) in da se iz njih izpelje ravno pravšnje generalizacije. (Long in
Roberson, 1968, 99 – 113)
Leta 1967 so Rushby, Bell in Dybeck začeli s serijo Study Geography. V nasprotju s prej omenjeno serijo
kriterij izbora posameznih študij ni bil več sistematično pokrivanje vseh kontinentov, ampak so študije
(kraje) izbirali po kriteriju gostote poselitve. Pri obravnavi neke problematike so vsakič izbrali tri primere
(kraje), in sicer prvega na območju redke, drugega na območju srednje in tretjega na območju goste
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poselitve. Izbirali so jih kjerkoli v svetu brez ozira na posamezne kontinente. Druga sprememba je bila v
tem, da so v ospredje postavili drugačen izbor vsebin, kot so npr. razlike v dohodku, revščina, posledice
masovne proizvodnje, konflikti pri rabi tal, itd. V primerjavi s prejšnjo serijo je bil opazen velik napredek
glede količine razpoložljivega gradiva v učbenikih in tudi glede kakovosti tiska. Veliko učiteljev je to serijo
videlo kot prispevek oz. dodatek tedanjega kursa regionalne geografije in kot najbližji možni približek
terenskemu delu v razredu. Dejansko pa je je bila mišljena kot alternativa kursu regionalne geografije, saj
je izhajala iz tematskega temelja – gostote poselitve, na kar se je potem navezovalo različne druge
probleme.
D. Hall (1976) konkretneje opredeljuje razlike med »starejšimi« sample studies in »novejšimi« case studies,
predstavljenimi v novejši seriji Study Geography. Iz njegovega izvajanja bi lahko tudi razumeli, da so case
studies bolj namenjene ponazoritvi splošnega, sample studies pa predvsem doživljajskim posebnostim
(načina življenja). Hall omenja tudi različne pomisleke, ki so jih v zvezi s case studies navajali privrženci
regionalne geografije. Zbirka case studies po njihovem mnenju ne more doseči istih rezultatov kot
»nekdanja« (regionalna) geografija, saj case studies ne obravnavajo površja, ampak le točke na njem.
Nekdanje »sklenjeno polje« obravnave je zreducirano na nepravilno mrežo nekih »točk«. Študija
kolektivnega posestva v Uzbekistanu nam na primer pove zelo malo o raznolikosti kmetijske proizvodnje v
Ferganski kotlini. To lahko sicer delno premagamo tako, da vsak posamezno študijo postavimo v nek
regionalni okvir, toda prostorski kontakt z najbližjim sosednjim površjem bo še vedno manjkal. Poleg tega
vsako obravnavanje kraja študije v širšem (koncentričnem) kontekstu poveča število informacij
(faktografije), to pa je ravno to, čemur so se s temi študijami želeli izogniti. Te študije učencem sicer
pomagajo razumeti pomen posameznih krajev, ne omogočajo pa jim pridobivanja povezanih predstav o
površju oziroma o njegovi regionalni zgradbi. (ibidem, 25 – 27)
Böhn (1999) študijo primera (nem. Fallstudie, Fallbeispiel) opredeljuje kot učno enoto, ki na podlagi
konkretnega primera izkazuje splošno veljaven kontekst. Iz analize posamičnega primera izhajajo splošno
veljavna spoznanja (nomotetične strukture in procesi). Študija primera ni usmerjena na doživljajsko
razumevanje primera, ampak na njegov kognitiven prikaz. Nasprotno pa definicija v nemškem Meyers
Lexikonu pravi, da se študija primera zavestno osredotoča na opisovanje posameznih primerov in da
vključuje opustitev posploševanja in pojasnjevanja kompleksnih dejstev. Pri njej zelo redko razmišljamo o
tem, v kolikšni meri je predstavljena vsebina posameznega primera tudi splošno veljavna. Čim celoviteje
hočemo pri obravnavanem primeru obdelati nomotetične ali vsaj transferne strukture in procese, tem
verjetneje smemo pričakovati napake glede splošne veljavnosti. (Böhn, 1999, 44) V nemški šolski geografiji
so študije primera dobile velik pomen v 70. letih. V učbenikih jih zasledimo tudi danes, vendar jim Nemci še
zdaleč ne pripisujejo tako dominantne vloge kot nekateri angleški učbeniki. (Priloga 6)
Polajžarjeva (1997, 67 in 84) ugotavlja, da so študije primera v geografskih učbenikih uporabljajo kot
vsebina oz. kot dodatek k vsebini (zanimivost), lahko pa služijo kot metoda aktivnega oz. raziskovalnega
učenja. V nadaljevanju analizira slovenske učbenike. Na primeru gimnazijskega učbenika za Evropo tako
npr. navaja primer Porurja, ki je uporabljen kot vsebina. (ibidem, 91)
Popitova (2000) ugotavlja, da so se študije primera začele uveljavljati tudi v slovenskih geografskih
učbenikih, vendar dolgo nihče ni vedel, kaj naj bi sploh bil »case study« v geografskem učbeniku. Površen
pregled tujih učbenikov je dal izdelovalcem naših učbenikov vtis, da so to različne zanimivosti, dogodki ali
posebnosti neke pokrajine, ki se jih v učbeniku postavi v lep barvni okvir in tekstu doda še kakšno sliko.
Pregled literature in analiza takšnega besedila v mnogih tujih učbenikih pa po njenem mnenju pokaže, da
ima vsak tak študij primera značilno zgradbo, ki temelji na Kolbovem modelu izkustvenega učenja. Študij
na primeru se začne na eni od njegovih faz (konkretna izkušnja, razmišljujoče opazovanje, abstraktna
konceptualizacija, aktivno eksperimentiranje). V vsaki od faz naj bi bila poudarjena dejavnost, ki učencu z
določeno prednostno učno modaliteto in učnim stilom omogoča, da usvaja znanje v zanj najugodnejšem
učnem okolju. Študij primera naj bi s svojim slikovitim, čustvenim opisovanjem po njenem mnenju
nadomeščal konkretno izkušnjo. (ibidem, 101)
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Študija primera mora biti po njenem konkreten primer, s katerim se učenec lahko identificira, ga prepozna
ali doživi. Ker konkretna izkušnja ni vedno mogoča, jo mora avtor učbenika nadomestiti. To lahko stori z
ustreznim izborom besedila in kartografsko-slikovnega gradiva, s čimer simulira konkretno izkušnjo
resničnega sveta in poudari čustvene vsebine. Skozi naslednjo stopnjo, to je razmišljujoče opazovanje,
učenca vodijo dejavnosti, kot so analiza podatkov, opazovanje sprememb itd. Do naslednje stopnje, to je
abstraktne konceptualizacije, ga pripelje povezava z že znanim, s podobnimi primeri in slošnimi zakoni. S
tem primer umesti v splošne zakonitosti. Sledi naslednja faza aktivnega eksperimentiranja, to je uporaba
naučenega v novi situaciji. Kadar realna aktivnost pri tem po mnenju Popitove ni mogoča, je zelo primerna
igra vlog. (ibidem, 101)
V nadaljevanju Popitova ugotavlja, da po mnenju mnogih učiteljev spoznavanje na osnovi študij primera ne
more zajeti vseh učnih ciljev in da vodi k nesistematičnemu in strukturno neurejenemu znanju. Obe mnenji
zavrača. (ibidem, 103)
Na osnovi povedanega vidimo, da opredelitve in funkcije študij primera v literaturi niso enoznačne. Do še
večjih razlik pa pridemo ob pregledu posameznih učbenikov v različnih državah. Z oznako case studies
označujejo zelo različna besedila oz. didaktične rubrike. Nekatere nimajo nikakršnega vprašalnoaktivnostnega instrumentarija. (Takšne najdemo celo v verjetno svetovno najbolj znanem geografskem
učbeniku Geography – An integrated Approach avtorja D. Waugha.) Druge študije primera ga imajo
obilico. Isto velja glede količine kartografsko-slikovnega gradiva. Prve lahko razumemo predvsem kot
vsebino, druge pa kot metodo dela. (Priloga 7)
Nekatere se v vsebinskem pogledu dejansko osredotočajo na neke konkretne primere na mikro nivoju (npr.
obravnava neke kmetije na italijanskem jugu), druge pa se prav nič ne razlikujejo od čisto običajnih
»razlagalnih« besedil, ki včasih obravnavajo tudi »makro« območja (npr. kriza industrijske proizvodnje v
celotnem vzhodnem delu Evrope). Nekatere študije primera so postavljene v sklop neke teme kot
ponazorilo splošnega principa na nekem konkretnem primeru. V tem primeru so običajno krajše od
osnovnega besedila in so mu podrejene. Druge so nekakšno jedro učbenika, nastopajo z zelo kratkimi
uvodnimi osnovnimi besedili na začetku tematskega sklopa in med seboj nimajo veznih besedil. (Priloga 8)
Včasih dobi človek vtis, da nekateri avtorji ne poznajo teorije in pravega namena študij primera in
vključujejo besedila s takšno oznako le zato, da izpadejo »moderni«.
2.17.17 Proučevanje (geografskih) učbenikov
Zakaj sploh proučevati učbenike? Eden od glavnih razlogov za to je dejstvo, da so učbeniki refleksija
družbe, ki jih je »proizvedla«. Učbeniki odražajo etiko, kulturo, stopnjo tehnološkega razvoja posamezne
družbe in aktualne vsebine, ki jih prinaša čas. Z ozirom na geografijo pa učbeniki odkrivajo tudi avtorjevo
koncepcijo stroke in njegove izobraževalne namene oz. njegove poglede na šolsko geografijo. V vsebini
učbenikov se tudi v veliki meri zrcali narava samega izobraževalnega sistema posamezne države. Ne
glede na to, ali je sestavljanje učbenikov pod močno »državno direktivo« ali pa je bolj prepuščeno avtorski
svobodi samih sestavljavcev, vsi geografski učbeniki stremijo k temu, da odražajo kulturo družbe, kateri
služijo. (Graves in Murphy, 2002, 228) Prav zato pa imajo učbeniki pri majhnem narodu, kot je slovenski,
nujno drugačno vlogo, kot pri velikih narodih.
Raziskovanje učbenikov večinoma nima zelo dolge tradicije. Njegovi začetki v ZDA in Evropi sicer segajo v
čas po 1. svetovni vojni, vendar je (najverjetneje) prva knjiga o raziskavi učbenikov v Evropi avtorja
Chopina (Les Manuels Scolaires: Histoire et Actualité) izšla šele leta 1992. Leta 1993 je sledilo delo
skandinavskega avtorja Johnsena z naslovom Textbooks in Kaleidoscope. Njegove raziskave (Johnsen,
1993, 28 – 29), ki do danes sodijo med najpomembnejša tovrstna dela, so pokazale, da lahko proučevanje
učbenikov razdelimo na tri glavne vsebinske sklope. Največ raziskovalcev se je ukvarjalo s tematiko
ideologije v učbenikih. Precej manj jih je pozornost namenjalo didaktičnemu oblikovanju učbenikov oz.
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vprašanjem uporabe učbenikov v razredu, najmanj pa se jih je ukvarjalo z življenjskim ciklusom učbenika
(proces konceptualizacije, pisanja, urejanja, trženja, izbiranja učbenikov ipd.). (Kovač et al. 2005, 39 – 40)
Pingel (1999, 54) navaja 17 pomembnejših institucij v svetu, ki se ukvarjajo s proučevanjem učbenikov. Od
tega jih je 9 z njegovega spiska v Evropi. Najpomembnejši med njimi je Inštitut Georg Eckert za
mednarodno raziskavo učbenikov v Braunschweigu v Nemčiji. Delovati je začel že leta 1951, UNESCO pa
ga je po konferenci v Brisbaneu leta 1991 pooblastil za koordinacijo mednarodnega raziskovanja
učbenikov. V inštitutski knjižnici je prek 150 000 učbenikov iz 90 držav, ter okoli 47 000 enot s področja
teorije in raziskave učbenikov. Več o razvoju in delovanju tega inštituta sledi v nadaljevanju.
Najpomembnješe revije za proučevanje učbenikov so Internationale Schulbuchforschung oz. International
Textbook Research, ki izhaja v Hannovru, Paradigm (izhaja v Cambridgeu) in Bulletin d'information sur les
manuels scolaires (izhaja v Parizu).
2.17.17.1 Razvoj mednarodnega proučevanja učbenikov na Institutu Georg Eckert in v okviru Sveta Evrope
Zgodovino, naloge in probleme mednarodnega proučevanja učbenikov so obdelovali Jeismann (1979),
Riemenschneider (1981), Hillers (1986 in 1991), Böhn (1997) in drugi, kasneje pa še direktor Inštituta
Georg Eckert Pingel (1999). Slednji pri svojem prikazu že na začetku izpostavlja tezo, da sta vzgoja oz.
razvijanje vrednot na občutljivem področju družbenih ved še posebej pomembna. Avtorji učbenikov po
njegovem niso bili vedno dovolj kritični do družbe, v kateri so živeli. Pogosto so povzdigovali lasten narod
na račun drugih ali pa vodilne sloje znotraj družbe, po drugi strani pa omalovaževali različne manjšine.
Pedagogi in politiki so tako že kmalu opazili, da učbeniki ne razširjajo le informacij, ampak tudi ideologijo.
Zato so začeli iskati poti, da bi izboljšali enostranske podobe, ki so jih ustvarjali učbeniki, in sicer z njihovo
mednarodno primerjavo in revizijo (izboljšavo).
Čas za to je dozorel v obdobju po prvi svetovni vojni. Mednarodni komite za intelektualno sodelovanje pri
Društvu narodov je leta 1925 dal pobudo, da bi nacionalne komisije vzpodbudile vzajemne primerjalne
analize učbenikov in iz njih odstranile vse tisto, kar lahko prispeva k nerazumevanju med narodi. Kljub
naraščajočim političnim napetostim v Evropi je leta 1937 kar 26 držav podpisalo deklaracijo, ki se je tikala
pouka (učbenikov) zgodovine. Po 2. svetovni vojni je leta 1946 UNESCO razvil Program za izboljšavo
učbenikov in učnih gradiv kot pomoč pri razvoju mednarodnega sporazumevanja. Poteči pa je moralo nekaj
let, preden so se programske smernice začele uveljavljati v praksi. Čeprav se je v 50. letih poudarjalo
multilateralen pristop, pa je za to obdobje značilna izvedba kar nekaj bilateralnih projektov. Nacionalne
komisije UNESCA so skušale spraviti skupaj učitelje, avtorje učbenikov in predstavnike izobraževalnih
ustanov. Njihove primerjalne analize učbenikov so se sprva osredotočile na ugotavljanje in odstranjevanje
dejanskih napak in očitnih predsodkov. Naslednjo stopnjo pa je predstavljal model konsenza, nekakšnega
kompromisa v mnenjih udeležencev, ki bi bil osnova za konkretne napotke izboljšave učbenikov. Temu je v
naslednjih letih sledila vrsta bilateralnih konsultacij (npr. med Španijo in Portugalsko, Nemčijo in Poljsko,
ZDA in SZ idr.).
Leta 1974 je UNESCO sprejel Priporočilo za mednarodno sporazumevanje, sodelovanje in mir ter vzgojo
za človekove pravice in osnovne svoboščine. Ta dokument pa ni podčrtal le pomena znanja, ampak tudi
pomen vrednot. Države članice naj bi si izmenjevale predvsem zgodovinske in geografske učbenike.
Sledila je nova serija meddržavnih konsultacij, UNESCO pa se je začel zavedati, da številni problemi
sodobnih družb zahtevajo globalen pristop.
Leta 1988 je sledila pomembna konferenca na Inštitutu Georg Eckert v Braunschweigu, ki je z resolucijo
prvič dala enako težo znanju, sposobnostim in vrednotam. Za potrebe te disertacije pa je treba poudariti
dejstvo, da je resolucija vzpodbudila akcijsko raziskovanje učbenikov v razredu. Pri tem naj bi učbenike
vrednotili učitelji in učenci in tako iskali poti do najboljših načinov predstavitve učnih vsebin. Premik je bil
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torej narejen v smeri, da predmet proučevanja ni bila več le vsebina učbenikov, ampak tudi učbenik v
odnosu na razred.
Naslednji korak je bilo srečanje ekspertov leta 1991 v Brisbaneu, kjer so konkretneje razdelali kriterije in
navodila za razvoj, vrednotenje in izboljšavo kurikulov, učbenikov in drugih izobraževalnih gradiv.
Predlagali so ustanovitev Mednarodnega omrežja za raziskavo učbenikov, ki so ga potem ustanovili leta
1992 na Inštitutu Georg Eckert kot osrednji instituciji pod okriljem UNESCO.
Projekt mednarodne analize učbenikov, ki ima za cilj pospeševanje mednarodnega sporazumevanja, se
večinoma ukvarja z učbeniki zgodovine, geografije in državljanske vzgoje. Ti šolski predmeti so namreč še
posebej pomembni za vzgojo za demokracijo in človekove pravice ter razvijanje mednarodne in
medkulturne zavesti. V zadnjih desetletjih se jim je pridružilo tudi raziskovanje jezikovnih učbenikov.
Na evropski ravni se je z mednarodno organizacijo izboljšave (predvsem zgodovinskih) učbenikov v borbi
proti enostranostim in predsodkom začel ukvarjati tudi Svet Evrope. To je postalo še posebej aktualno po
razpadu blokovske delitve celine. Svet Evrope je objavil številne publikacije za avtorje učbenikov, založnike
in učitelje.
Po koncu hladne vojne se je mednarodno raziskovanje učbenikov soočilo z novimi izzivi. V državah v
tranziciji v vzhodnem delu Evrope so začeli sestavljati nove kurikule in učbenike, po drugi strani pa so se v
evropskem prostoru pojavile nove oblike nacionalizmov in nestrpnosti. UNESCO se je temu odzval leta
1995 na konferenci v Parizu s posebno deklaracijo o vzgoji za mir, človekove pravice in demokracijo. V
projektu mednarodne raziskave učbenikov naj bi sodelovala ministrstva, avtorji učbenikov in založbe.
Udeleženci projekta naj bi najprej med seboj izmenjavali bazne informacije o pedagoškem sistemu v
posamezni državi (npr. sestavljanje in vloga kurikula), potem pa določili vzorec (število in tip) učbenikov, ki
naj bi jih med seboj izmenjali. (Pingel, 1999, 7 – 22)
Slednje je pomembno zato, ker gre pri raziskavi učbenikov lahko za vertikalno analizo (niz učbenikov istega
predmeta iz različnih časovnih obdobij) ali horizontalno analizo (učbeniki istega predmeta z različnih
območij). Pingel navaja, da se vsako izobraževalno besedilo lahko analizira z dveh vidikov. Didaktična
analiza (didactic analysis) besedila se ukvarja z metodološkim pristopom k tematiki. To pomeni, da
raziskuje pedagogiko oz. didaktiko »za besedilom«. Po drugi strani pa vsebinska analiza (content analysis)
razčlenjuje sámo besedilo: kaj nam besedilo sploh pove, ali je v skladu z zahtevami stroke, ali zadovoljivo
pokriva tematiko, ki jo predstavlja. Na ta vprašanja lahko v različnih državah odgovarjajo predvsem
strokovnjaki z dveh polj. Na enem so družboslovni »znanstveniki« (zgodovinarji, geografi, sociologi), na
drugem pa učitelji. Zelo pomembno je, da sodelujejo oboji. Naslednja težava se pojavlja v tem, da imajo v
različnih državah na voljo neenaka sredstva za vlaganje v razvoj učbenikov. Posledica tega se kažejo v
velikih razlikah ne le v strokovni kvaliteti, ampak tudi v že na zunaj vidni opremi učbenikov.
Analiza učbenikov naj bi bila usmerjena v pregledovanje v učbenikih zapisanih dejstev in njihovih
interpretacij. V zvezi s ciljem boljšega mednarodnega sporazumevanja naj bi se pri tem posebno pozornost
dajalo interpretaciji razmerja med »mi« in »oni«.Tisti »mi« seveda predstavlja skupnost avtorja učbenika in
učencev, »oni« pa nek drug narod, etnično, razredno, kulturno ali versko skupnost.
Pri obravnavi je zelo pomembna prostorska dimenzija. Vsem državam sveta oz. Evrope zagotovo ne
moremo nameniti enake pozornosti, izogibati pa se je treba takšnim enostranostim, kot je bila npr.
neobravnavanje sovjetskih satelitov v Evropi v času hladne vojne v nekaterih zahodnih učbenikih. Na
podlagi tako definiranih ciljev in metod se je analiza in revizija učbenikov po Pinglu (1999, 28) razvila v
posebno znanstveno disciplino z imenom »raziskovanje učbenikov« (textbook research).
Po opravljenih raziskavah sledi pregled rezultatov in formuliranje zaključkov, kar se odvija na posebnih
konferencah. Najenostavnejši način širše predstavitve rezultatov je ta, da se jih natisne v obliki posebnih
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publikacij. Ker pa te (pogosto zelo obsežne) »akademske« publikacije praviloma ne pridejo do širokega
kroga uporabnikov (učiteljev, staršev), so verjetno primernejša krajša poročila s priporočili in konkretnimi
predlogi za sestavo učbenikov. Inštitut Georg Eckert od leta 1979 izdaja revijo Internationale
Schulbuchforscung, serijsko publikacijo Studien zur Internationalen Schulbuchforschung, v sodelovanju z
UNESCO pa od leta 1992 dalje tudi Newsletter for International Textbook Research Network.
Kakšne pa so posledice oz. rezultati analize (prejšnjih) učbenikov po tem, ko do rezultatov pridejo avtorji
(novih) učbenikov? Pingel navaja, da le-ti kljub »smernicam« ne uspejo vedno napisati boljših besedil.
Razlogi za to so različni (pomanjkanje ustreznega gradiva, državni nadzor nad učbeniki idr.).
Po Pinglu naj bi imel posamezen učbenik »rok trajanja« okoli 10 let. Ker vsak učbenik že ob prvi izdaji
prinaša zastarele podatke, jih je potrebno obnavljati ali pa nove dodajati v posebnih dodatkih. Za izdelavo
oz. nastanek vsakega novega učbenika pa naj bi bilo potrebno 5 let. (ibidem, 35) Glede na ta podatek smo
v Sloveniji potemtakem pravi rekorderji, saj nam to zaradi zaostrene konkurence v dobršni meri uspeva v
enem letu.
2.17.17.2 Proučevanje geografskih učbenikov v Evropi izven okvirjev Sveta Evrope in Inštituta Georg
Eckert
S tem so se ukvarjali predvsem anglosaški avtorji, ki jih podrobneje navajata Graves in Murphy v svojem
prispevku Research into geography textbooks (2000, 230 – 231). Ti avtorji so bili naslednji: Hicks
(obravnava etnocentričnih predsodkov), Marsden (obravnava imperializma), Wright (obravnava rasizma),
Ploszajska (obravnava imperializma) in Gilbert (obravnava refleksije ideologije). Lidstone se je ukvarjal z
učiteljevo uporabo učbenikov, Lambert in Wright sta iskala sredstva za evalvacijo učbenikov, Acheson se je
ukvarjal vsebinsko analizo učbenikov, Marsden s problematiko pisanja učbenikov, Lambert s pedagoškimi
elementi učbenikov itd.
Leta 1996 je bila v Londonu konferenca, na kateri so vidnejši predstavniki posameznih držav predstavili
raziskovanje geografskih učbenikov v svoji matični državi. Poročilo s foruma je napisal Graves (1997). V
njem izvemo, da so bili evropski pionirji raziskovanja geografskih učbenikov J. Lidstone v V. Britaniji in
Institut Georg Eckert v Nemčiji. Razvoj proučevanja učbenikov po posameznih državah pa so razčlenili
Bednarz (ZDA), Biilmann (Danska), Fiori (Italija), Merenne-Schoumaker (Belgija), Bernardin (Francija),
Hernando (Katalonija). Iz tega pregleda izvemo, da takó stanje šolske geografije kot tudi raziskovanje
geografskih učbenikov v nekaterih visoko razvitih državah (ZDA, Španija, Italija, Belgija) ni ravno na
zavidljivi ravni.
Za našo raziskavo pomembne ugotovitve je prispeval Danec Biilman, ki govori o premiku od »regionalno
organiziranih« učbenikov k »tematsko in s študijami primerov organiziranim« učbenikom na Danskem
(Biilman, 1997, 79). Pri tem ugotavlja, da je obravnava številnih majhnih evropskih držav dobesedno
izginila iz učbenikov. Merenne-Schoumaher (1997, 87 – 88) poroča o stanju v frankofonskem delu Belgije,
kjer naj bi učitelji zaradi pomanjkanja učbenikov sami pripravljali učno gradivo, dejansko pa ga pogosto kar
»kradejo« iz francoskih učbenikov. To pa je privedlo do upada pomena geografije. Zelo podučen je tudi
prispevk Bernardina (1997, 90), ki pri francoskih učbenikih opozarja na šibko stran sistema učbenikov
»dveh odprtih strani«, kar smo povzeli tudi v Sloveniji in velja za nekaj imenitnega. Zaradi strogo
določenega prostora je po Bernardinu namreč besedilo omejeno, s tem pa okrnjena moč razlage,
vzročnost itd.
R. Bamberger (1992) v svojem prispevku o delu Inštituta za raziskovanje učbenikov (Institut für
Schulbuchforschung) na Dunaju, ki je žal že prenehal delovati, poroča o desetih glavnih področjih dela tega
inštituta. Med temami navaja naslednje:
– ali učbeniki odgovarjajo starosti in razvojni stopnji otrok,
– ali učbeniki prispevajo k efektivnemu učenju,
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– vsebinska analiza in primerjava različnih učbenikov (koliko prostora je namenjeno posameznim državam
in temam, kolikokrat se v učbenikih pojavljajo določena imena in pojmi, komparativna interpretacija
učbenikov ali določenih tem, ki se ukvarjajo z učbeniki),
– pisma založnikom, avtorjem in učiteljem,
– predsodki v učbenikih,
– učbeniški pristopi,
– bibliografija,
– priporočila za sestavljanje učbenikov itd.
Eno najobsežnejših novejših raziskav (nemških) geografskih učbenikov je opravil F. Schmithüsen. Izsledke
je objavil v posebni knjigi Wandel des Erdkundesschulbuchs seit dem Kieler Geographentag (nem.
Spreminjanje geografskega učbenika po kielskem geografskem kongresu) iz leta 2003. Avtor se je
osredotočil na spreminjanje koncepta, vsebine, členitve in formalnega statusa »medija« učbenik po
kielskem kongresu, ki je pomenil prelom z dotedanjo usmeritvijo v regionalno geografijo (Länderkunde). Ob
tem je proučeval učbenike za nižjo stopnjo sekundarnega izobraževanja. (Schmithüsen, 2003, 12) Izsledki
raziskave so uporabni tudi za potrebe te disertacije, še posebej za razdelek o razvoju nemške šolske
geografije (v nadaljevanju).
2.17.17.3 Predmet, naloge in metodologija proučevanja učbenikov
Proučevanje učbenikov je izredno kompleksno in široko raziskovalno polje. Strategij raziskovanja
učbenikov se je v svoji že omenjeni raziskavi obširneje lotil slovenski raziskovalec J. Justin s sodelavci
(2003). V uvodnem delu raziskave, kjer podaja številne teoretske opredelitve, navaja, da raziskovalci
učbenikov praviloma izbirajo med dvema osnovnima raziskovalnima strategijama. Prva je imanentistična ali
znotrajbesedilna strategija, ki od raziskovalca zahteva omejitev na raziskovanje notranje zgradbe učbenika,
na njegove besedilne sestavine oz. na učbenik sam po sebi. Ta strategija je razširjena predvsem pri
predstavnikih tistih ved, ki so usmerjeni v proučevanje ustroja verbalnih in vizualnih sporočil (lingistike,
pragmatike, teorije diskurza idr.). Velik del takšnih raziskav se omejuje na površino verbalnih besedil in
ilustracij, to je na raven besedilno manifestiranega. Tako nastajajo predvsem različne frekvenčne analize o
tem, kako pogosto se v besedilih pojavljajo posamezne besede ali vizualne prvine, s kakšnimi pomeni se te
besede ali vizualne prvine pojavljajo ipd. Justin v nadaljevanju opiše dva specifična postopka, ki sta del
znotrajbesedilne strategije, in sicer kritično analizo učbenikov in analizo berljivosti (ibidem, 5 – 6).
Druga je ekspertno presojevalna strategija za raziskovanje učbenikov, ki pa jo raziskovalci učbenikov
uporabljajo čedalje manj. Raziskovalci pri tej strategiji pridobivajo, urejajo in interpretirajo ocene, ki jih o
učbenikih podajajo učitelji ali drugi strokovnjaki. Na nek način bi v okvir te strategije lahko uvrstili tudi našo
raziskavo, ki pridobiva mnenje uporabnikov učbenikov (učencev in učiteljev), vendar ne o »dejanskih«
učbenikih, ampak o simulacijah učbeniških pristopov.
Po Justinu in sodelavcih (2003, 11) je danes veliko pozornosti namenjeno takšnemu raziskovanju
učbenikov, ki skuša v eksperimentalnih situacijah prepoznati dejanski vpliv učbenika na učence oz.
odgovoriti na vprašanje, kako raba nekega učbenika dejansko vpliva na doseganje učnih ciljev. V
nadaljevanju se Justin s sodelavci ukvarja z vprašanji organizacije in predstavitve spoznavne vsebine v
učbenikih, s stopnjo semantične zahtevnosti besedila, s težavnostjo besedišča, z abstraktnostjo besedišča,
z optimalno dolžino povedi, besedilno organizacijo in kohezivnostjo, notranjo skladnostjo in premišljenostjo
besedila in podobnim. Različne teoretske opredelitve lahko služijo tudi kot napotek bodočim sestavljavcem
učbenikov.
Dober pregled in ovrednotenje pristopov, ki jih danes uporabljajo evropski raziskovalci učbenikov, pa je
podal Justin (2003) v prispevku z naslovom Zgradba didaktičnega besedila in problemi njegove evalvacije.
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Oglejmo si še prispevke nekaterih tujih avtorjev. Ničković (1982, 55 – 57) pri raziskovanju učbenikov na
območju nekdanje Jugoslavije, pri čemer pa nima v mislih geografskih učbenikov, v več kot 60 alinejah
navaja različne aspekte in probleme, ki se jih lahko proučuje. Združuje jih v tri velike skupine – tematika,
metodologija in organizacija raziskovanja.
Hillers (1991, 144) med metodami proučevanja učbenikov izpostavlja:
1. deskriptivno-analitično, tradicionalno-historično ali tudi hermenevtično metodo;
2. kvantitativno vsebinsko analizo;
3. kvalitativno vsebinsko analizo
Enega pomembnih metodoloških prispevkov k mednarodnemu proučevanju učbenikov (predvsem s
področja zgodovine in družbenih ved) je dal P. Weinbrenner v prispevku Methodolgies of Textbook
Analysis used to date (1992), ki razčlenjuje različne metodologije analize učbenikov. Po njegovem lahko
razlikujemo tri tipe raziskovanja učbenkov:
1. Raziskovanje življenjskega cikla učbenikov (orientacija v »proces«).
2. Raziskovanje učbenika kot učnega medija in kot medija vizualne komunikacije (orientacija v »proizvod«).
Vse dosedanje raziskave so dajale poudarek temu aspektu. Prevladujoče metode so bile usmerjene v
vsebinsko analizo. Kot posebno obliko teh analiz so na Inšitutu Georg Eckert v Braunschweigu razvili ti.
»mednarodno analizo učbenikov«.
3. Raziskovanje učbenikov kot neodvisnega socializacijskega faktorja z oziroma na njegove učinke na
učenca in učitelja, pa tudi z ozirom na odziv javnosti (staršev, političnih strank itd.) na določene učbenike
(orientacija v »sprejem« učbenikov). (ibidem, 23)
Raziskovanje učbenikov je po Weinbrennerju interdisciplinarna dejavnost, ki jo lahko razdelimo na 5
dimenzij: znanstveno teorijo, dizajn, subjektivno znanje (vsebino), subjektivno teorijo in metode,
edukacijsko teorijo). Pri tem se pojavlja več nerešenih protislovij oz. metodoloških problemov: odnos med
kvantitativnim in kvalitativnim raziskovanjem, odnos med empiričnim in hermenevtičnim raziskovanjem,
odnos med eksplicitno in implicitno vsebino učbenikov, odnos med status quo analizami in deficitarnimi
analizami, kriteriji za ocenjevanje raziskav. Za vse te probleme se do sedaj še ni odkrilo vsestransko
zadovoljivih rešitev.
Raziskovanje učbenikov je po njegovem pomanjkljivo iz najmanj treh vidikov:
1. Teoretska omejitev tiči v dejstvu, da do danes ni nastala nobena izčrpna in vsestransko priznana »teorija
učbenikov«. Didaktične in metodične funkcije učbenikov se ne dajo zadovoljivo določiti.
2. Empirična omejitev tiči v dejstvu, da še vedno vemo zelo malo o tem, kako učitelji in učenci uporabljajo
učbenike.
3. Metodološka omejitev tiči v tem, da še nimamo ustreznih metod in instrumentov za merjenje in
ocenjevanje raziskovanja učbenikov in za razvijanje potrebnih kategorij. (ibidem, 22)
Zelo pomembno delo glede nekaterih vprašanj, dilem in metod mednarodnega raziskovanja učbenikov je
knjiga C. Pilgrima z naslovom Der ethnisierte Raum (2000). Avtor z metodo diskurzivne analize raziskuje
mehiške in ameriške zgodovinske učbenike v kontekstu interkulturnega dialoga, pri čemer prvo četrtino
knjige namenja ravno metolodološkim vprašanjem.
Pingel v delu UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook Revison (1999) v dodatku
razčlenjuje tudi praktične nasvete za revizijo učbenikov. Po njegovem so metode tega dela usmerjene
predvsem v identificiranje vsebine, didaktične pristope, odkrivanje »skritega kurikula« ter domnev in
konotacij, ki jih lahko besedilo povzroči v učenčevi glavi.
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V zvezi z metodološkimi problemi Pingel navaja večno dilemo med prednostmi in slabostmi kvantitativih in
kvalitativnih metod. Med kvantitativnimi metodami omenja analizo frekvence in prostora, to je ugotavljanja
kolikokrat se omenja nek pojem ali oseba, koliko prostora je namenjenega posamezni državi ali temi ipd.
To nam lahko veliko pove o tem, na čem je v besedilu poudarek in o kriterijih za izbor snovi, ničesar pa o
vrednotah in njihovi interpretaciji. Kvalitativne metode, kot je npr. hermenevtična analiza (hermenevtika
pomeni način razlaganja nečesa), razkrivajo nekatera »skrita« dejstva, ki se jih ne da meriti: kaj nam tekst
pripoveduje, kakšno sporočilo prenaša. Meja oz. razlikovanje med obema pristopoma pa ni zelo določno,
saj po pravilu dopolnjujeta drug drugega. Pingel opozarja, da je pred uporabo kvantitativnih metod treba
izvesti predhoden test, v katerem se ugotavlja, ali imajo vsi udeleženci raziskave enotno razumevanje
glavnih konceptov in kategorij pri analizi.
Raziskovalci naj bi zaznavali različne nivoje predstavitve (razlagalno-opisni, razlagalni in raziskovalnoargumentativni). Poslužujejo se lahko različnih vprašalnikov in evidenčnih listov, ki so jih razvili v
znanstvenih in pedagoških krogih, na voljo pa so v različnih inštitucijah za proučevanje učbenikov. (ibidem,
45 – 48)
Proti koncu daje Pingel nekaj posebnih napotkov za pregled geografskih učbenikov. Raziskovalec naj bi
ugotavljal, na kateri del geografije (fizično, družbeno/socialno/ekonomsko/kulturno geografijo) so avtorji dali
več poudarka. Pri geografskih predstavitvah lahko razlikujemo različne nivoje – lokalne, nacionalne,
kontinentalne in globalnega. Pingel v nadaljevanju govori o razlikovanju med regionalno in splošno
perspektivo, pri čemer ima v mislih regionalni in občegeografski pristop. Po njegovem ni enostavno
ustrezno kombinirati obeh pristopov tako, da učenec dobi sliko naravnih značilnosti sveta, v katerem živi,
da usvoji minimum topografskega znanja in nato še transferno znanje o splošnih principih.
Ugotovitve bilateralne ali multilateralne analize učbenikov pa včasih pripeljejo do tega, da se »ena stran«
(mišljeni so predstavniki ene države) čuti zelo zapostavljeno, saj se jo omenja le v kontekstu enega ali dveh
problemov. Učenec si tako Japonsko zapomni po potresih, Indijo po kastah ipd. Takšen pristop Pingel
imenuje problemski pristop. Po njegovem lahko povzroča stereotipne predstave o neki državi, vendar pa
moramo imeti v mislih, da namen geografskega izobraževanja ni poučevanje »držav«, ampak prej
poučevanje splošnih geografskih problemov skozi dobro izbrane regionalne primere. Na ta način lahko
učenci prenašajo svoje znanje na druge dele sveta s podobnimi razmerami. Več ko obravnavamo držav,
manj informacij lahko podamo o posamezni državi. Zato moramo ugotoviti osnovni avtorjev cilj: ali želi
podati množico informacij o posameznih državah ali pa se želi posvetiti splošnim principom, ki so samo
»ponazorjeni« v posamezni regiji. (ibidem, 51) Pingel s tem načenja ravno vprašanje, ki je glavni predmet
te disertacije. Več govora o tem bo pri razvoju nemške šolske geografije.
H. Volkmann je objavil enega najpomembnejših prispevkov o teoriji in nalogah proučevanja geografskih
učbenikov z naslovom Textbook Analysis: Theories and Challenges (1997). V zvezi z njegovo shemo o
prepletenosti interesov med pripravljavci in uporabniki učbenika razlikuje tri glavna polja raziskovanja:
življenjski ciklus učbenika, učbenik kot proizvod in vpliv učbenika na neposredne in posredne uporabnike.
1. Raziskovanje življenjskega ciklusa učbenika je usmerjeno v vprašanja koncepta in sestavljanja učbenika
(s strani sestavljavcev in založbe), vprašanja potrjevanja učbenika, vprašanja uporabe učbenika med
procesom poučevanja in učenja ipd.
2. Raziskovanje učbenika kot proizvoda oz. njegove kvalitete je povezano z determinantami znanstvene
teorije (vrednot, ideologij), dizajna, matične stroke (podatkovna točnost, aktualnost, znanstvene metode),
didaktike geografije (redukcija in transformacija, aktivnost učencev) in edukacijskih znanosti. Prav to
raziskovalno področje zanima največ ljudi.
3. Raziskovanje vpliva učbenika na uporabnike, kot so učenci (ali učbenik odgovarja razvojni stopnji
učenca, ali je orientiran k učencu, ali vzpodbuja samostojno učenje),
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učitelji (ali učbenik pomaga učitelju, da se osredotoča na učni proces ipd.), javnost (reakcije staršev ipd.) in
mednarodni odnosi (kako so predstavljene druge države, predsodki in stereotipi, razvijanje solidarnosti in
okoljske zavesti ipd.)
Volkmann pri tem poudarja, da je bilo v dosedanjih raziskavah zanemarjeno področje sprejemanja
učbenikov s strani učencev in učiteljev ter njihova evalvacija učbeniških elementov. V zvezi s tem omenja
raziskave Wrighta, ki jih bomo obravnavali nekoliko kasneje. Ravno tako pomanjkljivo raziskano je tudi
vprašanje nadomestitve (zamenjave) starega učbenika z novim in pričakovanja učiteljev v zvezi s tem.
(ibidem, 192 – 193) Volkmannove ugotovitve nam tako potrjujejo, da je raziskava v okviru te disertacije
usmerjena na raziskovalno zelo deficitarno področje.
Kar se tiče metodoloških vprašanj raziskave učbenikov, Volkmann navaja, da je pri tem običajno potrebno
preseči dileme dihotomičnih parov, kot so humanistična tradicija nasproti znanstveni, kvantitativno
raziskovanje nasproti kvalitativnemu, empirični pristop nasproti hermenevtičnemu, in empirična analiza
nasproti normativni. (ibidem, 195)
2.17.18 Merila za izbor in ocenjevanje geografskega učbenika
V geografski literaturi je nekaj poskusov izbora kriterijev, ki naj bi učitelju služili pri izboru dobrega
učbenika. Long in Roberson (1968, 89 – 90) navajata 20 kriterijev. Schanz (1977, 85 – 86) je v ta namen v
Geographische Rundschauu objavil poseben vprašalnik s 40 vprašanji oz. kriteriji, združenimi v 7
vsebinskih sklopov. Jander (1982) v svojem prispevku Schulbücher im Geographieunterricht navaja 90
kriterijev za izbor oz. analizo družboslovnih učbenikov, ki jih je že leta 1979 pripravil Knütter. Kriteriji so
združeni v 5 sklopov (formalni in zunanji aspekti učbenikov, metodični pristop, splošni cilji in teoretično
ozadje, didaktična koncepcija, vsebinski vidiki). Znani proučevalec geografskih učbenikov Wright (1986) je
za to postavil 10 kriterijev.
Volkmann (1997, 195 – 198) kriterije za ocenjevanje geografskih učbenikov razdeli jih na več skupin.
1. Pri kriterijih z ozirom na delo v razredu izpostavlja zunanjo in notranjo strukturo učbenika, usmerjenost k
učencu in vzgojno-izobraževalne namere (transmisijski, interaktivni učbeniki).
2. Pri kriterijih z oziroma na geografsko percepcijo izpostavlja vlogo fotografij, zemljevidov, statističnih
prikazov, grafikonov, besedila in različnih zornih kotov interpretacije učne vsebine.
3. Pri kriterijih z ozirom na vprašanja stroke izpostavlja znanstveno orientacijo, razvijanje spretnosti in
razvijanje konceptualnega mišljenja.
Na koncu omenja tudi vprašanja »skritih vsebin« v učbeniku, vprašanja predstavitve različnih etničnih
skupin, žensk in ras, vprašanje evropocentričnosti ipd.
Rinschede (2003) po več avtorjih povzema glavne zahteve za oblikovanje in po njegovem s tem tudi
kriterije za ocenjevanje učbenikov:
– merilo stvarne pravilnosti (točnosti podatkov, definicij),
– vsebinski izbor (vsebinski cilji v učnih načrtih niso ravno razgrajeni detajle, zato je izbor snovi v marsičem
prepuščen avtorju),
– razporeditev vsebine (mora biti smiselna, razvidna ipd.),
– ideološka vsebina in politična poučnost,
– slikovno gradivo (mora biti integrirano v besedilo),
– oblikovanje besedila (razumljivost, ustrezno število, strokovnih izrazov itd.),
– naloge in navodila za delo,
– zunanja oprema učbenika (format, tip pisave ipd.),
– prisotnost priročnika za učitelje.
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V zvezi s tovrstnimi idejami moramo omeniti tudi predlog postopka izbire dobrega učbenika, ki se sicer
nanaša na učbenike z vseh predmetnih področij, v knjigi domačih avtorjev Učbeniki in družba znanja
(2005). Avtor poglavja, ki obravnava to temo, namreč ugotavlja, da učitelj dobrega učbenika ne more
»najti« s pomočjo lestvic ocenjevanja, pregledom kazala, ilustracij ipd., ampak le tako, da učbenik preizkusi
na sebi. Pri tem si mora predstavljati, da je eden od otrok v svojem razredu. Tako bo hitro ugotovil, ali avtor
učbenika razume vsakdanje težave, s katerimi se vsak dan soočajo v razredu, ali avtor predlaga
dejavnosti, ki jih je v razredu mogoče izpeljati, ali mu je uspelo uganiti, kako bodo učenci reagirali na
njegovo »pripoved«, ali vizualni pripomočki v učbeniku učence res česa naučijo itd. (Kovač et al. 2005, 175
– 177)
2.17.19 Kako učbenik sprejemajo in ocenjujejo njegovi uporabniki
Znani raziskovalec geografskih učbenikov D. Wright (1987) je najverjetneje prvi opozoril na paradoksalno
dejstvo, da so učbeniki v osnovi namenjeni učencem, vrednotijo in ocenjujejo pa jih odrasli. Zato je v tem
pogledu treba svet »postaviti na glavo«. Tako je tudi naslov njegovega prispevka Turning the World Upside
down: Pupils as Elevators of Textbook, ki govori o tem, kako učence vključiti v ocenjevanje učbenikov.
Wright je tako naredil zelo pomemben korak. Vključil je neposredne uporabnike (učence) v raziskovalni
proces vrednotenja učbenikov, pri čemer je uporabil tudi novo raziskovalno metodo akcijskega
raziskovanja. Wrightova ideja, ki jo bomo podrobneje razčlenili v drugem delu disertacije pri opisu naše
metode raziskovanja, je služila tudi avtorju te disertacije kot vzpodbuda za naslednjo idejo. Če lahko učenci
(uspešno) ocenjujejo že narejene učbenike, lahko konec koncev ocenjujejo tudi gradiva, ki zgolj
»simulirajo« narejene učbenike, in med temi simulacijami izberejo za njih najustreznejšo varianto. Prav to je
ena glavnih nalog te disertacije, saj skuša ugotoviti, kateri učbeniški pristop je najbližji našim učencem (pa
tudi učiteljem).
Wright v svojem drugem prispevku Applied Textbook Research in Geography (1988) svojo idejo razvija še
naprej. V raziskavo učbenikov so namreč lahko na podoben način vključeni tudi učitelji. Ob pomoči mnenj
neposrednih uporabnikov učbenikov lahko tako v njih razkrivamo stereotipe, etnocentrizem, seksizem,
odnos do okolja ipd. Wright si za tovrstne raziskave prizadeva z namenom, da bi se učbeniki v šoli
uporabljali kreativno in kritično. Rezultati takšnih raziskav tako po njegovem ne bi spremenili le učbenikov,
ampak tudi delo v razredu.
Kot pa je bilo že omenjeno, je vidik uporabnika in njegovo mnenje pri raziskavah učbenikov zelo
zanemarjeno področje. Relativno malo je kasnejših prispevkov drugih avtorjev, ki so raziskovali na tem
polju. Krämer (1991) v svojem prispevku prikazuje rezultate raziskave pomena učbenika za dijake (v
dijaških očeh) in njihovo dejansko uporabo učbenika. Rezultate je dobil z anketiranjem 141 nemških dijakov
v okviru svoje magistrske naloge. Thöneböhn (1992) je v svoji raziskavi v zvezi z uporabo učbenikov
anketiral 18 učiteljev. Bamberger (1992, 117) poroča o začetku projekta prilagajanja učbenikov
zmožnostim, interesom in potrebam učencev. Zahtevnost učbenikov naj bi bila po nekaterih ugotovitvah
višja od zahtevnosti, ki jo »zmorejo« učenci. Projekta so se lotili na dunajskem inštitutu za raziskovanje
učbenikov, več o njem pa ni znano, saj je inštitut nehal delovati. Američan Herlihy (1992, 10) poroča, da je
v ZDA žal zelo malo raziskav o tem, kako učenci »občutijo« učbenike.
2.17.20 Slovensko proučevanje geografskih učbenikov
V slovenski geografski periodiki večkrat zasledimo ocene posameznih učbenikov, ki pa jih ponavadi pišejo
»dogovorjeni« ocenjevalci. Povsem neodvisnih ocen, še posebej takšnih, ki bi bile didaktično bolj
poglobljene, je relativno zelo malo (npr. Verbič, 1982 in Umek, 1983). Na drugi strani pa imamo zelo malo
poročil o tem, kako učitelji ali učenci sprejemajo različne učbenike. S tem se na primer srečamo v enem od
prispevkov Senegačnika (1993, 75).
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Še manj pa je bilo pravega raziskovanja geografskih učbenikov. Čeprav ne gre za slovenskega avtorja,
bomo tu omenili dokaj specifično magistrsko nalogo kosovskega avtorja Š. Maljokuja z naslovom
Didaktičko-metodske osnove udžbenika geografije u osnovnoj školi (1979), ki jo je zagovarjal na Oddelku
za geografijo v Ljubljani. Avtor v njej analizira kosovske učbenike, analiza pa je predvsem revizijske
narave.
Daleč najpomembnejše slovensko delo s področja raziskovanja geografskih učbenikov je že omenjena
magistrska naloga S. Popit (2000). Avtorica v njej najprej podaja pregled dotedanjih raziskav in stanja na
področju raziskovanja geografskih učbenikov, se loti teoretičnih osnov učbenika in metodologije
vrednotenja geografskih učbenikov, aplikativni del njene naloge pa predstavlja raziskava o mnenjih in
stališčih učiteljev in učencev o geografskih učbenikih. Skuša se približati teoretičnemu odgovoru, kako v
bodoče pisati, oblikovati in tiskati geografske učbenike, da bi omogočili čim bolj kvaliteten in učinkovit
geografski pouk. Še posebej pomembno pri tem delu je to, da je avtorica raziskovala učbenike z vidika
uporabnika.
Z raziskovanjem geografskih učbenikov se je intenzivneje ukvarjal tudi Senegačnik. Objavil je več
prispevkov, in sicer o neusklajenosti pojmov v geografskih srednješolskih učbenikih (1996), o primerjavi
nekaterih elementov zunanje strukture geografskih učbenikov (2001 a in 2002), o prikazu Slovenije v tujih
učbenikih (2003 a) in o regionalnem in tematskem pristopu v učbenikih (2003 b).
Področja učbenikov se bolj ali manj mimogrede dotaknejo tudi nekatere druge magistrske naloge ali
doktorske disertacije s področja didaktike geografije avtoric K. Kolenc - Kolnik, T. Resnik Planinc in E.
Konečnik. Zanimivo pa je, da se tega področja skoraj ne lotevajo študentje v okviru seminarskih ali
diplomskih nalog. Pomembnejše je kvečjemu diplomsko delo S. Polajžar (1997) o študijah primera.
Čisto na koncu pa moramo seveda dodati še nekaj besed o že omenjeni raziskavi J. Justina in sodelavcev
(2003). Čeprav avtorji raziskave niso geografi, pa so se lotili primerjalne znotrajbesedilne analize besedil v
6 učbenikih za biologijo in 6 učbenikih za geografijo. Na vzorcu teh učbenikov so raziskovali tudi opremo in
didaktični aparat. Pri tem so obravnavali en »stari« učbenik geografije sveta za sedmi razred osemletke in
dva nova za osmi razred devetletke ter en stari učbenik geografije Slovenije za osmi razred osemletke ter
dva nova učbenika za deveti razred devetletke. K raziskavi so pritegnili tudi 18 učiteljev geografije.
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3 RAZVOJ REGIONALNE GEOGRAFIJE IN REGIONALNEGA PRISTOPA V OKVIRU GEOGRAFIJE
KOT ZNANOSTI IN V OKVIRU ŠOLSKE GEOGRAFIJE
»Vsakič, kadar je bila regionalna geografija razglašena za mrtvo – najbolj strastno ravno s strani tistih
geografov, ki so bili v njej najmanj uspešni – so jo geografi skušali oživeti v eni ali drugi obliki.« (Gregory,
1978, cv: Johnston et al. 1990, 1)
3.1 Vprašanje geografskega raziskovanja in prikaza rezultatov
Kadar ljudje kjerkoli po svetu zaslišijo besedo geografija, jim pred oči verjetno ne stopi le geografija kot
znanost, s katero se pravzaprav ukvarja le sorazmerno zelo ozek krog »poklicnih« geografov, ampak jim
stopijo pred oči predstave, ki so si jih o vedi izoblikovali skozi proces izobraževanja in kasneje skozi
vsakodnevne stike z vsem tistim, kar v njihovih očeh velja za »geografsko«. Polje slednjega je seveda zelo
široko in se iz generacije v generacijo spreminja in dopolnjuje. Za ta splošen vtis o geografiji ter za njeno
družbeno »sprejemljivost« oz. »dopadljivost«, s čimer bi lahko označili splošen odnos javnosti do same
vede, so v prvi meri odgovorna in »zaslužna« šolska geografija v posameznem okolju in različna dela, ki jih
objavljajo geografi. Razmerje med geografskim raziskovanjem oz. znanstvenim delom in prikazom
rezultatov v javnosti (na šolskem in izvenšolskem področju) je močno soodvisno, vendar hkrati zapleteno in
se skozi čas spreminja. To vprašanje so si v zgodovini stroke zastavljali že večkrat. V nemški geografiji je
to vprašanje na primer temeljito izpostavil že Lautensach leta 1933 (Wardenga, 2001, 29). V času
sodobnega tržnega gospodarstva, kjer za družbeno vlogo v javnosti in za preživetje v sistemih
izobraževanja poteka neusmiljen bolj med različnimi vedami, pa postaja še toliko bolj aktualno.
Dela, ki jih predstavljajo geografi v javnosti, bi lahko zelo na grobo razdelili na tri skupine: znanstvena dela,
strokovna in poljudno-znanstvena dela ter dela, namenjena izobraževanju. »Strogo znanstvena« dela
objavlja le ozek krog ti. »akademskih« geografov večinoma v specializiranih znanstvenih revijah – pri nas
so takšna npr. Geografski vestnik, Geographica Slovenica, Dela – posebne knjižne izdaje pa so redkejše,
saj je krog bralcev teh del sorazmerno zelo ozek in stroški izdaje takšnih knjig s čisto ekonomske računice
previsoki. To še posebej velja za manjše knjižne oz. publicistične trge, kot je npr. slovenski. Takšna dela so
nujno torišče razvoja teorije in metodologije posamezne stroke, brez katerih je vsaka stroka obsojena na
životarjenje ali celo propad, na javno percepcijo stroke v javnosti pa tako rekoč nimajo neposrednega
vpliva. Celo geografi, ki se ne ukvarjajo s specialnimi temami, objavljenimi v takšnih delih, jih le redko
prebirajo. To v zelo veliki meri velja tudi za šolske geografe oz. učitelje geografije. Tovrstna dela so namreč
napisana v stilu, ki zahteva široko predznanje o posamezni tematiki, zato jih v njej premalo strokovno
podkovani bralci pogosto sploh ne morejo dobro razumeti.
Druga so strokovna in poljudno-znanstvena dela, ki jih med drugimi pišejo tudi vrhunski znanstveniki,
vendar so namenjena ne le strokovni javnosti oz. poklicnim geografom – v večini jih sestavljajo prav učitelji
geografije – ampak javnosti na splošno. Ne objavljajo se le v ozko strokovnih revijah, kot je pri nas npr.
Geografski obzornik, ampak še posebej v različnih poljudno-znanstvenih revijah, ki pogosto prinašajo
prispevke iz različnih ved. Pri nas je takšna npr. revija Gea. Prav omenjena strokovna dela pa doživljajo
tudi knjižne izdaje v veliko večjih nakladah in so izrednega pomena za popularizacijo stroke v javnosti.
Zaradi njihove vsesplošne uporabnosti in bistveno večje razumljivosti tudi v vrstah ne-geografov je krog
njihovih bralcev oz. uporabnikov bistveno širši. Nekatere knjižne izdaje strokovnega oz. poljudnoznanstvenega značaja, ki so po osamosvojitvi izšle v Sloveniji, so na našem knjižnem trgu dosegle
naravnost vratolomne številke, skoraj neprimerljive s knjižnimi naslovi s področja drugih ved. Oglejmo si
nekaj številk. Različne pesniške zbirke komajda presežejo naklado 500 do 1000 izvodov, podobno velja za
veliko poljudnejših strokovnih knjig z različnih področij. Zato lahko osupnemo ob vrtoglavih številkah za
Atlas Slovenije (145 000), Veliki družinski atlas (46 000), Krajevni leksikon Slovenije (48 000) ali turistični
vodič Slovenija (100 000). To priča o izrednem zanimanju Slovencev za geografijo, seveda predvsem za
tiste tematike, ki so javnosti blizu (Orožen Adamič, 1997, 28). Že bežen pregled naslovov teh knjig
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uspešnic pa nam pokaže, da gre za dela, ki sodijo v okvir regionalne geografije, in sicer Slovenije, delno pa
tudi sveta.
Tretja so dela, namenjena izobraževanju. Tu so mišljeni predvsem učbeniki za različne stopnje
izobraževanja (od osnovne šole do univerze) in njim podobna dela. Z didaktičnega vidika so zasnovana
drugače. Bralcu na katerikoli stopnji niso predstavljeni le izsledki raziskav, ampak ga ta dela uvajajo v
samo stroko s sprotnimi razlagami novih pojmov in praviloma tudi aktivnostmi, ki naj bi jih opravil. Izhajajo
iz dejstva, da bralec oz. uporabnik v stroki še nima (dovolj) predznanja. Zato je temu prilagojen stil pisanja
in opremljenost takšnih del z vsem potrebnim gradivom in instrumentarijem. Prav šolski učbeniki so z vidika
seznanjanja javnosti o posamezni stroki najpomembnejši, saj se z njimi v procesu šolanja sreča vsak
državljan. V ta okvir bi seveda lahko uvrstili tudi druga učila oz. učna sredstva, kot jih nekateri pogosto
imenujejo. To so atlasi, kompleti diapozitivov s spremnimi komentarji, zgoščenke in podobno.
Različna strokovna dela, predvsem pa šolski učbeniki, so torej nekakšno javno ogledalo posamezne stroke
in njenega ugleda in splošne percepcije v javnosti. Ne morejo nastajati brez oz. mimo izsledkov znanosti,
vendar sta njihova zasnova in družbeni pomen povsem drugačna. Ne razpolagamo s primerjalnimi
analizami priljubljenosti posameznih predmetov v šoli v različnih evropskih državah, vsaj za Slovenijo pa
lahko trdimo, da je geografija eden najbolj priljubljenih predmetov. Eden jasnih dokazov za to je tudi
relativno zelo nadpovprečna izbira tega predmeta za zunanje preverjanje znanja ob koncu devetletke in
gimnazije. Seveda pa na to zagotovo vpliva tudi percepcija oz. realno dejstvo, da je geografija kot šolski
predmet manj zahtevna od nekaterih drugih izbirnih predmetov (biologije, fizike ipd.). Če vzamemo za
podmeno, da se učitelji geografije po svojih osebnostnih in kvalifikacijskih sposobnosti v ničemer bistveno
ne razlikujejo od učiteljev drugih predmetov, lahko vzroke za tako veliko priljubljenost geografije iščemo v
samih ciljih slovenskega geografskega izobraževanja v osnovnih in srednjih šolah oziroma v pristopu in
izboru učne snovi. Očitno sta za učence zelo zanimiva in vsestransko privlačna, vsaj v primerjavi z
nekaterimi drugimi predmeti. Prav tu pa je treba poudariti, da je slovenska šolska geografija v pretežni meri
zasnovana (še vedno) regionalnogeografsko, čeprav se zato v marsičem razlikuje od nekaterih zgledov v
drugih evropskih državah in doživlja njen koncept tudi kritike znotraj lastnih vrst.
V aplikativnem delu disertacije bomo videli, da so te kritike vsaj iz vrst učiteljev predvsem glas »glasne«
manjšine napram »tihi« večini. Ena glavnih tez te disertacije je pokazati, da je ravno regionalni pristop pri
obravnavi geografije Evrope tudi na gimnazijski stopnji učencem bistveno bližji kot različni tematski pristopi.
Na osnovi logičnega sklepanja pa lahko pridemo tudi do podmene, da je prav prevlada regionalnega
pristopa v slovenski šolski geografiji eden najpomembnejših razlogov za to, da je geografija v naši šoli za
učence tako sprejemljiva in tudi privlačna.
Prav tukaj pa pridemo do naslednjega paradoksa. Geografija kot znanost danes nikjer v svetu in tudi pri
nas ne uživa (več) statusa neke vrhunske znanosti z izredno velikim ugledom v družbi. Po drugi strani pa
geografija kot šolski predmet (vsaj pri nas) uživa vsaj v šoli velike simpatije, njena podoba v širši javnosti pa
je tudi na osnovi različnih prej omenjenih strokovnih del bolj pozitivna kot pri marsikateri drugi vedi. Na tem
mestu se ne bomo spuščali v položaj slovenske geografske znanosti v odnosu do drugih znanosti, ker to ni
predmet disertacije. Nujno pa je potrebno predhodno osvetliti razvoj regionalne geografije kot znanstvene
discipline, saj brez tega ne moremo razumeti trendov, ki jih srečujemo v današnjih geografskih kurikulih v
različnih evropskih državah oz. v učbenikih kot aplikacijah teh kurikulov.

3.2 Razmerje med (geografsko) znanostjo ter šolsko vzgojo in izobraževanjem
Preden se lotimo razmerja med znanstveno in šolsko geografijo, se moramo najprej na kratko ustaviti pri
razmerju med znanostjo ter vzgojo in izobraževanjem v šoli na splošno.
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3.2.1 Razmerje med znanostjo in šolo na splošno
Dilema med Platonovim pojmovanjem znanstvenega, abstraktnega, teoretičnega znanja v smislu episteme
in Aristotelovim pojmovanjem znanja kot praktične modrosti, ki pomaga človeku, da se ustrezno znajde v
vsakokratnih zapletenih, neponovljivih okoliščinah praktične situacije, je stara že 2500 let. (Marentič –
Požarnik, 1997, 12) Odnos in spremembe med znanostjo in vzgojo v šoli opredeljuje Strmčnik (2001, 222)
kot znanstvenost učne vsebine v luči didaktične transformacije. To problematiko obravnava v zvezi z učno
vsebino, saj se z njo neposredno povezuje.
V pedagogiki sta se v zvezi s tem zapletenim odnosom vloge znanosti v šolah uveljavili dve skrajni smeri.
Prva je ameriška pedagogika pragmatizma J. Deweya. Zanjo je bilo značilno izogibanje znanosti, saj naj ta
ne bi bila naravnana na otrokov razvoj in mišljenje. Poudarek v šolah naj bi bil na uporabnem znanju,
izkušnjah, spretnostih in delovanju, manj pa na logičnih znanstvenih strukturah. Merilo resničnosti znanja je
treba videti v njegovi koristnosti in uporabnosti. Ker se je ta model v modificirani obliki prenesel tudi v
evropsko pragmatično pedagoško teorijo in prakso, Strmčnik (2001, 223) ugotavlja, da »posamezne oblike
celostnega in integriranega pouka pogosto zanemarjajo predmetno strukturo in logično sistematiko učnih
vsebin, s tem pa tudi znanstvenost izobraževanja in mišljenja. Tudi poudarjanje, naj bo znanost
upoštevana v šoli le kot sredstvo učenčevega formativnega kognitivnega oziroma intelektualnega razvoja,
postane preozko, če so zanemarjene omenjene vzgojno-izobraževalne funkcije znanosti«.
Druga skrajna smer je pretiravanje z vlogo znanosti v šolah. Razsvetljenski racionalizem 18. in še posebej
19. stoletja je razumu namenil odločilno moč pri osvobajanju človeka in razsvetljevanju njegove »temne
zavesti«, kar je šolo začelo močneje odpirati znanosti. Razvilo se je mišljenje, da mora šola čim bolj založiti
mlade z znanjem za vse življenje. Sintagma Herbartovega intelektualizma, s katero je bil najizraziteje
povezan šolski racionalizem v šoli, je bila, da »učitelj potrebuje znanost, če hoče poučevati«. Tovrstne
poglede so okrepila razmišljanja različnih avtorjev, kot je bilo npr. Brunerjevo (cv: Strmčnik, 2001, 224), da
se »vsak otrok na vsaki razvojni stopnji lahko nauči vsake učne snovi v intelektualno neokrnjeni obliki«. Za
učenje naj bi bilo zato najbolje, da se drži znanstvenih struktur, fundamentalnih idej in temeljnih pojmov
znanosti. Te naj bi bile pod določenimi pogoji dojemljive za vsakega učenca. Nemški »Strukturni učni
načrt« iz leta 1970 tako navaja, da »v osnovi ni nikakršne razlike med učenjem malega učenca in
raziskovalnimi postopki znanstvenika, čeprav se razumljivo v konkretnem poteku razlikujejo. Pogoji življenja
in moderne družbe terjajo na vsaki šolski stopnji usmeritev vseh učnih in poučevalnih procesov na znanost,
tako glede učnih vsebin kot učnih metod. « (Roth, 1976, cv: Strmčnik, 2001, 224).
Kakšno smer so pri tem ubrali šolski sistemi v različnih evropskih državah, Strmčnik podrobneje ne
razčlenjuje, za slovensko šolo pa ugotavlja, da je »še vedno močno tradicionalno scientistično
obremenjena, bodisi pod vplivom ustreznih šolskih teorij, še bolj pa mimo njih«. To po njegovem dokazujejo
»pretežno učno vsebinski, enciklopedični in k znanstveni totalnosti usmerjeni učni načrti in iz njih izhajajoči
prav taki katalogi znanja; predvsem kot znanost v malem ali kot znanstvena propedevtika koncipirani učni
predmeti« idr. (ibidem, 224)
3.2.2 Razmerje med geografsko znanostjo in šolsko geografijo
Kakšen je položaj šolske geografije v zvezi s to dilemo? Za različne evropske države ni primerljivih
raziskav, ki bi osvetlile to vprašanje. O razmerju med geografijo kot znanostjo in geografijo kot učnim
predmetom pa je pri nas pisalo kar nekaj avtorjev.
Ilešič v svojem prispevku Geografska znanost in šola (1955) ugotavlja, da zija med našo znanstveno
geografijo in geografijo v šoli globok prepad, ki ogroža obstoj obeh. Problem odmaknjenosti geografske
znanosti od šole oz. bolje rečeno odmaknjenosti šole od te znanosti lahko po njegovem srečujemo na
vsakem koraku. Dualizem med »znanstveno« in šolsko geografijo pa po njegovem ne more biti niti zdrav,
niti koristen, »saj bi to lahko bil samo dualizem med razmišljujočo, razlagajočo geografijo in čisto
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deskripcijo. Očitek deskriptivnosti, s tem neznanstvenosti in nesmotrnosti za vzgojo življenja, bi seveda
lahko zadel samo drugo, »šolsko« geografijo /.../ ker vsi prav globoko čutimo, da tiči naš šolski zemljepis še
globoko v tradicionalni deskriptivnosti...« (ibidem, 9) V nadaljevanju ugotavlja, da je geografija po
prevladujočem mnenju šolnikov negeografov, pa celo nekaterih učiteljev geografije in zgodovine, v šoli
potrebna le toliko, da dijaku daje deskriptivno oz. topografsko znanje o posameznih deželah. Po takšnem
pojmovanju geografija ni predmet, ki bi »dijake postavljal pred kakršnekoli probleme, o katerih bi veljalo
razmišljati«. (ibidem, 10)
Omalovažujoči pogledi na izobrazbene naloge geografije, ki jo smatrajo kot suho registracijo gora, rek,
dežel, narodov, mest in proizvodnih panog, kažejo na nepoznavanje metamorfoze, ki jo je geografija kot
znanost doživela pri premotrivanju medsebojnih vzročnih zvez različnih pojavov v prostoru. Če hoče učitelj
braniti svojo pozicijo proti takšnim pogledom, si »mora biti na jasno o tem, kakšna je temeljna, zares
znanstvena in s tem tudi zares vzgojna naloga njegove stroke«. (ibidem, 10) Široko vzgojno nalogo
geografije bomo lahko dosegli le s »čim tesnejšo povezavo geografskega proučevanja in poučevanja,
nikakor pa ne z vse večjim medsebojnim odmikanjem »znanstvene« in »šolske« geografije«. (ibidem, 13)
Ilešič kot ključ do ozdravljenja tega nezdravega razmerja vidi v tem, da bi učitelj združil geografsko
proučevanje svojega kraja s svojim šolskim delom.
Zgonik v svojem prvem didaktičnem priročniku Metodika geografskega pouka (1960) še jasno zanika obstoj
tovrstnih »dveh geografij«. Pri tem se sklicuje na geografski kongres, ki ga je sklical UNESCO l. 1951:
»Šolska geografija ni drugačna kot geografija geografov, temveč je »geografija geografov plus pedagoška
in psihološka prilagoditev otroku. Ne obstajata dve različni geografiji, ti. znanstvena in šolska geografija /.../
priznavanje takšne delitve geografije, ki se že tu in tam neupravičeno pojavlja, bi ne bilo v skladu niti z
bistvenimi osnovami moderne geografske znanosti, niti s pedagoškimi cilji /.../ je geografija v šoli , ali če se
izrazimo po starem »šolska geografija«, le geografija geografov, ki jo moramo prilagoditi didaktičnim in
psihološkim zahtevam pouka...« (ibidem, 29). Težnje po tovrstni delitvi geografije Zgonik pripisuje starim
pojmovanjem geografije kot zgolj deskriptivne vede in preveliko poudarjanje »znanstvene« poante pri
geografih specialistih, zlasti nekaterih univerzitetnih profesorjih.
Dokaj drugačno stališče pa je že zavzel Medved v svojem prispevku O geografiji kot znanosti in o geografiji
kot učnem predmetu (1969). V njem ugotavlja, da se tako prva kot druga vedno bolj delita na naravno in
družbeno geografijo, ti dve pa še naprej na vrsto specializiranih geografij. Na ta način se razvija vrsta
izoliranih geografskih ved o posameznih elementih ali pojavih, ki pa so pogosto iztrgani iz geografskega
okolja. Ker smo posamezne pojave ločili od vzrokov njihovega nastajanja, jih lahko samo še opisujemo
same po sebi in prikazujemo njihovo prostorsko razširjenost. Z drugimi besedami lahko rečemo, da
obravnavamo posamezna drevesa in njihovo prostorsko razširjenost, gozda kot celote pa ne vidimo več.
Zaradi takšnega koncepta geografije kot znanosti je ugled vede naglo padel. Z uvajanjem vedno novih
imen posameznih disciplin (npr. socialna geografija, turistična geografija) sami vsebini geografije nismo
dajali le nova imena, ampak smo se z željo, da bi postali »moderni«, vedno bolj oddaljevali od bistva ter se
bližali mejam drugih znanosti ali pa smo jih že prekoračili.
Takšen koncept oz. čedalje večja razcepljenost »znanstvene« geografije se močno odraža tudi v šolski
geografiji, saj si obe glavni smeri (fizična in družbena) ter številne specializirane veje hočejo priboriti čim
več prostora v učnih načrtih in učbenikih. Slednje zato pogosto ocenjujemo z vidika, koliko prostora
posvečajo posameznim vejam geografske znanosti.
Medved v nadaljevanju ugotavlja, da kljub prej omenjeni Zgonikovi ugotovitvi dejansko obstajata
»znanstvena« in »šolska« geografija in da so razlike med njima iz leta v leto večje. Razlog za to je po
njegovem v samem značaju predmeta in v razmerah v šolstvu. Učitelj, ki se stalno ne izpopolnjuje in ne
sledi razvoju geografske znanosti, postane že nekaj let po diplomi odmaknjen od resničnega dogajanja in
zastarel. Na ta način se rodi njegova osebna »šolska geografija«, zato bi težko govorili o neki enotni šolski
geografiji. Te šolske geografije so namreč tako različne, kot so različne želje in volja posameznikov, da
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sledijo razvoju. Če pa posameznik zaostane za razvojem, se poveča nevarnost, da bo pri pouku geografije
dajal težišče na tisto, kar se je po njegovem mnenju najmanj spremenilo. Prav zato šolska geografija
pogosto postaja le topografija in deskriptivni prikaz posameznih elementov po šablonskem zaporedju.
Zanimivo je, da je Medved kot didaktik v tej svoji bolj začetni fazi didaktičnih prispevkov videl rešitev v tem,
da se pri dodatnem izobraževanju učiteljev geografije daje večje težišče na to, kaj se naj podaja, kot pa na
same metode in tehnike podajanja. Pri tem pravi, da je kljub veliki pomembnosti metod in tehnik podajanja
prav tako pomembna tudi vsebina. Prispevek zaključuje z mislijo, da »nam nič ne pomaga najboljša
metoda, če je tisto, kar podajamo, zastarelo, neživljenjsko in ne ustreza več stvarnim razmeram. K tej misli
me navaja tudi dejstvo, da zavodi za prosvetno pedagoško službo posvečajo dosti pozornosti metodični
plati, medtem ko je snovno izpopolnjevanje močno v ozadju. Zaostajanja »šolske« geografije za
»znanstveno« geografijo tudi sodobni učbeniki ne bodo mogli v celoti odpraviti, edina možnost je
neprestano sistematično izobraževanje in zasledovanje razvoja.« (ibidem, 116)
Medved je na ta način odprl nekatere probleme, ki pa se zdijo danes še večji kot v njegovem času. Krivde
za to pa ne gre pripisovati le pomanjkanju osebne motivacije posameznih učiteljev, ampak dandanes še
toliko večji neenotnosti in razcepljenosti »znanstvene« geografije, čedalje večji obremenjenosti učiteljev s
formalističnimi birokratskimi opravili in pomanjkanju ustreznih seminarjev iz tematik, neposredno povezanih
s šolsko geografijo. Neprestano spreminjanje, čedalje večja neenotnosti metod pri delu v razredu in prava
»poplava« novih metod dela še zlasti pri starejših učiteljih povzročajo resignacijo in apatijo. Razkorak med
teorijo – tako glede poznavanja ustreznih vsebin kot metod dela v šolski geografiji– in prakso, se namreč
prej povečuje kot zmanjšuje. Ne glede na ali pa prav zaradi prave »eksplozije« novih informacij, učnih
sredstev in spremenjenega načina dela dobivajo učitelji vse bolj občutek, da je čedalje teže slediti tako
zahtevam geografske znanosti kot zahtevam sodobnega pouka.
V enem svojih naslednjih prispevkov se Medved (1974 a) sprašuje, ali je lahko izhodišče za postavljanje
vzgojno-izobraževalnih smotrov pri pouku geografije geografija ali je izhodišče človek. »Z drugimi
besedami, ali je v ospredju težnja, da mladino naučimo čim več geografije, ali je v ospredju vzgojnoizobrazbena potreba človeka, živečega v 21. stoletju. Mislim, da o tem ne more biti dvoma.« (ibidem, 12).
Pri ocenjevanju metodičnih priročnikov (metodik) za pouk geografije s cele Jugoslavije pri tem ugotavlja, da
vse metodike »pri izboru učne snovi izhajajo iz geografije in stoje na stališču, da je potrebno mladini nuditi
vsa spoznanja, ki jih lahko učenci na določeni razvojni stopnji osvoje. Vse metodike geografije torej streme
za tem, da v osnovni šoli vzgajamo mini, v srednji pa midi geografe.« (ibidem, 13).
V svojem priročniku za učitelje Medved (1977 b, 12) ugotavlja, da je »razlika med znanstveno
raziskovalnim delom in poukom geografije le v tem, da pri pouku ne bomo mogli odkrivati novih resnic in
spoznanj, toda pot odkrivanja, spoznavanja in reševanja odprtih vprašanj je enaka«.
Radinja (1980, 21) pravi, da večkrat poudarjamo, kako med geografsko znanostjo in šolsko geografijo ne
sme biti razkoraka, saj sta znanost in njena aplikacija dialektična celota. Današnje neskladje med njima se
je po njem razvijalo približno po treh stopnjah. Še dve ali tri desetletja nazaj (mišljeno je pred letom 1980,
op. J. S.) je bila za našo »znanstveno« geografijo značilna enotna geografija z odločilno vlogo regionalne
geografije. Enako je bilo tudi v šoli, zato sta se obe vsebinsko in miselno podpirali in ujemali. Druga stopnja
je nastopila s specializacijo v »znanstveni« geografiji, kjer se je naprej začel rahljati njen enotni koncept. V
razmerju do šolske geografije je prišlo do prvih razhajanj, saj je v šoli še vedno prevladovala enotna oz.
regionalna geografija. V sedanjosti (mišljeno je obdobje usmerjenega izobraževanja) pa prevladuje
specializacija z neenotnim konceptom stroke, hkrati pa se pojavlja težnja po tem, da se temu prilagodi tudi
šolska geografija.
Da šolska geografija ne more mimo geografije kot znanosti, v svoji razpravi o slovenski didaktiki geografije
omenja tudi Kunaver (1989, 40): »Zato pri tem ni mogoče povsem ločeno obravnavati razvoja, vsebine in
organizacije univerzitetnega študija didaktike in njenega znanstveno-raziskovalnega razvoja od razvoja in
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stanja geografije na vseh stopnjah šolanja, pa tudi ne od nekaterih bistvenih vprašanj razvoja slovenske
geografije kot znanosti v celoti.«
Kunaver v svojem naslednjem prispevku Šolska geografija v Sloveniji na prelomu stoletja (1999 b)
poudarja, da so že pred 10 leti ugotavljali, da je potrebna tesna zveza med didaktično teorijo in prakso ter
da so morali že tedaj polemizirati »z zastarelo miselnostjo, da je didaktika geografije oz. šolska geografija
le tehnika oziroma obrt poučevanja oziroma prenašanje poenostavljenih znanstvenih spoznanj v šolo. Tudi
danes znova ponavljamo, da je šolska geografija bila, je in vedno bo zrcalo geografije kot celote. Od
stopnje integriranosti šolske in znanstvene geografije je tudi odvisno, kakšne so predstave o naši stroki v
javnosti in družbi kot celoti. S tem je tesno povezano vprašanje angažiranja visokošolskih in znanstvenih
delavcev v šolski sferi, kajti čim manjša je ta, tem manj je podpore iz te strani«. (ibidem, 79) V nadaljevanju
pa pravi: »Kako plodno je lahko sodelovanje med univerzo in šolo dokazujejo nekateri novejši učbeniki,
tako za osnovno kot srednjo šolo, ki so nastali ob enakopravnem sodelovanju avtorjev iz osnovne, srednje
in visoke šole. Pred tem so prevladovali enostranski pristopi, zaradi katerih je močno trpela strokovnost. Za
visokošolsko okolje in kolege, ki sodelujejo pri pisanju učbenikov, lahko z zadovoljstvom ugotovimo, da so
v precejšnji meri spremenili odnos do šolske geografije. Na drugi strani se pri pripravi učbenikov redno
srečujemo tudi s kolegi iz srednjih in osnovnih šol, ki dokazujejo visoko stopnjo strokovnosti in izkušenosti.
Dialog ni več enostranski, kajti tehtnost mnenj temelji na praksi in to je najpogosteje treba upoštevati.
Simbioza avtorjev iz različnih okolij je že doslej dala lepe rezultate«. (ibidem, 80)
Kunaver v zvezi s povezovanjem šolske in znanstvene geografije omenja primer V. Britanije, kjer na
častnem čelu stanovske organizacije šolskih geografov vedno stoji ugleden visokošolski učitelj, in kjer so
že v preteklosti iskali različne možnosti prenašanja visokošolskih raziskovalnih metod in spoznanj v nižje
šole. Po zaslugi posebnega koordinacijskega telesa britanskih geografskih ustanov poteka sedaj dialog
med šolskimi in univerzitetnimi geografi »v bistveno bolj sproščenem in enakopravnem vzdušju, z
obojestransko izmenjavo mnenj in izkušenj«. (ibidem, 81)
S problemom znanstvenosti, ki zadeva razkorak med izhodišči »šolske« geografije in temeljnimi izhodišči
sodobne »znanstvene« geografije, se je pri nas največ ukvarjala S. Popit v svoji disertaciji Vrednotenje
dodiplomskega izobraževanja učiteljev geografije z vidika njene paradigmatične zgradbe (2002). Teoretska
izhodišča geografije obravnava z vidika znanstvenosti geografije in položaja geografije v sistemu znanosti.
Pri tem kot izhodišča za strukturo znanstvene pojasnitve izpostavlja temeljna vprašanja geografije skozi
njen razvoj in nakazuje možnost oblikovanja koncepta šolske geografije z združitvijo idej sistemskega
pristopa in novejših pogledov na učenje in poučevanje. Koncept, ki ga je razvila, je sicer namenjen
slovenskim razmeram, lahko pa ga gledamo tudi širše, saj izhaja predvsem iz teoretičnih spoznanj, ki so jih
razvili tuji avtorji, tako na področju »znanstvene« kot »šolske« geografije« in drugih ved.
Popitova pritrjuje Strmčnikovem mnenju (Strmčnik, 2002, 24), da je naša šola še vedno močno
tradicionalno znanstveno obarvana, pri čemer pa se šolska geografija po njenem srečuje še »s problemom
znanstvenosti, ki zadeva razkorak med izhodišči t.i. šolske geografije in temeljnimi izhodišči sodobne
geografije«. (ibidem, 22) V nadaljevanju pa ugotavlja, da »kljub poskusom uvedbe problemskega,
eksemplarnega in tematskega koncepta v šolsko geografijo ostaja strukturiranje vsebin enako klasični
organizaciji geografije kot znanosti.« (ibidem, 32)
Pomembno ugotovitev glede razmerja med znanstveno in šolsko geografijo pri Slovencih pa podaja
Kunaver (2005 a, 8), ko ugotavlja, da se je geografija pri nas »začela razvijati v šolski obliki, šele iz nje pa
se je razvila tudi znanstvena geografija«.
3.2.3 V kolikšni meri mora geografski učbenik slediti geografiji kot znanosti
Ali je priprava (geografskega) učbenika znanstveno delo. Odgovor je nikalen, saj priprava učbenika ne
ustreza postulatom nekega znanstvenega dela. Seveda pa ga lahko opredelimo kot strokovno delo, ki
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nujno zahteva vključevanje številnih izsledkov znanosti. Težišče priprave (geografskih) šolskih učbenikov
se je tako v drugih evropskih državah kot pri nas že preneslo od geografov – znanstvenikov na geografe –
učitelje. V Nemčiji naj bi po nekaterih ocenah avtorji učbenikov že v veliki večini izhajali iz vrst učiteljev –
praktikov. Zagotovo se tega zelo zahtevnega strokovnega dela lahko lotevajo le nekateri med učitelji, ki
morajo imeti še posebne odlike. Pri tem imamo v mislih predvsem sposobnost pismenega izražanja oz.
»pismenost«, kot to sposobnost na kratko opredeljujejo uredniki na založbah.
Ne le za avtorja učbenika, ampak za vsakega učitelja geografije pa naj bi veljali postulati, da je učitelj
geografije strokovnjak, ki dobro in enakovredno pozna tako geografsko vedo, didaktičen koncept pouka
geografije, metodične značilnosti dela in še posebej sposobnosti in zanimanje učencev. (Kolenc - Kolnik,
1996 c, 201)
Vsak avtor učbenika (bodisi iz vrst znanstvenikov, bodisi iz vrst učiteljev) bi moral brezpogojno obvladati
tako vsebinsko plat problematike, o kateri piše, kot principe didaktičnega oblikovanja učbenikov. Praksa v
vseh evropskih državah pa kaže, da se avtorji vedno uspejo tema zahtevama le bolj ali manj približati. Ker
se je težišče priprave učbenikov prevesilo na stran učiteljev, so učbeniki sicer pripravljeni čedalje bolj v
skladu s pričakovanji prakse v razredu, strokovna neoporečnost vsebin, delno pa tudi samega didaktičnega
oblikovanja učbenikov pa se je ob tem pogosto zmanjšala.
Vzroke za to lahko iščemo tudi v nedorečenosti teoretičnih izhodišč, na osnovi katerih naj bi se pripravljalo
učbenike. V zvezi s tem vsaj v praksi velja precejšnja zmeda, saj se v Evropi še zdaleč ni izoblikovala nek
konsenz v zvezi s temi vprašanji. Avtorji učbenikov skušajo v praksi pogosto slediti različnim konceptom, ki
so jih oblikovali predvsem pedagogi in psihologi, njihova aplikacija na področju geografije pa šepa.
Ker pa ta disertacija v osnovi sodi na področje (regionalne) geografije Evrope, se velikega dela didaktičnih
komponent učbenikov loteva le v drugem planu ali pa sploh ne. S področja teorije pouka geografije smo
tako v prejšnjem delu disertacije obravnavali le tisto, kar je v neposredni povezavi z geografskim
učbenikom.
Za razumevanje problematike (regionalne) geografije Evrope v teh učbenikih pa je še toliko bolj
pomembno, da se najprej temeljito poglobimo v razvoj regionalne geografije v okviru »znanstvene«
geografije. V nadaljevanju bomo namreč regionalno geografijo ne glede na določeno spornost tovrstne
delitve iz čisto praktičnih razlogov delili na »znanstveno« in »šolsko« regionalno geografijo. V teoriji te
delitve (skoraj) ne bi smelo biti, pregled učbenikov različnih evropskih držav pa nam pokaže, da se praksa
– to je prikaz regionalnogeografskih vsebin – lahko tudi precej daleč od teoretičnih izhodišč sodobne
regionalne geografije, ki pa še zdaleč niso dorečena in še manj poenotena. Isto bi lahko trdili tudi za vso
preostalo geografijo v šolskih kurikulih in še posebej za njeno konkretizacijo v učbenikih.
Še naprej pa ostaja odprto tudi vprašanje, do kakšne mere je geografija v šolskih kurikulih in posledično
učbenikih sploh dolžna slediti vsem teoretičnim izhodiščem sodobne »znanstvene« geografije in na katere
med vsemi različnimi sodobnimi trendi in smermi naj bi se naslonila. Šolska geografija, ki ima drugačne
zakonitosti in povsem drugačno vlogo v družbi kot »znanstvena« geografija, vsaj v praksi ni in ne sme
postati ujetnik različnih usmeritev in pristopov v »znanstveni« geografiji, čeprav se tudi sama srečuje z
vrsto usmeritev in posledično dilem, ki so v marsičem še hujše. Čeprav mora stalno slediti razvoju
pedagoških ved v svetu, še posebej v najrazvitejših državah, pa prav tako ne sme postati ujetnik nekaterih
pedagoških teorij, »muh enodnevnic«, ki bodo lahko že čez par let utonile v pozabo.
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3.3 Razvoj regionalne geografije v okviru »znanstvene« geografije in spreminjanje pogleda na pojem regije
v zahodnem delu Evrope in Severni Ameriki
3.3.1 Uvodne opredelitve
Že citirana ugotovitev Gregoryja, da so regionalno geografijo vsakič, ko je bila razglašena za mrtvo, skušali
oživeti v eni ali drugi obliki, je še kako živa tudi v današnjih razmerah. Z njo bi lahko na kratko opredelili
bistvo iskanja utemeljitve regionalne geografije v sklopu geografije kot znanosti. Pri pregledu razvoja
»znanstvene« regionalne geografije bomo večjo pozornost namenili predvsem tistim usmeritvam in
preokretnicam v njenem teoretičnem razvoju, ki so bistveno vplivali na celotno geografijo kot znanost in so
imeli obenem tudi pomemben odmev v šolski geografiji. Pri tem se bomo omejili predvsem na dogajanja
znotraj nemške, francoske in anglosaške geografije, ki so imela odločilen vpliv tudi geografijo v drugih
evropskih državah. Zaradi specifičnosti razvoja bomo tovrstno dogajanje v vzhodnem delu Evrope ter v
Sloveniji razčlenili v posebnih razdelkih.
Razvoj »znanstvene« regionalne geografije je smotrno in podučno spremljati »od strani«, tako kot so ga
videli oz. ga vidijo v nekaterih drugih delih sveta. Pogled »od strani« oz. bolj »od daleč« in z določene
časovne distance se namreč pogosto izkaže kot bolj objektiven, saj ni obremenjen z različnimi
subjektivnimi ambicijami posameznih teoretikov geografije ali celo medsebojnimi trenji znotraj nacionalnih
združenj geografov. Kot zelo informativni so se tako izkazali pogledi na razvoj stroke in pojmovanje regije,
ki so jih v svojih delih podali Izraelec D. Nir (1990), Britanec T. Unwin (1992), ali Francoz P. Claval (1998).
Slednjega so nekateri celo razglasili za zagovornika anglosaških pogledov v francoski geografiji. Slovenski
geografi se predvsem z anglosaškim tolmačenjem regionalne geografije niso neposredno ukvarjali (Vrišer,
2002), več pa lahko o tej problematiki zasledimo v delih hrvaškega geografa Vreska (1997b).
Za uvod si oglejmo osnovno razčlenitev sistema geografske vede, kot jo za študente 1. letnika opredeljuje
Vrišer (2002, 12). »Geografski kompleks je mogoče proučevati na dva, med seboj bistveno različna načina.
V prvem primeru raziskujemo in primerjamo razprostranjenost, pomen in vlogo posameznega pojava
oziroma skupine pojavov po celem svetu ali na večjih in manjših delih zemeljskega površja. Z drugim
načinom skušamo dojeti in proučiti le določen del zemeljskega površja, ali točneje, določeno pokrajino kot
kompleksno celoto oziroma kot rezultat delovanja vseh elementov in faktorjev, ki se na tem prostoru
uveljavljajo. Od Vareniusa (1622 – 1659) sem nazivamo ta dva načina geografskega dojemanja splošna
(obča) in regionalna geografija (krajinopis).« Zelo podobne definicije bi lahko našli v številnih geografskih
leksikonih in priročnikih. Tudi šolska geografija (po Mednarodni listini o geografskem izobraževanju) loči
dva osnovna pristopa, ki ju lahko izpeljemo iz te opredelitve – tematskega in regionalnega, pri čemer se
prvi pod to oznako ni uveljavil v »znanstveni« geografiji, ampak skoraj povsod le v šolski.
Ker v Sloveniji še nimamo leksikona za potrebe šolske geografije, si v zvezi z opredelitvami obče in
regionalne geografije za njene potrebe oglejmo še navedbe iz Šolskega geografskega leksikona hrvaških
avtorjev Z. in B. Curić. Obča geografija je »znanstvena disciplina, ki proučuje prostorske odnose naravnih
elementov (relief, klima, vodovje, prst, rastlinski in živalski svet) in družbenih dejavnikov (človekovih
dejavnosti). Tradicionalno se deli na fizično geografijo in antropogeografijo. (Curić, Z. in Curić, B., 2002,
106). Regionalna geografije pa je »del geografije, ki združuje rezultate preučevanja fizičnogeografskih in
družbenogeografskih disciplin v določenem prostoru (kontinenti, države, regije). Regionalna geografija
sintetično združuje številne discipline obče geografije«. (ibidem, 135)
V zvezi s to delitvijo je treba omeniti tudi dva osnovna metodološka pristopa (metodi), saj se navezujeta
nanjo. Nomotetičen pristop (metoda) označuje prizadevanje, da se predmet proučevanja (geografski pojavi
in procesi) pojasni ob pomoči splošnih načel, pravil in zakonitosti. V tem primeru izhajamo iz poznanih
zakonov, paradigem in modelov, nato pa ugotovljena spoznanja soočimo s stvarnostjo. Ideografski pristop
(metoda) pa je usmerjen v proučevanje individualnosti oz. posebnosti geografskega objekta. (Matas, 1996,
10 in Vresk, 1997, 79) Izraz pomeni, da posamezne objekte vidimo kot individualne pojave in jih tako tudi
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opisujemo. (Sperling, 1990, 44) V tem primeru gradimo teorijo na osnovi poznavanja pojava in postopnega
posploševanja njegovih ugotovljenih značilnosti. Nomotetičen pristop je značilen za občo geografijo,
ideografski pa za regionalno. Vrišer (2002, 111) v zvezi s tem govori tudi o deduktivni in induktivni metodi.
»Regionalna geografija se ukvarja s proučevanjem konkretnih pokrajin oziroma delov zemeljskega površja.
Njen namen je, da nam na primeru posamezne večje ali manjše regije predstavi vse tiste naravne in
družbene pojave ali sile, kakor tudi njihovo medsebojno součinkovanje, skratka vse tiste faktorje, ki vplivajo
in učinkujejo na videz, strukturo ter funkcijo določene pokrajine oziroma regije. Razen navedenega zanima
regionalno geografijo tudi problem delitve zemeljskega površja na manjše prostorske oziroma pokrajinske
enote (regije), individualnost posameznih regij ter sistematična povezanost različno velikih regij v enotno
podobo zemeljskega površja. /.../ To navaja veliko geografov k upravičenemu naziranju, da vidijo v
regionalni geografiji osnovni in končni smisel geografije. To prav posrečeno ilustrira sicer enostranska misel
znanega francoskega geografa G. Chabota, ki pravi, da je pravzaprav geografija veda o regijah.« (ibidem,
12). Tovrstne opredelitve so nekakšen fundament, na katerem še vedno v pretežni meri stoji slovenska
geografija. Kljub temu, da jih zlasti v zahodnoevropskih državah in v ZDA ne zanikajo, pa je tamkajšnji
teoretični razvoj geografije zlasti tovrstno utemeljevanje regionalne geografije spravil pod vprašaj.
3.3.2 Regionalna geografija v času razvoja moderne geografije od konca 18. do srede 20. stoletja
3.3.2.1 Vloga Ritterja in Hettnerja
Moderna oz. sodobna geografija se je začela razvijati koncem 18. stoletja in še posebej na začetku 19.
stoletja. Zasnovali so jo nemški geografi: Alexander von Humboldt (1769 – 1859), Carl Ritter (1779 –
1859), kasneje pa Ferdinand von Richthoffen (1833 – 1905), Alfred Hettner (1859 – 1941) in drugi. C. Ritter
velja za duhovnega očeta moderne regionalne geografije in je postavil temeljna načela regionalne
geografije kot horološke znanosti. Po Ritterju »obstaja na Zemlji koherentnost v prostorski razmestitvi
posameznih fenomenov, pri čemer prihaja do izraza medsebojna odvisnost posameznih elementov.
Prostorski fenomeni so v takšnem medsebojnem odnosu, da tvorijo enotnost individualnih enot.« (Vresk,
1997b, 31) Ritterjev prostorski koncept temelji na enotnosti in izdvajanju posameznih geografskih enot
(individuov). Proučevanje geografskih enot je zanj glavna naloga geografije. Zemlja ali kontinenti se lahko
deduktivno razdeli na osnovi naravnih obeležij na organske celote (Organische Einheit), ravno tako pa se
omenjene celine lahko dalje diferencirajo na manjše dele (Erdteile). Ritter in Humboldt sta bila pod močnim
vplivom filozofije racionalizma, pri čemer lahko Humboldt velja za očeta moderne fizične geografije, Ritter
pa kulturne in regionalne geografije. Richthoffen je še posebej zaslužen za razvoj horološkega načela, to je
diferenciacije kontinentov ali Zemlje kot celote prek celin, držav, regij do lokalitet (Erdteile, Länder,
Landschafte, Ortlichkeiten). Geografsko proučevanje zemeljskega površja se mora po njem začeti z
analizo posameznih elementov v sklopu šestih področij – prsti, klime, vode, rastlinskega in živalskega
sveta in človeka. (Vresk, 1997b, 35 – 36)
Za razvoj koncepta regionalne geografije 20. stoletja pa je še posebej pomemben Hettner. Pod njegovim
vplivom in tudi pod vplivom drugih nemških geografov so bili dolgo časa številni regionalni geografi v
anglosaških državah. Nemška geografska šola je namreč obdržala vodilno vlogo v svetu za več kot 150 let.
Hettner je postavil logičen sistem geografije v obliki znane sheme, po kateri geograf, ki proučuje določeno
pokrajino, odkriva posamezne pojave in njihove zakone v obliki plasti. Obravnavo regije začne najprej z
njenimi mejami, nato pa sledijo fizičnogeografski elementi po znanem in še danes marsikje uveljavljenem
redosledu: geološka zgradba, relief, klima, vodovje, rastlinska odeja in živalski svet. Nato sledijo še
družbenogeografski elementi: prebivalstvo, gospodarstvo, promet in politične razmere. Geografov pogled
se pri tem ne zaustavlja pri posameznih plasteh, temveč se prav posebej zanima za odnose in povezanost
med plastmi. Geografsko proučevanje ima zato po Hettnerju dvojen značaj: tako rekoč od strani opazujemo
posamezne pojave, od zgoraj navzdol pa celotni kompleks pojavov in njihov vpliv na pokrajino. (Vrišer,
2002, 24) To je razvidno s sheme 9.
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Shema 9: Zgradba geografije po Hettnerju (povzeto po: Vrišer, 2002, 25)
Hettner je geografijo smatral kot prostorsko oz. horološko znanost o zemeljskem površju. Za razliko od
predhodnih dojemanj, pri katerih je splošna geografija imela prednost pred specialno oz. regionalno, je dal
prednost regionalni geografiji (Länderkunde), pri čemer naj bi obča geografija imela značaj komparativne
regionalne geografije. Značilnosti zemeljskega površja je treba po Hettnerju spoznavati po horoloških
enotah, kot so kontinenti, države, pokrajine in kraji (Erdteile, Länder, Landschaften, Örtlichkeiten).
Horološki pristop zahteva prostorsko členitev homogenih enot. Manjše enote se lahko grupirajo v večje na
osnovi istovrstnosti in medsebojnega odnosa. Hettner je svojo shemo uporabil v številnih delih, med
katerimi je treba omeniti Grundzüge der Länderkunde v 2. zvezkih in Vergleichende Länderkunde v 4
knjigah. (Vresk 1997b, 40)
Hettner je tako postavil osnovo, ki je v bolj ali manj modificiranih oblikah preživela do danes. Prednost
njegove sheme je v tem, da je zelo enostavna in vsem razumljiva, zato je bila kot nalašč tudi za šolsko
rabo. V tem pogledu jo morda lahko primerjamo z Darwinovim naukom, ki v poenostavljeni obliki še tako
neukemu učencu na razumljiv in jedrnat način razloži evolucijski nauk.
Poskus prve modifikacije Hettnerjeve sheme je izvedel Spethmann (1927, 1928, 1931), ki je predlagal, da
naj bi znotraj te uveljavljene sheme analizirali predvsem sile, ki součinkujejo znotraj regije. Nemški
geografski establišment in Hettner kot njegova personifikacija te kritike niso upoštevali, zato je Hettnerjev
model ostal glavni regionalni model do 50. let 20. stoletja. Tedaj je postal glavna tarča uničujočih kritik
regionalne geografije najprej v znanstveni, potem pa tudi v šolski geografiji. Najprej so prednjačili kritiki iz
anglosaških držav, po prelomnem geografskem kongresu v Kielu (Geographentagu) leta 1969 pa so se
proti Hettnerjevi dediščini obrnili tudi številni njegovi sonarodnjaki iz vrst znanstvenikov in šolskih
geografov.
Prve kritike, da je Hettnerjeva shema že zdavnaj preživela, so danes stare že petdeset let, pa vendar
Hettnerjev duh še vedno živi in burka duhove. Z današnje časovne distance lahko rečemo, da so številni
kritični argumenti več kot upravičeni, na tem mestu lahko še posebej izpostavimo očitke o deskriptivizmu,
saj je Hettner svojo shemo naredil v nekem povsem drugem času agrarne družbe ob koncu 19. stoletja, ko
so imeli naravni dejavniki bistveno večji pomen za človekov razvoj kot danes.
Po drugi strani pa se lahko vprašamo, zakaj je takšna toga in »povsem preživela« shema lahko v marsičem
preživela do danes in zakaj vsi kritiki v 50 letih pravzaprav niso uspeli vzpostaviti neke alternativne sheme,
ustrezne sodobnemu času, ki bi imela tolikšen pomen in uporabnost še posebej v šolski geografiji, mimo
njenega »duha« pa ne morejo tudi v številnih današnjih poljudno znanstvenih monografijah in še posebej v
delih leksikografske narave, namenjene vsesplošni uporabnosti in popularizaciji geografske stroke. Poleg
tega je treba poudariti, da je v Nemčiji ravno po prelomnem kielskem zborovanju izšlo več regionalnih
monografij kot kdajkoli prej v zgodovini stroke (Grimm in Wardenga, 2001, 8).
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3.3.2.2 Vloga francoske geografske šole
Zelo pomemben prispevek k sodobni regionalni geografiji so dali francoski geografi v okviru francoske
geografske šole, še posebej Vidal de la Blache (1845 – 1918). Regionalno geografijo je postavil v središče
geografske pozornosti. S svojimi sodelavci je postavil naziranje, da se mora geografija v prvi vrsti posvetiti
proučevanju svojega objekta, to je zemeljskega površja oz. njegovih pokrajin. Bil je pobudnik vrste
regionalnih geografij pod naslovom Nouvele géographie universelle, ki so izhajale med leti 1927 in 1948 in
so eno največjih del klasične oz. tradicionalne regionalne geografije. (Vrišer, 2002, 67) Njegova metoda
dela je bila proučevanje odnosa med človekom in njegovim neposrednim okoljem (milieu) prek raziskovanja
homogemih območij (pays) kot rezulatat povezave med človekom in naravo. Za težišče proučevanja je
smatral način življenja (genre de vie) skupin ljudi, ki nastajajo v sklopu fizično-biološkega okolja. (Vresk,
1997b, 47; Nir, 1990, 39)
Za francosko geografsko šolo je bilo značilno skrbno ravnovesje med naravnimi in družbenimi elementi.
Tudi znotraj nje pa se je koncept regionalne geografije počasi spreminjal. Od leta 1930 dalje se regije ni
več proučevalo na osnovi izvirnega modela vsestranskega proučevanja vseh njenih elementov, ki so ga
uporabljali Ritter, Richthoffen in Hettner, ampak so se že osredotočali na ti. osrednji problem regije. To je
bil lahko vpliv družbe na pokrajino, tipi rabe tal ali specifičen naravni izziv, kot je npr. gorsko okolje (Nir,
1990, 39). Prav tu lahko verjetno v »znanstveni« regionalni geografiji iščemo zametek
osrednjeproblemskega pristopa oz. ti. smeri jedrnih problemov, ki jo je kasneje začela s pridom uporabljati
tudi šolska geografija.
Osnova tega modela je naslednji didaktični koncept: »Izmed množice fenomenov, ki obstajajo v regiji, mora
biti predmet proučevanja tisto, kar je reprezentativno, odločilno, in temeljno. Ta fenomen je osrednji
problem regije in vpliva na celoto regije. Takšen pristop je zelo blizu Spethmannovim postulatom, naj se
geograf posveča silam, ki se odvijajo znotraj regije. Prednost tega modela je v tem, da geografu omogoča
izbor različnih spremenljivk (elementov) v pokrajini v njihovi jasni povezavi z osrednjim problemom. Na ta
način omogoča, da odstranimo vso nepotrebno »šaro«, ki je obremenjevala model, nastal na relaciji Ritter
– Hettner.
Med praktičnimi aplikacijami tega modela lahko omenimo raziskave kmečkega stanu v Tonkinškem zalivu
in rabe tal v tropskih deželah, ki jih je v letih 1936 in 1947 objavil Gourou (Nir, 1990, 91). Prav tu lahko
verjetno iščemo zametke pristopa, ki ga tudi v današnji »znanstveni« regionalni geografiji opredeljujejo kot
problemski pristop. Za primerjavo si oglejmo eno od današnjih definicij regionalne geografije: »Posamezne
prvine obravnava v logičnem zaporedju, pri čemer se v novejšem času krepi problemski pristop, ki za vsako
regijo izdvaja bistvene, značilne splete tistih dejavnikov, ki narekujejo njeno izločitev iz širše prostorske
enote v neponovljivi resničnosti.« (Leksikon Geografija 2001, 472).
3.3.2.3 Razvoj v Veliki Britaniji in ZDA
Čeprav so britanski raziskovalci do tedaj veliko doprinesli odkrivanju neznanih delov sveta, se je moderna
britanska geografija razvila sorazmerno pozno. Anglosaški geografi so razmeroma počasi sledili pobudam
V. de la Blacha. Na področju regionalne geografije moramo še posebej izpostaviti angleškega geografa
Johna A. Herbertsona (1865 – 1915), ki je dolgo iskal primerne kriterije za naravno regionalizacijo sveta.
Izvedel jo je na osnovi skupnih značilnosti reliefa, podnebja in rastlinstva. Herbertsonove velike »naravne
regije« so kasneje služile za osnovo različnim drugim regionalizacijam sveta.
Pomemben doprinos regionalni geografiji je dal Charles B. Fawcet (1833 – 1952), ki se je ukvarjal z
regionalizacijo Anglije in uvedel pojem funkcionalne regije. Od tedaj naprej so bile regionalizacije v Veliki
Britaniji veliko bolj zasnovane na jasnih in preciznih kriterijih, vendar je v britanski regionalni geografiji kljub
temu ostalo veliko teoretske zmede. Regionalne študije tega obdobja lahko razdelimo v tri skupine. V prvo
sodijo študije, ki so se bavile z opisovanjem posameznih delov zemeljskega površja po vzoru na nemški
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»Länderkunde«. V drugi skupini so regionalne študije, ki so se bavile z regionalizacijo (izdvajanjem
homogenih in funkcionalnih regij), v tretji skupini pa so regionalne specializacije (študije o posameznih
državah sveta).
V prvi polovici 20. stoletja so se v britanski geografiji razvile različne usmeritve in specializacije, ne glede
na to pa je bilo težišče še vedno na regionalnih študijah. Vse to je trajalo do petdesetih let 20. stoletja, ko
se je začel interes za regionalno geografijo manjšati, večati pa interes za splošno geografijo. Počasi je
prišlo do pravega preobrata in nastanka ti. »nove geografije«, o čemer bomo spregovorili nekoliko kasneje
(Vresk, 1997, 55).
V Ameriki (ZDA in Kanadi) se je moderna geografija začela razvijati nekoliko kasneje kot v Evropi.
Ameriška geografija je bila vse do petdesetih let 20. stoletja pod močnim vplivom evropske. Začetnik
moderne ameriške geografije je bil William Morris Davis (1850 – 1934), avtor znamenitega morfološkega
ciklusa, za razvoj regionalne geografije pa sta bila pomembnejša Mark S. W. Jefferson (1863 – 1949) in
njegov učenec Isaiah Bowman (1878 – 1950). Bowmanovi znanstveni pogledi so najprej temeljili na
Davisovih idejah. Njegov najpomembnejši prispevek so ti. »regionalni diagrami«, nekakšne empirična
generalizacija, ki prikazuje različne topografske tipe oz. lastnosti posameznih krajev v njihovi medsebojni
odvisnosti, tako da tvorijo razvidne unikatne enote. V Andih južnega Peruja je na ta način izdvojil šest
topografskih tipov.
Še pred prvo svetovno vojno so objavili pomembne regionalizacije Amerike s težiščem na naravnih regijah.
V obdobju med obema svetovnima vojnama se je začel koncept ameriške geografije precej spreminjati.
Pristopi k regionalni geografiji so postali drugačni. Njihovo težišče je bilo na horologiji, pri čemer je bil
opazen vpliv nemške geografske šole, še posebej Hettnerjevih idej. Veliko preusmeritev v razvoju ameriške
geografije je povzročil Carl O. Sauer (1889 – 1975) s svojim znamenitim delom The Morphology of
Landscape (1925). Bil je ustanovitelj moderne kulturne geografije v Ameriki. Omenjamo ga v zvezi z
razvojem geografije kot vede o pejsažu. Težišče proučevanja geografije po njegovem ni človek ali narava,
ampak »pejsaž«. Sauer je nemški termin »Landschaft« prevedel oz. prenesel na angleški »landscape«.
Človek in družba so po njegovem agensi, ki vplivajo na oblikovanje morfologije pejsaža. Sauer se je strinjal
z idejami Humboldta in Hettnerja, ki sta zagovarjala horološki koncept geografije. Na splošno je bil v
dvajsetih letih pojem regije v Ameriki nejasen. Vključen je bil v pojem »landscape«, ki je pravzaprav
zajemal pojem uniformne fiziografske regije.
Za razvoj geografije kot horološke znanosti je imel poseben pomen Richard Hartshorne (1899 – 1992), ki je
bil pod močnim vplivom nemške geografske šole, še posebej Hettnerja. V Nemčiji je preživel precej let, od
tam pa je potem prenesel svoje znanje v Ameriko. Njegovo najpomembnješe delo je The Nature of
Geography (1939). Harshorne se je v zgodovino geografije tako zapisal kot »prenašalec« Hettnerjevih idej
na ameriška tla. Njegovo veliko vlogo bomo omenili tudi v kasnejšem obdobju, ko je klasična regionalna
geografija že doživljala ostre kritike.
Pri regionalni diferenciaciji so se ameriški geografi držali dveh načel – načela homogenosti in načela
nodalnosti. Na osnovi tega so izdvajali dva tipa regij – uniformne ali formalne in nodalne ali funkcionalne
regije.
Po drugi svetovni vojni so začele vezi z evropsko geografijo slabeti. Ameriška geografija je doživela močno
notranjo diferenciacijo, razvile so se nove discipline. Vloga regionalne geografije je začela slabeti, kar se
jasno odraža v izdaji knjige American Geography. Inventory and Prospect v redakciji P. E. Jamesa in C. F.
J. Kohna (1954). Razen obsežnega prikaza o regiji in regionalizaciji v knjigi ni bilo drugih razprav o
regionalni geografiji. (Vresk, 1997, 61 – 63)
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3.3.3 Obdobje nastanka »nove geografije«
3.3.3.1 Kritike »klasičnega« koncepta regionalne geografije in kvantitativna revolucija
Regionalna geografija je v vseh svojih pojavnih oblikah obdobju od zatona Ratzlovega geografskega
determinizma koncem 19. stoletja do poznih 40. let 20. stoletja tvorila bazo geografskega raziskovanja in
izobraževanja. V 50. letih pa je regionalni koncept zaradi znižanega ugleda geografije kot znanosti začel
doživljati serijo hudih kritik. Osredotočale so se predvsem okoli razmerja med regionalnimi in
občegeografskimi (sistematičnimi) študijami, okoli vprašanja, ali naj se geografija ukvarja z »edinstvenim«
ali s »splošnim« in okoli razlik med deskripcijo in razlago. Iz teh diskusij je izšla nova in revitalizirana
disciplina ti. »nova geografija«(»new geography«), katere enotnost pa je bolj temeljila na posebnem tipu
metodologije kot pa na posebnem predmetu obravnave. (Unwin, 1992, 106)
Obdobje po 2. svetovni vojni je namreč prineslo globoke spremembe na vseh področjih človekovih
aktivnosti. Predvsem v družbenih vedah je namreč nastopilo obdobje kvantifikacije znanosti, čemur so
navdušeno sledili tudi številni geografi. Ti. kvantitativna revolucija naj bi v geografiji trajala v razdobju 1953
– 1963, čeprav so bili znanilci tega procesa opazni že prej. Kvantitativni pristop je predvsem v ameriški
geografiji postal prevladujoča usmeritev, kvantitativna revolucija pa je stremela za tem, da bi tradicionalno
deskriptivno regionalno geografijo nadomestila z razlagalno procesno orientirano znanostjo, temelječo na
testiranju teorij in konstrukciji zakonitosti. (Nir, 1990, 43 in Unwin, 1992, 106) Prvotno veliko navdušenje
nad velikimi možnostmi uporabe statističnih metod so v drugi polovici 60. let že začela spremljati tudi
treznejša razmišljanja, da so statistične tehnike kljub vsemu le orodje, ki ne more nadomestiti znanstvene
metodologije kot takšne oziroma splošne vizije predmeta geografije. (Wrigley, 1967, 17)
3.3.3.2 F. K. Schaefer, »nova geografija« v ZDA ter odmevi v Nemčiji
»Klasična« oz. »tradicionalna« regionalna geografija se je v anglosaških državah začela postopoma
opuščati. Težišče geografskega interesa se je preusmerilo najprej na splošno (občo) geografijo, potem pa
na določene teme funkcionalne organizacije prostora in ekonomije. Glavni duhovni začetnik teh sprememb
je bil ameriški geograf Fred K. Schaefer (1904 – 1953), ki je v svojem delu Exceptionalism in Geography, A
Methodological Examination (1953) usmeril svojo ost kritike na geografski koncept, ki je nastal na relaciji
Kant – Hettner – Harsthorne. Krize geografije petdesetih let ni pojmoval kot splošno krizo geografije,
ampak jo je opredelil kot krizo tradicionalne regionalne deskriptivne geografije. Schaeferja lahko označimo
kot enega najpomembnejših začetnikov ti. »nove geografije« Pripadniki »nove« geografije so med drugim
razglasili, da sta regija in regionalizacija prenehali biti »končni« cilj geografskega proučevanja, kot je to
veljalo do tedaj. (Vresk, 1997, 170)
Odmevi Schaeferjevih idej so v Evropi prišli do polne moči šele deset let kasneje na kongresu nemških
geografov v Kielu l. 1969 (Geographentag). Ta kongres je na nek način pomenil preobrat v gledanju na
regionalno geografijo. Če lahko rečemo, da so se do tedaj glavni tokovi teoretičnega razvoja geografije
prenašali iz Evrope v Amerike, je sedaj prišlo do obratne situacije. Do konca 70. let je potem interes za
regionalno geografijo v nekaterih razvitih evropskih državah skoraj povsem prenehal, videli pa bomo, da je
bil v ZDA razvoj le nekoliko drugačen.
V družbenih znanostih pogosto opažamo, kako družbeni pojavi nastajajo in se razvijajo v obliki nihanj. Tako
lahko po skorajšnjem »zatonu« zanimanja za regionalno geografijo že v 80. letih ponovno zasledimo
interes zanjo. Resnici na ljubo je treba povedati, da v že omenjenih razvitih državah, med katerimi
prednjačijo ravno anglosaške, v resnici nikoli ni prišlo do čiste prekinitve regionalne geografije. Rečemo
lahko le to, da je bila nekako porinjena na stranski tir, saj so bile nove smernice geografije usmerjene
drugam. Izredno hude kritike, ki so jih privrženci »nove geografije« naslavljali na račun »tradicionalnih
konceptov« in oz. na celotno do tedaj uveljavljeno geografije, namreč potem v praksi kljub vsej uporabi
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»matematizacije« geografije in prihoda kvantitativne revolucije niso dala več nekih jasnih in za vse
sprejemljivih rešitev na področju geografije.
3.3.3.3 Spreminjanje pojmovanja regije in nastanek »regionalnih znanosti«
Povedati pa je treba tudi to, da so bili pripadniki »nove« geografije dostikrat zelo netolerantni do
privržencev klasičnih konceptov. Hartshorne je npr. l. 1959 jasno definiral cilje regionalne geografije.
Njegovo pojmovanje regije je bilo pravzaprav daleč od tega, da bi posameznim regijam pripisoval
»izjemnost« in »edinstvenost«, kar so bili eni od glavnih očitkov Schaeferja in njegovih privržencev na
račun klasične (Hettnerjevo – Hartshornove) regionalne geografije.
Kljub temu, da je bila v ameriški oz. anglosaški geografski srenji opazna preusmeritev s »kraja« na
»prostor« (from place to space), pa so v tem času v ZDA kljub temu nastala nekatera najpomembnejša
dela s področja regionalne geografije. Že omenjeni Hartshorne je naredil morda do danes najbolj izčrpno in
vsestransko obdelavo regionalnega pristopa v ZDA, vendar je pri mlajših generacijah žal ostala
neopažena, saj so jih navduševale ideje in trendi, prihajajoči iz drugih družbenih znanosti.
Po mnenju M. Klemenčiča (2005, 10) je Hartshornova velika zasluga ravno v tem, da je opredelil in
izpostavil najpomembnejše pojme, ki so povezani z regijo (kriterije za regionalizacijo, meje, enkratnost,
enotnost in prehodnost). Regija zanj ni bila določena v naravi ali resničnosti, ampak arbitrarno izbran del
pokrajine. Hartshorne je bil tako predstavnik zagovornikov regije kot miselnega konstrukta v glavi
raziskovalcev.
Ackerman je doprinesel sveže ideje v razvoj regionalnega koncepta, in sicer v skladu z novo koncepcijo
geografije kot družbene (socialne) znanosti. Regijo je definiral kot sestavljen fenomen, ki je rezultat
človekove »prilastitve« Zemlje. Žarišče regionalne geografije naj bi bil jasen opis družbenih in naravnih sil,
ki v določenem času izoblikujejo regijo na ta način, da učinkujejo druga na drugo. Ackermanov prispevek
napeljuje na enega od bodočih pristopov k pojmu regije, in sicer regije kot sistema. Ackerman govori o
hierarhiji regij, pri čemer hierarhijo dojema kot percepcijo sistemov in podsistemov. Zanimivo je, da je ravno
v času, ko se je začela velika kvantitativna revolucija, objavil svoj prispevek, v katerem je poudaril, da
noben geograf ne more »v teh dneh zanikati obstoja regij«.
V pojem regije se je globoko poglobil Whittlesey (1954). Predlagal je različne kategorije regij, kategorizirane
po vertikali (single feature region, multiple feature region, total region) in po horizontali (uniformne in
nodalne regije). Single-feature region je regija, utemeljena na osnovi homogene zastopanosti enega
obeležja (značilnosti). Ta obeležja so lahko iz naravne ali družbene sfere. Multi-feature region je regija,
utemeljena na kombinaciji ali asociaciji več obeležij. Totalna regija ali compage je sintetična regija,
utemeljena na osnovi več skupnih obeležij prostora. Totalno regijo se v horološki hierarhični sestavi lahko
proučuje skozi štiri stopnje: locality, district, province in realm.
Uniformne regije imajo homogeno razporeditev enega ali več elementov, pri nodalnih (ali polariziranih)
regijah pa je ta element (ali več elementov) grupiran v enem ali več središčih. Whittlesly je zanikal regijo kot
objektivno realnost. Videl jo je predvsem kot sredstvo za selekcioniranje in študij prostorske razmestitve
kompleksnih pojavov na Zemlji. Po njegovem lahko katerikoli segment zemeljskega površja opredelimo kot
regijo, če je homogena glede na razvrstitev obravnavanih pojavov. (Nir, 1990, 62 – 66)
Na ta način je bil Whittlesey na nek način predhodnik ti. regionalnih znanosti (regional sciences), ki meje
regij postavljajo iz čisto pragmatičnih razlogov. Pri njih regija ni objekt, ampak intelektualni koncept. Ti.
regionalne znanosti so se razvile kot neke vrste odgovor na diskreditacijo regionalne geografije s strani
pozitivistično in kvantitativno naravnane »nove« geografije. Eden njihovih utemljiteljev je bil Isard. O
regionalnih znanostih na žalost ne moremo podati neke jasne definicije, kaj sploh so. Te znanosti niso
podale niti definicije tistega, po čemer se imenujejo – regije. Regija naj bi bila pri njih večinoma nekakšno
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poljubno izbrano območje, prostorska enota, ki lahko služi za različne namene, predvsem za kvantitativno
interpretacijo podatkov. Prav zato regionalnih znanosti, nastalih v tem obdobju, ne smemo nikakor jemati
kot kakršenkoli nadomestek za regionalno geografijo. (Nir, 1990, 48 – 55)
V zvezi s pojmovanjem regije sta se tako izoblikovali dve nasprotni gledanji. Po prvem je regija samo
mentalni koncept, orodje za študij nekega modela, ki ga izdela znanstvenik za dosego svoje raziskave. Po
drugi je regija realnost, ki obstaja v prostoru. Znanstvenikova naloga je preprosto v tem, da jo proučuje.
Prvi koncept je upošteval James (1959): »Regija je območje katerekoli velikosti, ki je po določenih kriterijih
homogeno (ima vrsto prostorsko povezanih značilnosti) in se razlikuje od območij, ki mejijo nanjo. Regija je
sredstvo za razsvetlitev dejavnikov nekega problema, ki drugače ne bi bil dovolj jasno razumljen. Regija ni
objektivno dejstvo, ampak prej intelektualni koncept. Regionalnih sistemov je toliko kot je problemov, ki se
jih splača proučevati z geografskimi metodami. Tudi Edwards (1970) smatra regijo za čisti intelektualni
koncept: »Tako kot zgodovinar uporablja posebno »orodje« za proučevanje časa in ga imenuje doba (angl.
period), tako geograf uporablja posebno »orodje« za proučevanje prostora in ga imenuje regija.« (Nir,
1990, 59) Eden zastopnikov nasprotnih pogledov je bil Gilbert (1960), ki je trdil, »da je regija pogosto tako
jasno določljiva, da se jo da prepoznati v obliki posebnega imena«. (Unwin, 1992, 109) Drugi geografi tega
časa so spet videli regijo kot prostorsko realnost ali pa v dvojnem smislu, na eni strani kot mentalno
strukturo, na drugi pa kot konkreten predmet proučevanja. (Nir, 1990, 59) Pomemben prispevek k
opredeljevanju različnih tipov regije je dal Minshull (1967). V svojem delu Regional geography – Theory
and Practice obravnava regionalno metodo deskripcije, formalne in funkcionalne regije, vprašanja
razvrščanja regij in nekatera druga teoretska vprašanja regionalne geografije.
3.3.3.4 Geografija prostora
Kritika »klasične« regionalne geografije in »kvantitativna revolucija« sta postopoma povzročila nastanek
»geografije prostora«. To je bilo gibanje, ki se je zavzemalo, da bi geografija veljala za »vedo o prostoru«
oz. »prostorsko vedo«. Njeno žarišče so postala predvsem nekatera univerzitetna središča v ZDA in V.
Britaniji. V geografijo so vnesli predvsem večjo veljavo splošnih zakonitosti, ki so bile pogosto vse preveč
zakrite z vsakokratnimi regionalnimi razmerami, povečali eksaktnost, odprli nove načine prikazovanja
geografskih spoznanj in znova uveljavili karto kot najboljši način predstavitve znanstvenih ugotovitev.
Prednost nove »prostorske« paradigme je bila tudi v tem, da so v pojmu »geografskega prostora« združeni
v smiselno celoto (kompleks) fizični, socialni in humanistični pojavi oz. njihove značilnosti na določenem
geografskem območju ob določenem času (space and time geography).« (Vrišer, 2002, 79) S tako
»ideološko« preureditvijo naj bi se tudi zmanjšal doslej prevladujoči vpliv enkratnih oz. izjemnih razmer, kar
je bil en glavnih očitkov »klasični« regionalni geografiji. Takšna preobrazba pa ne pomeni, da mora
geografija opustiti regionalne raziskave. Njeno bistvo je v tem, da mora geografija ob hitrem razvoju
znanosti izoblikovati ustreznejšo zgradbo.
Eden pomembnješih predstavnikov te usmeritve je bil Hagget. V svojem delu Geography: a Modern
Synthesis (1972) je podal koncept, ki ne druži v enoto brez izrazitih meja samo fizične in družbene
geografije, temveč tudi občo in regionalno. V prvih dveh delih knjige avtor obravnava temeljno tradicionalno
tematiko geografije – sistem ekološkega razmerja med družbo in okoljem, sestavljen iz ti. »izziva okolja« in
»odgovora človeka«. V drugih dveh delih knjige se loteva »regionalno-medregionalnih prostorskih
sistemov«, sestavljenih iz »regionalnega mozaika« in »medregionalnih poudarkov«.
Integracijske ideje Haggeta kot enega najoriginalnejših modernizatorjev geografije vidi Ilešič (1974, 8) zelo
daleč od na videz »prelomnih« idej tistega časa, ki vodijo geografijo k nadaljnji dezintegraciji in opuščanju
temeljne geografske problematike. Po Haggetu naj bi v prostorski geografiji obstajale tri smeri, ki pomenijo
obnavljanje pomena regionalne geografije, vendar na drugačen način, kot je bilo to doslej. Prva smer so
prostorske analize (raziskovanje prostorske razmestitve pojavov, njihovih lastnosti in spremembe v
razmestitvi), druga smer so ekološke analize (raziskovanje vezi med okoljem in družbenim delovanjem na
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manj determinističen način), tretja pa regionalne kompleksne analize, ki družijo dognanja prostorskih in
ekoloških raziskav. (Vrišer, 2002, 79)
3.3.3.5 Sistemski pristop v regionalni geografiji in »nova« regionalna geografija
3.3.3.5.1 Sistemska teorija v geografiji in sistemska regija
Splošno teorijo sistemov je v 50. in 60. letih 20. stoletja prvi začel razvijati biolog von Bertalanffy. Nastala je
kot reakcija na pretirano specializacijo v znanosti. Njena težnja je tako poenotenje znanja kot oblikovanje
obče teoretične osnove znanstvenega proučevanja. Postopek oblikovanja sistema je znanost sicer
uporabljala že prej, vendar pa ta način ni bil opažen in posebej opredeljen. Izhodišča za splošno teorijo
sistemov so se iz naravoslovnih znanosti razširila tudi na družboslovne. Sistemski pristop se je v geografiji
uporabil sorazmerno pozno. Vzrok je lahko v tem, da je bila preveč obremenjena z razpravami o »novi«
geografiji, temelječi na rezultatih kvantitativne revolucije in uporabi matematičnih metod v geografiji. Kljub
temu, da se je sistemski pristop začel uporabljati skoraj na vseh področjih geografije, pa so bili zelo redki
poskusi celovitega, regionalnega pristopa. Med njih bi po mnenju M. Klemenčiča lahko uvrstili dela
Chapmana (1977) in delno Coffeya (1981). Po Chapmanu tradicionalno opredeljevanje regij in poljubno
razmejevanje zemeljskega površja kot predmeta geografskega proučevanja ni več ustrezno. Delitev
geografskega prostora bi se morala začeti od spodaj, z najmanjšimi sistemi. Za to pa so potrebna drobna
lokalna proučevanja. (Klemenčič, M., 1987, 34 – 37)
Sistem lahko definiramo kot niz součinkujočih elementov. Ni več preprosto zgrajen iz določenega števila
sestavnih delov in odnosov med njimi, ampak iz večjega števila delnih sistemov (podsistemov). Lahko ga
definiramo tudi kot celoto medsebojnih komponent ali objektov, ki so povezano v obliki funkcionalne enote
ali uniformne celote. Za uporabo v geografiji je prilagojena definicija: »Sistem je celovitost, sestavljena iz
niza medsebojno odvisnih in součinkujočih delov ter jo je z mejo možno ločiti od sosednjih območij« (Barry,
Conkling, Ray 1976, cv: Klemenčič, M., 1987, 35).
Sistemski pristop lahko definiramo kot metodo analize razmerij znotraj enote, ki jo sestavljajo številne
komponente, med katerimi so povezave. Sistemi so lahko izolirani (v njih ni vnosa ali iznosa energije ali
snovi), zaprti (v njih je vnos, transfer in iznos energije, ne pa tudi snovi) in odprti (v njih obstaja tako vnos
kot iznos energije in snovi). Večina okoljskih sistemov je odprtih. (Waugh 1995, 39)
Na osnovi tega lahko definiramo tudi sistemsko regijo, ki jo je treba razumeti kot odprt sistem. Nir (1990,
91) osnovno idejo za model sistemske regije pripisuje modelu urbanega sistema, ki ga je razvil Wilson
(1981). Nir je model priredil in ga apliciral na regiji Bet Shean v Izraelu. Model vidi kot logično nadaljevanje
oz. izpeljavo modela osrednjega problema . Wilsonov model je po njegovem primeren predvsem za
raziskavo sorazmerno majhne prostorske enote, kot je okrožje, okraj ali tudi mesto, ki se lahko smatra za
sistem, sestavljen iz podsistemov. Po Niru je sistemski pristop , metodološki in epistemološki vzvod, ki
lahko premakne regionalno geografijo na pot, ki bo znova zadostila zahtevam znanstvenega proučevanja.
3.3.3.5.2 Nastanek in razvoj »nove« regionalne geografije
V 80. letih je ponovno porastel interes za regionalno geografijo, vendar je ta temeljila na drugačnih
osnovah. V anglosaških državah so jo zato poimenovali »nova« regionalna geografija, naziv pa se je
razširil tudi drugam. Na njen razvoj so poleg socialne teorije veliko vplivale humanistične ideje, še posebej
teorija strukturiranja. Temeljni aspekt gledanja na regijo ni bil več na relaciji človek – narava, ampak na
relaciji posameznik – družba – prostor. »Nova« regionalna geografija je nastala kot rezultat novih potreb po
raziskovanju regionalnih struktur in procesov, pogojenih z globalizacijo in novimi oblikami razvoja. Po
mnenju M. Klemenčiča (2005, 19) usmerjenost »nove« regionalne geografije dobro označuje misel Le
Berrreua: »Regionalni geografi morajo sodelovati v preobrazbi za boljši svet.«
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Bistvena sprememba med starim in novim konceptom je po Vresku (1997 b, 271 – 275) tičala v
spremenjenem pojmovanju regije in regionalizacije. Pri tradicionalnem konceptu je bil v veljavi horološki
pristop (gr. choros pomeni prostor, kraj). Po njem se prostor smatra kot kompleks, ki odraža medsebojni
odnos vseh naravnih in družbenih elementov. Takšen prostor se lahko diferencira na topološke in
horološke enote, ki si hierarhično sledijo od sveta kot celote preko kontinetov, držav, regij do najmanjših
lokalitet. Takšen pristop je po svojem značaju ideografski (ukvarja se s posameznim in enkratnim ter izhaja
iz konkretnih regionalnih razmer) in deskriptiven.
Pri »novi« regionalni geografiji pa se uvaja prostorski pristop. Težišče je postavljeno na porazdelitev
posameznih pojavov v prostoru, na njihov medsebojni odnos. Ta pristop teži k utrjevanju zakonitosti in
teorij, s katerimi pojasnjujemo prostorske strukture in odnose. Po svojem značaju je tak pristop izrazito
nomotetičen (ukvarja se s splošnim in univerzalnim, izhaja iz poznanih zakonov, paradigem in modelov in
ugotovljena teoretska spoznanja sooča s stvarnostjo).
Po mnenju M. Klemenčiča (2005, 20) je izpostavljanje »nove« regionalne geografije od srede 70. let dalje
med geografi vzbudilo veliko zanimanje. Nekakšna renesansa regionalne geografije je namreč skušala
(re)definirati nekatere njene temeljne pojme, pri čemer pa so njeni zagovorniki zanikovali povezavo s
tradicionalno regionalno geografijo, češ da je opisna, izolacionistična, statična, nazadnjaška ipd. Po
Gilbertovi (1988, cv: M. Klemenčič, 2005, 20) je cilj nove regionalne geografije »pokazati, kako je
posebnost kraja ohranjena in preoblikovana v okviru splošnih družbenih sprememb. /.../ Kulturni, politični in
gospodarski procesi skupaj oblikujejo in strukturirajo specifične regije in le s proučevanjem njihovih
medsebojnih odnosov lahko spoznamo regionalne posebnosti.« Sodobna regionalna geografija po njenem
mnenju zavrača nekdanji genetski pristop, po katerem naj bi bile sedanje regionalne strukture prilagoditve
predhodnih. Niso namreč zvezne s preteklostjo, ampak so v stalnem spreminjanju. V pokrajini naj bi po
njenem šlo za serijo prekrivajočih se zgodovin, ki se v regiji pojavljajo istočasno in so v njej povezane.
Nova regionalna geografija naj bi se v nasprotju s tradicionalno bolj kot s preteklostjo ukvarjala s
sedanjostjo in tudi prihodnostjo, predvsem pa naj ne bi bila več le orodje za poznavanje sveta, ampak tudi
orodje za konkretno delovanje v praksi.
M. Klemenčič (2005, 21) opozarja, da »nova« regionalna geografija ne pomeni nekaj enoznačnega, saj
izhaja iz različnih miselnih in teoretskih podlag, pri čemer išče pomoč pri socioloških in ekonomskih
teorijah. Ker je današnja pokrajina podvržena hitrim spremembam kot posledici delovanja svetovnega
gospodarstva, pa »novi regionalisti« pozabljajo na fizično okolje. Čeprav je opaziti ponoven poudarek na
kraju in regiji, pa je drugi pojem le nekako bolj v nemilosti. Pogosteje se namreč uporabljajo izrazi kot so
kraj, lokalnost ali teritorialnost. Kraj in regija pa se pogosto uporabljata le kot »kraj srečevanja«, naravno
okolje pa se je »izgubilo« iz »nove« regionalne geografije. Ta namreč zagovarja pomen socialne teorije za
razumevanje regionalnega razvoja, kar je v nasprotju s tradicionalno geografijo, ki je izpostavljala odnose
med naravo in družbo. (ibidem, 22)
Za razumevanje nastanka, razvoja in bistva »nove« regionalne geografije je treba povedati nekaj o
teoretskem in družbenem okvirju, v katerem je nastala. V 80. letih je namreč prišlo do vse večje integracije
geografskega dojemanja kapitalistične družbe z dojemanjem družbenih znanosti. Za razvoj »nove«
regionalne geografije so bili še posebej pomembni vplivi s področja sociologije, zlasti teorija prostorskega
strukturiranja. Po njej predstavljajo socialno sestavo družbe različne socialne strukture, ki se pod vplivom
ljudskih aktivnosti prostorsko in časovno stalno menjajo (spreminjajo). Strukturne značilnosti socialne
sestave so istočasno sredstvo (medij) in posledica praktičnega delovanja sestavnih delov te sestave. To
teorijo je razvil Giddens (1984), z geografske perspektive pa sta jo utemeljevala predvsem Gregory (1981)
in Pred (1984). Gidens je svojo teorijo razdelal na lokalnem prostorskem nivoju in razvil koncept lokalitet.
Ta pojem zajema prostor, ki služi kot osnova ljudskih interakcij. Lokalitete lahko po svoji velikosti variirajo
od sobe v stanovanju do teritorija cele države. Znotraj lokalitete so organizirane interakcije, obenem pa je
to kontekst gospodarskega, socialnega in političnega življenja.
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Z nadaljnjo razdelavo tovrstnih idej s področja sociologije so se potem ukvarjali tudi številni anglosaški in
drugi geografi v osemdesetih in devetdesetih letih: Johnston (v več delih), Entrikin (1994), Trift (1991,
1993) in drugi. Enega najpomembnejših teoretskih prispevkov iz tega obdobja je postavil Paasi (1986). Ena
njegovih bistvenih ugotovitev je sledeča: »Koncept regije je bil in je še vedno ena temeljnih kategorij
geografske misli, skupaj z drugimi kot sta prostor in kraj ter njune izpeljanke: razdalja, lokacija in
dostopnost.« (ibidem, 106) M. Klemenčič (2005, 10) celo meni, da je Paasi za regijo opravil podobno delo
kot Harsthorne za celotno geografijo. Ni le temeljito pretresel dotedanjih vsebinskih, teoretskih in
metodoloških vidikov regije, ampak je izdelal svoj pogled na regijo, na njeno naravo in na njen razvoj. S
tem je bistveno prispeval k prevrednotenju in pravi renesansi regije v svetovni geografiji. Paasi je pri razlagi
svojih predstav o regiji izpostavljal vsebinske sklope kot so kraj, oblikovanje regij in identiteto. Oblikovanje
regije naj bi po njem potekalo prek štirih stopenj, dokler ne bi na končni stopnji doseglo
insitucionaliziranega položaja. Te stopnje so: privzemanje teritorialne oblike, razvoj konceptualne
(simbolne) oblike, razvoj ustanov ter vključitev regije v širši regionalni sistem ter razvita regionalna zavest
družbe. (M. Klemenčič, 2005, 11)
V razpravah o konceptu »nove« regionalne geografije so se pojavile ideje o delitvi regionalizacij na
politične in znanstvene. Politične regionalizacije se bavijo z vprašanji političnih dogajanj na regionalnem
nivoju znotraj posameznih držav, kjer regije težijo za politično avtonomijo. Pri razpravah o znanstvenih
regionalizacijah vodijo prav anglosaški geografi, ki se jim pridružujejo tudi geografi z drugih jezikovnih oz.
kulturnih področij.
V zadnjih 15 letih so se v anglosaški literaturi razplamtele razprave okoli koncepta kraja (place) in koncepta
regije (region). Koncept kraja se nanaša na strukturiranje v okviru individualnih ljudskih aktivnosti v okviru
dnevnega režima življenja. Pri tem prihaja do izraza predvsem dnevni življenjski prostor, individualne
aktivnosti in zavest. Po drugi strani pa se koncept regij po Triftu in Entrikinu veže na kolektivno zavest in
aktivnosti, iz česar izhaja regionalna identifikacija.
Nove diskusije so se usmerile v odkrivanje odgovarjajočega koncepta regije in regionalizacije, ki bi
nadomestil praznino, nastalo z opuščanjem tradicionalnega koncepta. Po njem je bila regija homogena,
neponovljiva prostorska enota, ki je nastala kot prilagoditev ljudi na naravno okolje. Novi koncept regije,
povezan s teorijo strukturiranja, pa pri tem pojem naravne osnove (okolja) zamenjuje s pojmom socialne
strukture. Pojavili pa so seveda tudi drugačni koncepti regije. Na sploh lahko rečemo, da je prišlo do
pluralizma gledanja na to, kaj je regija. Posledica tega je večje število pristopov k regiji in regionalizaciji,
vendar je treba poudariti, da do danes še ni nastal nek enoten in splošno sprejemljiv model regije in
regionalizacije. Številna teoretiziranja v okviru »nove« regionalne geografije se niso končala z nekimi
praktičnimi rešitvami, konkretnih regionalizacij pa je malo. (Vresk, 1997b, 271 – 275)
3.3.3.6 Zmešnjava pristopov in zamenjava regionalistične paradigme s prostorsko
Danes lahko tako govorimo o nekaj skupinah pristopov k regionalizaciji, pri katerih ima večina le neke
skupne nastavke. K pojmovanju regije pristopajo na bolj kompleksen način. V večini primerov se zaznava
strukturalističen pristop, pri katerem se regija dojema kot struktura. Regije po teh novih konceptih ne
nastajajo s prilagajanjem in evolucijo starih, že prej nastalih regij, ampak se lahko pod vplivom stalnih
družbenih (socialnih) procesov tudi neprestano spreminjajo. Pristaši »nove« regionalne geografije na ta
način odklanjajo genetičen pristop, ki je bil značilen za klasičen koncept. Vlogo zgodovine pri oblikovanju
regij dojemajo na drug način. Težišče postavljajo na zgodovino družbenih odnosov in na evolucijo
družbenih (socialnih) pogojev za oblikovanje regij. Specifičnost nekega kraja ali regije skupaj oblikujejo
kulturni, politični in ekonomski procesi, ta specifičnost pa se vzdržuje ali pa spreminja v okviru splošnih
družbenih sprememb.
Množico različnih novih pristopov je Gilbertova (1988, 310 – 316) združila v tri značilne skupine, in sicer v
politično-ekonomske, humanistično-fenomenološke in strukturalistično-teoretske. Prva skupina, to so
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politično-ekonomski pristopi, postavlja težišče regionalizacije na ekonomske strukture in procese. Regijo
razume kot lokalni odgovor kapitalističnim procesom. Regija se dojema kot prostor organizacije družbenih
procesov, povezanih z načinom proizvodnje, kot odgovarjajoča struktura v splošnem okviru družbenih
odnosov. Takšna je npr. lahko regionalizacija reprodukcije delovne sile, regionalizacija z ozirom na stopnjo
družbeno-ekonomske razvitosti ipd. V sklopu takšne regionalizacije se pogosto uporablja teorija
strukturalizma, še posebej model center – periferija. V okviru te skupine so prevladujoči prav anglosaški
avtorji, narejenih pa je bilo tudi največ konkretnih regionalizacij. Model center – periferija sta npr. uporabila
Knox in Agnew (1994).
Druga skupina so humanistično-fenomenološki pristopi. Regijo smatrajo kot žarišče identifikacije. V sklopu
družbenih odnosov bi morala biti kultura primaren objekt geografskega raziskovanja. Regijo definirajo kot
specifičen odraz kulturnega odnosa med posameznimi skupinami in kraji. Temelji na zavesti ljudi o njihovi
skupni kulturi in razlikah nasproti drugim skupinam. Regija je po tej opredelitvi del prostora, na katerem živi
takšna skupina, in se z njim identificira. Regija je torej simbolično odrejen del prostora takšne skupine.
Tovrstni pristopi so se pojavili v glavnem kot odgovor na pozitivizem. Doživeli so tudi realizacijo v praksi.
Najdemo jih med drugim tudi v geografskih delih, izdanih v ZDA in Kanadi.
Tretja skupina so strukturalistično-teoretski pristopi, pri katerih se regija dojema kot medij družbenih
interakcij (socialnih procesov). Pri tem se smatra, da igra ta medij temeljno vlogo pri spreminjanju
družbenih odnosov. Težišče se pri tem postavlja na odnose, ki povezujejo posameznike in skupine v družbi
in se nanašajo na vse aspekte življenja, od ekonomije do kulture. Ti pristopi se naslanjajo na že omenjeno
teorijo strukturiranja A. Giddensa. Takšen način definiranja regije skozi družbene interakcije v prostoru in
času ima lahko različne oblike. O tem pričajo različni poskusi definiranja takšnih regij. Še posebej v
anglosaških državah je prišlo do številnih razprav o lokalnih in mestnih skupnostih, ki so jih opredeljevali z
izrazi »place«, »locality«, »locale« . Razen nekaterih pomembnih, a izoliranih poskusov pa ti pristopi v
anglosaškem svetu nimajo večje uporabe v praksi. (Vresk, 1997 a, 80 – 82)
Paasi (2002, 802) ugotavlja, da je »nova regionalna geografija« koncem 80. let med geografi postala zelo
privlačna »kategorija«, vendar ne predstavlja nekega skladnega in povezanega trenda, ampak prej
nekakšen skupen »dežnik« za raziskovanje vprašanj v zvezi s konstituiranjem regij (krajev), družbenega
življenja, odnosov in identitete. Pojma regija in kraj ostajata v družbeni geografiji pomembni kategoriji, njun
pomen pa narašča tudi na drugih področjih. »Regionalni svetovi« (regional worlds) so po njegovem čedalje
bolj kompleksni, njihovi izvori in pomeni pa se skrivajo v številnih družbenih praksah. Današnji pogledi na
pojma regija in kraj ne odražajo kontinuitete in simetrije, razvoj pa postavlja pod vprašaj meje med
regionalno, kulturno, gospodarsko in politično geografijo. Odprto ostaja vprašanje, ali bodo geografi razvili
bolj koherentno agendo za »novo regionalno geografijo«, ali pa se bodo zadovoljili z ugotovitvijo Johnstona
(1991, 67), da ne potrebujemo regionalne geografije, ampak regije v geografiji.
Pomemben prispevek k teoretičnim diskusijam o pojmu regije oziroma k ponovni konceptualizaciji regije so
dali Allen, Massey in Cochrane v svojem delu Rethinking the region (1998). V obliki nekakšnega
interpretativnega eseja obravnavajo jugovzhodno Anglijo v času thacherizma, pri čemer regij ne
konceptualizirajo kot omejenih homogenih območij, ampak ponujajo vizijo regij kot odprtih in
diskontinuiranih prostorov, ki jih ustvarjajo v njih na množico načinov prepleteni družbeni odnosi. Ker so
regije diskontinuirane, imajo prazne prostore oz »luknje«. Na ta način knjiga predstavlja izhodišče za
alternativno razmišljanje o regiji oz. o kateremkoli prostoru. Avtorji regij ne vidijo le v dimenziji prostora,
ampak v dimenziji prostor – čas, zato naj bi bila vsaka geografija po njihovem historična. Meje jugovzhodne
Anglije se v knjigi le redko ujemajo z njeno »uradno« omejitvijo, saj vseskozi variirajo v skladu s štirimi
ključnimi mehanizmi, ki so jim avtorji posvetili največ pozornosti: financam, porabi, visoki tehnologiji in
državni politiki.
Kaj pa v zvezi z vsemi temi koncepti kaže praksa? Najpomembnejši in tudi največkrat v praksi uporabljeni
so politično-ekonomski pristopi. Geografi s področja gospodarske geografije imajo namreč tradicijo
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raziskovanja, usmerjenega na razmerje kraj – prostor – organizacija gospodarstva. Eno takšnih del je
prispeval Dunning (2000) s sodelavci, ki se osredotoča na izbor optimalne prostorske enote
(nadnacionalne makroregije, državnega teritorija, mesta, regije) za organizacijo in reguliranje gospodarstva
z vidika gospodarskih družb in vlad.
Poplava oziroma zmešnjava vseh teh teoretskih pristopov je povzročila, da je nastalo sorazmerno malo
»velikih« del, ki bi lahko veljala kot vsaj približen konsenz med geografi različnih usmeritev. Med njimi je
treba izpostaviti monografije različnih delov sveta, ki so izšle v znameniti francoski zbirki Geographie
Universelle založbe Reclus. V tej zbirki, ki izčrpno obdeluje tudi geografijo Evrope, se zrcali sodobna
regionalnogeografska podoba Evrope, pri čemer se regije obravnavajo na osnovi prej omenjenih novejših
teoretičnih postavk.
Na sploh lahko rečemo, da se tudi v delih, ki jih označujemo regionalnogeografska, čuti zamenjava
nekdanje »regionalistične paradigme« z novo »prostorsko paradigmo«. Eno in drugo je obširneje razčlenil
Bahrenberg v svojem delu Paradigmawechsel in der Geographie (1995). Pri nas je razliko med obema
obširneje pojasnil Drozg (2004 b), o čemer bo govora v naslednjem poglavju.
Poleg omenjenih pristopov so se v novejši evropski in ameriški literaturi uporabljajo tudi koncepti, ki
predstavljajo nekakšno vmesno oz. tretjo pot med starimi in novimi koncepti, ali pa predstavljajo le
nadaljevanje starih konceptov v posodobljeni obliki.
Po Perku (2003, 107) je regionalna geografija v devetdesetih letih doživela oživitev in velike spremembe, ki
so jih prinesle izjemne novosti na področju regionalnogeografske metodologije in tehnologije. Zasluge za to
pripisuje predvsem novim metodam in tehnikam raziskovalnega dela, povezanih z daljinskim zajemanjem
podatkov, digitalno kartografijo, geografskim informacijskim sistemom ipd.
3.3.3.7 Različni pogledi na prihodnost »znanstvene« regionalne geografije
O današnjem pomenu in prihodnosti regionalne geografije se mnenja precej razlikujejo. Pogosto je to v
tesni povezavi s tradicijo in položajem, ki ga ima regionalna geografija v neki državi. Zanimiv je položaj v
Nemčiji, kjer je v zadnjih desetletjih obtičala v precej obrobnem položaju. Po eni strani vidijo njeno
prihodnost le v tesnejši naslonitvi na standarde, ki jih postavljajo moderni koncepti znanosti (Wood, 1999,
205). To seveda velja za »akademsko« regionalno geografijo.
V zvezi s tem je treba omeniti pomemben prispevek o nalogah ciljno usmerjene regionalne geografije, ki ga
je v Geografskem vestniku objavil Wolf (1995). (Prevod obširnejšega povzetka je pripravil M. Pak.) Avtor
pod regionalno geografijo razume regionalno in ciljno usmerjeno proučevanje učinkov delovanja človekova
v prostoru. Regijo je pri tem treba analizirati z nekim osnovnim ciljem, od tod oznaka ciljno usmerjena
regionalna geografija. Regionalne analize, s poudarkom na součinkovanju gospodarske proizvodnje,
kulturnega okolja in političnih odnosov, morajo temeljiti na poznavanju naravnih možnosti. Moderne
regionalne geografije si ni moč predstavljati brez poznavanja teorij mehanizmov povezovanja teh področij.
Pri tem pa se zastavi vprašanje, kaj oz. katere prvine naj bi bile v ospredju takšne regionalne analize.
Pri obravnavanju družbenih in političnih dogajanj morajo biti ustrezno zastopane tudi ekološke vsebine.
Wolf navaja, da po pomembnosti pri tem izstopajo naslednje problemske tematike. Prva je analiza
globalizacije oz. internalizacija odločujočih odnosov, vplivajočih na spremembe tako v evropskem kot tudi
nacionalnem, regionalnem in lokalnem obsegu. Druga je regionalizacija oz. regionalnost v smislu intra in
interregionalnega vprašanja, v čemer se odraža tudi vpliv inštitucij, podjetij in posameznika. Tretja so
naravne možnosti. Vključene morajo biti v proučevanje, in sicer glede na njihovo pomembnost pri
oblikovanju regij.
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Pri oblikovanju regij je znotraj navedenih polj pomembna vrsta družbenih in prostorsko relevantnih
vprašanj. Med njimi zahtevajo posebno analizo predvsem prostorska razširjenost socialnogeografskih
sprememb (npr. migracije, multikulturnost), tehnološki in prostorski razvoj, razvoj naselbinskega omrežja ter
prilagajanje osebnega življenja splošnemu razvoju.
Naloga regionalne geografije pa ni le proučevanje navedenih problematik, ampak tudi popularizacija
rezultatov teh proučevanj. Bolj kot prej mora razmišljati o svoji uporabnosti. Z drugimi besedami lahko
rečemo, da mora biti cilj znanstvenega pisanja oz. znanstvene regionalne geografije, da postane del
vsakodnevne kulture. (ibidem, 168)
Popularizacijo rezultatov raziskav pri regionalni geografiji izpostavlja tudi Wardenga v svojem prispevku
Theorie und Praxis der länderkundlichen Forschung und Darstellung in Deutschland (2001). Napisala ga je
na osnovi potreb, ki so se pojavile v oddelku za teorijo, metodologijo in zgodovino regionalne geografije v
novem Inštitutu za regionalno geografijo v Leipzigu. V njem je podala razvoj vloge regionalne geografije od
obdobja cesarske Nemčije do danes.
Pri tem izpostavlja diferenciacijo med raziskovanjem na eni in prikazom oz. popularizacijo rezultatov
raziskovalnega dela na drugi strani, ki se je začela že v obdobju cesarske Nemčije. Praktični prikazi v
regionalni geografiji so tudi kasneje obdržali nivo popularnih prikazov iz cesarske Nemčije, ki so bili
napisani v javnosti zelo razumljivem stilu.
Takoj po 2. svetovni vojni je prišlo do restavracije klasičnega koncepta regionalne geografije. Kljub čedalje
večjemu razkoraku med specialističnim regionalnogeografskim raziskovanjem na eni strani in sintetičnim
populariziranjem raziskovalnih izsledkov na drugi je v okviru »samopodobe« discipline ostalo vse po
starem: regionalna geografija je bila še naprej razumljena kot »krona« geografije in najpomembnejši del
njenega raziskovanja, čeprav vsakodnevna znanstvena praksa temu že zdavnaj ni več ustrezala.
Ker po vojni ni prišlo do reforme, je že leta pred kielskim kongresom prišlo do zavesti o krizi tradicionalne
regionalne geografije, ki ni več zmogla dajati zadovoljivih strokovnih odgovorov na vprašanja modernizacijo
družbe. Pod vplivom metodoloških razprav v času po kielskem kongresu pa se je od poznih sedemdesetih
let dalje vendarle izkristaliziralo razumevanje regionalne geografije kot čedalje bolj fenomenološkohermenevtično interpretiranega raziskovalnega pojma, obenem pa tudi povzdignilo pomen njenega prikaza,
in sicer v smislu, da je namen regionalne geografije oskrba različnih skupin porabnikov z znanstveno
strukturirano ponudbo informacij. Pri tem avtorica med drugim navaja navaja razmišljanja Bartelsa (1981) in
Bahrenberga (1996). Prvi meni, da je regionalna geografija zanj »pedagoška naloga«, namenjena
»aplikaciji znanosti«, ne kot veda o čim bolj objektivnem skladiščenju neštetih detajlnih znanj, temveč kot
veda o angažirani življenjski orientiranosti. Drugi meni, da je regionalna geografija ciljno usmerjena
pedagoška naloga, katere izvirnost je treba videti ne toliko v teoretskem pristopu in empirični metodiki
kakor v posredovanju, prilagojenemu naslovnikom. (Wardenga, 2001, 24 –25)
Wardengin prispevek skuša pokazati, da pojem regionalne geografije, “prenapolnjen” z raziskovalnimi
pojmi oz. cilji, ne sledi praktičnim pristopom, ki se v stroki izvajajo že več kot sto let. V nadaljevanju
napeljuje k temu, da bi regionalno geografijo razumeli kot subjekt, ki popularizira rezultate raziskav na tak
način, da sledi ciljni publiki. Njena analiza naj ne bi zadovoljevala le znanosti v ožjem smislu, ampak naj bi
stremela k vprašanjem, kako se lahko znanje povezuje in (re)interpretira za splošno javnost, ter kako se ga
lahko vgrajuje v obstoječi kontekst znanja in izkustev. (Wardenga, 2001, 27)
3.3.4 Refleksija o »znanstvenih« pristopih na zahodu z vidika šolske geografije in sodobni koncept
ameriških regionalnih geografij sveta, namenjenih višješolskemu izobraževanju
Ob pregledu vseh teh teorij in pristopov pa nam večinoma manjka zelo pomembna informacija oz. oznaka,
za kako veliko prostorsko enoto je nek pristop oz. model (najbolj) primeren. S tem se avtorji vseh teh
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zamisli večinoma niso posebej ukvarjali, saj svojih pristopov niso razvijali v smislu uporabnosti v šolski
geografiji, ampak predvsem v smislu uporabnosti v »znanstveni« geografiji.
V tej disertaciji se obravnava pristope h geografiji Evrope. Evropa oz. njeni sestavni deli so mišljeni kot
regija oz. kot sistem, ki jo sestavljajo različne manjše regije oz. podsistemi. Razmišljanja o prostoru in kraju,
ali pa o drugačnih pogledih na regijo, ki so jih razvili nekateri teoretiki novejšega časa, se zdijo primerna
predvsem za obravnavo posamezne (manjše) regije, ki se je ne obravnava skupaj s sosednjimi regijami oz.
kot del neke večje makroregije. Takšna je npr. obravnava regije Bet Shean , kot jo obravnava Nir (1990) ali
obravnava Jugovzhodne Anglije, kot jo obravnavajo Allen, Massey in Cochrane (1998). Če želimo
obravnavati Evropo kot celoto ali vsaj v tistem obsegu, kot jo večinoma obravnavajo novejše zahodne
študije – v veliki meri so namreč osredotočene le na Evropsko unijo oz. na zahodni del Evrope – si s temi
pogosto zelo abstraktnimi pristopi vsaj v šolski geografiji ne moremo prav dosti pomagati. Učenci v
osnovnih in srednjih šolah za razumevanje teh pristopov enostavno niso dovolj podkovani. Zato se v šolski
geografiji zdijo ti pristopi uporabnejši kvečjemu za obravnavo manjših enot, kot je domači kraj oz. domača
pokrajina. Ker učenci bolj poznajo različne »vidne« in tudi »nevidne« elemente svoje domače pokrajine, ker
jim je njena notranja struktura iz lastnega vsakodnevnega izkustva bistevno bližja, imajo ti zapleteni
teoretski pristopi pri njeni obravnavi večje upanje na uspeh kot pri obravnavi Evrope, ki jim predstavlja
miselno precej drugačen predmet spoznavanja.
Ob prikazanem pregledu razvoja »znanstvene« regionalne geografije na zahodu bi lahko nastal vtis, da so
se v sodobnosti uveljavili le »novi« oz. »alternativni« pristopi, vendar to ne bi ustrezalo dejanskemu stanju.
V delih ameriške regionalne geografije (sveta), namenjenih izobraževanju študentov na višjih šolah in širši
javnosti, so se namreč uveljavila dela, ki so nekakšna kombinacija starih in novih pristopov. Njihov osnovni
okvir se zdi na zunaj tradicionalen. Zaznamuje ga horološka delitev sveta na velike svetovne regije, ki jih v
precejšnji meri lahko enačimo s kontinenti, in kasnejša delitev na manjše regije, ki sovpadajo z državami,
skupinami manjših držav ali deli večjih držav. Za pristop je značilna ustrezna mera sistematičnosti in
upoštevanje fizičnogeografskih osnov. Po drugi strani se ti pristopi po svoji problemski usmerjenosti ter
pretežno družbenogeografski in okoljski naravnanosti v marsičem približujejo »novim« pristopom.
Deskriptivizem se skuša zreducirati na čim manjšo mero in se ga nadomešča z vzročno-posledično in
problemsko obravnavo, pri čemer je poudarek v večji ali manjši meri prenesen na relacijo posameznik –
družba – prostor.
Zaradi sorazmerne enostavnosti, konkretnosti, poljudnosti, aktualnosti, uporabnosti in tudi privlačnosti so ti
pristopi zelo primerni za množično uporabo. Pri tem moramo omeniti predvsem deli H. J. de Blija in P. O.
Mullerja (2002) ter L. Mihelič Pulsipher (2000), v ameriški geografiji pa lahko najdemo tudi zelo podobna
novejša dela drugih avtorjev. Obe omenjeni deli sta v široki uporabi in izredno popularni, zato lahko tudi v
prihodnosti pričakujemo njune stalne nove izdaje. V obeh delih sta pojmovanji regije in sama
regionalnogeografska pristopa zelo podobna in se ju da enostavno uporabiti tudi v (naši) šolski geografiji.
Pri tem je pomembno, da v obeh delih regionalna geografija kljub družbenogeografskim poudarkom v
nasprotju z nekaterimi evropskimi pristopi še vedno ostaja enotna in ne zapostavlja ali celo izključuje
fizične geografije. Obema knjigama oz. pristopoma bomo na tem mestu namenili posebno pozornost, saj
lahko v njima najdemo kar precej podobnosti s pristopom, ki ga je naša raziskava za potrebe te disertacije
(na primeru geografije Evrope) potrdila kot najbližjega slovenskim dijakom in učiteljem.
3.3.4.1 Prispevek H. J. de Blija in P. O. Mullerja
De Blij in Muller v svojem uvodu knjige Geography: Realms, Regions, and Conncepts, ki jo na kratko
označujejo kar z zelo pomenljivim naslovom »Regions«, poudarjata, da je prva izdaja knjige izšla leta 1971.
To je bilo obdobje, ko je bila šolska geografija v ZDA v zatonu, kar je bil zlovešč znanilec nevarnega
izolacionizma v ZDA. Javni mediji so v 80. letih začeli poročati o številnih znamenjih pomanjkanja
geografskega znanja ravno v času, ko se je začel svet spreminjati hitreje kot kdajkoli doslej in je postajal
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vse bolj tekmovalen. Številne institucije, med njimi National geographic Society, banke, letalske družbe in
konzorcij šolskih organizacij, so se mobilizirale spričo izobraževalne dileme, ki je bila rezultat zapostavljanja
tematike te knjige. Avtorja bralcu sporočata, da bo v knjigi našel veliko tistega, kar bo imelo zanj kot
državljana, potrošnika, popotnika, volilca ali iskalca zaposlitve takojšnjo oz. praktično vrednost. Severna
Amerika je geografsko območje, na katerem se stopnjujejo globalni interesi in vključevanja, ki zahtevajo
neštete in nemudne odločitve. Te morajo temeljiti na najboljšem možnem znanju o svetu tudi izven
domačega kontinenta. Takšno znanje se lahko pridobi s študijem današnjega sveta, njegovih okolij, družb,
resursov, politik, tradicij in drugih značilnosti oziroma na kratko njegove regionalne geografije.
Knjiga je razdeljena na 13 poglavij. Prvo je namenjeno svetu kot celoti (njegovim glavnim naravnim in
družbenim značilnostim), vsako od naslednjih 12 poglavij pa je posvečeno enemu od delov sveta, ki jih
avtorja opredeljujeta kot »realms«. (de Blij in Muller, 2002, 7)
Razmišljanja o smotrnosti regionalnogeografskega pristopa ter njegova nadvse konkretna, enostavna in
jasna razlaga sta še kako aktualna tudi za potrebe (naše) šolske geografije. Avtorja ta pristop razlagata in
utemeljujeta na način, ki je lahko jasno razumljiv tudi ne-geografom in ga lahko bistveno bolje razumejo
tudi učenci v naših osnovnih in srednjih šolah, kot pa abstraktna razmišljanja teoretikov »nove« geografije
in »nove regionalne geografije«. Pri tem je treba poudariti, da razmišljanje obeh avtorjev ni namenjeno
toliko proučevanju, ampak predvsem prikazu geografskega dela. To pa je zelo pomembno dejstvo, saj
učbeniki kot predmet disertacije niso v prvi vrsti proučevanje, ampak prikaz geografskega dela.
Avtorja sodobni svet označujeta kot medsebojno tesno povezan in prepleten splet potovanj, trgovine,
turizma in televizije, skratka kot »globalno vas«, ki pa ima še vedno svoje »soseščine«. Poznamo jih pod
imeni Evropa, Južna Amerika, Jugozahodna Azija ipd., in jih lahko označimo kot »geographic realms«. Za
besedo »realm« najdemo v slovarju prevod »kraljestvo, področje, oblast, sfera« ipd. Glede na to, da
nobena od teh besed ne ustreza slovenskemu pojmovanju tako velikih prostorskih enot, bi lahko za realm
še najustrezneje uporabili prevod »velika geografska enota«. Gre namreč za cele kontinente (kot je npr.
Evropa) ali pa večje dele kontinentov (npr. Jugozahodna Azija), ki imajo vrsto skupnih značilnosti in jih
lahko pri obravnavi izdvajamo iz celotnega kontinenta (npr. Azije). Vsak od njih ima svojo identiteto in
prepoznavnost.8
Geografi po mnenju obeh avtorjev proučujejo lokacijo in razporeditev pojavov in procesov na zemeljskem
površju, ki so odraz tako človekovega delovanja kot naravnega okolja. Ena najbolj zanimivih tem pri
geografiji je ravno razmerje med naravnim okoljem in človeško družbo. Geografi proučujejo razloge za prej
omenjeno razporeditev, njihov pristop pa usmerja prostorska perspektiva. Tako kot se zgodovinarji
osredotočajo na kronologijo, se geografi osredotočajo na kraj in prostor. Vsak od »realmov« predstavlja
posebno kombinacijo kulturnih, organizacijskih in okoljskih svojstev. Te značilne danosti se odražajo v
pokrajini in dajejo vsakemu »realmu« njegove tradicionalne atribute in družbene okvirje. Ko pridemo do
tega, da razumemo zunanjo družbeno in naravno sestavo teh »realmov«, spoznamo ne samo kje se
nahajajo, ampak tudi zakaj se nahajajo tam, kjer so, kako so osnovani in kakšna bo njihova prihodnost v
našem spreminjajočem se svetu.
Tako kot raziskovalci pri drugih vedah skušajo tudi geografi vzpostaviti »red« v neštetih podatkih, s katerimi
se soočajo. Biologi so pri razvrščanju milijonov rastlin in živali v hierarhični sistem vzpostavili sistem
klasifikacije, ki ga imenujejo taksonomija. Vsako živo bitje so tako uvrstili v svoj taksonomski sistem v
sedmih stopnjah. Človek je tako med drugim uvrščen v razred sesalcev, red primatov, družino hominidov in
vrsto homo sapiens. Tudi geologi razvrščajo kamnine po starosti v različne geološke dobe, podobne delitve
na različne časovne dobe pa se poslužujejo tudi zgodovinarji. Logično je, da brez različnih klasifikacij ne
morejo tudi geografi. Pri proučevanju urbanih problemov na primer uporabljajo kategorije kot so
megalopolis, mesto, vas ipd. Pri regionalni geografiji pa je položaj nekoliko drugačen. Za območja, od
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De Blijevo in Mullerjevo pojmovanje »realmov« pa je skoraj identično pojmovanju »kulturnih celin« (Kulturerdteile), kot jih še
danes opredljuje nemški didaktik in regionalni geograf J. Newig.
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najmanjših do največjih, ki jih proučujejo, ravno tako potrebujejo hierarhično ogrodje. Klasifikacijska shema
pa ni vertikalna, ampak horizontalna, kar pomeni, da je prostorska. Ekvivalent biologovi delitvi živega sveta
na rastline in živali bi pomenila geografova delitev na kopno in morje. Naslednja stopnja pa je delitev
poseljenega kopna na geografske »realme«, ki temeljijo tako na družbenih kot naravnih svojstvih. (de Blij in
Muller, 2002, 2)
Avtorja še naprej podrobneje razčlenjujeta prostorske kriterije, s katerimi so utemeljeni posamezni
»realmi«, potem pa se lotita njihovega razmejevanja. Meje med »realmi« običajno predstavljajo vodno
omrežje, puščave in gorovja, kot tudi spremenjena kulturna in politična podoba. Kjer se »realmi« stikajo, pa
ne prihaja do ostrih meja, ampak do prehodnih con (transition zones). Pri tem navajata primer meje med
Severno in Srednjo Ameriko, kjer je ob ameriško-mehiški meji nastala stalno spreminjajoča se cona
regionalne interakcije. Ravno tako navajata primer Belorusije in Kazahstana, ki ležita v prehodni coni med
»realmom« Evrope in Rusije.
Pojem in obseg posameznega »realma« pa se sčasoma spreminjata. Če bi na karti sveta še pred
Kolumbovim odkritjem Amerike začrtali tedanje »realme«, bi tedanja razdelitev sveta na »realme« zgledala
drugače kot danes. Avtorja 12 današnjih »realmov« razdelita na tiste, ki jim dominira ena velika politična
entiteta (npr. ZDA v Severni Ameriki) ali pa so sestavljeni iz več držav, med katerimi ni nobena dominantna
(npr. Evropa).
Prostorska razdelitev sveta na »realme« sicer predstavlja globalno ogrodje, vendar je za naše namene
potreben bolj izpopolnjen nivo prostorske klasifikacije. To nas pripelje k pomembnemu organizacijskemu
konceptu v geografiji – k regionalnemu konceptu. Če torej hočemo znotraj »realmov« vzpostaviti regije,
potrebujemo bolj specifične kriterije. Po mnenju avtorjev uporabljamo regionalni koncept – ne v
znanstvenem pogledu, ampak v vsakodnevni rabi – kadar npr. govorimo o različnih delih ZDA, kot so Jug,
Srednji zahod itd. Na ta način razkrivamo našo percepcijo nekega bližnjega ali oddaljenega prostora kot
tudi mentalno podobo regije, ki jo opisujemo. Regije si lahko predstavljamo ali jih opišemo, težko pa jih
začrtamo na zemljevidu. Za opredelitev neke konkretne regije, kot je npr. Srednji zahod, lahko uporabimo
meje ameriških zveznih držav, lahko pa za glavni kriterij opredelitve vzamemo kmetijstvo in k omenjeni
regiji prištevamo vsa tista ozemlja, kjer npr. koruza ali soja zavzemata določen delež kmetijskih površin.
Vsak od obeh pristopov nam da drugačen rezultat. Iz tega izhaja pomemben princip: regije so znanstvena
sredstva, ki nam omogočajo, da naredimo prostorska posploševanja (generalizacije). Temeljijo na umetnih
kriterijih, ki nam pomagajo, da lahko opredelimo regije. Če delamo npr. študijo iz politične geografije, bomo
Srednji zahod opredelili po političnih mejah, če pa nas zanima razporeditev kmetijstva, bomo za regijo
uporabili drugo opredelitev.
Medtem ko smo na ta način dali isti regiji različne dimenzije, lahko identificiramo svojstva, ki so skupna
vsem regijam. Začnemo lahko s tem, da imajo vse regije neko površino. To se sicer zdi očitno, vendar je
potrebno posebne razlage. Regije so lahko intelektualni konstrukti, vendar niso abstrakcija. Obstajajo
namreč v realnem svetu in zavzemajo prostor na zemeljskem površju.
Iz tega sledi, da imajo regije svoje meje. Občasno te temeljijo na naravnih mejah, kot so npr. gorska
slemena. Veliko pogosteje pa meje regij niso razvidne same po sebi, ampak jih moramo določiti s pomočjo
kriterijev, ki jih postavimo v ta namen. Vzemimo primer regije koruznega pasu v ZDA. Za njegovo omejitev
lahko vzamemo kriterij, da je več kot 50 % obdelovalnih površin pod koruzo. V tem primeru je meja regije
definirana vizualno in obenem tudi kvantitativno.
Vseh mej regij pa ne moremo tako jasno definirati, zato imajo regije tako kot prej obravnavani »realmi«
prehodna mejna ozemlja (transitional borderlands). Vse regije imajo tudi lego (lokacijo), pri čemer je ime
regije običajno že ključ za njeno lego (npr. Amazonski bazen, Indokina). Razlikujemo absolutno lego
(opredeljeno s koordinatno mrežo) in relativno lego (opredeljeno z njeno lego nasproti drugim regijam).
Tudi to lego pogosto opredeljuje ime regije (npr. Vzhodna Evropa, Ekvatorialna Afrika).
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Številne regije so izražene z določeno homogenostjo oz. »istostjo« (sameness). Homogenost je lahko v
družbenih (kulturnih) svojstvih, v fizičnih (naravnih) značilnostih ali pa v obojih. Kadar regije razodevajo
merljivo in često vidljivo notranjo homogenost, jih imenujemo formalne regije. Vse formalne regije pa niso
vidno uniformne. Če npr. regijo omejimo z območjem, na katerem več kot 90 % ljudi govori določen jezik, to
v pokrajini ni razvidno, vendar je regija realnost in lahko njene meje vrišemo na zemljevidu.
Druge regije pa niso izražene s svojo notranjo »istostjo«, ampak s funkcijsko povezanostjo v celoto, to je z
načinom funkcioniranja. Imenujemo jih funkcionalne regije. Te regije so definirane kot prostorski sistemi in
so oblikovane s prostorskim obsegom aktivnosti, ki jih določajo. Za primer lahko vzamemo regijo, ki jo
sestavlja mesto s predmestji in okoliškim zaledjem. Mestno središče je srce oz. jedro regije, ki ga v odnosu
do okolice zaznamuje stalno vzajemno delovanje. Kjer vplivi tega vzajemnega delovanja pojenjajo, je meja
regije. Vse družbenogeografske regije (human-geographic regions) so medsebojno povezane. Tako kot pri
»realmih« so med regijami prehodne cone. Trgovina, migracije, izobraževanje, televizija, računalniške
povezave in druga vzajemna delovanja zabrisujejo regionalne meje in zmanjšujejo razlike, ki nas ločujejo.
Razumevanje teh razlik pa jih bo še bolj zmanjšalo. Nekatere regije so prostorsko zelo velike (npr. Sibirija),
druge pa majhne (npr. funkcionalna regija Bostona z zaledjem). Nekateri geografi so hoteli razlikovati med
večjimi in manjšimi regijami. Znotraj regije tako razlikujejo subregije. Ker pa nikoli ni nastala neka splošno
sprejeta nomenklatura, uporabljamo izraz regije za vse povezane prostore – majhne in velike. (de Blij in
Muller, 2002, 3 – 7)
3.3.4.2 Prispevek L. Mihelič in drugih ameriških avtorjev novejših regionalnih geografij sveta
Zelo podobne opredelitve pojma regije in regionalnogeografskega pristopa kot takega podaja tudi L. Mihelič
Pulsipher v svojem delu World Regional Geography (2000). V uvodu avtorica, ki je po očetu slovenskega
rodu, poudarja izkušnjo, da je eden glavnih ciljev študija geografije sveta dati študentom solidno osnovo iz
regionalnih značilnosti. Abstraktne kulturne in ekonomske ideje postanejo po njenem mnenju študentom
veliko bolj pomenljive, če imajo prostorsko znanje, na katerega lahko »postavijo« te ideje. Namen knjige je
dati študentom ogrodje, s pomočjo katerega lahko sami zgradijo lastno znanje na vseh nivojih – od
mednarodnega do lokalnega. To jih bo vzpodbudilo, da bodo zasledovali tekoča dogajanja kjerkoli na
Zemlji in ob tem ob študijah primerov, značilnih za posamezne kraje, pridobili ustrezne analitične veščine.
Avtorica razdeli svet na 10 glavnih »svetovnih« regij, ki jih lahko bolj ali manj enačimo z de Blijevimi in
Mullerjevimi »realmi«. Vsaki od njih namenja poseben razdelek knjige. Pri regiji najprej obravnava njeno
fizično geografijo, potem pa zgodovino in populacijske vzorce. Jedro obravnave vsake regije je nekakšen
»portret« njenih glavnih sociokulturnih, ekonomskih, političnih in okoljskih vprašanj. Zadnja tretjina vsakega
razdelka je namenjena bolj detajlnemu nivoju analize, pri čemer regijo razdeli na pet do osem subregij. V
posebnih rubrikah, ki bi jih lahko opredelili kot študije primerov, pa se loteva tudi primerov z lokalnega
nivoja.
Regionalna geografija je za avtorico analiza geografskih značilnosti posameznega kraja oz. območja, pri
čemer lahko njegova velikost zelo variira. Regionalni pristop je izbrala zato, ker jo je izkušnja naučila, da
imajo ljudje največ splošnega geografskega znanja ravno o krajih. Regijo lahko po njenem smatramo kot
enoto zemeljskega površja, ki vsebuje razvidne vzorce naravnih potez ali družbenega razvoja. Tako lahko
govorimo o apneniški regiji, regiji s proizvodnjo namiznega vina ali regiji, ki jo določa poseben tip
rastlinstva. Ravno koncept regij pa je vprašanje, okoli katerega se geografi razhajajo. Številni ljudje
smatrajo idejo regije kot način razdelitve sveta na obvladljive enote, čeprav je točna definicija posameznih
regij težko opredeljiva. Zelo redko namreč lahko dve regiji opredelimo z istim naborom indikatorjev. Eno
»zbirko« krajev lahko smatramo kot regijo zaradi posebnega površja in kulturnih potez, kot so hrana,
glasba ali noša. Drugo regijo lahko definiramo predvsem po njeni prevladujoči gospodarski dejavnosti,
blagostanju ali ravno po njegovem pomanjkanju. Spet tretjo lahko definiramo na osnovi posebnega
političnega sistema. Ravno zato so meje med regijami skoraj vedno nejasne in sporne.
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Bolj ko gremo pri svetovnih regijah proti robnim conam, bolj nerazločne postajajo meje med njimi. Za primer
lahko vzamemo današnjo mejo med Severno in Srednjo Ameriko. Čeprav je reka Rio Grande uradna meja
med ZDA in Mehiko, v resnici ni dejanski razmejevalec dveh kultur ali gospodarstev. Na obeh straneh meje
je danes širok pas s skupnim mešanim prebivalstvom in mešano indijansko, špansko kolonialno, mehiško
in angloameriško kulturo, gospodarstvo pa temelji na vzajemnem delovanju prek meje. Mehiško
gospodarstvo v tem pasu je veliko tesneje povezano z gospodarstvom ZDA kot z gospodarstvom Srednje
Amerike.
Zakaj pa potem uvrščamo Mehiko v Srednjo Ameriko? Razlog je v tem, da ima Mehika kot celota vseeno
več skupnega s Srednjo in Južno Ameriko kot s Severno Ameriko. Podobnosti Mehike z jugozahodnimi deli
ZDA namreč ne presegajo razlik. Ta položaj pa se lahko sčasoma spremeni, saj se gospodarske vezi med
državama krepijo, dotok Mehičanov v ZDA pa je vse večji. V ne tako daljni prihodnosti bo tako smiselno
Mehiko obravnavati kot del Severne Amerike.
Ob tem se avtorici postavlja vprašanje, zakaj geografi uporabljajo regije, če so tako težko opredeljive in
tako podvržene spremembam. Očiten razlog je po njenem v tem, da je nemogoče obravnavati cel svet
naenkrat. Zato se išče poti, da se ga razdeli na »obvladljive« dele, ki temeljijo na nekih racionalnih kriterijih.
Nobena skrivnost niso tudi kriteriji, s katerimi določamo meje med regijami. Predvsem morajo biti praktični.
V knjigi so svetovne regije osnovane na osnovi več dejavnikov, kot so politične meje, kulturne značilnosti
ali naravne poteze. Geografi so namreč ugotovili, da z upoštevanjem več dejavnikov pridejo do takšnih
regij, da so sprejemljive za več ljudi. Regije v knjigi so razdeljene na treh nivojih. Na prvem globalnem
nivoju se svet obravnava kot enotno ozemlje. Na drugem nivoju se svet razdeli na 10 »svetovnih regij«
(world regions), na tretjem pa so te razdeljene na subregije, ki so lahko posamezne države, skupine držav
ali le deli ene države. Regije in subregije v knjigi dramatično variirajo tako v obsegu kot kompleksnosti.
(Mihelič Pulsipher, 2000, 5 – 7)
Tako v knjigi prvih dveh avtorjev, kot v knjigi L. Mihelič Pulsipher je obsežen razdelek namenjen geografiji
Evrope. V prvi knjigi je Evropa razdeljena na 5 regij, Rusija pa se obravnava kot poseben »realm«. V drugi
knjigi je Evropa razdeljena na 4 subregije, Rusija pa se skupaj z Belorusijo, Zakavkazjem in Srednjo Azijo
obravnava kot posebna »svetovna regija«. Pristop pri obeh knjigah je zelo podoben in problemski, pri
čemer je ogrodje knjige zelo sistematično. Naravnogeografske poteze nikjer niso zanemarjene, poudarek
pa je na sodobnih družbenih in tudi okoljskih problemih, marsikdaj ponazorjenih v krajših posebnih
rubrikah.
Zelo podobna razmišljanja kot v uvodnih delih prejšnjih dveh knjig sta razvila tudi J. H. Wheeler in J. T.
Kostbade v svoji knjigi World Regional geography (1990) in v podobni izdaji, narejeni skupaj še s C. L.
Salterjem in J. J. Hobbsom, v knjigi Essentials of World Regional geography. Regijo opredeljujeta kot
območje precejšnjega obsega, ki ima znatno stopnjo notranje enotnosti ali homogenosti in ki se v
pomembnih potezah razlikuje od zraven ležečih območij. Regija je lahko v celoti znotraj posamezne
države, lahko pa vključuje več držav ali delov držav. Nekatere regije se razlikujejo na osnovi naravnih
danosti, druge na kulturni, ekonomski, socialni ali politični osnovi, tretje pa na sestavljeni osnovi. Pri
definiranju in interpretiranju regij se geografi po njunem poslužujejo treh temeljnih idej – generalizirane
površinske homogenosti, jasne funkcionalne organizacije in regionalne določljivosti. Regije so zanju
prostorske kategorije, kategorije pa so bistvo razmišljanja. Regionalizacija je vrsta klasifikacije oz. proces
zelo podoben klasifikaciji. Pri utemeljevanju regionalnega pristopa v šolskih učbenikih velja izpostaviti njuno
argumentiranje: »Človek ne more razmišljati, ne da bi svoja neskončno različna opazovanja in izkušnje
grupiral v kategorije. Ravno tako se ne more orientirati z ozirom na prostorsko diferencirano površje na
Zemlji in razmišljati o diferenciaciji, ne da bi neskončno raznolikost krajev na površju grupiral v regije. Zato
regionalni koncepti niso le orodje geografov. So nuja razmišljajočega človeka, kar se kaže v njihovi široki
rabi izven področja geografije in v vsakodnevni rabi ter diskusijah.« (Wheeler in Kostbade, 1990, 13 – 14)
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Opredeljevanja utemeljenosti regionalnega pristopa in regij kot takšnih v naštetih delih sodobnih ameriških
avtorjev so precej drugačna kot v razmišljanjih teoretikov anglosaške »nove« geografije. Pozna se jim, da
niso namenjena poklicnim geografom oziroma dolgoveznim in pogosto mučnim akademskim razpravam,
ampak služijo kot neobhodno teoretično izhodišče regionalnogeografskih prikazov sodobnega sveta, ki ga
je zaradi logičnosti in nazornosti prikaza za neakademske uporabnike teh del potrebno razdeliti na manjše
dele. Regij ne obravnavajo kot nekaj »izjemnega« ali »zaprtega«, ampak kot dinamično kategorijo v hitro
spreminjajoči se »globalni vasi« – sodobnem svetu. Regije so za njih predvsem uporaben instrument
oziroma orodje za prikaz raznolikosti in obenem tudi prepletenosti sodobnega sveta. Teoretične opredelitve
regij in regionalizacij, ki jih podajajajo, so zato enostavne in nadvse uporabne tudi v šolski geografiji,
verjetno precej bolj kot pretanjena »filozofiranja« sicer vrhunskih teoretikov in strokovnjakov v reviji
Progress in Human Geography, ki so namenjena predvsem »znanstveni« geografiji.
Ravno pri tovrstnem enostavnem opredeljevanju smisla regij in regionalizacij omenjenih avtorjev pa
pridemo do naslednjega vprašanja. Zakaj različna često zelo abstraktna razmišljanja nekaterih geografov o
novih in drugačnih pristopih do pojmov regija, kraj, prostor in podobno, nimajo nekega bolj množičnega in
enotnega odraza tudi v obliki za širšo javnost razumljivih del (knjig) geografije sveta ali tudi geografije
Evrope. Številni koncepti »nove regionalne geografije« se tako zdijo uporabni predvsem v akademski sferi,
v veliko manjši meri ali pa samo na nekaterih področjih pa tudi v strokovnih delih ali v šolski geografiji.
Številne nove pristope lahko zaradi premajhne konkretnosti razume kvečjemu teoretično zelo dobro
podkovan učitelj, ne pa tudi dijak, ki šele usvaja osnove stroke. Vprašamo pa se lahko tudi, zakaj so dela
de Blija in Mullerja ter Miheličeve tako zelo popularna širom sveta in zakaj so njihovi regionalni koncepti še
naprej (ali pa morda celo vedno bolj) v množični rabi, čeprav se v marsičem ne oddaljujejo prav dosti od
idej Hartshorna in njegovih nemških predhodnikov, ki so uničujoče kritike doživljali že pred 50 leti. Odgovor
lahko iščemo v tem, da novi koncepti očitno ne predstavljajo enotnega temelja za neko množično uporabo,
ampak so primerni kvečjemu za različne posebne študije.
3.4 Razvoj »znanstvene« regionalne geografije na območju nekdanje Sovjetske zveze
Razvoj »znanstvene« regionalne geografije v vzhodnem delu Evrope se je bistveno razlikoval od tistega v
zahodnem delu Evrope in Angloameriki. Osnovni razlog za to je bila blokovska delitev sveta. Velike
ideološke razlike med obema blokoma so se močno odražale tudi v razvoju znanosti, še posebej
družboslovnih. Ker se je regionalna geografija v socialističnem bloku razvijala pod bistveno drugačnimi
okoliščinami, obravnavamo njen razvoj ločeno od razvoja na zahodu. Pri pregledu tega razvoja pa se bomo
omejili na dogajanje na območju nekdanje Sovjetske zveze, saj je to desetletja determiniralo tudi razvoj
geografije v drugih državah tedaj kompaktnega socialističnega bloka, in ga končali z razvojem v današnji
Rusiji.
Ruska regionalna geografija se je začela razvijati že v carističnem obdobju. Osnovo zanjo so dale tudi
številne »akademske« ekspedicije in odkritja novih ozemelj predvsem v azijskem delu Rusije, ki so svoj
razmah doživele v 2. polovici 19. stoletja. V Rusiji se je moderna geografija razvijala v obdobju 1880 –
1916, in sicer predvsem po zaslugi ruskih geografov, ki so se šolali v Nemčiji in v Rusijo širili ideje
Richthoffna, Ratzla in Hettnerja. Razdobje od 1880 do 1. svetovne vojne lahko označimo kot »zlato« dobo
ruske geografije, za katero je med drugim značilen tudi razvoj regionalnega, integriranega pristopa v
geografiji v kombinaciji naravnih in družbenih elementov. (Vresk, 1997, 65 – 66)
3.4.1 Dualistična usmeritev sovjetske geografije
Po oktobrski revoluciji, še posebej v obdobju stalinizma, se je začela ideologizacija znanosti. Veliko
preokretnico je pomenilo predvsem uvajanje prve petletke leta 1930, ko se je pod vplivom Leninovih idej
začela ostra delitev stroke na fizično in družbeno geografijo. V sovjetski geografiji je prevladovala dobrih
petdeset let, vse do 80. let 20. stoletja. Socialni in ekonomski aspekti so se v prvi fazi močno zanemarjali,
poudarek pa je bil na fizični geografiji. Geografije niso pojmovali kot integralne vede, ampak so jo videli kot
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»sistem geografskih ved«. Naravo in družbo so proučevali ločeno. Fizična geografija se je tako smatrala za
naravoslovno vedo in se je delila na občo in regionalno fizično geografijo. Slednja je bila ti.
»landšaftovedenie«, ki je raziskovalo naravne značilnosti in zakone na posameznih naravnih območjih –
»landšaftih«. Tudi družbeno geografijo, ki so jo smatrali za družboslovno vedo, so delili na občo in
regionalno smer. Zveza in sodelovanje med fizično in družbeno geografijo je prišla najbolj do izraza pri
proučevanju posameznih dežel (stranovedenie) ali regij in pri aplikativnih geografskih raziskavah. Sovjetski
koncept geografije sprva ni dopuščal obstoja regionalne geografije v kompleksnem smislu, ampak le obstoj
posebne fizične regionalne in posebne družbene regionalne geografije. To so utemeljevali z izhodiščem, da
ni mogoče, da bi obstajala veda, ki bi lahko istočasno proučevala tako naravne kot družbene zakone. Zato
so odklanjali možnost obstoja enotnih geografskih regij, ampak so za njih na eni strani obstajali
»fizičnogeografski landšafti«, na drugi pa »ekonomičeskogeografski rajoni«. (Vrišer, 2002, 74)
Tovrstno dualistično usmeritev sovjetske geografije so poosebljali številni geografi. Med njimi velja
izpostaviti L. S. Berga (1876 – 1950), ki je veliko doprinesel k razvoju misli o lanšaftih in landšaftnih conah
ter N. N. Baranskega (1881 – 1963), ki je bil največji strokovnjak za ekonomsko geografijo. Ideje
ekonomske regionalizacije, kot jo je leta 1921 začrtala Državna komisija za planiranje (GOSPLAN) je
apliciral na teorijo ekonomske geografije, pa tudi na šolsko geografijo. Njegova ekonomska geografija je
temeljila na sistemu ekonomskih regij, ki so bile med seboj povezane glede na teritorialno delitev dela.
(Martin, James, 1993, 243)
V knjigi Geografičeskaja nauka v prošlom, nastojaščem, buduščem (1981) njen avtor Ju. G. Sauškin
navaja, da sta L. S. Berg in A. A. Borzov v tridesetih letih uvedla v sovjetsko geografijo »landšaftovedenie«
(pokrajinoslovje), pri čemer je šlo za kompleksno proučevanje sistema součinkujočih komponent
prirodnega okolja in njihovega vrednotenja z vidika proizvodnje in življenja ljudi. Oba sta pri tem ohranila
kompleksen geografski pristop, z vidika enotne geografije pa je bil po mnenju Sauškina Berg uspešnejši. N.
N. Baranski je skupaj s Kolosovskim po Sauškinu utemeljitelj edine ruske socialnogeografske šole.
Baranskemu gre zasluga, da je tako rekoč ustvaril sovjetsko ekonomsko (družbeno) geografijo in jo
»geografiziral«. V nasprotju s številnimi drugimi ekonomskimi geografi se je zavzemal za ustrezno
upoštevanje naravnih dejavnikov v družbeni geografiji in zavračal tedaj prevladujočo ostro delitev na fizično
in socialno geografijo. Spodbudil je tudi prve primere regionalne geografije. Najprej jih je uresničil I. A.
Vitver (1891 – 1966) v svoji Ekonomski geografiji zamejskih držav. (Vrišer, 1982, 92 – 94)
3.4.2 Destalinizacija v SZ in novejši razvoj ruske regionalne geografije
V obdobju destalinizacije sredi 50. let je prišlo do precejšnjih premikov tudi v geografiji. Novo paradigmo o
enotni geografiji je s svojo knjigo Teoretičeskie problemi geografije postavil V. A. Anučin (1960), o čemer je
obširno poročal tudi Ilešič v številnih člankih in svojih Pogledih na geografijo (1979). Regionalni geografiji
Anučin pripisuje značaj samostojne geografske vede in vodilni pomen. (Vrišer, 1982, 96)
Težišče pozornosti sovjetskih geografov se je v tem obdobju preusmerilo na ekonomsko geografijo.
Sovjetski geografi so naredili vrsto sintetičnih študij, usmerjenih na specifične probleme regij, pri čemer so
imeli v vidu predvsem njihove ekonomske aspekte. V 70. letih so se pojavile nove smeri raziskovanja,
oživljale pa so tudi stare. Tako je predvsem po zaslugi A. G. Isačenka ponovno oživelo proučevanje
landšaftov in naravne conalnosti. Ostre polemike o enotnosti geografije so se nadaljevale tudi v 80. letih,
vendar je dualizem ostal močno prisoten v sovjetski in tudi današnji ruski geografiji. (Vresk, 1997, 67 – 68)
Leta 1981 je izšla že omenjena knjiga Ju. G. Sauškina, ki ga Vrišer označuje za osnovatelja moderne
sovjetske družbene geografije. Za Sauškina je regionalna geografija oblika združevanja različnih
geografskih znanj o določeni deželi, vendar je ne šteje za posebno geografsko disciplino. Po njegovem
mnenju bi bilo treba regionalno geografijo posamezne dežele ali skupine dežel razvijati z združevanjem
različnih specialnih geografskih analiz, vendar priznava, da razprava o regionalni geografiji ni zaključena in
da bo treba iskati nadaljnjih novih potov. (Vrišer, 1982, 96)
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Odraz sovjetskih pogledov na geografijo je bil zelo močan tudi v drugih državah socialističnega tabora.
Močno izraženi dualizem se je tako v večini teh držav začel močneje rahljati šele v 60. letih.
Zaradi specifičnosti razvoja sovjetske geografije se tudi današnje ocene o oblikah in razvoju sovjetske oz.
ruske »znanstvene« regionalne geografije precej razlikujejo. Največ kontradiktornih ocen lahko zasledimo o
vlogi N. N. Baranskega. Skupaj s svojim učencem J. Sauškinom je bil po mnenju V. F. Vasjutina glavni
zastopnik ti. »rajonske smeri«, po kateri je »naloga ekonomske geografije proučevanje ekonomskih rajonov
samih po sebi, ne pa opredeljenih zakonitosti razmestitve proizvodnje, svojstvenih temu ali drugemu
socialno-ekonomskemu sistemu«. (Ilešič, 1979, 236) Ravno ekonomski rajoni so bili po letu 1920 osnova
za prvo gospodarsko razdelitev oz. rajonizacijo teritorija SZ. Sovjetsko plansko gospodarstvo je temeljilo na
teoriji teritorialnih proizvodnih kompleksov, ki so služili tudi kot nujni okvir geografskega dela.
J. B. Maschbiz (1928 – 1998), dolgoletni predstojnik regionalnogeografskega oddelka Geografskega
inšituta Sovjetske in kasneje Ruske akademije znanosti v Moskvi, v svoji posthumno izdani knjigi
Kompleksnoe stranovedenie (1998) smatra Baranskega kot utemeljitelja moderne sovjetske regionalne
geografije. (Grimm in Wardenga, 2001, 62) Baranski je poudaril, da je glavni predmet geografskega
raziskovanja pokrajina in regija (velika ali majhna, od kontinenta do majhnega kraja) v svoji naravni,
gospodarski, kulturni in politični specifičnosti.
Baranski je svoj politični in znanstveni vpliv prek osebnih znanstev z vrhom sovjetskega partijskega in
državnega aparata izkoristil za krepitev pomena geografije in še posebej regionalne geografije kot podlage
za urejanje ogromnega teritorija SZ. Posledice tega niso bile le ustanovitev različnih geografskih inštitutov,
ampak tudi podvojitev števila ur geografije v osnovnih in srednjih šolah. Kot nekakšno protiutež Hettnerjevi
shemi, ki jo je označil kot »buržoazno«, je vzpostavil sovjetski socialistični družbi prilagojeno shemo »od
geologije do ideologije«, ki je postala znana kot Baranskijeva shema. Jedro zaprtega sistema
regionalnogeografske predstavitve je predstavljala ekonomska geografija. Shema je vsebovala sedem
tematskih skupin. (Grimm, 2001, 40)
1. uvod (opredelitev in razmejitev regije),
2. naravne zveze in naravni viri ter njihovo gospodarsko vrednotenje,
3. historično-geografski oris,
4. prebivalstvo,
5. splošne ekonomsko-geografske značilnosti ter analiza proizvodne prepletenosti najpomembnejših
gospodarskih kompleksov,
6. rajonizacija in značilnosti vsake od regij,
7. perspektive.
Baranski je to shemo kasneje modificiral tako, da je kot jedro regionalnogeografskega prikaza pri prikazu
industrijskih držav postavil v ospredje obravnavo industrije, pri prikazu agrarnih držav kmetijstvo v povezavi
z naravnimi danostmi, pri prikazu še ne izkoriščenih »prostorov« pa potencial naravnih virov in njihovo
izkoriščanje. Baranskijevi shemi so sledili številni geografi v SZ in drugih socialističnih državah v knjižnih
izdajah, ki so obravnavale tako dele SZ kot druge države.
V 60. in 70. letih je ta shema doživela številne kritike kot preveč shematična in enciklopedična. To je
sovpadalo s kritiko klasičnega modela regionalne geografije na zahodu. Maschbiz (1976) se je pri
obravnavi tujih držav zavzel za problemsko orientirano obravnavo ekonomskogeografskih vprašanj. Srž
regionalnogeografskega proučevanja naj bi postali nekateri osrednji (jedrni) problemi, pod čemer se
razume vzajemno delovanje narave in družbe na različnih hierarhičnih nivojih, ocene naravnih možnosti,
raba teritorija, prostorska organizacija gospodarstva in naselbinska struktura. Takšna preorientacija je v
sovjetski geografiji kmalu dobila odraz v konceptu knjižne zbirke Strany i narody (rus. dežele in ljudstva), ki
so jo skupaj izdali geografi, etnologi in zgodovinarji. (Grimm, 2002, 41)
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Najpomembnejši teoretski prispevek k ruski regionalni geografiji pa je dal Maschbiz (1998) v že prej
omenjeni knjigi Kompleksnoe stranovedenie (rus. kompleksna regionalna geografija). Njegovi dolgoletni
prispevki so imeli velik vpliv ne le na današnje stanje regionalne geografije v Rusiji, ampak v celotni
vzhodni Evropi. V svojem delu je združil misli številnih predhodnikov, predvsem Baranskega. Poudarki iz
knjige so naslednji: »Regionalna geografija je »jedro« oz. »pokrov« celotne geografije. / .../ Kompleksna
regionalna geografija povezuje fizično, gospodarsko, socialno in politično geografijo v konkretnem prostoru.
Ena njenih glavnih nalog je spoznavanje geografske podobe hitro spreminjajočega se sveta. /.../Vsak
prostor predstavlja zapleteno in ne redko protislovno mrežo problemov./... /V ospredju »kompleksne
regionalne geografije« so človek, prebivalstvo, različne dejavnosti in kultura. /.../ Za geografijo in še
posebej za kompleksno regionalno geografijo je obetavna sinergetska metoda. Najbolj zapleteni teritorialni
sitemi (država, regija, drugi prostori) se lahko proučujejo in karakterizirajo le s pomočjo dognanj različnih
znanosti. /.../ Kot objekt proučevanja kompleksne regionalne geografije se ne smatra le ena država ali
posamezni deli države (regije), ampak tudi skupine držav, lahko pa tudi kontinenti, naravne cone,
problemska območja ipd. Omejimo jih lahko tako po naravnih kot upravnih (političnih) mejah.« Za
Maschbiza je regionalna geografija pomembna in bo takšna tudi ostala. Zaradi stalno naraščajočega
družbenega povpraševanja po regionalnogeografskih spoznanjih pa moramo še naprej razvijati teoretične
in praktične raziskave na njenem področju. (Maschbiz, 2001, 64 – 67)
3.5 Razvoj regionalne geografije v okviru »znanstvene« geografije v Sloveniji
3.5.1 Pregled pomembnejših znanstvenih in strokovnih del
Ločena obravnava razvoja regionalne geografije v okviru »znanstvene« geografije ter geografije kot
šolskega predmeta oz. šolske geografije se zdi na primeru slovenske geografije manj utemeljena in težje
izvedljiva kot v svetu. Razlog je v tem, da je bila »znanstvena« regionalna geografija v Sloveniji vedno
usmerjena pretežno v slovenski prostor, s tujimi deželami pa se je ukvarjala razmeroma redko. Tuje dežele
so obravnavala predvsem poljudnejša dela in članki v strokovnih revijah. Številnih potopisnih in podobnih
člankov, ki jih še posebej v zadnjem obdobju prinašajo različne »revije za popotnike«, kot je npr. Svet in
ljudje, seveda ne moremo šteti k »znanstveni« geografiji oz. pogosto težko h kakršnikoli geografiji sploh.
Izven šolske geografije, namenjene osnovnošolskemu in srednješolskemu izobraževanju, pa je obravnava
tujih dežel našla relativno pomembno mesto med izobraževalnimi predmeti pri univerzitetnem študiju
geografije.
Teoretični razvoj regionalne geografije pri nas lahko smatramo predvsem kot odraz specifičnega razvoja
celotne slovenske geografije, ki je izhajala iz slovenskih razmer in sta ji izrazit pečat dala predvsem Melik in
Ilešič. Bila je usmerjena v geografsko proučevanje Slovenije oz. njenih pokrajin, pri čemer je na naša tla
prenašala tudi tuja dognanja in usmeritve. Razprav o teoretičnih in metodoloških vprašanjih regionalne
geografije, ki se niso dotikale le v slovenski prostor usmerjenih regionalnogeografskih raziskav in prikazov,
je bilo kar nekaj. Večinoma se pojavljajo ob različnih obletnicah, zborovanjih, življenjskih jubilejih ali
razpravah ob pripravi in izdaji obsežnejših monografskih projektov. V teh prispevkih je govora večinoma le
o »znanstveni« regionalni geografiji (s poudarkom na Sloveniji) ali kvečjemu o vlogi regionalne geografije v
okviru univerzitetnega študija. Vloga in položaj regionalne geografije v okviru šolske geografije se pri tem
omenja le obrobno, običajno le v nekaj stavkih. To lahko pojasnimo s tem, da so se s teoretičnimi vprašanji
regionalne geografije do nedavna ukvarjali skoraj izključno le univerzitetni učitelji, ki niso bili specializirani v
vprašanja didaktike geografije. Najpomembnejša izjema pri tem je bil J. Medved. Pri nekaterih prispevkih je
zelo težko potegniti mejo med tistim, kar naj bi se dotikalo »znanstvene« in tistim, kar naj bi se dotikalo
šolske geografije. Vrsta vprašanj se namreč nanaša na eno in drugo. Ne glede na to bomo tematiko šolske
regionalne geografije prikazali v posebnem razdelku. Slednja se namreč zaradi svoje funkcije bistveno bolj
sooča z vprašanji prikaza tujih dežel kot naša »znanstvena« geografija in tudi manj izhaja iz specifičnih
regionalnogeografskih prikazov Slovenije. Določeni meri podvajanja problematike oz. »skakanja« iz
»znanstvene« v šolsko geografijo pa se pri tem enostavno ne bomo mogli izogniti.
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Po Perku (2003, 102) bi lahko kot našega prvega regionalnega geografa označili kar J. V. Valvasorja, ki je
leta 1689 izdal monografijo Slava vojvodine Kranjske. Sredi 19. stoletja so nekateri domoljubi v času
narodnega prebujanja Slovencev izdajali splošne opise slovenskih dežel, pri čemer so bili geografski deli
teh monografij izrazito opisni. Gams (1996, 149) smatra, da je mogoče prvič govoriti o znanstveni
regionalni geografiji v sodobnem smislu šele v knjigi Kamniške ali Savinjske Alpe I – II, ki jo je napisal F.
Seidl (1907, 1908). Začetek organizirane »znanstvene« regionalne geografije je pomenila šele ustanovitev
Geografskega inštituta (predhodnika današnjega Oddelka za geografijo FF) na ljubljanski univerzi v
študijskem letu 1919/20. Med regionalnogeografskimi deli v obdobju med obema svetovnima vojnama
zavzema posebno mesto knjiga o Jugoslaviji v dveh delih, ki jo je napisal mladi Melik (1921, 1923), ki je že
izhajal iz tedaj modernega koncepta regionalne geografije. Najpomembnejše delo iz tega obdobja je
njegova Slovenija I v dveh delih (1935, 1936), dobili pa smo tudi prvo slovensko geografsko delo o neki tuji
deželi. To je bil kratek pregled Češkoslovaške republike, ki ga je leta 1922 napisal Šarabon. (Lovrenčak,
1987, 54 – 56)
Po 2. svetovni vojni lahko pri razvoju regionalne geografije v grobem ločimo tri obdobja. Za prvo obdobje
do leta 1960 je pri obeh tedanjih glavnih nosilcih slovenske geografije Meliku in Ilešiču značilen pravi
»izbruh« regionalnih sintez. Prvi je bil izrazito usmerjen v regionalno geografijo Slovenije in Jugoslavije,
drugi pa ob različnih študijah o regionalni strukturi Slovenije bolj v obdelavo tujih dežel. Vrh tedanje
regionalne geografije domače dežele je predstavljala Melikova Slovenija II v 4 zvezkih (1954, 1957, 1959,
1960), vmes pa je naredil tudi regionalni prikaz Jugoslavije (1958). Ravno tako pomemben dosežek pa
pomenijo Ilešičeve knjige Gospodarska in politična geografija sveta (1947) in moderni regionalni prikazi
Amerike (1952) ter Afrike, Južne Azije, Avstralije z Oceanijo in južnim polarnim svetom (1957). V tem
sklopu žal ni izšla Evropa s Sovjetsko zvezo. V širši javnosti so bile dobro sprejete zaradi poljudnega
načina podajanja, izvrstne dokumentacije, nazornosti, odličnega stila pisanja in dobre metodične zasnove.
Zato so jih večkrat ponatisnili. (Pak, 1989, 35)
Ob koncu tega prvega obdobja se pojavijo tudi prvi znanilci nove usmeritve regionalne geografije, ki je
prevladala po letu 1960. Večje slovenske pokrajinske enote so v tedanjih delih še vedno doživljale
kompletno obdelavo, pri čemer pa je že zaznati premike težišča k obravnavi nekega njihovega osrednjega
pojava ali problema. Takšna so bila npr. dela Gamsa (1959) o Pohorskem Podravju in V. Klemenčiča o
Pokrajini med Snežnikom in Slavnikom (1959).
Ilešič je v svojih Pogledih na geografijo (1979) postavil leti 1960 – 61 za mejnik v razvoju naše povojne
geografije, isti mejnik pa za razvoj regionalne geografije postavlja tudi Lovrenčak. (1987, 56) Z močno
kadrovsko okrepitvijo na obeh univerzah in geografskih inštitutih se je namreč povečalo število
raziskovalcev geografskih problemov v neki izbrani pokrajini. Dela, ki postavljajo v ospredje določene
probleme regije, so sistematično pospeševali. Takšna so dela Titla o Koprskem primorju (1965), Bračiča o
Halozah (1967), Medveda o Mežiški dolini (1967), Paka o Zgornjem Dravskem polju (1969) idr., ki še
zdaleč niso več dela encikopedične regionalne geografije. V tem obdobju smo izpod peresa Medveda dobili
tudi nove univerzitetne učbenike za regionalno geografijo Afrike (1969) in Latinske Amerike (1972). Obe
deli sta izhajali iz nove smeri v regionalni geografiji, ki stremi k opredelitvi faktorjev regionalne
diferenciacije. (Lovrenčak, 1987, 59)
Po letu 1960 je predvsem v Geografskem obzorniku izšla tudi vrsta regionalnogeografskih prispevkov o
Sloveniji, Jugoslaviji in tujih deželah, pri čemer so prevladovali članki o Sloveniji, na drugem mestu pa so
bili že članki o Evropi s Sovjetsko zvezo. Število člankov o tujih deželah je potem v 70. in 80. letih v ozračju
splošne krize regionalne geografije močno upadlo. Skoraj vsa regionalnogeografska dela iz tega obdobja
so poleg učbenikov diplomske naloge študentov, znanstvenih del pa skoraj ni.
Precejšnje spremembe so se začele šele po osamosvojitvi Slovenije, in sicer tako na osnovi novosti na
področju regionalnogeografske metodologije in tehnologije v 90. letih, kot na osnovi utrjenega položaja
regionalne geografije kot nekakšne »nacionalne« vede zaradi osamosvojitve države. V spremenjenih
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družbenih razmerah so se potrebe po izdaji temeljnih del o Sloveniji kot samostojni državi močno povečale,
geografom pa so šle na roko tudi uredniške politike nekaterih slovenskih založb. Tako je v razdobju manj
kot 10 let izšla vrsta novih temeljnih del o Sloveniji, ki smo jih čakali že desetletja: krajevni leksikon (Orožen
Adamič, Perko, Kladnik, (ur.) 1995), regionalna monografija (Perko, Orožen, (ur.) 1998), splošna
monografija (Gams, Vrišer, (ur.) 1998) in nacionalni atlas (Fridl, Kladnik, Orožen Adamič, Perko, (ur.)
1998). (Perko, 2003, 107) Precej teh del je dokaj enciklopedične narave. V glavnem se ne naslanjajo na
koncepte »nove regionalne geografije« z zahoda. Izpostaviti velja tudi enciklopedične priročnika s področja
tujih dežel Države sveta (Kladnik, Perko, Orožen Adamič, 1992) in Države sveta 2000 (K. in M. Natek,
1999), ki obširno obravnavata tudi Evropo. Žal v zadnjih desetletjih nismo dobili nobene knjige slovenskega
avtorja, ki bi jo posebej lahko opredelili kot »znanstveno« regionalno geografijo Evrope, zasnovano na
sodobnih izhodiščih stroke.
3.5.2 Novejši pogledi na teoretični razvoj »znanstvene« regionalne geografije v Sloveniji
Bolj kot pregled najpomembnejših regionalnogeografskih del je za potrebe te disertacije pomemben razvoj
same teorije regionalne geografije v Sloveniji, saj lahko odraz tega razvoja zasledimo tudi v teoretičnih
pogledih na koncepte šolskih učbenikov. Pri tem se bomo osredotočili predvsem na razdobje po letu 1980,
saj je v desetletju za tem izšla vrsta prispevkov, ki so razgaljali ne samo krizo »znanstvene« regionalne
geografije, ampak tudi že različnost pogledov na iskanje izhodov iz te krize. Najpomembnejše prispevke
sta pri tem dala Pak in Gams. Po tem »plodnem« desetletju pa so teoretski prispevki s tega področja skoraj
usahnili. Vzroke za to lahko iščemo predvsem v tem, da se je z odhodom Ilešičeve avtoritete diverzifikacija
geografije tudi pri nas le še stopnjevala, o enotnosti geografije in regionalni geografiji kot njenem »sržu« pa
je bilo čedalje manj glasu.
3.5.2.1 Prispevek S. Ilešiča in razvoj v sedemdesetih letih
Pregleda teorije regionalne geografije v Sloveniji po 2. svetovni vojni ne moremo začeti brez izjemnega
prispevka Ilešiča, ki je kot vztrajni borec za kompleksno geografijo in proti njeni dualistični razcepljenosti v
razdobju od 1946 do 1983 objavil okoli 30 člankov o načelni problematiki geografije. Nekaj
najpomembnejših prispevkov je potem zbral v svojih Pogledih na geografijo (1979). Ilešič je smatral, da je
»prava geografija regionalna geografija in da brez kompleksne metode ni geografije.« (Gams, 1996, 8)
Odločno se je zavzel za regionalno geografijo kot jedro geografije, saj je v njej videl »osnovni smisel
obstoja geografije«. Vrišer (1999, 174) bi v obsežnem Ilešičevem opusu na prvo mesto postavil prav
njegovo zavzemanje za regionalno geografijo. Naslovi Ilešičevih člankov eksplicitno praviloma ne omenjajo
regionalne geografije, vendar se je dotika v skoraj vseh prispevkih.
V članku Geografija na razpotjih (1979, 15) tako npr. poudarja, da nas zato »ravno obravnavanje
konkretnih stvarnosti sili, da se ne odrečemo regionalnemu aspektu. Le-ta pa naj ne bi bil nujen le v ti.
»regionalni geografiji« kot nekaki posebni panogi, temveč tudi v »obči« geografiji, ki naj bi posamezne
elemente prostorske stvarnosti zavestno obravnavala ne le zaradi njih samih, temveč zaradi njihove
vzročne in funkcijske povezanosti v prostorskem kompleksu bodisi geosfere kot celote ali še posebno
njenih posameznih delov (»regij«, »geosistemov«) in njihove kompleksne (»regionalne«) strukture.« V
nadaljevanju omenja Haggetovo knjigo Geography: a modern Synthesis, v kateri »je podan koncept tako
komplesne in – če hočete – »enotne« geografije, kakršnega ni postavil noben »klasik« ali »monist«. (Ilešič,
1979, 20)
V prispevku Pomen kompleksnega regionalnega aspekta v sodobni geografiji na primeru alpskih predelov
Slovenije Ilešič (1979, 195, 197) poudarja, da so ga desetletne izkušnje »še utrdile v prepričanju, da je
temeljna naloga geografije, če želi obdržati neko svoje specifično delovno področje, v ohranitvi
kompleksnega regionalnega aspekta, v kompleksnem obravnavanju konkretnih regij in njihove razvojne
dinamike.« V nadaljevanju poudarja, da Haggetov pogled na kompleksnost geografije ne more biti
konservativni preostanek tako imenovane »klasične« regionalne geografije. »To pa velja tudi za nas, ki
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sprejemamo vse metodološke inovacije v geografiji, vztrajamo pa pri kompleksnem regionalnem aspektu
kot njenem osnovnem izhodišču. Saj pri njem ne vztrajamo samo z vidika eksplikativne, več ali manj
»klasične« geografije, temveč tudi z vidika praktične aplikacije geografskih dognanj. Sodimo namreč, da je
tudi pri aplikaciji osnovna vrednost geografskega aspekta v regionalni kompleksnosti.«
Tudi Vrišer je v svojem prispevku Nove meje geografije (1975) poudaril, da bi se geografija morala v večji
meri osredotočati na kompleksno proučevanje zemeljske površinske sfere, ob tem pa b lahko v večji meri
kot doslej razvijala lastno metodologijo in manj sledila drugim vzorom. Geografi so sicer znali bolj ali manj
uveljaviti zanje značilen »prostorski« ali »pokrajinski« pregled, vendar pa je bil v celoti vzeto regionalni
aspekt sam po sebi premalo za temeljitejšo spremembo podedovanih razmer, marsikdaj pa je celo zaostal
in je razvoj geografije zaostal tudi po tej plati. Čas bi že bil, da bi geografska veda prerasla v znanost o
pokrajini, saj so se geografi vse prevečkrat zadovoljevali z vlogo pojasnjevalcev.
Takšno stanje pa se je odrazilo tudi v regionalni geografiji, ki »naj bi bila po splošnem mnenju srž
geografije in iz katere naj bi v prvi vrsti prihajala spoznanja, s pomočjo katerih bi se oblikovali splošni
geografski zakoni. Regionalna geografija je glede na velik poudarek, ki ga je imela ves čas splošna
geografija zaradi proučevanja posamičnih pojavov in zaradi sledenja analitičnim vedam, obtičala na ravni,
ki jo je dosegla med obema vojnama. Obdržala je staro zasnovo in metodologijo, ki jima sicer ne moremo
očitati, da sta slabi, vendar nista šli v korak s časom.« (Vrišer, 1975, 5)
V nadaljevanju ugotavlja, da bo čedalje več študij, ki bodo obravnavale določen pokrajinski problem (ne pa
samo pojav!), kot je npr. degradacija okolja, problemi gorskih predelov itd. Jedro obravnave pri takšnem
obravnavanju bo v ovrednotenju vseh dejavnikov, ki učinkujejo na dani kompleks pojavov in učinkov.
Ravno takšen spremenjen pristop »bo možen ali celo zaželen tudi v regionalni geografiji, kjer se je
določena togost v obravnavanju obdržala v večji meri kot v splošni geografiji. Poudarek bo dan določenim
regionalnim problemom, ki so za tisto območje posebej pomembni. S takšnim pristopom se bo zmanjšala
tradicionalna razdvojenost med splošno in regionalno geografijo, ki je nedvomno prevelika. Do izraza bo
prišla bolj kot doslej vsestranost ali celovitost obravnavanja.« (Vrišer, 1975, 7)
Iz Vrišerjevih izvajanj lahko sklepamo, da se zavzema za ti. problemsko geografijo. To pa je močno postavil
pod vprašaj Radinja v svojem prispevku O kompleksnosti v geografiji in izven nje (1977). V njem ugotavlja,
da se pojavljajo težnje, da bi ti. problemska geografija zamenjala dosedanjo geografijo, zlasti regionalno, ki
naj bi bila zastareli ostanek klasične regionalne geografije prejšnjega stoletja. Takšne težnje zanj
predstavljajo »odkrito odpravo regionalne geografije«, čeprav je ravno regionalni vidik za geografijo najbolj
poseben, najbolj svojevrstna pa je tudi kompleksnost take geografije. Na kratko: zamenjali naj bi posebnost
(predmeta in metode) za nekaj splošnega in s tem nehote odprli vprašanje geografije v sistemu znanosti in
interdisciplinarnosti še posebej. Prihaja torej do usodne zamenjave med kompleksnostjo posameznih
geografskih pojavov in kompleksnostjo, kakršna je v regionalni geografiji. Le slednja je tudi resnično
specifična, ker združuje dvojni vidik, medsebojni odnos družbe in narave in regionalnost teh odnosov. To bi
bila regionalna kompleksnost.« (Radinja, 1977, 26 – 27)
Po Radinjinem mnenju delitev geografskih znanosti na občo in regionalno ter na fizično in družbeno ni
sama na sebi namen, ampak jo vidi kot »preizkušeno pot, ki naj služi regionalni geografiji kot poglavitnemu
geografskemu smotru. Če izgubimo cilj, tudi pot ni več potrebna! Občegeografske obravnave so
potemtakem pravzaprav prispevki za regionalno geografijo. Če pa jo skušamo nadomestiti s problemsko,
sprožimo vrsto temeljnih vprašanj o bitju in žitju geografske znanosti in tudi o njeni izobraževalni vlogi,
česar pa si tudi pobudniki teh idej bržkone ne žele. Problemska geografija ima nedvomno določen pomen
in si utegne pridobiti v geografiji tudi ustrezno mesto, ne more pa zamenjati regionalne geografije.«
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3.5.2.2 Razvoj v prvi polovici osemdesetih let
Na začetku osemdesetih let je zelo živahno diskusijo sprožil Pak v polemičnem prispevku Nekaj misli o
položaju v slovenski geografiji v Geografskem vestniku (1981). Avtor ugotavlja, da je slovenska geografija
»v svojem dinamičnem povojnem razvoju zelo hitro prešla posamezne faze, v katerih je sprva prevladoval
morfološki, kasneje pa funkcionalni in procesološki pristop, s čimer se je vključila v tokove razvoja
geografske znanosti v svetu.« (Pak, 1981, 73)
Raziskovalno delo se je po letu 1961 po njegovem mnenju močno razmahnilo, vsebinsko razširilo in
poglobilo, pri čemer med drugim izpostavlja usmeritev v probleme agrarne pokrajine in na nekatera druga
področja socialne geografije. Pri tem pa se je dajalo prednost empiričnemu in praktičnemu raziskovanju in
z redkimi izjemami zanemarjalo razvoj znanstvene teorije in poglabljanje teoretske misli. Posledice so se
pokazale v določenem zastoju geografske znanstvene metodike, v drobljenju geografije na različne veje,
nekritičnem sprejemanju nekaterih enostranskih znanstvenih teorij in zanemarjanju regionalnega vidika in
regionalne geografije. V 70. letih sta se po njegovem v znanstveno-raziskovalnem delu ojačali načeli
funkcionalnosti in geografskega procesa, povečala se je aplikativna funkcija geografije. To je imelo za
posledico še večjo specializacijo, uvajanje novih raziskovalnih metod in tehnik, interdisciplinarnost ter do
neke mere kompleksnejši pristop k obravnavanju problemov in regionalnih enot. Pri tem omenja stremljenja
k regionalni analizi kot primarnem predmetu geografskega proučevanja in različne poskuse
kompleksnejšega pristopa ekipnega raziskovanja. (Pak, 1981, 76 – 77)
V nadaljevanju avtor poudarja potrebo po regionalnogeografskih proučevanjih ne le Slovenije in
Jugoslavije, pač pa tudi drugih bližnjih in daljnih dežel, s katerimi smo neposredno izredno tesno povezani,
a jih prav s kompleksnega vidika premalo poznamo. Pri tem že opozarja na vedno več glasov o krizi
regionalne geografije pri nas in v tujini, ki je metodološko močno stagnirala, ostala brez pravega
modernega koncepta in je zanjo med geografi vedno manj zanimanja. (Pak, 1981, 79 – 81)
Pakov članek je bil osnovno izhodišče za živahno razpravo o konceptu geografije na Filozofski fakulteti, ki
se je je udeležilo blizu 30 udeležencev. Gams je pri tem poudaril, da so se razhajanja v pojmovanju
koncepta geografije po njegovem začela s specializacijo geografov, ki je nastala tako zaradi povečane
raziskovalne tematike kot kadrovske zasedbe. Delitev na fizično in družbeno geografijo je na zahodu
marsikje privedla do razbitja prej enotnih geografskih univerzitetnih ustanov, v anglosaških deželah pa se
mnogi fizični geografi udejstvujejo v novi panogi regional science (ali celo earth science), družbeni pa v
social sciences. V vzhodnoevropskih deželah so geografi kljub stalinistični ostri delitvi znanosti na naravne
in družbene ostali bolj kot drugod pod isto streho. Na zahodu je regionalno proučevanje v okviru različnih
drugih znanosti, kot so fizika, biologija, sociologija idr., le sredstvo za spoznanje splošnih zakonitosti, nam
pa je regionalna struktura v prostorskem in medsebojnem vplivanju končni cilj. V osrčju naše stroke naj bi
ostala prostorska povezanost in modificiranost ti. pokrajinotvornih elementov, ki smo jih vajeni v
tradicionalni geografiji in ki obsegajo relief, prst, vodovje, vegetacijo, naselja, prebivalstvo ipd.
V 60. letih je po njegovem mnenju zaradi povečanja kadra specializacija prerasla potrebe regionalne
geografije, kljub Ilešičevim prizadevanjem pa je sledeč svetovnim tokovom sledila dezintegracija stroke.
Pojmovanje in vloga regionalne geografije je tako pri nas dobila nenavaden razvoj. Obdržala je svojo vlogo
v visokošolskem študiju, v literaturi pa so bili poskusi, da bi jo idejno razvrednotili z utemeljitvijo, da preveč
obremenjuje spomin, da ni dovolj znanstvena, pomembna za prakso ipd. Naziranje, da geografija,
definirana kot veda o regionalni strukturi, ne more biti problemska in zato aplikativna, avtor označuje kot
utvaro. (Gams, 1981, 85 – 86)
Kunaver (1981, 88) je kot enega problemov slovenske geografije izpostavil nadaljevanje ali preseganje
šole, iz katere je več ali manj vsakdo izšel. Pri tem se je zavzel, da je treba biti odprt za svetovna gibanja v
lastni in drugih znanostih, torišče raziskovanja pa naj bo lasten nacionalni prostor. Opozoril je, da morda
nekoliko pozabljamo na nekatera klasična geografska področja, med katerimi omenja tudi regionalno
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geografijo, in da je posebno regionalna geografija tujih dežel pri nas močno nerazvita panoga. Radinja
(1981, 91) je opozoril, da prekomerno zanemarjamo regionalnost geografije, čeprav pomisleki zoper njo
niso načelne, ampak praktične narave. Vrišer (1981, 92) je izpostavil, da naša geografija vseskozi ostaja
pri ideografski metodologiji (sklepanje iz danih razmer na obče zakonitosti), zavrača pa nomotetični pristop
(obravnavanje danih regionalnih razmer na osnovi občih spoznanj), ki bi lahko pomenil dragoceno
dialektično dopolnilo v znanstvenem delu. Po njegovem se premalo proučuje sklope pojavov, predvsem pa
nekatere pomembnejše regionalne probleme. Po njegovem se regionalna geografija metodološko ne
razvija, je pogosto preveč faktografska ali celo leksikografska in ostaja na ravni ti. »informacijske
geografije«, ki pa je ravno tako potrebna in koristna. Izhod in napredek regionalne geografije je po
njegovem ravno v kompleksnem proučevanju določenih regionalnih problemov.
Plut je leta 1982 objavil dva pomembna teoretska prispevka, ki se dotikata tudi regionalne geografije. V
članku Geografija med Scilo in Karibdo (1982 a) ugotavlja, da lahko nadaljnji razvoj osamosvajanja
posameznih geografskih disciplin pripelje do popolnega razpada geografije in vključevanja, podrejanja
posameznih geografskih disciplin sistematičnim znanostim, ki proučujejo posamezne pokrajinske elemente.
Ob vključevanju večjega ali manjšega dela geografije v poskuse snovanja nove znanosti o »prostoru«
meni, da je geografija »zatajila«, saj zaradi pretirane razbitosti in specializacije ni bila sposobna sprejeti v
bistvu le nekoliko moderno oblečenega »starega« osnovnega predmeta svojega proučevanja, ki ga vidi v
pokrajini oz. okolju. V vseh prizadevanjih pri ustvarjanju »novih« znanosti o okolju, prostoru oz. regiji so
vidni poskusi, da bi minirali ali celo likvidirali umestnost in samostojnost geografije kot enotne vede. Kot
opozicijo navedenim stremljenjem vidi poskuse ohranjanja enotne geografije s tradicionalno metodologijo
in/ali s pomočjo novih teoretično-metodoloških prijemov. Ohranjanje klasično pojmovane enotne geografije
z regionalno geografijo kot njeno njeno »krono« vidi kot eno od možnih poti v nadaljnjem razvoju
geografije. Regionalna geografija se je namreč kljub številnim pomanjkljivostim in kljub specializaciji
geografije le ohranila in potrjevala geografijo kot enotno vedo.
Plut je verjetno prvi pri nas, ki eksplicitno poudarja poskuse v svetu, da bi ponovno neortodoksno združili
proučevanja v okviru enotne geografije s pomočjo sistemskega pristopa, ki se je razvil na osnovi filozofskih
izhodišč strukturalizma. S tem bi lahko globlje prodrli v bistvo geografskih pojavov in procesov in se hkrati
preusmerili iz prevladujočega proučevanja posameznih pojavov in procesov v »regionalno specializacijo«.
Slednjo vidi v proučevanju regionalnih problemov in pokrajine kot celote (sistema). Organska spojitev
tradicionalne, pretežno kvalitatitvne metodologije in dialektično, dinamično zasnovane, pretežno
kvantitativne sistemske teorije nudi osnovo za reintegracijo geografije kot znanosti o pokrajini. V
nadaljevanju se pri vzgoji geografskega kadra zavzema za to, da bi bilo potrebno bolj poudariti
regionalnogeografsko srž geografije.
V drugem prispevku Usmeritev geografije v luči pozitivizma (Plut, 1982 b) se loteva teoretičnega razvoja
celotne geografije v tujini, pri čemer se podrobneje zaustavi ob sistemski teoriji, pri oceni domačega
razvoja stroke pa med drugim ugotavlja, da so ostala preveč v ozadje potisnjena širša, regionalno
geografska proučevanja.
Leta 1984 je Gams v Geografskem vestniku objavil prispevek Metodologija geografske razčlenitve ozemlja,
ki je pomemben predvsem zaradi terminologije. V njem namreč podrobno opredeljuje pojme, kot so prostor,
predel, svet, cona, pas, področje, območje, provinca, rajon, pokrajina in regija, razlaga pa tudi principe
horološkega sistema. Članek je potrebno omeniti predvsem zato, ker se slovenski učitelji geografije še
danes pogosto pritožujejo zaradi nedorečenosti in nedoslednosti uporabe različnih prostorskih pojmov v
regionalnogeografskih učbenikih.
3.5.2.3 Simpozij Teorija in metodologija regionalne geografije leta 1987 in razvoj do osamosvojitve
Leto 1987 je bilo glede teoretičnih prispevkov o regionalni geografiji najplodnejše doslej. Vrhunec teoretskih
razmišljanj o »znanstveni«, delno pa tudi o šolski regionalni geografiji, je bil simpozij Teorija in metodologija
126

regionalne geografije, ki je bil prvič posvečen izključno tej veji geografije. Prispevki s simpozija so objavljeni
v Delih 4. Najizčrpnejši prikaz tedanjih dilem v tujini in pri nas je podal Pak v prispevku O sodobni regionalni
geografiji (1987), pri čemer v logičnem redosledu navaja nekatere najpomembnejše misli različnih domačih
in tujih avtorjev. Članek je tako neke vrste sinteza razvoja teorije in tedanjih odprtih vprašanj. Avtor pri tem
opozarja, da se drastično zmanjšanje zanimanja za regionalno geografijo med geografi kaže v skromnem
številu regionalnih del in geografov specialistov (regionalnih specialistov) ter v njeni teoretični in še zlasti
metodološki zastarelosti. Zaostajanje in relativno nazadovanje regionalne geografije se je po njegovem
poglobilo, ker se je na škodo regionalne začela močneje razvijati specialistična geografija, ki v tem razvoju
ni našla ustreznega predmeta proučevanja. Po drugi strani pa smo priča naraščanju potreb po
regionalnogeografskih prikazih, od informacijsko-enciklopedijskih do modernih kompleksnih in sintetskih,
narejenih za prakso, še zlasti za potrebe izobraževanja. Prizadevanja za ponovno aktiviranje regionalne
geografije v smislu moderne sinteze so pogostejša in uspešnejša v tujini kot pri nas.
V nadaljevanju avtor opozori na mnenja številnih geografov, da posamezna področja splošne geografije
močno zahajajo na področja drugih ved in pravzaprav ne sodijo v osnovno delovno področje geografije.
Ker niso njeno jedro, nam v resnici ostaja le regionalna geografija v najširšem smislu kot pravi predmet
geografske stroke. Pri tem pa izpostavlja Vrišerjevo ugotovitev, da je regionalna geografija s tem, ko je
obdržala staro zasnovo in metodologijo, obtičala na ravni med obema vojnama. To naj bi veljalo za celotno
tedanjo jugoslovansko regionalno geografijo, ki deloma trmasto vztraja na tradicionalnih metodoloških
pristopih in pri ti. Kerovem vrstnem redu ali sistemu prezentiranja podatkov o regionalnih enotah.
Regionalnogeografski opisi tako ostajajo na informativni in deskriptivni ravni ter enciklopedijskem pristopu.
Pak nadalje poudarja tudi pomembnost razvojne osvetlitve dejavnikov, ki vplivajo na dani pojav v pokrajini.
Pri tem izpostavlja dva načina: tradicionalni historični prikaz, katerega geografska vsebinskost je po
njegovem vprašljiva, in primerjavo podatkov dveh ali več časovnih obdobjih, kar pa dejanskih vzrokov in
dejavnikov največkrat ne more prikazati, čeprav je to lahko samo po sebi koristno. Za tem ugotavlja, da se
je regionalna geografija v svetu v različnih naravnih in družbenih okoljih usmerila v takšne oblike, ki so
najbližje tamkajšnji usmeritvi in času. Tudi v Jugoslaviji je velikokrat govora o regionalni fizični geografiji, po
drugi strani pa poznamo tudi čiste družbene regionalne prikaze Jugoslavije in njenih enot. Avtor svoj
prispevek zaključuje z mislimi, da v praksi narašča potreba po regionalni geografiji, ki pa naj bo uporabna v
najširši praksi, še posebej v regionalnem planiranju in izobraževanju. Pri tem ne sme iti za faktografski ali
celo leksikografski prikaz regije na ravni informacijske geografije. (Pak, 1987, 23 – 29)
Gams (1987) je svoj prispevek naslovil Regionalna geografija v sistemu geografske znanosti. V njem
navaja celo vrsto domačih in tujih geografskih teoretikov, ki so izjavili, da je regionalni kompleks ali celo
sama regionalna geografija edina posebnost geografije med drugimi znanostmi. Raziskovalni predmet
geografije vidi avtor v regionalni oz. pokrajinski strukturi. Pri njenem proučevanju se ukvarjamo s
pokrajinskimi prvinami, pokrajinotvornimi dejavniki ali geofaktorji. Med njih po tradiciji prištevamo relief,
klimo, tla, živi svet, vode, naselja, prebivalstvo in njegove pokrajinotvorne dejavnosti, ki si jih zadnji čas lasti
cela vrsta novih geografskih panog. (Gams, 1987, 5 – 6)
V nadaljevanju avtor ugotavlja, da so se v sodobni geografiji okrepile zlasti panoge splošne geografije,
regionalna geografija pa je pri ugotavljanju funkcije geografskih pojavov glede razvoja kvantitativnih
raziskovalnih metod najbolj zaostala. Vzroke za to vidi v razdrobljenosti organizacije raziskovalnega dela.
To je tudi delni vzrok za dualistične regionalizacije na fiziognomske in funkcijske regije. Pomembna pa je
tudi avtorjeva omemba, da so med načrtovanjem koncepta monografije Slovenije sklenili, da v vsaki
pokrajini obravnavajo le tiste pojave, ki izhajajo iz njene regionalne strukture, ne pa tudi tistih, ki izhajajo iz
sosednjih regij. Avtor prispevek zaključuje z ugotovitvijo, da je najstarejša generacija slovenskih
raziskovalcev pričela z delom v regionalni geografiji, po specializaciji oz. odkar pa je ta prisila nehala, smo
pozabili na regionalni kompleks. Rešitev vidi v tem da se najmlajše generacije raziskovalcev pritegne v
timske raziskave regionalnih problemov. (Gams, 1987, 8 – 10)
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V. Klemenčič (1987, 14 – 22) v svojem prispevku Dileme o vsebini in položaju regionalne geografije v
sistemu znanosti izpostavlja nujnost problemskega pristopa v regionalni geografiji. Razlike med klasično in
problemsko zasnovano regionalno geografijo ne moremo opredeliti brez osvetlitve razlik v funkciji, vsebini
in teoretično metodološkem pristopu geografije v prostoru in času statične agrarne družbe na eni in
moderne dinamične industrijske družbe na drugi strani. Nobenega od teh pristopov pa ne gre zavračati, saj
ima vsak svoj namen in cilj. Če upoštevamo, da je geografija veda, ki obravnava posamezne fizične in
družbene elemente v njihovi medsebojni povezanosti in razvoju ter navezanosti na prostor, je treba
priznati, da takšni zahtevni nalogi danes ni več v celoti kos niti posameznik, niti skupine raziskovalnih
inštitucij. »Ker niti posameznik, niti skupine pri današnjem načinu organizacije raziskovalnega dela ne
morejo obvladovati novega znanja posameznih disciplin ali skupnih spoznanj naravoslovja in družboslovja,
se je geografija morala odločiti za problemski pristop, to je k geografsko teoretično in metodološko
zasnovani raziskavi prostorsko relevantnih pojavov pokrajine ali prostora.« (ibidem, 1987, 15) Prav zato je
po avtorjevem mnenju njena naloga, da sproti sledi novonastalim prostorskim in regionalnim pojavom, ki jih
odpira proces družbenogospodarskega in tehnološkega razvoja. Pri tem ji ostaja naloga za pripravo
monografskih študij, ki pa večinoma nimajo znanstvenega značaja, ampak le strokovnega. V nadaljevanju
avtor ugotavlja, da se problemsko zasnovana geografija s sistemskim pristopom vsebinsko postopoma
oddaljuje od stare klasične opisne regionalne geografije.
Še posebej za šolsko geografijo je pomembno avtorjevo razmišljanje, da moramo ločiti regionalno
geografijo ožjega območja od regionalne geografije nam oddaljenih kontinentov ali dežel. Za prvo smo v
stanju opraviti lastne raziskave določenih pojavov, druga pa sloni na kompilaciji virov geografske in
negeografske narave, ki jih avtorji nikoli nismo mogli terensko obiskati ali proučevati. Regionalna geografija
v Sloveniji je po avtorjevem mnenju prešla več faz, pri čemer problemski pristop čedalje bolj stopa v
ospredje. V bodoče je po njegovem treba preiti k poskusom višjih oblik na timski osnovi zasnovanih
regionalnih analiz. Pri tem je treba slediti predvsem socialnogeografskemu prostorskemu sistemu, kot ga je
uveljavila dunajsko-münchenska socialnogeografska šola. (ibidem, 1987, 17 – 21)
Probleme regionalne geografije postavlja v nov okvir predvsem prispevek Sistemska teorija: pot k novi
regionalni geografiji? avtorja M. Klemenčiča (1987). Avtor najprej izpostavlja, da se je po 2. svetovni vojni
uveljavila metodologija, ki je v ospredje postavljala kvantitativno analizo, raziskave pa so postale v večji
meri naravnane na tematsko kot na regionalno plat. Pri tem je ob močnem porastu metodologije
geografska teorija ostala v grobem stara, najkrajši konec pa je potegnila ravno regionalna geografija. Zato
v praksi prihaja do tragikomičnih položajev, ko mnogi geografi z željo po »pravovernosti« na ves glas
zagovarjajo regionalno geografijo, v resnici pa je njihovo delo izrazito geografsko specialistično. Pri
vprašanju, kakšna naj bo sodobna regionalna geografija, je za avtorja odločilnega pomena opredelitev
regije. Ker je večina opredelitev nejasnih in dvoumnih, v praksi prihaja do neštetih regionalizacij, ki pa so v
praksi pogosto prej rajonizacije ali celo klasifikacije. Zato avtor navaja zanj ustreznejše opredelitve Smalla
in Withericka iz leta 1986 (»regija je del zemeljskega površja, ki se loči od drugih in mu posebna značilnost
ali niz kriterijev dajejo celovitost«) in Dumolarda (1975), ki regijo opredeljuje »kot prostorsko celovitost,
strukturirano in kohezirano zaradi delovanja tako močnega dejavnika, da oblikuje strukturo«. (ibidem, 1987,
34)
Bistvo Klemenčičevega članka pa je možnost uporabe sistemske teorije v regionalni geografiji in
prilikovanje sistema regiji. Vsak sistem namreč lahko delimo na podsisisteme in sisteme nižjega reda vse
tja do elementarnih sistemov. Vsak sistem se torej lahko obravnava kot del drugega, splošnejšega, ki je v
tem primeru nadsistem. V sistemu kroži energija, temu pa na osnovi novejših spoznanj dodajajo še pretok
informacij. Po avtorjevem mnenju se ob sprejemanju sistemskega pristopa v geografijo razjasnjujejo tudi
vsebinska vprašanja regije. Regionalna geografija po njegovem močno potrebuje tovrstno formalizacijo, ki
pa ji morala slediti tudi ustrezna metodologija. Regija naj ne bi bil katerikoli del zemeljskega površja, ampak
le tisti z določeno stopnjo notranje povezanosti, zaključenosti. Avtor pri tem navaja imperativ Chapmanna
(1977), da se mora delitev geografskega prostora začeti od spodaj, z najmanjšimi sistemi, za kar so
potrebna drobna lokalna proučevanja.
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Prelom od tradicionalne, sistematično zasnovane in na deskriptivni metodi sloneče regionalne geografije, k
sodobni regionalni geografiji, ki se poslužuje sistemskega pristopa in uporablja sodobne geografske
metode, je za avtorja več kot očiten. Klasična regionalna geografija po njegovem »verjetno težko zadosti
osnovnim zahtevam znanstvenega proučevanja, zato jo je treba ukiniti ali pa posodobiti. Sistemska teorija
prav gotovo lahko pripomore, da se stoletne teoretske zahteve po celovitem (kompleksnem) preučevanju
lahko v veliki meri tudi uresničijo«. (ibidem, 1987, 37 – 38)
V zborniku Dela 4 moramo omeniti tudi prispevek Regionalna geografija v slovenski geografiji izpod peresa
Lovrenčaka (1987), ki prinaša splošen kronološko obarvan pregled najpomembnejših slovenskih
regionalnogeografskih del oziroma nekakšno slovensko zgodovino regionalne geografije.
Nadaljevanje prispevkov iz omenjenega zbornika je Gamsov članek v zborniku Notranjska z naslovom
Regionalna geografija – teorija in praksa (1987). Po njegovem ima regionalna geografija v vsakdanji praksi
več pomenov. Lahko se povezuje s ti. problemsko geografijo, kadar rešuje zastavljene probleme v luči
določenega »prostora«. Pokrajina je v taki regionalni geografiji često samo okvir, v katerem se dogajajo
procesi. Pri taki regionalni geografiji nas prekašajo novinarji ali drugi boljši mojstri zanimivega pisanja, kar
naj bi bil pogoj za javno zanimanje. Avtor potem navaja drugo pojmovanje, po katerem »je regionalna
geografija opis ali kvantifikacija različnih pojavov na nekem ozemlju, brez iskanja njihovih medsebojnih
zvez oziroma soodvisnosti«. Po tretjem pojmovanju pa gre pri njej za ugotavljanje ti. regionalnih struktur in
regionalnega lika (obraza). Osnovni podatki o geografskih pojavih (reliefu, vodah, vegetaciji, naseljih itd.)
niso več cilj raziskovanja, ampak le še sredstvo ugotavljanja regionalne strukture. Pod tem razumemo
iskanje povezanosti pokrajinotvornih elementov. Za tako pojmovanje pa po avtorjevem mnenju javnost
nima pravega zanimanja. Tako pojmovana regionalna geografija je hkrati tudi problemska, saj rešuje
problem individualne povezanosti pokrajinotvornih prvin.
Slovenski geografi se po njegovem pod še vedno močnim vplivom zagovornikov kompleksne geografije v
teoriji zavzemamo za kompleksno regionalno geografijo, vendar v praksi večina naših objav ne obravnava
kompleksnih regionalnih struktur, temveč le eno prvino pokrajine ali znotraj nje le en problem. Poleg tega
ob vsesplošnem odklanjanju dualistične geografije v praksi izvajamo delitev ozemlja po pretežno naravnem
ali pretežno družbenem vidiku. Za razkorak med deklarirano teorijo in večinsko prakso je po njegovem
možno več razlag. Avtor nato utemeljuje, da regionalna struktura ni imaginarna fikcija, ampak stvarnost.
Predstavlja namreč zaključen krog vplivanja in je do neke mere zaprt energijski sistem. Če ta krog
razpolovimo na naravni in družbeni del, se razpre in razpolovi. Struktura razpade, podobno kot umre
organizem, če ga prerežemo na dvoje. (Gams, 1987b, 9 – 12)
Istega leta je v Geografskem vestniku izšel tudi Vrišerjev Zapis o regionalni geografiji (1987). Avtor
uvodoma ugotavlja, da se bolj ali manj strinja, da pomeni regionalna geografija osrčje geografije, kljub
večkratnim Ilešičevim pozivom pa smo jo zanemarili. Kot prvo ugotovitev o tedanjem stanju izpostavlja še
vedno prevladujočo deskriptivnost, zato »ostaja regionalna geografija vse prepogosto na nivoju preproste
informacije leksikonskega tipa ali statističnega komentarja. V preteklosti so nekatere regionalne geografije
resda dosegle z esejističnim načinom obravnavanja izredno kulturno in znanstveno raven (npr. francoska
zbirka Géographie universelle ali pri nas Ilešičevi orisi Amerike, Afrike, Azije itd.), toda tudi ta dela so le
poredkoma presegla bistveno mejo med opisovanjem in raziskovanjem...« (Vrišer, 1987, 127)
Avtor vzrok za vztrajanje na današnjih zastarelih postavkah v regionalni geografiji vidi v določeni nemoči
razvijanja drugačnih pristopov in interpretiranja njenega ključnega problema, kako na kompleksen način
obravnavati regionalne razmere in odnose. V obči geografiji so se ob razvoju sistematičnih ved analitični
prijemi izredno izpopolnili, področje celovitega interpretiranja zemeljskega površja pa je ostalo zanemarjeno
in utesnjeno med »predalčkasto« in »esejistično« obravnavanje. Izhode se je iskalo v poglabljanju v
podrobne regionalne analize, pri čemer se je zahajalo v različne specifičnosti (geološke, sociološke ipd.), v
osredotočanju zgolj na določene in izbrane regionalne probleme (npr. klimatske razmere), ali v obravnavi
aktualnih regionalnih problemov, kar je dajalo geografskim spoznanjem časnikarski pečat.
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Avtor kot dolgoročni izhod iz regionalnogeografske letargije vidi v samostojnem regionalnem raziskovanju.
Pri tem ga ne moti, če so v ospredju določeni problemi in procesi, saj dajo lahko raziskavi določeno
angažiranost in draž, ki nas dodatno pritegne in miselno vzpodbudi. Prevelika sistematičnost je suhoparna
in odbijajoča. Avtor naprej izpelje misel, da »bi smeli tudi v regionalni geografiji v večji meri vzpodbuditi
obravnavanje določenih temeljnih regionalnih problemov in ob tem, poudarjam, vključiti in orisati vse ostale
pojave in procese, ki so v ožji ali širši zvezi z obravnavanim pojavom, sklopom pojavov ali s problemom v
pokrajini. Takšno problemsko proučevanje nikakor ne bi smelo ločiti naravne in družbene pojave, ampak bi
njihove zveze postavilo še posebej v ospredje«. (Vrišer, 1987, 129)
Navedene misli avtor sicer navaja za »znanstveno« geografijo, še kako pa so aktualne tudi za šolsko
geografijo oz. za utemeljevanje regionalnogeografske obravnave v šolskih učbenikih. Vrišer proti koncu
članka oceni tudi sistemsko teorijo kot »novo« pot v regionalni geografiji. Sodi, da ta teorija po teoretski in
metodološki plati ni za geografijo nikakršna novost, saj je moderna geografija že skraja skušala razložiti
zapletene odnose med pojavi in njihove učinke v smislu sistemske teorije kot »sistem«. Pri tem pa ostaja
nerazčiščeno vprašanje, kako povezati oz. uskladiti »deduktivna« oz. »sintezna« stremljenja sistemske
teorije z individualnim značajem vsake proučevane regije. Če se ji namreč odrečemo, s tem zavržemo
temeljno geografsko pojmovanje regij in smiselnost regionalizacij. To pa se mu zdi na sedanji stopnji
razvoja geografske teorije in aplikacije sistemske teorije zaenkrat še neobvladljiva naloga. (Vrišer, 1987,
129 – 130)
Vprašanjem razvoja regionalne geografije na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani se je
izčrpno posvetil Pak v svojem prispevku O regionalni geografiji na ljubljanski univerzi (1989). Po njegovem
po Meliku in Ilešiču praktično nismo imeli več v regionalno geografijo močneje usmerjenih strokovnjakov,
razmišljanje o ti. regionalnih specialistih pa se avtorju zdi vse bolj iluzorno. Avtor v nadaljevanju podrobneje
razčlenjuje zastopanost regionalnogeografskih predmetov v študijskih programih Oddelka za geografijo v
različnih obdobjih. Pri tem ugotavlja, da potrebnost regionalne geografije glede na njen delež ur, vaj in
seminarjev nikoli ni bila sporna, gledanja učiteljev na vsebino in metodologijo ter koncept posameznih
regionalnogeografskih predmetov pa so se močno razlikovala od Melikovega in Ilešičevega koncepta,
preko šolski praksi prilagojenega koncepta do problemskega pristopa. Ob reformi visokošolskega študija
1960/61 se je regionalna geografija razdelila na splošen kurz na prvi ter poglobljen in problemsko usmerjen
kurz na drugi stopnji študija. Razlika se je začela kazati tudi v nazivih. Na prvi stopnji je bila Regionalna
geografija Slovenije, na drugi pa le še Geografija Slovenije. V 70. letih so se regionalnogeografski predmeti
preimenovali v Geografski probleme Slovenije in slovenskih pokrajin, Geografijo dežel v razvoju ipd.
Podoben koncept in preimenovanje se je uveljavil tudi v srednješolskih programih. V močno reformiranem
študijskem načrtu 1983/84 se je obravnava zopet vrnila na kontinente, metodologija podajanja snovi pa je
bila v glavnem problemska. V višjih letnikih so sledili sintetski regionalnogeografski predmeti.
Po Pakovem mnenju »spreminjanje števila ur regionalne geografije in njenih posameznih predmetov ter
vsebina kolegijev in njihovi nazivi, nedvomno kažejo na velike dileme o smotrnosti takšnega ali drugačnega
študija regionalne geografije na univerzi, ki so se vedno bolj prenašale tudi v problematiko vsebine
regionalne geografije v srednji, pa tudi osnovni šoli. Te dileme so se poglabljale, na splošno pa je vloga
regionalne geografije v študiju samem nazadovala. /.../ Nekdanja bogata bera univerzitetnih učbenikov iz
regionalne geografije A, Melika in S. Ilešiča, ki jo je dopolnil še J. Medved, je povsem usahnila. /.../ Verna
podoba tega so tudi vedno redkejše seminarske in diplomske naloge.« (Pak, 1989, 34) Avtor svoj
prispevek zaključuje z ugotovitvami, da »je metodološka posodobitev regionalne geografije nujna, oprta na
tehnične novosti v znanstveno-raziskovalnem delu. Res pa je tudi, da so številne zahteve po
regionalnogeografskih študijah tako različne, da povsem enotnega koncepta za regionalne analize in
popularne prikaze ni mogoče uporabljati. Predvsem pa je potrebno veliko več zanimanja in ukvarjanja z
regionalno geografijo, kar velja tako za univerzitetne učitelje kot za širši krog geografov. /.../ Rezultat tega
bi nedvomno bila boljša regionalna geografija na sploh, boljši srednješolski učbeniki, ustreznejše
vrednotenje regionalne ter celotne geografije.« (Pak, 1989, 37)
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Kot eno od teoretskih izhodišč za geografska proučevanja lahko vzamemo tudi gestalt teorijo. Na geografe
je vplivala že pred več kot 100 leti (npr. na Ritterja in Humboldta). V slovenski geografiji se je je obširneje
lotil Drozg v svojem prispevku Gestalt teorija in geografsko proučevanje (1999). Utemeljitelj teorije filozof C.
von Ehrenfels je že leta 1890 podal njeno osnovno misel, da je celota več kot vsota sestavnih delov,
oziroma da je še neka transponirana nova kategorija, ki je bližja občemu in ki odraža bistvo stvari. V
osredju gestalt teorije je, kako pojmovati in obravnavati celoto. Ta se pojavlja kot struktura (elementi in
njihova medsebojna razmerja), kot kakovost oz. stanje neke stvari (presek, trenutno stanje, položaj
elementov v opazovanem trenutku) in kot bistvo. Slednje je zelo širok in težko določljiv pojem in pomeni
stalno vsebino napram spreminjajoči se stvarnosti. Vsako bistvo se odraža v določenem spoju elementov.
Struktura še ne pomeni bistva, vendar je tam, kjer je struktura, tudi bistvo. Vsi elementi, ki sestavljajo
celoto, niso enakovredni, ampak je med njimi neka določena hierarhija. Nekateri elementi (npr. v pokrajini)
so dobro vidni in razpoznavni, drugi pa lahko bolj prikriti. To po Drozgovem mnenju »postavlja način
geografskega proučevanja oz. izbor elementov v nekoliko drugačno luč. Namesto dosedanje enakosti vseh
(npr. pokrajinotvornih) elementov, postavlja tak pristop v ospredje njihovo večjo ali manjšo pomembnost,
kar kaže na jakost, intenziteto povezav med njimi samimi in proti celoti. Namesto kompleksnosti
(vseobsežnosti) v geografskem pristopu se s tem poudarja izbor relevantnih elementov, tistih, ki so
kakorkoli povezani s predmetom proučevanja oz. namenom raziskave.« (ibidem, 1991, 107).
Po Drozgovem mnenju gestalt teorija ni primerna za vse segmente geografskega proučevanja, ampak
predvsem tam, kjer imamo opraviti z bolj ali manj izrazito ali zaključeno celoto (npr. naselje, podeželje,
različne vrste regij).
3.5.2.4 Razvoj po osamosvojitvi in srečanja slovenskih univerzitetnih učiteljev na temo regionalne
geografije
Število teoretskih prispevkov o regionalni geografiji se je po letu 1990 močno zmanjšalo. Pri njih je šlo
večinoma le za vprašanja regionalizacije Slovenije (Kladnik, 1996, Natek, 1998, Perko, 1998), katere
problematika je bila izčrpno pojasnjena tudi v regionalni monografiji Slovenije (Perko, Orožen, (ur.) 1998).
Desetletje tik po osamosvojitvi je bilo namreč zaznamovano predvsem z izidom temeljnih del o Sloveniji,
zato je pomanjkanje drugih teoretskih prispevkov dokaj razumljivo.
O nekaterih dilemah v zvezi z visokošolskem študijem regionalne geografije je podala svoj prispevek A.
Vovk Korže (1999). Pri tem ugotavlja, da je regionalna geografija na visokošolski ravni zašla v krizo, kar je
pričakovana posledica sprememb na področju geografske stroke. Omenja različne principe regionalnih
geografij, ki bi jih lahko združili v naslednje:
– splošnogeografski in regionalni pristop,
– regionalni pristop,
– pristop po izbranih poglavjih,
– strukturni pristop.
Ob tem se ji odpira vrsta vprašanj. Po njenem bi bilo potrebno »čim prej enotno začrtati vsebine regionalne
geografije na nivoju visokošolskega študija. Študij regionalne geografije bo kompleksen le, če se
regionalna geografija ne bo usmerila izrazito v eno področje (v družbeno, kar je danes pogosto, in če bo
aplikativna, realna, življenjska in ne popolnoma abstraktna /.../ študij geografije na fakulteti mora nuditi
študentom poglobljen študij regionalne geografije. Ta naj bi temeljil na regijah (majhnih celotah), ki
sestavljajo posamezno celino. Z dobrim poznavanjem sestave, razvoja in aktualnosti regije bi regionalna
geografija postala aplikativna«. (ibidem, 23)
Za teoretsko regionalno geografijo so zelo pomembna razmišljanja univerzitetnih učiteljev
regionalnogeografskih predmetov z ljubljanske in mariborske fakultete, ki so jih podali v okviru več
sestankov na temo vsebinske problematike študija regionalne geografije na univerzah v Ljubljani in
Mariboru v študijskih letih 1999/2000 in 2000/2001. Problem te tematike in strokovne posvete je sprožil
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vodja katedre za regionalno geografijo v Ljubljani M. Pak. Del mnenj univerzitetnih učiteljev povzemamo po
pripravljenih gradivih in zapisnikih. Ker pa nimamo na razpolago vseh, citiramo drugi del mnenj iz že
omenjene disertacije S. Popit (2002).
Pak (1999) v svojem uvodnem razmišljanju za prvi sestanek izpostavlja naslednja vprašanja:
– kompleksnost in vzročnost vsebine,
– globina podajanja (tudi za razne ravni),
– selektivnost vsebin,
– vrsta pristopa (problemski, strukturni),
– ciljna naravnanost regionalne geografije.
V zaključku svojega razmišljanja izpostavlja naslednje: »Regionalna geografija je vedno bolj iskana oz.
predmet vedno širše uporabe v številnih krogih, področjih ali uporabnikih. Le na univerzi pa se ta predmet
tudi goji, se o njem razmišlja in se s tega področja tudi veliko producira. Vse to se nas zato še bolj tiče.«
(ibidem, 1)
Drozg (2000 a) v svojem gradivu za sestanek na kratko izpostavlja tudi vprašanje metodoloških in
vsebinskih paradigem v regionalni geografiji: »Različni pristopi, s katerimi je možno interpretirati razmere v
pokrajin, v slovenski geografiji doslej niso bili sistematično obdelani (npr. deskriptivni, sistemski,
problemski, strukturni,; oziroma morfološki, ekonomskogeografski, kulturnogeografski, procesološki,
ekološki, socialnogeografski pristop). Menim, da bi bilo potrebno sestaviti seznam možnih pristopov k
regionalnogeografski interpretaciji pokrajine, ker je to podlaga za razmišljanje o metodoloških vprašanjih in
implikacijah regionalne geografije v šoli. (ibidem, 1)
Loti se tudi razmerja med regionalno geografijo posameznih dežel (držav, kontinentov) in spoznavanjem
regionalne strukture določene pokrajine: »Menim, da je vse bolj očitna razlika med regionalno geografijo
posameznih dežel (držav, kontinentov) in regionalno geografijo, ki je rezultat sinteze posameznih vej obče
geografije (npr. geografije podeželja, urbane geografije, ekološke geografije). /.../ Razmisliti bi kazalo o
(sistemski) delitvi regionalne geografije na regionalno geografijo posameznih dežel in regionalno geografijo
pokrajine (v smislu regionalne strukture)«. (ibidem, 1)
Iz naslednjega zapisnika je razvidno, da je Lovrenčak izrazil dvom o ločevanju regionalne geografije na več
vej, npr. proučevanje regionalne strukture. Gosar se je zavzel za poenotenje vsebinskih izhodišč
regionalne geografije. Po njegovem mnenju je težišče regionalne geografije v osnovni šoli vsebina
nekakšne »Länderkunde«, v srednji šoli je poudarek na problemsko orientirani regionalni geografiji, na
univerzi pa na seznanjanju s konkretnimi primeri. Pak je poudaril potrebo po razumnem razmerju med
deskriptivnim (faktografskim) in empiričnim pristopom, saj sta v regionalni geografiji oba potrebna. (Drozg,
2000 b, 1)
Drozg (cv: Popit, 2002, 145 – 146) »povzema trenutno stanje regionalne geografije pri univerzitetnem
študiju geografije in ugotavlja, da je študij regionalne geografije danes usmerjen v spoznavanje pokrajinske
raznolikosti, kjer je v ospredju povezava naravnih in družbenih dejavnikov; da so pomembni predvsem
pokrajinotvorni elementi, ki jih spoznava po ti. Hettnerjevi shemi s primeri. Meni, da bi morala imeti
regionalna geografija na univerzitetni stopnji ciljno orientirano vsebino, kjer bi prikazali različne vidike
interpretacije pokrajine.« V nadaljevanju Drozg »navaja štiri možne pristope za prikaz posamezne dežele:
1. Splošen in sistematičen prikaz po Hettnerjevi shemi, ki je po njegovem mnenju preveč ekstenziven.
2. Država kot primer, ki predstavlja najbolj splošne značilnosti neke širše pokrajine. Problem takšnega
pristopa je, da je preveč šablonski.
3. Država kot tip pomeni, da je potrebno izhajati iz tipa ali pojava, kar omogoča oblikovanje znanja oz.
vedenja, ki ga lahko študenti prenesejo na podobne primere.
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4. Obravnava procesov in pojavov v regionalni luči je četrti možen pristop za prikaz posamezne dežele in
predstavlja po mnenju Drozga »osnovo za problemski in ciljno orientiran pouk. Za tak pouk je potrebno
določiti nabor pojavov in pojmov in zagotoviti raznolikost in problemskost, s tem pa naj bi določili tudi
kompleksnost. Srž regionalne geografije je namreč spoznavanje in pojasnjevanje kompleksnosti
obravnavanega, zato mora študent pokrajino spoznavati z različnih vidikov«. (Drozg, cv: Popit, 2002, 146)
Rebernik (cv: Popit, 2002, 146) ponuja eno možnost izbora vsebin, saj »posamezna območja oziroma
regije izstopajo po določenih pojavih, procesih oz. problemih, ki jih označujejo oz. določajo. Tako lahko pri
obravnavnju posameznih območij izpostavimo tiste njihove značilnosti, po katerih se razlikujejo oziroma
odstopajo od drugih oziroma po drugi strani povezujemo območja, ki doživljajo podoben razvoj.« Popitova
meni, da je ta pristop poznan kot model centralnega problema, ki ga je opisal Nir.
Gosar (cv: Popit, 2002, 147) se v zvezi z vprašanjem o namenu in smotrih poučevanja regionalne
geografije na univerzitetnem študiju pedagoške geografije sprašuje, »ali naj bo namen poučevanja
regionalne geografije na univerzitetni stopnji izobraževanja za podajanje snovi v srednji šoli ali za
razumevanje kompleksnih prostorskih vsebin?«
Po mnenju M. Klemenčiča (cv: Popit, 2002, 147) je med pristopi v tuji literaturi »francoski pristop v okviru
projekta Geographie universelle (RECLUS), ki se opira na grafično modeliranje, dosegel visoko stopnjo
regionalnogeografskega prikaza: upoštevanje geneze, dinamike procesa, kakovostnih razlik, součinkovanja
pokrajinskih dejavnikov, kulture (civilizacije) in opredeljevanje regij z njihovimi temeljnimi potezami.«
Gosar in M. Klemenčič (cv: Popit, 2002, 148) ugotavljata, da »je pot k trajnejšemu znanju regionalne
geografije metodologija spoznavanja izbranega geografskega območja. Izbira takšne poti ne izključuje
pridobivanja splošnega enciklopedično-geografskega znanja, saj je predmet regionalne geografije vedno
resnična pokrajina (tudi z imeni in številkami). Nabor konkretnih vsebin ali območij pa je logična posledica
aktualnosti in izrazne moči pojava ali procesa v svetu in njegovega vpliva na geografsko pokrajino.«
Prav disertacija S. Popit (2002) je v zadnjem obdobju najobširnejše teoretsko delo, ki se loteva tudi
vprašanj regionalne geografije. Čeprav je njena tema dodiplomsko izobraževanje učiteljev, se pravi
univerzitetni študij geografije, pa se njena izhodišča, ugotovitve in zaključki tako tesno navezujejo na šolsko
geografijo, da ji bomo glavno pozornost namenili v naslednjem poglavju, ko bo govora o regionalni
geografiji v okviru šolske geografije.
Popitova »znanstveni« regionalni geografiji posveča precejšnjo pozornost. Pri tem ugotavlja, da je v
Sloveniji »največ del enciklopedično-leksikografske narave, strokovno delo pa je usmerjeno predvsem v
regionalizacije (diferenciranje slovenskih pokrajin). Znanstvenih prispevkov in del metodološke in teoretične
narave je malo...« (ibidem, 106) V poglavju o teoretskih izhodiščih regionalne geografije (neslovenske) se
najprej loti tradicionalne regionalne geografije, potem pa na osnovi tuje literature razčleni razvoj regionalne
geografije v smeri modela sistemske regije.
Po njenem je »že takoj potrebno ločiti staro, tradicionalno diferenciranje »sistema« na celoto in dele /.../ od
splošne teorije sistemov kot jo razumemo danes, katere vodilna diferenca je ločevanje sistem – okolica. /.../
S tradicionalnim pogledom na regijo kot sistem lahko sicer dobro prikažemo zgradbo in ustroj regije. V
sodobni paradigmi sistemske teorije pa je pomemben odnos sistem – okolica. Takšno razumevanje
odnosov je še posebej pomembno v regionalni geografiji danes, saj ni območja na Zemljinem površju, ki ne
bi bil tako ali drugače povezan z globalnimi procesi. Regijo je torej treba razumeti kot sistem v odnosu do
sveta«. (ibidem, 109)
Modelu osrednjega problema po njenem še ne moremo pripisati sodobnega sistemskega pristopa, saj je še
vedno usmerjen v »notranjost« enote, ne pa v odnos sistema z okoljem. Oblikovanje sodobne regionalne
geografije Popitova potem razčlenjuje z vidika zamenjave paradigme v sistemski teoriji, kjer se
133

tradicionalna vodilna diferenca med celoto in deli zamenja z vodilno diferenco med sistemom in okoljem.
Ta paradigma po njenem omogoča »natančnejše formuliranje homogenosti, omogoča razumevanje realne
možnosti, da različne vidike izdiferenciranja delnih sistemov uporabimo hkrati, kar je v prvi paradigmi
teoretično nemogoče«. (ibidem, 113)
V nadaljevanju podrobneje razčleni model sistemske regije, kot ga je priredil Nir (1990), in ugotavlja, da
»razmeroma majhno število raziskav v regionalni geografiji (kar pa ne velja za fizično geografijo), ki
temeljijo na sistemskem pristopu /.../ kaže, da sistemski pristop v regionalni geografiji ni dokončno sprejet
kot teorija nove paradigme«. (ibidem, 119) Prav to, kar številni kritiki očitajo tradicionalni regionalni
geografiji (npr. zaprtost regije, opisovanje brez razlage struktur) lahko po njenem presežemo »prav z
razumevanjem regije s pomočjo sodobne splošne teorije sistemov, torej z obravnavanjem regije kot
odprtega sistema. (ibidem, 120)
V nadaljevanju se Popitova loti regije v tradicionalnem in sodobnem pojmovanju in ugotavlja, da še vedno
pomeni eno osnovnih kategorij geografskega mišljenja: bodisi kot instrument, ki se uporablja za klasifikacije
(regionalizacije) in organizacije geografskih informacij, bodisi kot zgradba za regionalne sisteme.
Popitova (ibidem, 147) ugotavlja, da je pri prej omenjenih posvetovanjih v zvezi z regionalno geografijo
veliko univerzitetnih učiteljev na univerzitetni stopnji študija izpostavilo problemski pristop, sicer pa jih je pri
prikazu regionalnogeografskih vsebin največ izpostavilo uporabo funkcijskega in strukturnega pristopa. Po
njenem »funkcijski in strukturni pristop temeljita na razumevanju regije kot sistema. S funkcijskim pristopom
proučujemo povezave sistema z okolico (ali nadsistemom), s strukturnim pa iščemo notranje povezave v
sistemu.«
Pomembnejši teoretski prispevek o regionalni geografiji je objavil Perko pod naslovom Regionalna
geografija in Ivan Gams (2003). V njem obravnava tako nazadovanje regionalne geografije v obdobju po 2.
svetovni vojni kot njeno napredovanje v zadnjih letih. V prispevku je pomembna opredelitev posameznih
pristopov, ki jih avtor komentira takole: »Še vedno se nadaljuje »troboj« pristopov v regionalnogeografskem
raziskovanju z neproduktivnimi razglabljanji, kateri od treh temeljnih pristopov je boljši: sistemski pristop, ki
je bolj analitičen, deskriptiven, razumljiv, preprost in zato najpogostejši; problemski pristop, ki je zanimivejši
in ciljno usmerjen, a pogosto bolj površen; ali pa interakcijski, ki je bolj povezovalen, kompleksen,
analitsko-sintetski, kavzalen oziroma vzročno-posledičen, a za raziskovalca najbolj zahteven. (Perko, 2003,
105) Avtor iz tega izvaja misel, da daje največje uspehe smiselno razlikovanje oziroma izbiranje pristopov
glede na namen uporabe ter premišljeno povezovanje oz. kombinacija različnih pristopov. Pri tem ima v
mislih (predvsem) »znanstveno« geografijo, misel pa je še kako uporabna tudi za šolsko geografijo.
Vloge regionalne geografije v procesu globalizacije se je temeljito lotila A. Vovk Korže (2004). V uvodnih
mislih svojega prispevka, objavljenega v mednarodnem zborniku Premagovanje meja v izobrazbi in šoli,
poudari, da je globalizacija proces, ki spreminja način življenja in razmišljanja. Zato je še posebej
pomembna vloga izobraževanja, saj pri mladem človeku vpliva na oblikovanje zavesti in vrednot. Pri tem se
sprašuje, ali lahko regionalna geografija domače države kljub globalizacijskim procesom nudi o njej dovolj
solidno znanje. Zelo je namreč pomembno, da vsakdo dobro pozna svojo državo, saj jo bo le tako cenil in
bil pripravljen delati zanjo.
Pregled programov univerzitetnega študija kaže, da se je regionalna geografija osredotočila le na
obravnavo izbranih (večjih) držav, vedno manj pozornosti pa se namenja domači državi. Čeprav se danes
poudarja pomen integrativnega znanja, ki je dejansko najbolj zaobseženo ravno v regionalni geografiji, pa
se ta še ni uspešno vključila v uporabno interpretacijo značilnosti in procesov v posameznih državah, tako
v domači kot v tujih.
Bistvo prispevka Vovk Koržetove je primerjalen vpogled v geografsko univerzitetno izobraževanje o domači
državi, in sicer v Sloveniji na eni strani ter na izbranih tujih univerzah na drugi. Med slednjimi obravnava
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študijske programe na univerzah na Dunaju, v Leedsu, v Zürichu, v Berlinu in v Bergnu. Njena analiza je
usmerjena v primerjavo pedagoških in nepedagoških programov, in sicer na osnovi različnih kriterijev. Med
njimi je izbrala število ur, namenjenih regionalni geografiji domače države, načine dela (predavanja,
seminarji, praksa), vsebine regionalne geografije domače države in možnost izbire študija regionalne
geografije domače države.
Avtorica najprej celovito prikaže to problematiko na ljubljanski in mariborski univerzi, potem pa se
primerjalno loti stanja še na tujih univerzah. Ob tem ugotavlja, da imajo vse izbrane univerze z izjemo
bergenske vsaj en predmet usmerjen v geografijo domače države. Na Dunaju je to na primer v okviru
obveznega predmeta regionalna geografija Avstrije in Srednje Evrope. V Leedsu je tak predmet obvezen
za socialnogeografsko usmeritev. V Zürichu sta temu namenjena dva predmeta. Predmet regionalna
geografija Švice je obvezen pri ekonomskogeografski usmeritvi, klimatologija Švice pa je izbiren predmet. V
Berlinu imajo poseben predmet regionalna geografija Nemčije, poleg tega pa še tri predmete, namenjene
terenskemu delu. Edino v Bergnu posebnega predmeta o domači državi nimajo, so pa te vsebine vključene
v druge predmete.
A. Vovk Korže zaključuje primerjavo z razmišljanjem, da se tako stanje precej razlikuje od stanja v
Sloveniji, kjer dajemo pri univerzitetnem študiju domači državi velik poudarek. Vzroke za to pripisuje
dejstvu, da so v tujini rajši dali večji poudarek občegeografskim vsebinam kot regionalnim. Zelo pomembna
pa je njena ugotovitev, da je zelo težko opravičevati geografijo kot nacionalni predmet v šoli, če celo pri
univerzitetnih programih ne dajejo dovolj poudarka domači državi. Prav v tem pa se univerzitetni študij v
Sloveniji pomembno razlikuje od stanja v tujini. Avtorica prispevek zaključuje z omembo diskusije o tej
tematiki na posvetovanju v Beljaku, kjer so udeleženci, večinoma profesorji ne-geografskih znanosti,
posebej naglasili pomen poznavanja domače države.
3.5.2.5 Najnovejša prispevka V. Drozga
Leta 2004 sta izšli dve zelo pomembni deli, namenjeni predvsem šolski geografiji. V njih so tudi prispevki
Drozga. Po vsebini bi jih lahko prej uvrstili v teorijo »znanstvene« regionalne geografije, zato jih bomo
pretežno obravnavali v tem poglavju, čeprav bodo uporabni tudi za šolnike. Drozgovi prispevki si zaslužijo
posebno pozornost, saj je v njih v marsičem izšel iz okvirjev prej obravnavanih avtorjev, se na sintetičen
način loteva slovenskih in tujih (zahodnih) pristopov v regionalni geografiji, obenem pa podaja zelo jasne,
sodobnim potrebam prilagojene in »šolsko« razumljive opredelitve različnih pojmov in razčiščevanja
nekaterih odprtih vprašanj.
Prvo delo je Teorija in praksa regionalizacije Slovenije (2004), ki je rezultat dveh znanstvenih sestankov
visokošolskih učiteljev iz ljubljanske in mariborske univerze, na katerih so oblikovali regionalizacijo
Slovenije, prilagojeno potrebam pouka geografije v osnovni in srednji šoli.
Drozg se je v prispevku Regija – kontekst ali koncept spoznavanja pokrajine najprej lotil definicije regije. Pri
tem navaja, da je bila regija v začetni fazi razvoja geografije pojmovana kot območje, ki ga je označeval
specifičen preplet naravnih in/ali družbenih elementov pokrajine. Regijam so pripisovali določeno
individualnost in s tem posebnost napram sosednjim regijam. Tako pojmovane regije so imele status
kompleksnih, celovitih »geografskih« regij, saj jih je definiralo več pokrajinotvornih elementov. Ker so
smatrali, da takšne regije dejansko obstajajo, je bila naloga geografov le v tem, da jih prepoznajo, opišejo
in razložijo. Zaradi številnih argumentov je danes takšno pojmovanje močno omajano ali povsem ovrženo.
Ob razcepitvi geografije na fizično in družbeno sredi preteklega stoletja, ko je veda dobivala vse bolj
empirično-analitičen značaj, se je pojavilo novo pojmovanje regije. Regijo so pojmovali kot analitično orodje
za spoznavanje pokrajine, njena vsebina pa je odvisna od vsakokratnega namena oz. potrebe
regionalizacije. Zato ni objektivna kategorija. Regionalizacija je postala samo način oz. sredstvo za boljše
poznavanje razmer v pokrajini. Regija se nanaša samo na izbrane poktrajinotvorne elemente in ne zajema
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več vseh, zato ni več nekaj celostnega. Namesto ene same, kompleksne regije, se zato v pokrajini pojavlja
več regij, pri čemer vsaka od njih zamejuje posebne značilnosti pokrajine. Vzroki za to so vse manjša
uprostorjenost življenja ter veliko manjša povezanost družbenih razmer z naravnimi kot v času agrarne
družbe.
Avtor nato iz domačih in tujih virov citira novo definicijo regije: »Regija je srednje veliko območje, ki se po
določenih značilnostih razlikuje od sosednjega.« Ob tej definiciji pa spravlja pod vprašaj vse tri ključne
poudarke, ki definirajo regijo: velikost območja, elemente, ki določajo regijo in zaokroženost območja. Pri
tem najprej ugotavlja, da velikost regije ne more biti natančno določena. Ker regijo določa eden ali več
izbranih elementov, so regije konstrukti, s katerimi človek pojasnjuje in prikazuje razmestitev pojavov v
prostoru, regij pa je z vsebinskega vidika toliko, kolikor je atributov prostorskih elementov. Sporen je tudi
poudarek na zaokroženosti območja, saj je opredeljevanje mej le redko povsem nesporno. Ker so meje
pogosto nejasne, se je pojavil način razmejevanja z oznako »fuzzy logic«. Njegovo bistvo so regije, pri
katerih se meje prekrivajo. (ibidem, 16 – 17)
Avtor nato omenja še novejše pojmovanje regije, ki ima za osnovo drugačno razumevanje prostora. Letega lahko razumemo ne le kot fizični prostor, ampak tudi kot socialni prostor. V prvem primeru si ga lahko
predstavljamo kot »napolnjenega« s stvarmi, v drugem pa »napolnjenega« z odnosi med socialnim akterji.
Tudi če se v fizičnem prostoru nič ne spremeni, se lahko v socialnem dogaja »revolucija«. Iz tega avtor
naredi izpeljavo, da »lahko regijo razumemo kot območje, kjer se v socialnem prostoru materializirajo (so
uprostorjeni) socialni odnosi med ljudmi. Poanta regije je na socialnih odnosih (socialnemu delovanju) med
posamezniki oz. med socialnimi skupinami in »preslikavi« njihovega delovanja v prostor.« Avtor se nato loti
opredelitev več vrst regij, med katerimi se najpogosteje omenjajo homogene, funkcijske ali nodalne in
upravne regije. Z drugačnim razumevanjem prostora pa so se pojavile tudi ti. identitetne regije v smislu, kot
ga je opredelil Paasi (1986). Za razliko od prostorskih se nanašajo na socialni prostor. To so kognitivni
konstrukti, ki jih lahko razumemo kot prostorsko projekcijo zgodovinskih, socialnih in ekonomskih razmer
(npr. Goričko kot manj razvito območje ipd.).
V nadaljevanju se loti težav pri regionalizacijah, ki jih vidi kot kompliciran in večplasten proces. Pri njem je
poleg metodologije dela in predmeta regionalizacije potrebno poznati tudi duh časa in namen
regionalizacije. Pri tem citira Wolfa (1997), da »je osnovni namen geografije ponuditi kar se da objektivno
predstavo o pokrajini, vendar vključno s kriteriji, normami in vrednotami, na podlagi katerih je nastala.«
Drozg iz tega povzema spoznanje, da so »regije metodološki konstrukti, umetne tvorbe, ki dajejo
generalizirano in zelo posplošeno predstavo o pokrajini. Regionalizacija je odvisna od vsakokratnega
namena in uporabe regij (kaj želimo z njimi pokazati oz. doseči), postopek regionalizacije pa lahko
razumemo kot razčlenjevanje prostora glede na vnaprej postavljene kriterije. Tudi zato opredeljevanje regij
ni povsem objektivno, zato se regije razlikujejo med seboj, četudi so opredeljene na podlagi enakih
kazalcev. Ponuja se še eno spoznanje: ker so regije človekovi (geografovi) artefakti, ne morejo biti cilj
spoznavanja pokrajine, temveč zgolj sredstvo, s katerim dobimo boljši vpogled v razmere v pokrajini.«
(Drozg, 2004 b, 22)
Drugo delo je Slovenska šolska geografija s pogledom v prihodnost (2005), v katerem je Drozg objavil
prispevek skupaj z M. Klemenčičem. V njem Drozg najprej razčlenjuje metode spoznavanja pokrajine. Pri
tem najprej izpostavlja tri temeljne metode raziskovalnega dela. Prva je induktivna metoda. Pri njej
skušamo na podlagi posamičnih spoznanj oblikovati splošno teorijo (npr. na podlagi analize vzorcev prsti
na neki aluvialni ravnici sklepamo o pedogenezi pokrajine). Druga je deduktivna metoda. Pri njej skušamo
postavljeno trditev z ustrezno metodo ovreči ali potrditi (npr. hipotezo, da je gravitacijsko območje mesta
danes večje kot pred desetletji, skušamo potrditi s kazalci, ki to določajo to območje). Tretja je hevristična
metoda. Pri njej znanje o določenem pojavu poglabljamo na ta način, da si o njem zastavljamo nova
vprašanja. Odgovore skušamo poiskati z logičnim sklepanjem ali s povzemanjem ugotovitev drugih ved.
Zdajšnje razumevanje pojma podeželje je na osnovi tega danes globlje in podrobnejše kot pred desetletji.
(Klemenčič in Drozg, 2005, 66)
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V nadaljevanju Drozg ugotavlja, da spoznavanje pokrajine bremeni tudi velikost obravnavanega območja.
Pri tem razlikuje tri ravni – planetarno, regionalno in lokalno. Na vsaki ravni je stopnja generalizacije
drugačna, s tem pa tudi izbor relevantnih elementov, mejnih vrednosti zanje, metod obdelave in
vrednotenja podatkov, pa tudi vsebina spoznanj.« (ibidem, 67) Avtor je tako eden zelo redkih, ki še posebej
izpostavlja to vprašanje, čeprav pri koncipiranju šolskih kurikulov in posledično učbenikov sodi med
najpomembnejša. V razdelku, ki obravnava geografijo v sistemu znanosti, ugotavlja, da upoštevaje
predmet proučevanja, metode dela in namen, sodi del geografije med naravoslovne, del med
družboslovne, del pa med humanistične znanosti.« (ibidem, 76). Humanistični del geografije po njegovem
pojasnjuje razmere v pokrajini s pomočjo civilizacijskih sprememb, razumevanja narave, družbenih vrednot,
duha časa in principov ustroja družbe. Pri tem navaja, da je humanistični vidik najbolj »zapopaden« v
regionalni geografiji.
Drozg v razdelku z naslovom Razvoj vede – od spoznavanja dežel do spoznavanja pokrajinotvornih
elementov obravnava tudi razvoj geografije. Pri tem je treba poudariti, da regije obravnava kot družbeni
geograf. Po avtorjevem mnenju je bilo osredje geografije od prvih opisov dežel do začetkov »moderne«
geografije v 19. stoletju opisovanje tujih dežel. Ti opisi v bistvu niso imeli nič več skupnega, kot da so
prikazovali neznane dežele in širili obzorja. Iz tega je dozorelo spoznanje, da so oblike sožitja med
človekom in naravo oz. načini človekovega bivanja in gospodarjenja na različnih koncih sveta različne.
Tako je nastala znanstveno utemeljena paradigma moderne geografije, ki jo imenujemo regionalistična
paradigma. Označuje jo odnos med človekom in naravo, pri čemer je narava substrat, v katerem deluje
človek, ki jo izkorišča in se ji prilagaja. Osredje proučevanja geografije je na spoznavanju povezav med
naravnim in družbenim delom pokrajine, kot tudi odkrivanje oblik vzročno-posledične povezanosti. Po
avtorjevem mnenju so rezultat tega regije, ki predstavljajo enotnost naravnih in družbenih elementov,
oziroma posebno obliko povezanosti narave in družbe na določenem delu površja. Takšne regije pri tej
paradigmi »dejansko obstajajo«, torej imajo »ontološki« značaj, naloga geografije pa je, da jih razpozna in
opiše. Drozg za regionalistično paradigmo izpostavlja še 4 značilnosti.
1. Enotnost fizične in družbene geografije. Ker so bile metode analiziranja bolj ali manj enake za naravni in
družbeni del pokrajine in ker je bil predmet proučevanja enovit, lahko po avtorjevem mnenju takratno
geografijo označimo kot regionalno geografijo, kljub temu, da se je ta termin uveljavil šele ob delitvi
geografije na posamezne veje na prehodu v 20. stoletje.
2. Poseben položaj geomorfologije in agrarne geografije. Utemeljen je bil s tem, da se je površje smatralo
kot najpomembnejši naravni element, ki vpliva na vse ostale. Po drugi strani je bila raba tal dober indikator
družbenih značilnosti, od tod nadpovprečen pomen agrarne geografije.
3. Regionalna usmerjenost, ne pa vsebinska. Utemeljena je s tem, da so si geografi raziskovalci delo
razdelili po teritorialnem in ne po vsebinskem principu (npr. Gams je obdelal Pohorsko Podarve, Vrišer
Goriška brda itd.)
4. Izrazita »prostorskost« vede. Kaže se v tem, da je geografija temeljila na terenskem delu, ekskurzijah
oz. na doživljanju pokrajine. (ibidem, 77 – 79)
Ker so se vezi med človekom in naravo z družbenim napredkom vedno bolj rahljale, so družbene
značilnosti pokrajine postajale vedno manj odvisne od naravnih razmer, odnosi med naravo in družbo kot
nekdanja srž geografije pa so postali vse manj pomembni, pri določenih geografskih temah pa celo
brezpredmetni. Tako je nastala ti. prostorska paradigma, katere bistvene značilnosti so naslednje:
1. V njenem osredju je odnos prostor – čas.
2. Težišče geografije se je od spoznavanja regij premaknilo k proučevanju samih pokrajinotvornih
elementov, pojavov in procesov.
3. Za novo paradigmo je značilno drugačno pojmovanje regije, sprememba koncepta geografije in njenega
vsebinskega dometa. Ker so nekdanje »ontološke« regije postajale vse manj prepričljive – z naravnimi
razmerami je bilo mogoče pojasniti čedalje manjši del družbenih značilnosti v pokrajini – se z novim
pojmovanjem regijo dojema kot območje, ki se po določenih značilnostih loči od sosednjega. To lahko
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pomeni tudi eno samo značilnost, zato je lahko regij neskončno mnogo, saj so glede na namen
regionalizacije določene »od zunaj«. Pri takem pojmovanju je pravzaprav ustrezna vsaka regionalizacija.
Pogoj je le to, da sodi v kontekst spoznavanja pokrajine. Avtor iz tega zaključuje, da »regija zato ni več
končni smoter geografske analize, temveč sredstvo za spoznavanje obravnavanega elementa, ki tvori
pokrajino.
V izhodišču interpretacije pokrajine je namreč spoznanje, da je prostor večplasten in diferenciran ter da se
oblike diferenciacije s časom spreminjajo. Slednje pa pomeni, da se je spremenil koncept geografije in njen
vsebinski domet.« (ibidem, 79)
4. Dezintegracija (razcepitev na številne vede) ter specializacija in usmerjenost geografije na posamezna
vsebinska področja. To je nekdanjo konceptualno enotnost vede precej omajalo.
5. Vključevanje časovne dimenzije, in sicer ne le v smislu geneze, transformacije in procesov, ampak tudi v
smislu četrte dimenzije. Čas je namreč element diferenciacije pokrajine. Povezan je s pojmi, kot so širjenje
inovacij, dostopnost, časovna prilagojenost človekovega delovanja v prostoru (ti. time spacing).
6. Drugačno pojmovanje prostora. Geografija se namesto v iskanje individualnosti regij bolj usmerja v
odkrivanje skupnih značilnosti ustroja prostora, pri čemer skuša bolj kot prej ovrednotiti pomen nosilcev in
generatorjev pokrajinskih sprememb, kot pa zgolj evidentirati njihove učinke. Prostor, kot nekaj
komplementarnega s pojmoma pokrajina in regija, se je doslej razumelo kot fizični prostor. Sociologi,
ekonomisti in psihologi pa odkrivajo še druge vrste prostora, kot so socialni, ekonomski in osebni (kulturni)
prostor. Te »prostore« je treba dojemati kot posebne »plasti« delovanja ekonomskih in socialnih akterjev.
Ti stopajo v medsebojne odnose, ki imajo prostorsko konotacijo. Pri tem lahko naredimo analogijo s
»tradicionalnim« razumevanjem pokrajine, ki jo sestavljajo različne »plasti« površja, klime, vodovja,
prebivalstva itd. Avtor pri tem ugotavlja, da učinki »uprostorjenih« odnosov med različnimi socialnimi in
ekonomskimi akterji v fizičnem prostoru sicer niso neposredno razvidni, kljub temu, da se v njem odvijajo in
povzročajo pomembne posredne učinke, zaenkrat pa teh spoznanj še ne znamo povsem vključiti v fizični
prostor, kot ga pojmujemo geografi. Razlike med regionalistično in prostorsko paradigmo je avtor nazorno
prikazal v preglednici 1.
Preglednica 1: Nekatere razlike med regionalistično in prostorsko paradigmo (cv: Klemenčič in Drozg,
2005, 81)
Regionalistična paradigma
Koncept človek – narava
Enotnost geografije, fizična in družbena geografija sta
združeni
Regija je spoj (preplet) naravnih in družbenih
elementov na določenem območju
Opredeljevanje in spoznavanje regij prek odnosa med
naravo in človekom
Regionalna usmerjenost
Geografija proučuje zveze (vzročno posledični odnos)
med naravo in družbo
Odkrivanje individualnosti regij – izrazita »prostorskost«

Prostorska paradigma
Koncept prostor – čas
Razcepitev, dezintegracija geografije na
posamezne veje, specializacija
Regija je območje, ki se po določenih
značilnostih loči od sosednjega
Spoznavanje prostorskih značilnosti elementov,
ki tvorijo pokrajino.
Vsebinska usmerjenost
Geografija proučuje ureditev in diferenciacijo
prostora, ki je posledica pojavnih oblik in
spreminjanja elementov, ki tvorijo pokrajino.
Ugotavljanje prostorskih implikacij človekovega
delovanja

Zelo pomembne so tudi sklepne avtorjeve misli, da bi bilo zelo napačno, prikazani paradigmi razumeti kot
novo in staro, preživeto in sodobno, saj obe izpolnjujeta poslanstvo geografije. Zato ju je treba razumeti kot
iskanje načina, kako najbolje pojasniti značilnosti pokrajine oz. prostora. Lahko pa ju razumemo tudi kot
prehod od ene do druge orientacije geografije, kot prehod od iskanja individualnosti regij k iskanju
prostorskih implikacij (oblik) človekovega delovanja. V razmerah globalizacije in individualizacije pa se
individualnost regij zmanjšuje. Vse bolj je razpoznavna v makro (planetarnem) merilu ter v naravnem delu
pokrajine. Z naraščajočo individualizacijo in socialno diferenciacijo družbe kakor tudi z raznovrstnostjo
gospodarskih dejavnosti pa se po drugi strani vse bolj povečujejo oblike človekovega delovanja v prostoru.
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Ob primerjavi vsebine proučevanja v regionalistični in prostorski paradigmi pa ugotovimo, da se ta ni
bistveno spremenila. Kvečjemu se je modificirala in prilagodila novim razmeram. »Osrednje vsebine
proučevanja ostajajo še naprej razmestitev pojavov v pokrajini (prostoru), vzročno posledične vezi med
njimi, razvoj in transformacija pojavov ter primerjava pokrajinotvornih elementov iz različnih delov
zemeljskega površja, Jedro geografije je očitno dovolj čvrsto«. (ibidem, 81 – 82)
Bistvo Drozgovih prispevkov lahko za potrebe te disertacije vidimo v jasnih opredelitvah novega
pojmovanja regije in v razlagi prostorske paradigme. V slovenski šolski geografiji so namreč učbeniki do
nedavna odražali predvsem regionalistično paradigmo. Učitelji so bili zato pogosto naravnost »zgroženi«,
če so v roke dobili nekatere učbenike z zahoda. Njihovih vsebinskih konceptov enostavno niso mogli
razumeti, saj so se v nekaterih temeljnih postavkah razlikovali od naših konceptov. Drozgov prispevek bo
nedvomno pripomogel k boljšemu razumevanju teh konceptov in k razjasnitvi temeljne ugotovitve, ki jo
lahko izpeljemo iz tega. Osredje vsebine geografskega prikaza še naprej ostaja isto, le »pakirano« je vse
skupaj pogosto precej drugače.
Prav iskanje najboljšega načina »pakiranja« tako rekoč iste »robe« pa je predmet te disertacije. Pri tem v
šolski geografiji razlikujemo dva osnovna pristopa: tematski pristop in regionalni pristop. Če ju
interpretiramo v širšem smislu, ju nikakor ne smemo kar preprosto enačiti s prostorsko in regionalistično
paradigmo. Vse značilnosti oz. poudarke prostorske paradigme namreč lahko najdemo tudi v pristopih, ki
jih v širšem smislu lahko opredelimo kot sodobne regionalne pristope, le izbor učne snovi je »pakiran« po
nekih prostorskih enotah (sploh jih ni potrebno označevati kot regije) in ne po posameznih vsebinskih
področjih (temah), kar je značilnost tematskega pristopa. Med sodobne regionalne pristope smo namreč
prišteli tudi tistega, ki ga nekateri opredeljujejo kot tematski pristop v regionalnem zaporedju.
3.5.2.6 Najnovejša prispevka M. M. Klemenčiča
V zborniku Slovenska šolska geografija s pogledom v prihodnost je skupaj z Drozgom svoj prispevek
objavil tudi M. M. Klemenčič. V prvem razdelku se posveča temu, o čem govori geografija. Pri tem navaja,
da so predstave ljudi o geografiji različne, z uporabo geografskih spoznanj pri reševanju različnih
problemov v praksi (npr. pri regionalnem planiranju, varstvu okolja itd.) in s spremembami učnih načrtov, še
posebej v srednji šoli, pa se pogled na vedo spreminja. (Klemenčič in Drozg, 2005, 59)
Avtor se posveti tudi temeljnemu vprašanju »kaj je geografija«, kot ga vidijo sami geografi. Pri tem navaja
različne opredelitve iz leksikonov in učbenikov in zaključi z mislijo: »Katera opredelitev je pravilna? Umetnik
bi dejal: stvar okusa, praktik: stvar potreb, teoretiki pa skušajo razrešiti geografsko kvadraturo kroga. Brez
dvoma obstaja enotnost glede tega, da geografija preučuje zemeljsko površje, in sicer na celovit
kompleksen način.« (ibidem, 59)
Vzroke za nedoslednost in neenotnost pri temeljnih opredelitvah vsebine stroke vidi v predmetu, ki ga
geografija preučuje. Na zemeljsko površje namreč vplivajo različni dejavniki, s součinkovanjem pa
ustvarjajo zelo zapleteno zgradbo. Z vse večjim človekovim preoblikovanjem zemeljskega površja pa je
kljub navidezno različnim opredelitvam geografije jasno, da se povečuje vloga tiste usmeritve vede, ki
poudarja zemeljsko površje kot človekov bivalni prostor. Kot posledica tega pa se spreminja tudi razmerje
med fizično in družbeno geografijo.
Obseg geografske vede po M. Klemenčiču najlažje zajamemo z vprašanji, na katera želi veda odgovoriti.
Če se je tradicionalna geografija spraševala »kaj«, »kje« in »kako«, pa je pri sodobni geografiji postalo
osrednje vprašanje »zakaj so stvari tam, kjer so«. (ibidem, 60)
Geografija proučuje zemeljsko površje (geosfero), ki pa se nam v vsakdanjem življenju predstavlja na
različne načine in v zelo različnih podobah. Njegovi deli se med seboj zelo razlikujejo, tako po zunanji
podobi kot po značilnostih. Zato navadno zanje uporabljamo izraz pokrajina (npr. kmetijska, gozdna,
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mestna pokrajina ipd.). Za zemeljsko površje pa se pogosto uporabljata tudi izraza geografski prostor
(prostor delovanja geografskih dejavnikov) in geografsko okolje (odnos med naravo in družbo). Ker je
zemeljsko površje zelo zapleten splet delovanja številnih dejavnikov z različnimi vzročno-posledičnimi
učinki, uporabljamo zanj več sopomenk.
Če gledamo na njegovo preučevanje z vidika sistematike, govorimo o dveh temeljnih sestavinah, ki sta
hkrati tudi dejavnika preobrazbe pokrajine: o naravnem okolju in družbi. Prvo je jasno opredeljivo in ima
dokaj določljiv obseg. Na področju fizične geografije so procesi predvidljivi (deterministični). Za njihovo
razlago je zato primerno orodje, ki ga ponuja pozitivistična znanost. Manj opredeljiva pa je vsebina
družbenih dejavnikov. Družbena geografija se namreč ukvarja s procesi, katerih potek je pogosto manj
naključen (stohastičen). (ibidem, 60 – 64)
Sodobni raziskovalci gledajo na pokrajino drugače kot njihovi predhodniki. V preteklosti je bil v ospredju
zanimanja zunanji videz pokrajine, metoda raziskovanja pa je bila običajno opisna. Sodobna geografija pa
bolj pronicljivo posega v »drobovje« pokrajine. V pokrajinskih sistemih išče razvojne vzvode in ovire.
Predmet zanimanja so postali pojmi, kot so »privlačnost, stik, proces, meja, središče prag, ovira, mreža,
vplivno območje, širjenje novosti, prehod, križišče, robnost in os«. (ibidem, 65)
M. Klemenčič poseben razdelek posveča regiji, ki jo pomenljivo naslavlja kot »srčno rano geografije«. Pri
tem uvodoma ugotavlja, da je pri njeni definiciji še več nesoglasij kot pri sami opredelitvi geografije. Za
nekatere geografe naj bi bila regija katero koli območje, ki se loči od sosednjega. Na ta način bi se lahko
opredelilo veliko število homogenih regij. To so regije, v katerih bi izrazito prevladoval en pokrajinski
dejavnik (npr. rudarska, gozdna, žitna pokrajina ipd.) Po njegovem mnenju je v tem primeru ustrezneje
govoriti o rajonih.
Drugačno pojmovanje pa je značilno za strokovno poglobljene pristope, pri katerih je regija tisti del
zemeljskega površja, ki je večja ali manjša individualizirana celota. Pokrajina ima svojevrstno notranjo
urejenost (organiziranost). Če uporabimo izrazoslovje sistemske teorije, je regija »območje, v okviru
katerega so povezave številnejše in tesnejše kot s sosedstvom«. (ibidem, 70)
Z orodjem, ki ga ponujata sistemska teorija in kibernetika, bi lahko razrešili problem regionalizacije. Z
razkrivanjem načina organiziranosti pokrajine bi ugotovili bolj ali manj sklenjene organizacijske enote, jih
poimenovali regije, potem pa ugotavljali, kakšna so njihova medsebojna hierarhična razmerja. Zadeva bi po
M. Klemenčiču skoraj uspela, če nekateri geografi ne bi opozarjali na potrebo po jasnem ločevanju pojmov
prostor in regija. Prvi pojem naj bi bil abstrakten. Določa ga predmet ali oseba (skupina ljudi), v širšem
razvoju pa je epizodnega pomena. Ko namreč neka oseba umre, njen prostor preneha obstajati.
V nadaljevanju M. Klemenčič navaja Paasija, po katerem se regija v vsakdanjem življenju ljudi kaže v obliki
različnih simbolov, enakih za vse posameznike znotraj regije. Gre za občutenje pripadnosti neki skupnosti
na določenem območju. To nastane na različne načine, za to pa je potreben določen čas. Paasi pri tem
navaja 4 stopnje. Najbolj celovito je opredeljena regija z regionalno identiteto, ki je končna razvojna stopnja
pokrajine. Njen (dogovorni) začetek je lahko naravno okolje. (ibidem, 70 – 71)
Regijo lahko gledamo kot cilj in kot sredstvo. Regionalizacija naj bi zaradi hitrega spreminjanja zunanje
podobe in notranje organiziranosti pokrajine postajala vse bolj običajen postopek, s katerim bi ne le sledili
zakonitostim preobrazbe zemeljskega površja, ampak tudi z različnimi ukrepi prispevali k njegovemu
razvoju. V tem okviru namreč delujejo različne gospodarske in družbene dejavnosti, ki želijo svojo
dejavnost v neki pokrajini (državi) organizirati na optimalen način. Slovenija je tako z vidika poštnega
prometa drugače organizirana kot z vidika zdravstvene oskrbe. Njene statistične regije so drugačne kot
razvojne regije, saj so cilji organiziranosti posameznih dejavnosti različni.
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Regionalizacija se je tako velikokrat spremenila zgolj v tehnični postopek in ne v resno znanstveno
metodologijo. Razlika med prej omenjenimi pristopi in znanstvenim pristopom je namreč v tem, da pri
slednjem regij ne določamo, ampak jih na osnovi analize dominantnih pokrajinskih povezav in funkcijskih
odnosov ter obstoja prostorske identitete odkrivamo oz. ugotavljamo. S tem pa se tudi najbolj približamo
temeljnim nalogam geografije kot znanosti.
Pri tradicionalni agrarni pokrajini je bila organiziranost zelo preprosta in pregledna. V industrijski dobi so se
vezi, ki so vzdrževale vaške skupnosti, pretrgale. Oblikovale so se veliko večje enote – gravitacijska
območja. Niso bila več tako jasno ločena med seboj kot nekdanje vaške skupnosti, saj je prepletanje
vplivov različnih središč nekaj običajnega. V postindustrijski dobi se je fizična navezanost na oskrbna in
zaposlitvena središča še bolj sprostila. Nekdanje socialne in gospodarske homogenosti ni več. Različne
dejavnosti in socialne skupine se s svojim prostorom delovanja prepletajo. Na ta način oblikujejo sistem
mrež. Pokrajina je tako organizirana v obliki omrežja mrež, pri čemer imajo nekatere mreže lokalni obseg,
druge pa so del svetovnih mrež (npr. kapital, letalski promet, borze, internet idr.). Meje med regijami so
tako postale vse manj jasne. Zato ne preseneča, da jih je tudi težje določiti. Pomembno dejstvo v sodobni
pokrajini so ti. »siva območja«, na katerih se vplivi prepletajo.
To pa po mnenju M. Klemenčiča ne pomeni tudi zatona regije. Regija namreč ostaja realno dejstvo
pokrajinske stvarnosti. Menjajo se le njene poteze. Sprva je namreč kazalo, da bo globalizacija svet
preoblikovala v dolgočasno, poenoteno in kulturno osiromašeno pokrajino. Kaj hitro pa se je pokazal
prvobitni odgovor v obliki vse večjega upoštevanja lokalnih oz. regionalnih posebnosti. V prispodobi lahko
rečemo, da »hamburgerje vse bolj zamenjuje kraški pršut«. (ibidem, 72)
Proti koncu svojega prispevka M. Klemenčič ugotavlja, da se je v petdesetih in šestdesetih letih 20. stoletja
»zaradi matematizacije geografije in ob iluzijah o »novi geografiji« povečalo zanimanje za vsebino
predmeta geografskega preučevanja, to je zemeljskega površja. Poleg tradicionalno rabljenih izrazov, kot
so pokrajina, regija, okolje, se je začel uveljavljati pojem prostor, ki je zdaj postal sinonim za pokrajino
oziroma za prostor, v katerem so razporejeni pojavi. Ker so izraz pogosto uporabljale tudi druge vede,
predvsem družboslovne, je videti, kot da je prostor geografijo približal družboslovnim vedam«. (ibidem, 74)
Po Klemenčičevem mnenju človeška družba zemeljsko površje (pokrajino, geografski prostor) organizira po
svojih zmožnostih. Sodobna geografija je zato zanj veda, ki »je obrnjena k človeku in ki jo zanima
predvsem celovitost organiziranosti zemeljskega površja«. (ibidem, 75)
Drugi najnovejši prispevek M. M. Klemenčiča ima naslov Regija in regionalna struktura Slovenije (2005).
Nedvomno gre za enega najpomembnejših in tudi najobsežnejših teoretskih prispevkov s tega področja pri
nas. Ker smo številne avtorjeve ugotovitve navajali že pri pregledu razvoja tuje »znanstvene« regionalne
geografije, se bomo omejili le na nekaj njegovih najpomembnejših misli. Avtor uvodoma izpostavlja
kontroverzna razumevanja pojma regija: »Če nekateri raziskovalci ne priznavajo realnega obstoja regije, ali
zahajajo celo v abstrahiranje naravnega okolja in (pretirano) izpostavljanje socialnih procesov, je potrebno
spomniti na pojem, ki ima sicer zelo posplošen pomen, a nakazuje potrebo po celovitem obravnavanju
zemeljskega površja: organizacijo prostora.« (ibidem, 6) Geografija je »veda o organizaciji geografskega
prostora, v katerem /.../ išče zakonitosti/ splošnost/ urejenost. Že samo to dejstvo izpostavlja regijo kot
nujen (temeljni) sestavni del geografskega proučevanja. (ibidem, 6)
Prav te misli so avtorju disertacije vzbudile nekakšno analogijo s šolsko geografijo in temo te disertacije. Po
avtorjevem mnenju je eno ključnih vprašanj šolske geografije vprašanje notranje organizacije učne snovi (v
učbenikih), ki ga lahko po njegovem mnenju povežemo z Russelovimi ugotovitvami o notranji organizaciji
(učne) snovi v možganih. Če je po M. Klemenčiču regija v »znanstveni« geografiji temeljni sestavni del
geografskega proučevanja, se avtorju disertacije regija v šolski geografiji še posebej kaže kot nekakšen
temelj ali morda še bolje kot »orodje« za dijakom čim »bližji« način notranje organiziranosti učne snovi (v
učbenikih). Pri tem pa moramo takoj povedati, da je dijaško pojmovanje regij seveda na bistveno nižji
»razvojni« stopnji kot pojmovanje v sodobni »znanstveni« geografiji in je veliko bolj primerljivo s horološkim
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pojmovanjem regije v tradicionalni regionalni geografiji, v kolikor dijaki o pojmu regija sploh imajo
določnejše predstave. Po ugotovitvah T. Resnik Planinc (2001) namreč ravno pojem »regija« (čeprav
pojmovana zelo »enostavno« oz. »tradicionalno«) sodi med najzahtevnejše učne vsebine.
Sicer pa M. Klemenčič v svojem prispevku obravnava regijo kot središčni pojem v treh sklopih. V prvem
predstavlja poglavitne poglede nanjo od Hartshorna do Paasija, v drugem podaja kritičen pretres
obravnave regije v slovenski »znanstveni« geografiji, v tretjem pa se ukvarja z nekaterimi geografskimi
elementi, ki opredeljujejo regionalno strukturo Slovenije. Svoj prispevek zaključuje z mislijo, da je regija
geografska stvarnost oz. najvišja oblika »zrelosti« razvoja pokrajine. Postati bi morala meta koncept
geografije, se pravi »njena osrednja vsebina, v kateri bi se zrcalila pokrajinska celovitost.« (ibidem, 47)
3.5.3 Sklepne misli o pristopih v slovenski »znanstveni« regionalni geografiji
Na zaključku tega teoretskega pregleda slovenskih pogledov na »znanstveno« regionalno geografijo lahko
ugotovimo nekatere stalnice. Prva je ta, da se naši geografi – znanstveniki oz. univerzitetni učitelji s teorijo
regionalne geografije tujih dežel v svojih prispevkih niso posebej ukvarjali, čeprav jih precejšen del te
predmete predava ali pa jih je predaval v preteklosti. O tujih deželah so praviloma napisali le univerzitetna
skripta ali visokošolske učbenike za študente. V zadnjih treh desetletjih nismo dobili nobenih novih
univerzitetnih skript oz. univerzitetnih učbenikov s področja tujih dežel, kar kaže na močno zapostavljenost
te tematike. Slovenci do sedaj izven področja šolskih učbenikov še nismo dobili nobenega znanstvenega
ali vsaj strokovnega dela izpod peresa slovenskega avtorja, ki bi obširneje obravnaval geografijo Evrope
bodisi v obliki samostojne knjige, bodisi v okviru obširnejše regionalne geografije celega sveta. (Izjema so
seveda sicer zelo kakovostni enciklopedični priročniki o državah sveta, ki pa niso neposredno uporabni za
koncepte učbenikov.) O nekih konkretnih pristopih v izvenšolski literaturi, ki bi pri geografiji Evrope lahko
služili tudi za izhodišče priprave šolskih učbenikov, dejansko nimamo konkretnih zgledov in izkušenj.
Opravljeni pregled različnih pogledov na »znanstveno« ali morda še bolje rečeno »izvenšolsko« regionalno
geografijo v Sloveniji se tako le posredno dotika tudi problematike geografije Evrope. Čeprav je avtorji
obravnavanih prispevkov prav nikjer posebej ne omenjajo, pa lahko na osnovi njihovih teoretskih izhodišč,
ki se večinoma nanašajo na geografijo Slovenije, ugotavljamo temelje ali vsaj izhodišča za izpeljavo
možnih pristopov, ki bi se lahko uporabili tudi pri geografiji Evrope tako na »izvenšolskem« kot tudi šolskem
področju. Pri tem pa je treba poudariti, da gre lahko pri tem kvečjemu za neke vrste transfer, ne pa
neposredno uporabo, saj so imeli slovenski teoretiki regionalne geografije v svojih prispevkih prvenstveno
v mislih Slovenijo in ne Evrope. Slovenijo je vsak od njih že neposredno proučeval, o geografiji Evrope pa
so naredili kvečjemu predavanja za študente, učno gradivo pa je bila nujna kompilacija različnih tujih virov.
Opravljeni pregled je nedvoumno pokazal, da se pogledi na izvenšolsko regionalno geografijo med
slovenskimi »znanstvenimi« geografi od Melika in Ilešiča naprej čedalje bolj razhajajo. Razlike so očitne
predvsem na relaciji med predavatelji (pretežno) fizičnogeografskih in (pretežno) družbenogeografskih
predmetov. Prvi iz razumljivih razlogov bistveno bolj vztrajajo na »kompleksnosti« in celokupnosti
obravnave vseh pokrajinotvornih elementov, saj ne želijo »izločitve« naravnih dejavnikov, drugi pa so bolj
usmerjeni v »problemsko« obravnavo oz. izbor le nekaterih glavnih (predvsem družbenih) problemov v
obravnavanih regijah. Na nek način bi lahko tudi rekli, da prvi bolj vztrajajo pri nekaterih principih
»klasične« regionalne geografije kot drugi, saj je zanjo značilna bolj enakomerna zastopanost naravnih in
družbenih elementov. Drugi so bolj dojemljivi za različne »nove« teoretične poglede, kar ne velja zgolj za
izrazitejšo problemsko usmerjenost, ampak tudi za dojemljivost »novih« padigem (npr. regija kot sistem,
večja vloga »nove« prostorske paradigme napram »stari« regionalistični) oz. uvajanja elementov »nove
regionalne geografije« z zahoda. Njihova razmišljanja so pogosteje orientirana le v problematiko
proučevanja posamezne izbrane (manjše) regije. Seveda je to le zelo groba in približna delitev, saj jo vsi
avtorji vsaj na deklarativnem nivoju presegajo.
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O ustreznosti posameznih (v marsičem nasprotnih) pristopov lahko pri nekaterih avtorjih zasledimo zelo
kritična ali celo omalovažujoča in radikalno odklonilna stališča, drugi avtorji pa skušajo biti pri tem bolj
previdni in umirjeni. Eno je namreč teorija, drugo pa praksa. Slednja je namreč pokazala, da nekateri avtorji
v teoriji jasno zastopajo eno vrsto pristopov, v praksi pa se slej kot prej poslužujejo tudi tistega, kar vsaj v
teoriji odklanjajo. To velja tako za izvenšolske kot šolske regionalnogeografske prikaze, tako za Slovenijo
kot za tuje dežele. V »olajševalno« okoliščino jim je pri tem seveda treba šteti tudi to, da morajo zlasti pri
šolskih učbenikih, pa tudi pri različnih strokovih delih, pogosto pisati po konceptih, ki jih ne postavljajo sami,
ampak uredniki.
Zato se zdi umestno ta pregled zaključiti s ponovno navedbo Perka (2003, 105), da »se še vedno nadaljuje
»troboj« temeljnih pristopov z neproduktivnimi razglabljanji, kateri je boljši...« in predvsem Paka (1989, 37),
da »so številne zahteve po regionalnogeografskih študijah tako različne, da povsem enotnega koncepta za
regionalne analize in za popularne prikaze ni mogoče uporabljati.«
3.6 Razvoj regionalnega in tematskega pristopa v šolski geografiji v drugih evropskih državah z izrazitim
poudarkom na nemški šolski geografiji
3.6.1 Uvodna pojasnila
Ne razpolagamo z raziskavami, ki bi prikazale nek vseobsežen in primerjalen razvoj regionalnega in
tematskega pristopa v različnih evropskih državah oz. njihovih učnih načrtih. Prav tako je to daleč
preobširna naloga, da bi se jo lahko lotili v tej disertaciji. Zadovoljiti se moramo z ugotovitvami, da so šolske
geografije posameznih držav na eni strani v večji ali manjši meri odražale razvoj usmeritev geografije kot
znanosti, čeprav pogosto s precejšnjo zamudo, po drugi strani pa se je v njih prvenstveno zrcalil razvoj
celotnega šolstva – predvsem pedagogike (didaktike) ter psihologije pouka in učenja v posameznih
državah. Slednje pa je bilo in je še vpeto v širšo družbeno klimo oz. konkretne družbenopolitične razmere v
posameznih državah. Do odprave socializma koncem 20. stoletja pa je razvoj v vzhodnem delu Evrope
potekal precej bolj monolitno in predvsem drugače kot v zahodnem delu, kjer so se v šolski geografiji
izoblikovale zelo različne smeri in pristopi.
Najbolj »burno« dogajanje v zvezi z dilemami uporabe regionalnega in tematskega pristopa je značilno za
Nemčijo, kjer to vprašanje kljub več desetletnim hudim polemikam tudi danes še zdaleč ni dokončno
rešeno, oziroma je rešeno v tem smislu, da so se na forumu v Gothi leta 1995 uspeli dogovoriti o nekakšni
»pravici do soobstoja« obeh pristopov. Ravno pri razvoju v Nemčiji se najbolj silovito odražajo vse dileme in
»nove« teoretske usmeritve, pa tudi njihove dejanske oz. praktične posledice pri pouku v razredu. Razvoj v
Nemčiji nam tako na nek način kaže sicer pomanjšano, vendar zrcalno podobo dogajanja v celi Evropi, pri
čemer so ekstremi večji in jasneje razvidni kot kjerkoli drugod. Prav zato bomo razvoju v Nemčiji, kot
nekakšnemu najbolj podučnemu in največje ekstreme obsegajočemu primeru, namenili posebno
pozornost.
Razlogi za to pa so še drugi. Ravno nemški šolski geografi so namreč dali v zvezi s to problematiko največ
terminoloških opredelitev oziroma literature nasploh. Dodaten razlog je v tem, da je bila tako slovenska
geografska znanost kot tudi splošna didaktika pri svojem razvoju v marsičem močno navezana na nemške
zglede, kar je zaradi zgodovinske in kulturne povezanosti Slovenije z nemškim prostorom zelo logično. Naš
geografski didaktik Medved je tako že v sedemdesetih letih skušal v slovensko srednješolsko geografijo (po
tedanjem nemškem zgledu) vnesti tematski pristop. Četrti razlog je v tem, da se je po odpravi socializma in
s postopno širitvijo Evropske unije začel nemški vpliv v šolski geografiji zelo večati predvsem na območju
vzhodne srednje Evrope, ki jo tvorijo nekatere najnovejše članice Evropske unije. To se odraža tudi na
področju učbenikov: v pribaltskih državah so ustanovili podružnico nemškega inštituta Georg Eckert za
mednarodno raziskavo učbenikov, na madžarskem šolskem trgu so se že pojavili Westermannovi
geografski učbeniki itd. V prihodnosti lahko na teh območjih pričakujemo še dodatno večanje nemškega
vpliva, v kolikor se ne bodo posamezne države iz različnih razlogov bolj navezale na anglosaško šolsko
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geografijo ali pa seveda nadaljevale svojega razvoja na osnovi lastne šolske tradicije in kulturne
samobitnosti.
Najbolj specifičen razvoj je imela angleška šolska geografija. Ker je bilo anglosaško govorno področje
glavno torišče razvoja »nove geografije« (new geography), v veliki meri pa kasneje tudi »nove regionalne
geografije« (new regional geography) v okviru geografije kot znanosti, ne preseneča, da so »klasični«
regionalni pristop v šoli verjetno med prvimi, zagotovo pa v najbolj radikalni meri odpravili prav Angleži.
Kunaver (2005, 9) v zvezi z razvojem v Angliji omenja poučno sodelovanje med univerzo in šolo v Veliki
Britaniji in navaja, da E. M. Rawling v uvodu knjige Geography into the Twenty-first Century (1996)
ugotavlja, »da so se v novejši zgodovini v Veliki Britaniji večkrat pogovorili o skupnih problemih šolske in
univerzitetene geografije, in to najprej na prvi konferenci Madengley v Cambridgeu. Kot njen rezultat je
nastala znamenita knjiga R. Chorleya in P. Haggeta Frontiers in Geographical Teaching (meje
geografskega pouka). Posledica tega je bila t. i. nova geografija (»New geography«), v okviru katere so
iskali različne možnosti prenašanja visokošolskih raziskovalnih metod in spoznanj na začetek
vzgojnoizobraževalne vertikale«. (Kunaver, 2005 a, 10)
Angleži so močno razvili šolsko občo geografijo, ki je danes brez dvoma zgledna (ne samo v vsebinskem
pogledu, ampak verjetno še bolj v pogledu metod dela. Angleške izkušnje na osnovi šolske obče geografije
(poleg zelo razvitega »šolskega« terenskega dela) se tako prenašajo v druge dele Evrope in sveta, pri
čemer ima pomembno vlogo zagotovo tudi uporaba (vsem razumljivega) angleškega jezika. Postal je prvi
svetovni jezik brez primerljivega tekmeca, ki bistveno olajšuje seznanjanje z angleškim modelom šolske
geografije oz. angleškega šolstva kot celote. Vsi ostali evropski narodi, z največjimi vred, so v tem pogledu
ostali v neenakem položaju. Prenos angleških izkušenj pa je še bolj kot za geografijo značilen za druga
predmetna področja. Slovenija je sprejela angleški model mature, ki so ga Angleži v isti obliki pred tem
»prodajali« tako Albaniji kot Singapurju, kot da ne gre države iz popolnoma drugačnega kulturnega okolja.
Še nekaj desetletij nazaj se je lahko tudi v britanski šolski geografiji naletelo na mnenje, da šolska
geografija ne bi smela biti že prezgodaj usmerjena v veje obče geografije. Za otroke je konkretna realnost
študij posameznih delov Zemlje. Otroci namreč bolj razmišljajo »skozi« območja, kot pa »skozi« ideje.
(Long in Roberson, 1968, 21) Vzgibov, zakaj so v angleški šolski geografiji potem postopoma skoraj
povsem odpravili regionalni pristop, je več. Razlogi, ki so jih navajali za to, so v precejšnji meri slični
argumentom, ki so jih za kritiko regionalnega pristopa uporabljali v Nemčiji ali drugih državah, in jih bomo
razčlenili v nadaljevanju. Zanimivo je, da se je v Angliji v zvezi s tem pojavila tudi podkrepitev, ki temelji na
izpostavljanju interesov oz. zanimanja učencev. Glede na »duhamorno« enciklopedično naravo tedanje
šolske regionalne geografije je bila ta utemeljitev razumljiva.
Bryan (1967, 328) se je v svojem prispevku o angleški šolski geografiji, ki je bila tedaj še povsem
regionalno usmerjena, spraševal, zakaj morajo v šoli »obdelati« cel svet. Obravnava po ustaljenem
(Kerovem) vrstnem redu zaradi prenatrpanosti učnega načrta z množico informacij in posledično
pomanjkanja časa postaja dolgočasna in nezanimiva rutina, ki ne omogoča učitelju, da bi se usmeril na
tiste teme, ki res zanimajo njega ali njegov razred. Regionalna geografija se po mnenju Bryana začenja
prezgodaj, saj jo označuje za »zelo sofisticirano misel«, pretežko za mlade ljudi, ki še nimajo izkušenj. Zato
predlaga, da bi v šoli z njo začeli precej kasneje. Sprašuje se, zakaj ne bi usmerili več pozornosti na teme,
ki res zanimajo učenca (ibidem, 328). V nadaljevanju predlaga oz. vidi več možnih rešitev. Ena od njih je
tudi podrobnejša obravnava eksemplarnih držav namesto hitrega »prečkanja« zelo različnih regij oz.
celega sveta. Učenci s tem sicer ne bi imeli več vedenja o celotnem svetu, vendar ima on rajši, da se
njegovi učenci spominjajo geografije kot zanimivega in stimulativnega predmeta. (ibidem, 329)
Podobnih argumentov, da bi kazalo pri snovanju učnih načrtov upoštevati tudi to, kako se bodo učenci
»spominjali« geografije kot učnega predmeta, v drugih didaktičnih razpravah širom Evrope skoraj ni moč
zaslediti. Bryanovo razmišljanje je zanimivo tudi zato, ker predlaga obravnavo regionalne geografije šele za
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kasnejšo oz. višjo stopnjo. To je namreč ravno v nasprotju s prevladujočo prakso v zahodnoevropskih
državah, kjer so regionalno geografijo oz. regionalni pristop praviloma obdržali na nižji stopnji, na višji pa so
ga zamenjali z bolj tematsko usmerjenim. Pri pregledu pristopov v posameznih evropskih učbenikov bomo
videli, da se danes tega Bryanovega načela držijo le na Irskem, kar pa je prej izjema kot pravilo. V tej
državi imajo namreč na osnovnošolski stopnji le občo geografijo, regionalno geografijo (Evrope) pa
srečamo šele na višji (srednješolski) stopnji.
Protagonisti šolske geografije širom Evrope so si torej glede dileme, kaj mora biti prej – obča ali regionalna
geografija – zelo neenotni oziroma se to gledanje spreminja. V praksi pa se seveda to vprašanje ne
izpostavlja v tako radikalni alternativi, konec koncev smo vsi obsojeni na »sožitje« obče in regionalne
geografije, na njeno nujno in logično prepletanje in dopolnjevanje. Kljub vsemu pa nek osnovni sistem
podajanja nove učne snovi oziroma njene organiziranosti mora obstajati, takšen ali drugačen. Prave težave
se namreč v šoli začnejo tedaj, če niti učitelju ni več jasno, po kakšnem sistemu oz. logiki je organizirana
učna snov, ki jo obravnavajo. Tedaj mu namreč tudi ni več jasno, kako naj kot organizator in usmerjevalec
učnega procesa učence pripelje do znanja.
Različne dileme s področja poučevanja geografije v nekaterih (štirinajstih) evropskih državah je skušal
nekoliko bolj razjasniti predvsem zbornik International trends in geographical education, ki ga je za potrebe
Komisije za geografsko izobraževanje pri IGU leta 1987 uredil H. Haubrich. Le nekateri članki v zborniku se
dotikajo razmerja med občo/tematsko in regionalno geografijo. V zvezi s tem velja omeniti prispevek O.
Biilmanaa (1987) o danski šolski geografiji. Avtor omenja razočaranje med učenci in v javnosti, ki se je v
zadnjih dveh desetletjih pojavilo v šolski geografiji. Zaradi kritik javnosti in želja učiteljev, da bi poučevali
več o lokalnem okolju in o krajih, je moč opaziti povratek k regionalni geografiji. M. Wiliams (1987) pa v
svojem prispevku o šolski geografiji v Angliji in Walesu ugotavlja leto 1963 kot prelomnico v njenem
razvoju, saj se je tedaj uveljavila »new geography«. Kasneje pa je sledilo tudi razočaranje nad to »new
geography« in uvajanje tako imenovane »new new geography«. Pri slednji gre za nekakšno mešanico
vsebin, metod študija in v šolah metod poučevanja. V tem obdobju je ponovno oživelo zanimanje za
regionalno geografijo. (ibidem, 85)
Predvsem v vzhodnem delu Srednje Evrope je regionalna geografija v šoli še kako živa. O dilemah v zvezi
s tem nam na primer govori zbornik »Jak dál v regionální geografii« iz leta 2000 (ur. M. Novotná in D.
Peckert), ki ga je izdala Katedra za geografijo pedagoške fakultete v Plznu.
Pri celi vrsti teh dilem v šolski geografiji je razjasnil bistvo – hkrati pa tudi determiniral možne rešitve –
verjetno najpomembnejši mednarodni dokument s tega področja: Mednarodna listina o geografskem
izobraževanju. Ta premišljeno odraža stanje in dileme šolske geografije širom sveta. V tem dokumentu se
čuti, da je rezultat nekega strokovnega konsenza, ne pa diktata. Prav to mu daje pečat verodostojnosti,
sprejemljivosti za vse narode sveta, ne glede na njihovo razvojno stopnjo in posledično na razvojno stopnjo
njihove šolske geografije. Preden se lotimo pregleda regionalne geografije v nemški šolski geografiji, se
zato velja zaustaviti pri nekaterih glavnih postavkah tega dokumenta, ki se seveda dotikajo tematike te
disertacije.
3.6.2 Mednarodna listina o geografskem izobraževanju
Listino je izdelala Komisija za geografsko izobraževanje Mednarodne geografske unije. O njej so
razpravljali geografski strokovnjaki po svetu, odobril pa jo je Izvršilni odbor Mednarodne geografske unije
leta 1992 na 27. mednarodnem kongresu v Washingtonu. Omenjena komisija je to listino naslovila na vse
vlade in narode sveta. Priporočila je njena načela in načine izvajanja kot osnovo geografskega
izobraževanja v vseh državah. Njen prevod v nekoliko skrajšani obliki je pri nas objavila T. Resnik Planinc
(1993). S tem je za slovenske učitelje geografije potegnila izredno pomembno potezo.
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Oglejmo si nekaj najpomembnejših elementov listine. Geografijo opredeljuje kot »znanost, ki išče razlago
prostorskih značilnosti, razporeditve ljudi, pojavov in dogodkov na površju Zemlje. Ukvarja se s
proučevanjem povezav med človekom in okoljem v okviru specifičnih prostorov in lokacij. Njene posebne
značilnosti so širina pogledov, interdisciplinarnost in združevanje znotraj naravoslovnih in družboslovnih
znanosti ter zanimanje za uravnavanje odnosov med človeštvom in okoljem v prihodnosti.« (ibidem, 148)
Kot osnovne koncepte geografskega raziskovanja in proučevanja navaja lokacijo in razporeditev, prostor,
odnos med človekom in okoljem, prostorsko interakcijo in regijo.
V zvezi s tem, da imajo ljudje in pokrajine različno absolutno in relativno lokacijo na Zemlji, listina poudarja,
da so te lokacije povezane s tokovi dobrin, ljudi, informacij in idej. Na ta način pomagajo razložiti
razporeditev in modele na Zemlji. Predpogoj za razumevanje lokalne, regionalne, nacionalne in globalne
soodvisnosti je poznavanje teh lokacij.
Kar se tiče pomena regij, listina navaja, da so »dinamične v času in prostoru ter zato primerne enote za
raziskovanje. Geografi označujejo regije z različnimi stopnjami, od lokalnih in regionalnih do kontinentalnih
in globalnih. Integriran sistem regij vodi h konceptu planetarnega ekosistema. Razumevanje strukture in
procesov različnih regij znotraj globalnega sistema je osnova regionalne in nacionalne identitete ljudi ter
njihovega mednarodnega položaja«. (ibidem, 148)
Kar se tiče vsebine in zasnove geografskega izobraževanja, listina navaja, da sta v geografskih kurikulih po
svetu prisotna »regionalnogeografski in tematskogeografski pristop. Oba sta močno teoretična. V kontekstu
učenja otrok se teorije uporabljajo za osvetlitev resničnega sveta. Otroke bi morali spodbujati k
raziskovalnemu pristopu, ki bi jim omogočil izdelavo lastnih stališč ter uporabo posplošitev in principov«.
Kar se tiče regionalnogeografskega pristopa, listina navaja, da »regionalne študije obsegajo lokalno
skupnost, domačo regijo, domačo državo, domač kontinent, ostale kontinente in regionalne grupacije, svet,
globalne strukture in interakcije«. (ibidem, 149) Selekcijo regij na vseh stopnjah lahko po listini izvedemo
na temelju različnih načel. Med njimi našteva decentralizacijo (z izborom regij bi se morali izogniti tako
nacionalni kot kontinentalni centralizaciji), motivacijo (pri izboru bi morali upoštevati interes učencev, pa
tudi aktualnost dogodkov), različnost (vključevanje kontrastnih prostorov, različnih naravnih okolij, različnih
človeških aktivnosti, kulture, socialno-ekonomskih sistemov ter stopnje razvoja in preživetja), pomembnost
(vključevanje raziskav o javnem, poklicnem in osebnem življenju ljudi) in odgovornost (z izborom regij naj bi
učencem omogočili, da spoznajo in sprejmejo odgovornost za svoje delovanje tako v lokalnem kot
globalnem smislu). Pomembna naloga regionalnih študij je vrednotenje narodne identitete in
mednarodnega sodelovanja. Na ta način naj bi spodbujali zavest in opozarjali na pasti separatizma.
Kar se tiče tematskega pristopa pa listina navaja: »Tematske študije bi vedno morale imeti regionalno
osnovo. Kurikulum tematskih študij v geografiji bi moral biti sistematično klasificiran ter temeljiti na
problemskem in sistemskem pristopu.« (ibidem, 149) V nadaljevanju listina navaja elemente sistematskih,
problemskih in sistemskih pristopov, pri čemer pa povsod ne podaja točnih definicij.
1. Kar se tiče sistematskih pristopov za fizično in družbeno geografijo, navaja le to, da lahko fizična
geografija vključuje geomorfologijo, hidrogeografijo, klimatogeografijo, biogeografijo ter fizično ekologijo v
integriranem smislu, družbena geografija pa geografijo prebivalstva, ekonomsko geografijo, urbano
geografijo, družbeno geografijo, zgodovinsko geografijo, kulturno geografijo, geografijo podeželja, politično
geografijo in družbeno ekologijo.
2. Za problemske pristope navaja, da so to tisti, ki »temeljijo na bistvenih vprašanjih, se ukvarjajo s
študijem tekočih dogodkov in problemov z geografskega stališča. To lahko poteka na lokalni, regionalni,
nacionalni ali globalni ravni«. (ibidem, 150) Ti pristopi lahko vključujejo: »kvaliteto okolja, naravne in druge
nesreče, socialno-prostorske neenakosti, globalne spremembe, dinamiko prebivalstva, urbanizacijo, lakoto
po svetu, gospodarjenje z energijo, neenakost ras, spolov in ver, omejevanje gospodarske rasti, krizne
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regije (družbeno, naravno in ekonomsko pogojene), konflikte, probleme in strategije razvoja, uravnotežen
razvoj«. (ibidem, 150)
3. Pri sistemskih pristopih navaja, da se ukvarjajo s preučevanjem fizičnih sistemov, družbenih sistemov in
ekosistemov. Iz nadaljevanja je razvidno, da pri tem niso mišljeni sistemski pristopi v smislu sistemske
teorije, ki jih listina sicer nikjer ne omenja ali opredeljuje. Fizični sistemi po listini obsegajo geomorfološke
sisteme, sisteme prsti, klimatske, hidrološke ter biotične sisteme. Družbeni sistemi obsegajo socialne in
kulturne procese v družbenih formacijah. Pri tem gre za poljedelske in industrijske sisteme, sisteme
uslužnostnih dejavnosti, naselitvene, prometne, trgovske in družbene sisteme. Posebej pa navaja
ekosisteme, pri čemer poudari, da se skrb za uravnotežen razvoj »lahko izrazi tudi s proučevanjem
integracije družbenih in naravnih sistemov znotraj ekosistema.«. Prikaz pristopov pa listina zaključi z
mislijo: »Ne glede na vrsto pristopa je potrebno učence vzpodbujati k iskanju odgovorov na različna
vprašanja. Učenci naj se naučijo veščin, ki jim bodo pomagale najti rešitve za sedanje in bodoče probleme
sveta.« (ibidem, 150)
Iz tega pregleda nekaterih delov listine lahko potegnemo nekaj pomembnih sklepov. Listina v osnovi
razlikuje le dva osnovna pristopa, in sicer regionalnega in tematskega. Do obeh je popolnoma nevtralna oz.
ne nakazuje prednosti enemu ali drugemu. O njunem kombiniranju oz. prepletanju ter različnih vmesnih
rešitvah ne govori. Tematske pristope deli še naprej na tri podskupine (sistematske, problemske in
sistemske pristope), pri čemer ni povsem jasno, zakaj sistematskih in problemskih pristopov ne »vidi« tudi
znotraj regionalnih pristopov. Sistematskost (v smislu enciklopedičnosti) in problemskost lahko namreč
ravno tako najdemo znotraj slednjih.
Listina ne opredeljuje natančno, ali se ti pristopi tičejo kurikulov oz. geografskega pouka na splošno ali tudi
konkretnih učil (učbenikov), ravno tako pa pri tem ne opredeljuje stopnje izobraževanja. Kot bomo videli v
nadaljevanju, je namreč to vprašanje ravno pri proučevanju učbenikov zelo pomembno. V neki državi je
lahko v kurikulu v ospredju tematski, v posameznem učbeniku pa regionalni pristop. Poleg tega zlasti v
razvitejšem svetu v osnovnošolskih kurikulih prevladuje regionalni, v srednješolskih pa tematski.
Opredeljevanje pristopov je očitno zelo trd oreh. Komisija, ki je to sestavljala, je verjetno težko dosegla v
listini objavljeni konsenz. Dejansko je sprejemljiv za vse, saj pristope ločuje po najbolj logični ločnici, ki
temelji na samem temelju sistema geografske vede (delitvi na občo in regionalno geografijo). Več kot toliko
pa se listina ne spušča v nadaljnje notranje delitve pristopov, saj bi bilo mednarodni konsenz verjetno zelo
težko doseči, jih pa v ničemer ne preprečuje. Različnim interpretacijam in nadaljnjim delitvam oz.
opredelitvam pristopov tako pušča vse možne poti, kar so nekateri šolski geografi v tujini tudi že storili.
Največ so na tem področju naredili nemški šolski geogafi.
3.6.3 Nekaj temeljnih definicij iz nemške šolskogeografske literature v zvezi s pristopi v nemških učnih
načrtih
Za lažje razumevanje pregleda razvoja pristopov v učnih načrtih v Nemčiji si najprej oglejmo nekaj
osnovnih definicij oz. opredelitev, kot jih navajajo različni eminentnejši nemški avtorji. Pri tem se bomo
naslonili predvsem na knjigo Böhna in sodelavcev (1999) z naslovom Didaktik der Geographie Begriffe
(Didaktika geografskih pojmov), na Rinschedejevo Geographiedidaktik (2003), na priročnik Handbuch der
Geographie Unterrichts (1986), ki ga je pripravil Köck s sodelavci ter na dokaj popolen slovarček izrazov,
povezanih z regionalno geografijo, ki ga je v posebni številki Praxis Geographie (let. 20, št. 4) leta 1990
objavil Sperling (1990). Pregled nam pokaže, da razumevanje in predeljevanje teh pojmov že pri manjšem
številu nemških avtorjev še zdaleč ni enotno. Če bi se naslonili še na druge vire, bi verjetno lahko dobili tudi
nekoliko drugačne opredelitve, oz. poudarjanje drugih bistvenih značilnosti posameznega pristopa. Razlike
se pojavljajo tudi pri tem, ko različni avtorji govorijo o delu geografije (npr. regionalna geografija) na eni
strani, in o pristopu, ki se po njem imenuje (npr. regionalnogeografski pristop), na drugi. Navedli bomo tudi
nemške oznake posameznih poimenovanj, ker jih nemščina razlikuje, slovenščina pa ne povsod. Z
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nadaljnjimi opredelitvami in dilemami v zvezi s tem se bomo srečali pri razdelku o samem razvoju nemških
kurikulov.
a) Občegeografski in/ali tematski pristop (allgemeingeographischer Ansatz, thematischer Ansatz)
Po Birkenhauerju (1999, 6) se občegeografski pristop posveča iskanju s pravili in zakonitostmi skladnih
(nomotetičnih) geografskih pojmov, modelov, sistemov ipd., ki so splošno veljavni, ne glede na specifična
okolja. Pri poučevanju geografije ta pristop posreduje transferna spoznanja, ki jih najdemo na različnih
območjih. Zaradi prizadevanja po sistematski ureditvi lahko občo geografijo imenujemo tudi sistematska
geografija.
Po Köcku (1986, 184) se občegeografskega pristopa na sme napačno razumeti le kot sistematično
obravnavo posameznih disciplin obče geografije. Ne bi pa ga smeli tudi enostavno označiti kot tematski
pristop oz. ga enačiti s tematsko geografijo. Celo kadar pouk ne temelji na klasični in popolni, ampak na
didaktično reducirani in transformirani občegeografski sistematiki, so v njem uporabljeni identifikacijski in
opredelitveni kriteriji ter principi vendarle določeni občegeografsko. To pomeni, da so v tem oziru usmerjeni
na splošno veljavne stvarne in razvrstitvene kriterije v prostoru. To, da imajo s tem hkrati značaj
»tematskega«, je zgolj stranski produkt. Obratno pa izraz tematski pristop ne implicira nujno
občegeografskih kategorij. Kajti potem bi kot tematski prostop lahko označili tudi regionalno geografijo po
dominantnih faktorjih, problemsko regionalno geografijo ali primerjalno regionalno geografijo.
Pojmovanja tematskega pristopa tako v nemški literaturi niso poenotena. Bolj ali manj je s tem mišljena
obravnava po nekih izbranih tematskih sklopih, aktualnih temah, ki nimajo tako sistematskega značaja kot
obča geografija na splošno oz. so izbrane teme že na prvi pogled oddaljene od stroge sistematike obče
geografije. Pri tem so mišljene predvsem štiri skupine kategorij oz. struktur, kot jih je opredelil Schultze
(1970): naravne strukture, strukture narava – človek, funkcionalne strukture ter družbeno-kulturno pogojene
strukture. Opredelitve tematskega pristopa oz. tematske geografije pa bolj ali manj poudarjajo tesno zvezo,
če že ne kar istovetenje z občegeografskim pristopom. Zanimivo je, da se izraz tematski pristop (v različnih
izpeljankah) uporablja zelo pogosto, tudi v naslovih poglavij, zelo »sramežljivo« in z očitnimi zadržki pa se
sem ter tja uporabi tudi izraz tematska geografija. V geografskih leksikonih se slednja ne omenja pod
samostojnim geslom, prav tako zastonj iščemo njeno jasno definicijo. Očitno se (tudi) nemški geografi
obotavljajo pri uporabi tega izraza, zato rajši govorijo o obči oz. tematski geografiji in podobnih
»skovankah«, s čemer jasno dokazujejo, da točna razmejitev med občo in tematsko geografijo oz. med
enim in drugim (občegeografskim in tematskim) pristopom ni povsem jasna in dločljiva. (op. J. S.)
b) Horološki pristop (horologischer Ansatz)
Po Böhnu (1999, 25) horološki pristop poudarja zajemanje in pojasnjevanje vzorcev prostorske
razširjenosti in prostorskega razvrščanja pojavov pri pouku geografije. Njegov cilj je osnovna prostorskoznanstvena orientacija pouka. Za razmejevanje prostora se pri tem uporablja tako rekoč poljubno število
klasifikacij (npr. funkcionalni prostor, državno ozemlje, načrtovalni prostor, geocona).
Po Köcku (1986, 193 – 194) je cilj horološkega pristopa spoznavanje prostorskih sistemov razvrščanja.
Po Sperlingu (1990, 44) izraz horološki praviloma istovetimo s prostorskim ali geografskim načinom
obravnave. Za vsak geografski pojav je značilna njegova lega, predvsem pa razmerje te lege do sosednjih
krajev in območij. Namesto o razmerjih lege govorimo tudi o horizontalni soodvisnosti in prepletanju
geofaktorjev.
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c) »Deželoslovje« (Landeskunde)
Po Böhnu (1999, 89) »deželoslovje« (Landeskunde) posreduje izčrpne informacije o neki deželi (državi).
Poleg geografskih vsebin (z vseh področij) vključuje predvsem vsebine s področja zgodovine, politike,
državne ureditve, gospodarskih struktur in vsakdanjega življenja. Nekatere druge definicije pojem
Landeskunde enačijo z Länderkunde (regionalno geografijo). Spet druge ga uporabljajo predvsem pri
prikazu držav v srednjeevropskem prostoru ali pri prikazu majhnih historično-političnih enot.
Po Sperlingu (1990, 45) je Landeskunde multidisciplinaren opis nekega državnega teritorija ali njegovih
delov. Landeskunde v ožjem smislu pa se kot Heimatkunde ukvarja z lastnim življenjskim prostorom.

č) Regionalna geografija v smislu nemške Länderkunde (Länderkunde)
Po Böhnu (1999, 85 – 86) regionalna geografija v smislu Länderkunde seznanja naslovnika z geografskimi
razmerami posameznih dežel oz. držav. Opisuje jih kot individuume (ideografsko) in si prizadeva za izčrpno
predstavitev njihovih prostorskih struktur in procesov.
Pri regionalnogeografskih prikazih sta najbolj znana naslednja načina:
A) Regionalnogeografska shema (länderkundliche Schema) izhaja s stališča, da so med posameznimi
področji geografije določene kavzalne odvisnosti. Pri tem se najbolj uporablja zaporedje: geologija –
morfologija – podnebje – vodovje – tla – rastlinstvo – naselja – izraba zemlje – promet – politična razdelitev
itd.
B) Dinamična regionalna geografija (dynamische Länderkunde) postavlja v ospredje dominante (glavne,
prevladujoče značilnosti) neke dežele oz. države. Njihova obravnava pa je izhodišče za obravnavo tudi
drugih vsebin oz. vidikov. (Dominanta pri obravnavi Magreba je npr. lahko razporeditev prebivalstva.)
d) Regionalnogeografski pristop v smislu Länderkunde (der länderkundliche Ansatz)
Po Birkenhauerju (1999, 86 – 87) regionalnogeografski pristop v smislu Länderkunde pomeni zajemanje in
opisovanje nekega izseka zemeljskega površja različne velikosti (dežele) ob upoštevanju različnih naravnoin kulturnogeografskih vidikov. Izraz »dežela« (Land) se uporablja za različno velike dele zemeljskega
površja, in sicer za:
– državo ali zvezno deželo (npr. Nemčija, Bavarska), torej deželo kot politično ozemlje;
– zgodovinsko oblikovan prostor (npr. Porenje), torej historično prostorsko enoto;
– celino (npr. Avstralija) ali podcelino (npr. Indija);
– del celine (npr. Sibirija);
– neko pokrajino kot naravni prostor (npr. Münsterland);
– velik del prostora (npr. Južna Nemčija) ipd.
e) Regionalnogeografska shema (länderkundliches Schema)
Po Birkenhauerju (1999, 89) regionalnogeografska shema, imenovana tudi Hettnerjeva shema, označuje
prikaz prostorskega stanja geografskih dejavnikov v danem zaporedju. To so med drugim lega, relief,
kamninska sestava, podnebje, vegetacija, tla, kmetijstvo, naravna bogastva itd. Hettner je to shemo
utemeljeval s t. i. »vzročnim spletom«, kar pomeni, da bi bilo vedno treba najprej predstaviti tisti dejavnik,
na katerem potem »slonijo« ostali. Druga značilnost te sheme je deskriptivnost. Geografska realnost je
namreč tako kompleksna in znotraj vertikalno povezana, da ni možna sočasna predstavitev, ampak mora
le-ta potekati po zaporedju geografskih dejavnikov oz. »plasti«, ki jo tvorijo. Na ta način je moč upoštevati
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tudi številne podrobnosti, ki bi jih sicer težko vključili. Prednosti sheme so v zaporedju, ki se hitro vtisne v
spomin in omogoča lahko orientacijo. Zato daje dober pregled in se jo pogosto uporablja v leksikonih,
priročnikih in atlasih. Daje tudi dobre možnosti primerjave. Že desetletja pa rabo te sheme upravičeno
kritizirajo v smislu, da gre pri njej za nekakšen »recept«, ki izničuje kontekste in probleme, da so njeni
postopki aditivni, statični in zgolj deskriptivni, da onemogoča problemsko regionalno geografijo ter zato dela
geografijo dolgočasno. Kjerkoli se shema uporablja, vodi do prikritega geodeterminizma, saj daje prednost
fizičnogeografskim dejavnikom.
Po Sperlingu (1990, 45) ta shema pri vsaki regiji omogoča razdelitev učne snovi, pri čemer sloni na
sistematski razdelitvi obče geografije. Shemo je že leta 1884 iz še starejših pristopov izpeljal A. Kirchhoff ,
zato je oznaka »Hettnerjeva shema« zanj napačna. Shema je merila na kavzalnost in povezanost. Hettner
in kasneje Lautensach sta kot poglavitni cilj regionalnogeografskega prikaza zahtevala funkcionalno
povezanost geofaktorjev. Kot didaktični princip in tudi kot vodilna ideja znanstvenega prikaza pa je shema
postala problematična. Mlajši geografi jo uporabljajo kvečjemu kot pomožno konstrukcijo za problemsko
naravnano predstavitev.
f) Regionalnogeografski prehod (der länderkundliche Durchgang)
Po Sperlingu (1990, 45) gre pri tem za didaktični princip, ki je ustrezal pojmovanju, da je zemeljsko površje
kontinuum (celota). Učbeniki, ki sledijo temu principu, so večinoma zasnovani v smislu »od bližnjega k
daljnemu«. Obravnavajo cel svet, pri čemer se Avstralija z Oceanijo kot najbolj oddaljeni del sveta
obravnava čisto na koncu. Princip regionalnogeografskega pregleda je doživljal očitke, da sicer razvija
topografsko znanje, redko pa mu uspe doseči poglobljeno razumevanje izbranih območij. Prav tako ne
omogoča napredovanja od enostavnega h kompleksnemu.
Po Birkenhauerju (1999, 87 – 88) regionalnogeografski prehod označuje zaporedje regionalnogeografske
učne snovi prek šolskega leta. Pri tem gre lahko za načelo »od bližnjega k daljnemu« (v Nemčiji je pri tem
mišljeno zaporedje : domača pokrajina – zvezna dežela – Nemčija – sosednje države – Evropa – druge
celine) ali pa za načelo »od daljnega k bližnjemu«
g) Regionalna geografija v smislu »regionale Geographie«
Po Rinschedeju (2003, 99) regionalna geografija (regionale Geographie) raziskuje dele zemeljskega
površja kot funkcionalne enote, v njih pa vzajemne odnose vseh geofaktorjev. Za regionalno geografijo so
pomembne individualne poteze specifičnih izsekov zemeljskega površja.
Regionalna geografija se lahko deli na dve smeri. Länderkunde proučuje dele zemeljskega površja,
posamezne prostore kot so mestna četrt, politično okrožje, zvezna dežela, posamezna pokrajina, država ali
kulturnogeografska regija. Pri tem raziskuje individualnost takšnega območja v sintezi vseh geofaktorjev.
Pri Landschaftskunde pa ne gre za proučevanje prostorskih individuumov, ampak prostorskih tipov.
Ugotavlja se njihovo sistematiko, klasifikacijo ali tipologijo. Takšni pokrajinski tipi so lahko visokogorje,
sredogorje, obale, tropske nižine, območje permafrosta ali Črna Afrika.
h) Regionalnogeografski pristopi v smislu nemške »regionale Geographie« (regionalgeographische
Ansätze)
Po Birkenhauerju (1999, 130) regionalnogeografski pristopi v nasprotju z občegeografskim opisujejo,
zajemajo in raziskujejo individualne prostore različnih struktur in razsežnosti. Pri tem se skuša ugotoviti
posamezne kompleksne kavzalne soodvisnosti in prostorsko funkcionalne povezanosti nekega območja.
Pri tem lahko razlikujemo regionalno geografijo v ožjem smislu (regionalni pristop v smislu Länderkunde) in
regionalno geografijo v širšem smislu. Ta zajema različne vrste območij, kot so teritoriji (države), geocone,
»kulturne celine« (Kulturerdteile) in planske regije.
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Nemško oznako »regionale Geographie« (regionalna geografija) so uvedli zato, da bi se oddaljili od oznake
Länderkunde, ki je dobila negativno konotacijo. S tem naj bi poudarili nove načine obravnave, in sicer
pojasnjevanje in tipiziranje, pa tudi problemsko usmerjenost (problemska regionalna geografija oz.
Problemländerkunde). Oba načina obravnave naj bi odpirala možnost transferja oz. eksemplarnost.
Konkreten primer neke pokrajine je namreč mogoče prenesti na vse podobne kulturne pokrajine. Probleme
dežel v razvoju je mogoče na primeru neke ustrezne dežele obdelati tako dobro, da je iz tega primera
razumljiva tudi problematika drugih primerljivih dežel.
i) Regionalna geografija po dominantnih faktorjih (Länderkunde nach dominante Faktoren) ali dinamična
regionalna geografija (dynamische Länderkunde)
Po Sperlingu (1990, 45) je regionalna geografija po dominantnih faktorjih poskus, kako poudariti bistvene
poteze (dominante) nekega območja in na osnovi tega zajeti funkcionalni kontekst določenega območja kot
dinamičen proces. V tem se razlikuje od Länderkunde, ki le niza podrobnosti. Spethmann je leta 1928 za
takšno obliko regionalne geografije uveljavil oznako dinamična regionalna geografija (dynamische
Länderkunde). Njeni kritiki pa ugotavljajo, da lahko pri takšni obravnavi bistvene oz. prevladujoče poteze
neke pokrajine otrdijo v kliše (npr. Finska kot dežela gozdov in jezer).
j) Kategorialna regionalna geografija (kategoriale Länderkunde)
Po Sperlingu (1990, 44) je to poskus eksemplarnega prakticiranja regionalne geografije, pri čemer v
prostorskih kategorijah ugotavljamo transferna spoznanja, in sicer na osnovi regionalnogeografskih
primerov.
k) »Kulturne celine« (Kulturerdteile)
Po Sperlingu (1990, 44) gre pri »kulturnih celinah« za princip delitve sveta, pri katerem se kontinentov ne
pojmuje le kot naravnogeografsko razmejene enote, ampak kot kulturno relativno enovite, izvorno pa
večinoma z neko izrazito kulturo zaznamovane velike dele sveta. Pojem je leta 1962 uvedel A. Kolb, ki je
svet razdelil na deset takih enot. Ponekod v svetu je vprašljivo, ali lahko skupne poteze sicer zelo različnih
območij upravičijo oznako »kulturne celine« (npr. Vzhodna Azija).
l) Tematska geografija v regionalni razporeditvi (thematische Geographie in regionaler Anordnung)
Po Haversathu (1999, 159 – 160) tematska geografija v regionalni razporeditvi pomeni povezavo tem in
vsebin iz obče geografije v regionalno urejenem zaporedju. Pri aplikaciji tega koncepta lahko v učnih
načrtih nemških dežel razlikujemo naslednje različice:
1. Pri prvi je poudarjen tematski vidik. Določena občegeografska tema (npr. posledice vročine in suše) se
obravnava po regionalnih študijah primera. Tema določa vsebinske poudarke, študije primera pa so
zamenljive in ne zavezujoče.
2. Pri drugi je poudarjen regionalni vidik. Glavna območja obravnave (npr. Nemčija, Evropa, Azija), ki se
skozi različne letnike izmenjujejo, so »zakladnica« študij primera oz. prostorskih primerov, na katerih se
obravnavajo občegeografske povezave.
3. Poleg teh dveh obstajajo tudi koncepti s spreminjajočimi se ali drugače razporejenimi poudarki.
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m) Tematsko-regionalni pristop (thematisch-regionaler Ansatz)
Po Rinschedeju (2003, 100) pride pri tematsko-regionalnem pristopu do povezave tem in vsebin obče
geografije v regionalnem zaporedju, pri čemer pa vsebinske poudarke praviloma določajo občegeografske
teme. Regionalni primeri so zato zamenljivi.
n) Regionalno/globalno-tematski pristop (regional/global-thematischer Ansatz)
Po Rinchedeju (2003, 100) pride pri tem pristopu do povezave regionalne in obče geografije. Ob tem pa naj
bi se ohranila regionalna zgradba učnega načrta, sicer stalno povezana z globalnim vidikom, kar naj bi
končno omogočalo občegeografska spoznanja.
o) Kurikularni pristop (Currikularer Ansatz)
Po Bauriegelu (1999, 27 – 28) izhaja kurikularni pristop iz pojma učni načrt oz. kurikulum. V slednjem so
učni cilji zbrani glede na to, ali lahko učencem zagotavljajo sposobnosti za obvladovanje sedanjega in
prihodnjega življenja. Glavni cilj pouka tako ni v tem, da bi učencem posredovali čim obsežnejše strokovno
znanje. Pri pouku geografije je pri tem potrebno ugotavljati, katere življenjske situacije lahko učenec
pričakuje v prihodnosti, katere zmožnosti za njihovo obvladovanje mu pri tem lahko prispeva pouk
geografije in pri katerih učnih vsebinah se te zmožnosti lahko posredujejo.
p) Procesualni ali procesni pristop (prozessualer Ansatz)
Po Böhnu (1999, 124 – 125) procesni pristop poudarja genetski in prognostični vidik prostorskih struktur. S
stališča sedanjosti vključuje preteklost in prihodnost. Pod genetskim pristopom (genetischer Ansatz)
razumemo obravnavo, pri kateri se obstoječe prostorske strukture pojasnjuje z zgodovinskimi procesi. O
prognostičnem pristopu (prognostischer Ansatz) pa govorimo, kadar ocenjujemo geografski razvoj v
prihodnosti (npr. razvoj prebivalstva) ali pa učinke prostorskega načrtovanja (npr. razvoj prometa po bodoči
izgradnji obvoznice).
r) Eksemplarni pristop (exemplarischer Ansatz)
Po Köcku (1986, 185) eksemplarni pristop ni noben poseben geografski ali geografsko didaktični pristop,
ampak splošni oz. splošno didaktični spoznavni in posredovalni pristop.
s) Politično orientirani pristop (politisch orientierter Ansatz)
Po Köcku (1986, 194 – 196) se ta oznaka nanaša na politične poudarke pri ciljih in vsebinah pouka
geografije.
š) Socialnogeografski pristop (sozialgeographischer Ansatz)
Po Köcku (1986, 197 – 198) socialnogeografski pristop pomeni vključevanje in poudarjanje prvin t. i.
(nemške) socialne geografije pri pouku geografije. Do vnašanja socialnogeografskih poudarkov je pri pouku
sicer prihajalo že prej, odločilno pa je ta pristop, ki se je utemeljil na idejah nemške (münchenske)
socialnogeografske šole, posegel v cilje in vsebine pouka geografije šele po 1968/69.
t) Geoekološki pristop (geoökologischer Ansatz)
Po Köcku (1986, 200 – 201) lahko geoekološki pristop vidimo tudi kot neke vrste reakcijo ali odgovor na
zanemarjanje fizičnogeografskih ciljev in vsebin oziroma kot odgovor na enostransko socialnogeografsko
orinetacijo pouka, do katere je prišlo po reformi v 70. letih. Torišče tega pristopa je sistemsko proučevanje
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naravnih delov geosfere vključno z relevantnimi antropogenimi vplivi. To pomeni upoštevanje dejstva, da
so naravni dejavniki, pojavi oz. elementi geosfere medsebojno povezani z raznolikimi in spreminjajočimi se
povezavami. Na ta način tvorijo sisteme oziroma kompleksne snovno-energetske strukture povezav in
delovanja.
3.6.4 Razvoj geografskih učnih načrtov oziroma regionalnega in tematskega pristopa v nemški šolski
geografiji
Geografski učni načrti v Nemčiji so v drugi polovici 20. stoletja doživljali buren razvoj, ki ga je bistveno
zaznamovala dvojna dihotomija geografije kot znanosti na razmerjih regionalna geografija – obča
geografija na eni ter fizična geografija – družbena geografija na drugi strani. Poleg tega so na razvoj učnih
načrtov vplivali tudi naslednji pedagoški in splošnodidaktični vidiki:
– kurikularna teorija s prenosom poudarka z učnih vsebin na cilje;
– eksemplarni princip pouka s svojim »tveganjem vrzeli«;
– medkulturna vzgoja (koncept »kulturnih celin«);
– »globalna vzgoja«.
Obstaja več shem oz. časovnih trakov, s katerimi so skušali prikazati časovni redosled posameznih
pristopov in usmeritev. Vključili bomo shemo iz najnovejšega, to je Rinschedejevega didaktičnega
priročnika iz leta 2003, ki najbolje povzema tudi najnovejši razvoj, pa tudi drugače je zelo kakovosten.
(Shema 10)
pristop
»regionalnogeografskega
pregleda«

kurikularni
pristop
(orientacija k
učnim ciljem),
1970

socialnogeografski
pristop,
1969

1872

regionalno/
globalnotematski
pristop

2000

eksemplarični
pristop,
1957

občegeografski
pristop,
1969

tematskoregionalni
pristop,
1980

Shema 10: Razvoj geografskih učnih načrtov v Nemčiji (povzeto po: Rinschede, 2003, 117)

Razvoju nemških učnih načrtov na področju geografije je namenjeno sorazmerno veliko literature. S tem se
med drugimi ukvarjajo vsi novejši priročniki didaktike geografije Haubricha in sodelavcev (1988 in 1997),
Kestlerja (2002) in Rinschedeja (2003), 1. zvezek priročnika Handbuch des Geographieunterrichts
(Priročnik pouka geografije), ki ga je leta 1986 uredil H. Köck ter zbornik German didactics of Geography in
the seventies and eighties iz leta 1988 (urednika Birkenhauer in Marsden, pomembnejše prispevke so
napisali Hendingerjeva, Köck, Closs, Volkmann in Birkenahuer). V slednjem zborniku je tudi zelo zanimiva
primerjava pogledov avtorjev različnih didaktičnih priročnikov v zvezi z različnimi dilemami (tudi glede
regionalnega in tematskega pristopa), ki jo je v obliki intervjuja naredila H. Hendinger (1988). Vsi prikazi
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razvoja pristopov v učnih načrtih pa ne razlikujejo posebej osnovnošolskega in srednješolskega nivoja oz.
se osredotočajo na prvega. Spreminjanje nemških učnih načrtov in učbenikov (za nižjo stopnjo
sekundarnega izobraževanja) od kielskega kongresa dalje je obdelano tudi v že omenjeni raziskavi
Schmithüsena (2003).
3.6.4.1 Pristop »regionalnogeografskega prehoda«
Regionalnogeografski prehod je bil od uvedbe zemljepisa kot samostojnega premeta (leta 1872) do
približno leta 1970 prevladujoč princip urejanja oz. razporejanja učnih vsebin v učnih načrtih v Nemčiji. Pri
tem gre za princip sistematične razporeditve geografskih vsebin po posameznih razredih v obliki
koncentričnih krogov, kar se je nekako “napajalo” iz duha evropskega zgodovinskega odkrivanja Zemlje.
Zaporedje dežel pri obravnavi je povečini sledilo načelu »od bližnjega k daljnemu«, se pravi po sintetični
poti, oziroma od domovine prek domače države in celine k bolj oddaljenim celinam in svetu kot celoti
(domače okolje – zvezna dežela – Nemčija – sosednje države – Evropa – Afrika – Amerika – druge celine).
V uporabi pa je bila lahko tudi druga, analitična pot, in sicer »od daljnega k bližnjemu« (od sveta kot celote
prek drugih celin do lastne celine in potem do lastne države oz. domovine).
V korist regionalnogeografskega prehoda je tedaj govorilo veliko razlogov. Na ta način se je pri pouku
geografije vzpostavil jasen prostorski kontinuum, celota z medsebojno povezano razdelitvijo celin in držav
kot osnovnim orientacijskim ogrodjem. Pomemben je bil tudi potek usvajanja novega znanja, ki je sledil
načelu “od znanega k neznanemu”. Regionalnogeografskemu prehodu pa so očitali tudi mnoge
pomanjkljivosti. Za tisto, kar je prostorsko blizu, namreč ni nujno, da je učencem v resnici tudi mentalno
blizu. Pristopu so tako očitali neupoštevanje učenčevih interesov, pa tudi aditivno ponavljanje vedno istih
vidikov pri obravnavanju posameznih dežel (po Hettnerjevi shemi), nezmožnost eksemplarnega in
problemsko naravnanega dela, premalo možnosti za učni transfer, in v zvezi z prostorskim oddaljevanjem
obravnavanega območja tudi čedalje večji zdrs v “geografijo zgolj omenjanja”, brez vsake resnejše
poglobitve. Tako je bilo za obravnavo Nemčije na primer na voljo celo šolsko leto, za obravnavo vse
preostale Evrope nadaljnje šolsko leto, za vse ostale celine pa le še 7. in 8. razred, kar je vključevalo še
obvezen pregled sveta kot celote. Na višji (gimnazijski) stopnji se je potem ta regionalnogeografski prehod
le bolj ali manj še enkrat ponovil, ne da bi se od tistega na nižji stopnji po zahtevnosti sploh kaj posebej
razlikoval.
Že v dvajsetih letih 20. stoletja je zato prišlo do poskusa reform. H. Spethmann (1928) je s svojo
»dinamično regionalno geografijo« (šlo je za regionalno geografijo po dominantnih faktorjih) pri obravnavi
zahteval osredinjenje na “poglavitne sile” oz. dominante, ki stojijo za značilnostmi neke dežele. Islandijo
tako lahko na primer obravnavamo kot “deželo med ognjem in ledom«. Spethmannov vpliv na šolsko
prakso pa je vse do petdesetih in šestdesetih let ostajal zanemarljiv. (Rinschede, 2003, 116 – 118)
3. 6. 4. 2 Eksemplarni pristop
Kritiki pristopa regionalnogeografskega prehoda so čedalje bolj opozarjali, da se s tem učencem posreduje
predvsem eksaktne informacije o različnih deželah in ljudstvih, zlasti singularno (posamično) in s tem tudi
netransferno (neprenosljivo) znanje. Zaradi čedalje večjega obsega učne snovi in vse večje “poplave”
informacij ter hkratnih zahtev po večji učinkovitosti znanja, se je v obdobju 1950–1969 med splošnimi in
strokovnimi didaktiki razvnela živahna razprava o bistvu in uresničevanju eksemplarnega načina
poučevanja in učenja. M. Wagenschein (1956) je ta razmišljanja oziroma nujnost eksemplarnosti formuliral
kot »tveganje vrzeli«, kot »odločnost za opiranje na temelje in za intenzivno “zadrževanje” na zgolj
omejenih izsekih«. Namen eksemplarnega pristopa naj bi bil namreč v tem, da se na enem primeru
(“eksemplu”) posreduje temeljna spoznanja oz. ugotovitve, ki jih je potem moč aplicirati tudi na druge
vsebinske sklope, na druga področja oz. pri geografiji konkretno na druga prostorska območja. Pri tem
pristopu ne gre za princip oblikovanja pouka, ampak za princip izbora snovi.
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Če so skušali to načelo oz. zahtevo po eksemplarnosti aplicirati oz. uresničiti znotraj pristopa
regionalnogeografskega prehoda, so videli na voljo dve možnosti:
1. Prva možnost je pristop oz. postopek »pars pro toto« (v prevodu: “del za celoto”). Neko “značilno”
območje (pokrajina ali dežela) pri tem reprezentira večjo “regijo” oz. več dežel, “regij” ipd. V tem smislu bi
lahko eno sredozemsko deželo (npr. Italijo) obravnavali poglobljeno oz. eksemplarno, namesto da
obravnavamo vse sredozemske dežele. Namesto vseh alpskih dežel, lahko podrobneje, kot eksemplarni
“primer” obravnavamo le eno alpsko deželo (npr. Avstrijo ali pa Švico). Neobravnavanega večjega
“preostanka” celotne regije pa se nato pri obravnavi “dotaknemo” le pregledno in kurzorično. Nemški
geografski didaktik A. Schultze, najverjetneje “nasprotnik številka ena” regionalnega pristopa v nemški
šolski geografiji, je takšen pristop opredelil kot »psevdoeksemplaričen«. Posamezna prostorska enota (npr.
Italija za sredozemske ali Švica za alpske države) naj bi namreč tako “eksemplarno” reprezentirala širše
območje, vendar ga zaradi svoje dejanske prostorske strukture sploh ne more. Italija je namreč Italija in ne
hkrati tudi Španija. Schultze je bil v tej svoji neprizaneslijivi kritiki v marsičem zelo upravičen.
2. Druga možnost je tipiziranje. Pri tem se en tipičen prostorski tip (vendar ne v smislu dežele ali države)
sicer obravnava kot individuum, hkrati pa “eksemplarno” predstavlja mnoge istovrstne “tipe” prostora oz.
pokrajinske tipe. Od vsakega pokrajinskega tipa se zato obravnava en sam konkreten “primer”, ne pa tudi
vsi ostali primeri (“eksempli”) tega tipa. Tako npr. individuum Sahare obravnavamo kot “tip puščave«.
Druge individuume tega tipa pokrajine (npr. Gobi, Atakamo, Namib) obravnavamo – če sploh – zgolj
kurzorično.
Prvotno razumevanje eksemplarnosti se tako nanaša na “določeno regijo” oz. bolje rečeno na “tip regije” ali
še bolje na “pokrajinski tip”. V regionalnogeografskem prehodu zato ne obravnavamo in ne izpostavljamo
“vseh tipov”, ampak le enega, ki je tipičen oz. “eksemplaren”. Na ta način pa je mogoče uresničiti postulat
temeljitega reduciranja prevelikega obsega učne snovi.
3.6.4.3 Občegeografski pristop
Vse do sedemdesetih let 20. stoletja so bili tako učni načrti za vse vrste šol kot dejanski pouk geografije na
njih v (Zahodni) Nemčiji zasnovani kot “klasična” regionalna geografija v smislu Länderkunde oz. v smislu
regionalnogeografskega prehoda. Dinamična regionalna geografija A. Spethmanna in eksemplarni pristop
(v obeh prej navedenih smislih) sta bila sicer poskusa, kako “obvladati” oz. “zmanjšati” preveliko količino
učne snovi. Vendar to ni bilo dovolj. Očitno se je do tedaj nakopičilo preveč novih “silnic”, preveč
“preseženega”, in sicer tako na področju “znanstvene” geografije (nastop “nove geografije” v anglosaških
državah) kot splošne didaktike in drugih sorodnih ved. Köck (1988, 29 – 25) v zvezi s tem kot vzroke za
nujnost tedanje reforme podrobneje razčlenjuje nove spodbude, ki so prišle s treh področij: splošne
didaktike, didaktike geografije oz. poučevanja geografije ter geografije kot znanosti. Reforma se tako ni
osredotočila le na zamenjavo dotedanjega regionalnega pristopa (v smislu Länderkunde), ampak tudi na
številne druge vidike. V našem prikazu pa se bomo osredotočili le na ta vidik, saj je v ospredju tematike te
disertacije.
Četudi skušamo z današnjega zornega kota in iz Slovenije gledati na vse skupaj bolj umirjeno in že s
poznavanjem vsega, do česar je potem reforma dejansko pripeljala, moramo potrditi domnevi, da je očitno
obstajalo v zraku preveč “že preseženega”, preveč tistega, na kar se v nobenem primeru ne gre vračati
več, nekaj, kar je moralo kulminirati oz. se “sprostiti” v res radikalnih, da ne rečemo naravnost
revolucionarnih rešitvah. Te pa so se šele kasneje, ko se je naboj radikalnosti ali morda celo
revolucionarnosti izpraznil, v praksi v marsičem izkazale kot takšne, da v bistvu skoraj ničesar res
pomembnega v resnici niso rešile, da vseh starih odprtih vprašanj niso zaprle, odprle pa so tudi nova,
nekatera morda še težje rešljiva.
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Glede na to, da so pri pravem “prevratu”, ki se je zgodil na 37. geografskem kongresu (Geographentagu) v
Kielu leta 1969, po nekaterih informacijah v odločilni meri sodelovali študenti, se pravi mladi ljudje z
razumljivo velikim nabojem sprememb, vendar brez dejanskih, praktičnih izkušenj, lahko morda sklepamo,
da v marsičem ni šlo le za premišljeno in nujno evolucijo, ampak skoraj za neke vrste revolucijo. Verjetno je
pri tem zelo pretirano ali tudi povsem neupravičeno delati primerjave s študentskimi nemiri leta 1968 v
Parizu ali pa s študentskim gibanjem, ki je koncem sedemdesetih let odločilno pripomoglo k strmoglavljenju
perzijskega šaha Reze Pahlavija. Dejstvo pa je, da je naboj študentskega gibanje kasneje tako v prvem kot
drugem primeru povsem razvodenel in da ga je nadomestila stvarnost, ki je bila zelo drugačna od
proklamiranih idealov.
Zahteve na kongresu v Kielu so dejansko sprožile pravi preobrat. Odločilen korak proč od
regionalnogeografskega prehoda oz. od klasične Länderkunde je z izredno odmevnim prispevkom v
Geographische Rundschau skušal teoretično obširneje utemeljiti A. Schultze (1970). Naslovil ga je
Allgemeine Geographie statt Länderkunde! (nem. Obča geografija namesto Länderkunde). Ker je ta
prispevek pomenil in v marsičem še danes pomeni bistveno iztočnico za vse nadaljnje dogajanje v Nemčiji,
pa tudi drugod (predvsem v zvezi z Medvedom tudi v Sloveniji), si ga moramo oglejmo podrobneje. “Hudič”
namreč pogosto tiči ravno v detajlih.
Schultze se uvodoma ustavi ob dotedanjih razmišljanjih, da se sicer načelno vsi strinjajo z uvedbo
eksemplarnosti v pouk geografije, vendar si to predstavljajo na zelo različne načine. Kot poglavitno oviro za
vsak napredek pa vidi dotedanje na splošno razširjeno enačenje šolske geografije z Länderkunde. To
namreč po njegovem blokira nujno pot, ki se je že začela z uvajanjem eksemplarnosti.
V nadaljevanju se loti dotedanjega precenjevanja pomena Länderkunde. Regionalna in obča geografija se
po njegovem običajno presojata z vidika zgodovine geografije kot znanosti. Mnoge pomožne vede obče
geografije (meteorologija, pedologija, oceanografija ipd.) so se metodološko čedalje bolj specializirale in so
postale samostojni univerzitetni predmeti. Predstavljati si je mogoče nadaljevanje tega procesa, tako da se
bosta odcepili npr. tudi še geomorfologija in klimatologija. Zato je razumljivo, da tisti, ki se bojijo za obstoj
svojega predmeta, iščejo njegovo »nepogrešljivo jedro«. Vidijo ga v regionalni geografiji. Objekt dežela
(bolje: regija) je za njih mnogo preveč kompleksen, da bi ga bilo mogoče prepustiti v obravnavo močneje
specializiranim pomožnim in hčerinskim strokam. Regionalna geografija se zato v znanstveno-teoretskem
razpravljanju pogosto prikazuje kot »dejanska geografija« ali kar kot »krona geografije«. Nasprotno pa se
obča geografija označuje zgolj kot nekakšen nauk o geofaktorjih ali celo kot propedevtika (uvod v študij
kake znanosti).
Da so takšna naziranja v bistvu le neke vrste ideologija, zanj dokazuje že dejansko stanje v visokošolskih
ustanovah. Tam se geografija predava na podlagi poglavij in problemov obče geografije. Čeprav se prav
seminarji pogosto posvečajo regionalni geografiji kot bistvu, jedru znanosti in čeprav se tudi v resnici
ukvarjajo z regionalno geografijo, pa je njihov interes pogosto manj usmerjen v posamezne regije kot take,
ampak bolj v razne regionalnogeografske koncepte, ki za obravnavane regije služijo le kot demonstracijski
primeri.
Zelo podobno so tudi nekateri novejši didaktiki v bistvu le metodično (ali kategorialno) zainteresirani za
regionalno geografijo. Jonas (1967) na primer zahteva regionalno geografijo za višjo stopnjo gimnazij ravno
zato, ker hoče doseči predvsem izkustvo kompleksnosti geografskega predmeta. Gre mu za ponazoritev
součinkovanja množice dejavnikov v pokrajinskem kontinuumu na podlagi posameznega prostorskega
primera. Pri njem je mogoče ugotoviti prvo odvrnitev od Länderkunde, ki v ospredje postavlja posamezne
dežele, ne pa součinkovanje dejavnikov v njih. V tem pa lahko vidimo tudi odvrnitev od naravnost
grotesknega dejstva, da je le šolska geografija vzela čisto zares načelo o regionalni geografiji kot “dejanski”
geografiji in ga celo “uzakonila” za vse stopnje šolskega izobraževanja.

156

V nadaljevanju se Schultze loti podcenjevanja obče geografije. Pri tem se sprašuje, ali je obča geografija
res le »klasifikacijska sistematika«, zgolj suhoparna zbirka zakonov in pojmov, kot se pogosto govori?
Nikakor. Že bežen pogled v učbenike in priročnike zanj potrjuje, da imajo v obči geografiji osrednjo vlogo
konkretni geografski objekti. V zvezi s tem navaja geografijo naselij pri Schwarzu (1966) ali
klimatogeografijo pri Blüthgenu (1966). Iz konkretnih primerov izhajajo posplošene zakonitosti, na njihovi
podlagi pa poteka razprava o rezultatih. Ti so namenjeni ponazoritvi, hkrati pa so tudi neke vrste »dokazi«.
Kar velja za posamezne prikaze, pa še toliko bolj velja za samo raziskovalno delo. Raziskujejo se konkretni
primeri, kar je razvidno tudi iz naslovov. (Schultze pri tem navaja več primerov.) Vsa ta dela so tako v prvi
meri prispevki k občegeografskim vprašanjem.
Regionalna geografija naj bi pri svoji obravnavi hkrati »zadostila« vsej geografski substanci neke regije.
Kdor se posveti kaki regiji, mora postopoma zajeti celoten mozaik dejstev, ki pa je v svoji kompleksnosti
nujno »enkraten«. V tem smislu vodi regionalna geografija v slepo ulico singularnosti. Povsem drugače pa
velja za občo geografijo. Ta namreč izbira le posamezne »kamenčke« oz. izseke iz celotnega mozaika. S
tem pa tudi ohranja možnost primerljivosti in transfera. Ker »izolira« posamezna dejstva in delne
komplekse, posega natančno po tistem, kar ni singularno, ampak se v podobni in primerljivi obliki pojavlja
tudi v drugih regijah. Njeni rezultati naj bi tako veljali tudi zunaj meja konkretnega predmeta raziskave.
Pogosto je obstajala bojazen, da se z izolirajočim pristopom obče geografije izgublja nekaj specifično
geografskega. Pri tem je mišljena predvsem povezanost oziroma prostorska “spojenost” objektov. V resnici
pa take povezave ne manjkajo. Vključene so v analizo, če so le bistvene za razumevanje obravnavanega
objekta. Oglejmo si primer. Raziskovalec centralnih naselij se nikakor ne sme omejiti le na naselbinska
dejstva, ampak med drugim upošteva tudi naravne danosti (npr. značilno prilagojenost naselij reliefu ali
dvigovanje gladine podtalnice z vsemi posledicami za nek kraj). Takšna analiza kajpak zajame tudi
negeografska dejstva, kot so politična ureditev, dedno pravo ipd., v kolikor so vplivala na raziskovani
objekt.
Regionalna geografija obravnava celotno regijo, ne glede na njeno velikost (npr. Harz, Švedsko, Avstralijo).
Obča geografija pa raziskuje posamezne pojave ali skupine pojavov (npr. podeželska naselja, ledeniške
oblike, tržno usmerjena agrarna območja, rafinerije ipd.) Po klasičnem konceptu izhajajo iz tega številna
raziskovalna »polja« obče geografije: geomorfologija, klimatogeografija, fitogeografija, geografija naselij,
agrarna geografija, industrijska geografija, geografija prometa in še nekatera. Da pa ta sistem ni edini
možen, dokazujejo nekateri novi poskusi členitve na področju antropogeografije. Pri tem Schultze navaja
Czajko (1962/63).
Schultze v nadaljevanju preide na bistvo utemeljevanja pristopa, ki je kasneje dobil oznako “tematski”,
vendar Schultze zanj tega izraza nikoli ne uporabi. Klasični sistem obče geografije gotovo ni primeren, da
bi ga pri didaktiki geografije uporabili kot osnovno vodilo pri izboru ter razporeditvi vsebin. Pri njem se
namreč vsebine razvrščajo preprosto po “objektih”: mesta h geografiji naselij, železarne k industrijski
geografiji itn. To je sicer dosledno in pregledno, vendar pa si ravno didaktik želi, da bi bili upoštevani zakoni
zgradbe, strukture in hkrati z njimi možna spoznanja. S tem smo prišli do vprašanja, kaj je sploh mogoče v
geografiji “zapopasti” in katera spoznanja je mogoče z njo pridobiti. Kategorialne razlike bi (še posebej na
področju antropogeografije) morale biti jasnejše.
Zato Schultze v nadaljevanju navaja štiri skupine kategorij, ki bi po njegovem morale predstavljati srž
šolske geografije. V bistvu gre pri njih tudi za nekakšen sistem obče geografije, vendar tak, da je za
didaktika uporaben, da služi jasnosti sistema in da se z njim šolski predmet lahko predstavlja tudi navzven.
Te štiri kategorije so naslednje:
1. Naravne strukture. Zemljo obvladujejo velike naravne strukture, kot so conalna razporeditev klime in
vegetacije, cirkulacija atmosfere, soodvisnosti med reliefom, klimo, tlemi in rastlinstvom itd. Zemlja je le
navidezno toga, v resnici se tudi na tem področju vse počasi spreminja.
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2. Strukture človek – narava. Človekovo življenje je povezano z Zemljo in obvladovanjem njene narave ob
pomoči tehnike.
3. Funkcionalne strukture. Zaznamuje jih delitev dela med različnimi deli zemeljskega površja. Gre za
vprašanja o povezavah med ločenimi prostori ali o odnosih med ljudmi različnih območij (npr. odnosi med
mestom in okolico, med območji s presežkom surovin in območji s pomanjkanjem surovin ipd.). V
funkcionalnih strukturah se pogosto zrcalijo naravni vzroki.
4. Družbeno-kulturno pogojene strukture. Človekovo obnašanje v prostoru se sicer ozira na naravne
danosti in druge možnosti (tržišče, rentabilnost), vendar ne vsakič na novo ali zgolj kot reakcija. Velikokrat
se razvijejo rešitve, ki kot modeli služijo širšim skupnostim. Najjasneje se to odraža v določenih stilih ali
tipih življenja, gospodarstva, naselbinskega omrežja na različnih območjih in v različnih obdobjih. (Schultze,
1970, 1 – 4)
V nadaljevanju Schultze obširno navaja primere teh struktur, potem pa pojasni svoje videnje poti od
Länderkunde do obče geografije. Obča geografija namesto Länderkunde tako zanj ni obrat za 180°, kot bi
se morda sprva zdelo, temveč le naslednji korak. Od regionalne geografije po regionalnogeografski shemi
prek regionalne geografije po dominantnih faktorjih vodi zanj pot naravnost k obči geografiji. To
argumentira na naslednje načine.
1. Geografija, pri kateri so se regije obravnavale po vedno enaki metodi »od glave do repa«, in sicer po
regionalnogeografski shemi, je zanj presežena. Tudi v prevladujočih učbenikih je namreč mogoče najti
regionalnogeografsko shemo le še v obrisih oz. sledovih. Takšna razporeditev snovi pa bi bila lahko zanj še
naprej povsem upravičena v geografskih priročnikih.
2. Če je regionalnogeografska shema pri velikih (izvenšolskih) regionalnogeografskih delih še nekje
znosna, saj je v posameznih poglavjih dovolj “prostora” za izčrpnejše obravnavanje delnih tem, pa pri
pouku in v šolskih učbenikih ob običajnem krajšanju od vsega tega praviloma ostane le nadvse borno
naštevanje dejstev.
3. Regionalna geografija po dominantnih faktorjih se zdi danes večini geografskih didaktikov pravilna
alternativa. Pri tem izhajamo iz dežel, v njih poiščemo najpomembnejše pojave in jih uporabimo kot vodilni
motiv pri različnem obravnavanju. Tak pristop – namesto več dejstev le ena velika tema – je blizu
občegeografskemu pristopu. Zanimivo pa je, da je tako izbrane teme večinoma brez težav mogoče uvrstiti
v klasični sistem obče geografije.
4. V imenu regionalne geografije po dominantnih faktorjih se sicer izvaja zelo dobra geografija, vendar pa
ima didaktik še naprej slabo vest. Ali bo izbrani dominantni faktor zares dovolj dobro izbran za določeno
deželo? Nekateri izberejo dve ali tri dominante. Ali res ne manjka še kaj pomembnega? Prav gotovo bi bil
marsikateri Francoz, Brazilec ali Frizijec zgrožen zaradi po njegovem enostranskega in izkrivljenega
obravnavanja njegove dežele. Določanje dominant pa je zahtevno početje. Bolj ko človek kako deželo
pozna, teže je izbrati takšne dominante. Mnogim učiteljem se zdi nujno, da manjkajoče točke vsaj naštejejo
ali jih dodajo v pregledu. S takim pristopom tako ni odpravljena nevarnost geografije “zgolj omenjanja«.
Njegova hiba je naravnost shizofreno dejstvo, da skuša meriti na prenosljiva spoznanja, hkrati pa tudi
“zadostiti” posamičnim deželam. Najboljšo pot zato po Schultzeju ubirajo tisti učitelji, ki preprosto povozijo
te pomisleke in ob vsaki deželi izberejo oprijemljive teme, ne glede na to, koliko ob tem “ustrežejo”
obravnavani deželi. Regije kot zgolj še »obešalniki« ali kot pomagala pri izboru tem – to pa vendar sploh ni
več regionalna geografija!
5. Didaktika mora storiti naslednji korak, in sicer k obči geografiji. Izbor snovi ne sme biti več naravnan na
regije, ampak na geografske strukture (spoznanja).
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Kdor se zdaj ob prvih premislekih še obrača k regijam, ne sprašuje več o dejstvih, pomembnih za kako
regijo, temveč ga zanima, katera spoznanja o tej regiji lahko pridobi na podlagi njene geografske
substance. K tej ali oni tematiki lahko izbere konkretne primere iz Francije, Skandinavije ali Harza, vendar
pa lahko ti tudi manjkajo, če se zdijo primeri iz drugih regij za dani namen primernejši.
6. Občegeografski pristop se izraža tudi v grupiranju vsebin v učnih enotah. Prej so se pogosto druga za
drugo razvrščala kategorialno različne teme iz neke dežele (iz ZDA na primer rudna bogastva, rase, pasovi
izkoriščanja zemljišč), zdaj pa je mogoče primerljive konkretne primere, ki lahko izvirajo iz različnih regij, po
mili volji med seboj povezovati v tematske verige. V tematskih verigah se eksemplarno pridobljeno znanje
potrjuje, aplicira in nadalje pojasnjuje. Tako pridemo do »delujočega« znanja. Občegeografskoeksemplarna geografija bi na vseh stopnjah morala postati jedro pouka. Pot od Länderkunde do obče
geografije Schultze konkretno ponazarja v priloženi preglednici 2. (ibidem, 6 – 7)
Preglednica 2: Pot od Länderkunde do obče geografije (povzeto po: Schultze, 1970, 6)
Regionalna geografija po
regionalnogeografski shemi
v smislu Länderkunde
Primeri:
Francija
Skandinavija
Harz
________________________
Obravnavanje po shematskem
zaporedju poglavij: lega, meje,
velikost; relief; podnebje; tla;
rastlinstvo;
podeželska naselja; mestna naselja;
agrarno gospodarstvo; industrija;
promet; turizem…

Regionalna geografija po
dominantnih faktorjih

Obča geografija

Primeri:
Danska kot most
Finska kot dobaviteljica lesa
Francija kot dežela vina
Egipt – dar Nila
Avstralija – neobljudena celina

Primeri:
Prenaseljenost in migracije (v Italiji in
na Irskem)
Vinogradništvo in podnebje
(Mozela, Pfalz, Francija)
Plima in oseka (Severno morje)
Deževje (Harz)
Ceste čez Alpe
City in mestni promet (Hamburg)

Svoj prispevek zaključuje z ugotovitvijo, da je konec je doktrine »šolska geografija pomeni regionalno
geografijo«. Ker mora biti regionalna geografija “oprta” na posamezne dežele, s tem vodi v slepo ulico
“posameznosti”. Eksemplarna regionalna geografija namreč po Schultzeju ne obstaja. Obča geografija pa
je po njem usmerjena v prenosljive strukture (spoznanja) in kot taka korelat eksemplarnemu načelu.
3.6.4.4 Länderkunde je mrtva – naj živi Länderkunde!
Tako se glasi naslov ostrega odgovora v obliki prispevka z naslovom Die Länderkunde ist tot. Es lebe die
Länderkunde, ki ga je prav tako v reviji Geographische Rundschau objavil J. Birkenhauer (1970). Na tem
mestu je treba povedati, da Schultzejev članek ni bil edini “za”, Birkenhauerjev pa edini “proti” novi
paradigmi. Ker pa nemški geografi prav ta članka še danes izpostavljajo kot temeljna, se jima podrobneje
posvečamo tudi mi.
Birkenhauer uvodoma izpostavlja, da je postala prava moda postavljati pod vprašaj regionalno geografijo,
in sicer tako v okviru šolske kot “znanstvene” geografije. Ironično se mu zdi, da se to skriva za prilastkom
nekakšne progresivnosti. Vprašljivost regionalne geografije namreč on vidi kot nekakšen simptom
vprašljivosti celotne šolske geografije, kar se da čutiti z več strani. Pri tem omenja tudi študentska izvajanja
na kielskem kongresu.
Avtor najprej na kratko navaja glavne argumente proti regionalni geografiji predvsem z vidika znanstvenoteoretičnih postavk geografije, kot so jih navajali njeni “nasprotniki” in nanje tudi odgovarja. Potem pa
spregovori o domnevni vprašljivosti regionalne geografije s stališča psihologije, saj mora pouk geografije
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upoštevati tudi razvojnopsihološko plat učenca. Tudi v tej luči namreč prevladuje mnenje, da je treba
regionalno geografijo v ustaljeni obliki (načelo »od bližnjega k daljnemu«, obravnava po »koncentričnih
krogih«) opustiti in učne enote graditi v smeri od preprostejših h kompleksnim modelnim temam.
Birkenhauer kot odgovor na to najprej navaja, da je Völkel (1961) temeljito pokazal, kako malo simpatij
žanje geografija med (tedaj) vodilnimi pedagogi in kako močno je zapostavljena v sodobnem pedagoškem
diskurzu. To se vidi tudi po tem, da je bil v začetku šestdesetih let prevzeti model pouka geografije pahnjen
v doslej najglobljo krizo in da se je tedaj prvič razvnela živahnejša razprava, ki je pozivala k ponovnemu
ozaveščanju vrednot samega predmeta. Pri tem izpostavlja dileme v zvezi z uvajanjem predmeta
»spoznavanje družbe«.
Šolskega predmeta geografija pa ne postavljajo pod vprašaj le pedagogi in novi šolski predmeti oz.
posamezne stroke, ampak tudi nove politične usmeritve na področju šolstva, ki stremijo k integraciji šolskih
predmetov in uvajanje “družbenih” kvalifikacij, ki nek predmet opravičujejo, drugega pa ne. Na žalost pa se
je prav s teh vidikov “lotila” Länderkunde tudi geografinja Herdingerjeva (1970). Dvome v zvezi s
sposobnostjo stroke in še posebej Länderkunde pa poglabljajo tudi debate o pomenu masovnih medijev
(predvsem televizije), ki da lahko nadomestijo naloge šolske Ländrekunde, ki tako postaja odvečna.
Razprava o (ne)pomebnosti Länderkunde poteka na zelo široki ravni. Koristna je in plodna, saj je predmet s
tem prisiljen, da razmisli o svojih zunanjih in notranjih temeljih. Toda ali se lahko zadovoljimo z rezultatom,
da bi opustili Länderkunde kot prevladujoč urejevalni princip ali da bi jo vključno z Landschaftskunde
povsem zavrgli, češ da gre pri njima za »banalnosti« in zgolj za »ugotavljanje trivialnih kontekstov«, kot je
to ugotavljala študentska kritika na kielskem kongresu. Res je, da se je pri regionalnogeografsko
organiziranem pouku napaberkovalo veliko trivialnosti oz. le navadnih zanimivosti. Res je tudi, da so v
zvezi z Länderkunde in Landschaftskunde na znanstvenem polju težave. Toda ali naj na podlagi teh »krivih
potov« res povsem resigniramo, preprosto vse zavržemo in kapituliramo na celi črti ter priznamo občo
geografijo kot edino primerno le zato, ker naj bi bila manj “težka”.
Birkenhauer se v nadaljevanju loti utemeljevanja problemsko naravnane oz. z geografskimi problemi
utemeljene regionalne geografije, pri čemer zanjo še vedno uporablja oznako Länderkunde. Študentje so
izpostavili kritiko, da Landschaftskunde in Länderkunde sploh ne obravnavata nobenih geografskih
problemov, da sta neznanstveni, da zamegljujeta konflikte, da sta brez povezave z aktualnostjo.
Birkenhauer pri tem ugotavlja, da se je pri regionalni geografiji verjetno res vse preveč poudarjalo vse kar je
ideografsko, premalo truda pa je bilo vloženega v razvoj konceptov. Posledica tega je razpršenost
dejavnosti raziskovalcev na neskončno množico posameznih predmetov, ki se potem “opevajo” kot
raziskovanje “raznolikosti sveta« Toda ali ne velja to tudi za občo geografijo? Spričo nekaterih raziskav z
družbenogeografsko tematiko v Münchnu pa se ni ravno neupravičeno postavilo vprašanje, ali je to sploh
še geografija. Kje se je pa v tem primeru izgubil nosilni »temelj«? Povezava z geografijo je tu »v bistvu« le
še »topografska«, namreč v tem smislu, da je pač vsaka stvar vsaj na nekem mestu povezana s svetom. O
celi vrsti takih pojavov oz. problemov lahko izdelamo karte, kartograme in diagrame – toda vse, kar je
mogoče kartografsko predstaviti, še ni kar samo po sebi geografija.
Birkenhauer se potem loti citata A. Vogla: »Če je bilo rečeno, da je regionalna geografija krona in cilj
znanstvenogeografskega dela, hkrati pa tudi najtežje geografsko početje sploh, tedaj postane jasno, da je
regionalna geografija neprimerna za začetek geografskega pouka in torej ne sme predstavljati uvoda v
šolsko geografsko delo.« (ibidem, 196) To je za Birkenhauerja zgolj eno od nedokazanih mnenj. Najprej
moramo namreč natančno raziskati, kaj je v regionalni geografiji res problematičnega in zakaj je to
problematično. Spor bi se utegnil začeti že s sporom med Spethmannom in Hettnerjem v zvezi z
regionalnogeografsko shemo. Slednja je bila dejansko povzdignjena v nekakšen znanstveno-teoretski
model regionalne geografije, čeprav v resnici ni nič drugega, kot povsem navaden poskus, da bi v vso
“mnogovrstnost” vnesli vsaj neko obliko asociativnega reda. Sicer pa Schultze po njegovem mnenju nima
prav, ko trdi, da je šola opustila regionalnogeografsko shemo. Še naprej jo namreč prakticirajo mnogi
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učitelji, ki so zanjo dovzetni in hvaležni za na videz tako preprosto, vendar vedno in povsod uporabno
shemo. Vendar je za Birkenhauerja pomembno, da se namesto s Hettnerjem podrobneje ukvarjamo s
Spethmannom, ki je hotel v geografijo uvesti tako rekoč fenomenološko metodo v smislu izbire, kaj je med
prevladujočimi okoliščinami vsakokrat bistveno za določen kraj na Zemlji, kar si velja razložiti. Spethmannu
je to odlično uspelo na primeru Islandije in tudi Heidelberga. Toga Hettnerjeva predstavitev pa se tudi
Birkenhauerju zdi skoraj absurdna, saj izvaja le navidezne kavzalnosti.
Medtem ko prikaz po Hettnerjevi shemi kot navadna forma predstavitve nikakor ni težak (in se zato pač še
naprej uporablja), pa je prav po Spethmannovi »dinamični regionalni geografiji« zelo zahteven. Birkenhauer
sumi, je kritik Vogel meril prav na to. In v čem je ta zahtevnost? Predvsem v tem, da ta prikaz po
dominantnih faktorjih marsikaj prepušča subjektivnosti in pogosto citiranemu »geografskemu občutku«, ki je
v zadnjem času tudi predmet velikega posmeha v smislu: kdo naj odloča o tem, kaj je v neki deželi
dominanta, in kako (po kakšnih merilih) naj se to sploh določa.
Kot možen odgovor Birkenhauer navaja tudi fenomenološko metodo. V nadaljevanju pa navaja, da je treba
merljivo določiti dominante, ki opredeljujejo prostorski strukturni vzorec. Za takšne strukturne vzorce ne gre
le pri geografiji na splošno, ampak tudi pri regionalni geografiji, ki s tem postaja zelo problemska.
Problemska je namreč prav razlaga določenih prostorskih vzorcev.
Pri regionalni geografiji gre za to, da pojasnimo, kakšne življenjske razmere vladajo v tako v domači
pokrajini (deželi) kot tudi v tujih deželah in kako jih je treba razlagati. Osrednje in eminentno družbeno
relevantno vprašanje oz. resnična zastavitev problema pri tem pa je vprašanje, kako ljudje to ali ono okolje
izkoriščajo. Način in stopnja izkoriščanja prostora, »okolja«, je osrednje geografsko vprašanje v regionalni
geografiji. (ibidem, 197)
V nadaljevanju Birkenhauer tudi podrobneje navaja postopke, kako določiti in kvantificirati dominante, kako
kvantificirane količine zajeti v njihovi distiktivni prostorski razširjenosti, kako ugotovljene odvisnosti in
“mreže” spraviti v določen red, da funkcionalnost ne postane le prepoznavna, ampak tudi določljiva.
V bistvu ni takšna regionalna geografija nič težja od vsega kategorialnega, strukturalnega in
funkcionalnega, kar uvajata Schultze (1970) in Hendingerjeva (1970) in kar pojasnjujeta na maloštevilnih
primerih. Če že zavračata tradicionalno regionalnogeografsko ravnanje, pa moramo kljub temu njuno delo
natančneje pogledati. Mnogi njuni primeri so namreč preprosto vzeti iz dosedanje regionalne geografije.
Potemtakem so del regionalne geografije in jih je mogoče obdelovati samo ob regionalnogeografskih
primerih. S tem prihaja tu do eksemplarne regionalne geografije. Schultze sicer meni, da to ni več
regionalna, ampak obča geografija. To skuša dokazovati s svojim opozarjanjem na to, da tudi obča
geografija dela s konkretnimi primeri. Pri tem pa po Birkenhauerjevem mnenju zaide v nesporazum, vsaj
glede tega, kar se je doslej pojmovalo kot obča geografija. Mišljena je namreč geografija, ki se je členila v
skladu s posameznimi geografskimi dejavniki. V okviru takšne geografije konkretni primeri resnično nimajo
nikakršnega regionalnogeografskega pomena ali pa je ta vsaj zelo zanemarljiv. Ti primeri kot taki so pri
obči geografiji (že po njeni definiciji) popolnoma izolirani od vsakršnega regionalnega konteksta. Skoraj vsi
konkretni primeri, ki pa jih navaja Schultze, pa so dejansko strukturirani veliko bolj kompleksno kakor
»običajni« primeri v poglavjih obče geografije. Že sami po sebi so »interdisciplinarni«, ker gre za to, kar je
na njih »funkcionalno«, deloma pa tudi za najraznovrstnejše povezave in odnose.
Te odnose naj bi se po Schultzeju in Hendingerjevi obravnavalo na regionalnogeografskih primerih, in sicer
na tistih, ki so za to najprimernejši. Ko pa ob pomoči takšnih »regionalnih primerov« obravnavamo strukture
ipd., nujno postane predmet pozornosti mnogo več kot le ena sama struktura. Potrebnih je namreč veliko
regionalnogeografskih “podrobnosti”, ob tem pa je nujno osvetliti tudi pokrajino kot primer, regijo kot primer,
državo kot primer. To pa nedvomno ni več »obča geografija«, kot je bila doslej razumljena, temveč gre za
kompleksno, interdisciplinarno geografijo«. V razmerju do te »kompleksne geografije je regionalna
geografija le specialna panoga, je torej »specialna geografija«.
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Tudi ob vrsti primerov pri Schultzeju potekata hkrati »kompleksna geografija« in »specialna geografija«.
Regionalni primeri so dejansko več kot le navadni »priveski«, saj se z njimi v resnici povečuje spoznavanje
substance natančno tiste regije, to pa je hkrati tudi »delujoče znanje«, saj je prenosljivo in omogoča tvorbo
»tematskih verig«, nanizanih iz primerljivih konkretnih pojavov iz različnih regij. Ravno to je »kompleksna
geografija«, uresničena na »regionalnogeografskih kompleksih«, na kompleksih v regionalni geografiji in na
podlagi nje, potemtakem gre za regionalno geografijo in ne za občo geografijo. Pouk geografije, ki bi to
uresničil, bi bil res zelo ambiciozen pouk geografije! Takšen pouk geografije posreduje nomotetična
spoznanja, ki presegajo ideografska, torej omogoča transfer, ki se pričakuje s stališča učne psihologije in
družbenih zahtev.
Obravnava tipov vasi ali mest na podlagi tlorisov in oblik zemljišč je na primer občegeografska. Toda ali
ima tudi kakršnokoli relevantno, funkcionalno povezavo? Razumevanje pride šele potem, ko je konkretno
obdelanih nekaj vasi – torej regionalnih primerov –, z njihovo celotno vpetostjo v celotno okolje, torej ob
»kompleksnem« pristopu, kar pa v najboljšem smislu pomeni regionalnogeografsko delo. Kaj je na primer
poplavni nasip, kako nastaja in kako izginja, to je občegeografsko. Toda to, kakšno vlogo ima za človeka, ki
tam živi in gospodari, pa je funkcionalno pomembno; in vse to je mogoče spoznati le na podlagi situacije v
konkretnem kraju, torej regionalnogeografsko. (ibidem, 198 – 199)
V nadaljevanju Birkenhauer navaja naslednje, zanj zelo pomembne naloge:
1. Ohranjanje regionalne geografije, in sicer kot problemske regionalne geografije. Dosedanja razporeditev
pač ni bila preprosta pot »od bližnjega k daljnemu. V tem namreč tiči še drug smisel: napredovanje od
manjših pokrajinskih enot (Nemčija) k večjim pokrajinskim enotam (Evropa) in končno k največjim enotam,
pokrajinskim pasovom (Sovjetska zveza, Afrika, Severna Amerika). Tega postopka ne smemo preprosto
odpraviti, češ da gre zgolj za nekakšne »podobe«, v katerih poteka napredovanje. Učencem naj se
dejansko predloži tipične »podobe«, da bodo z njimi lahko prišli do čisto konkretne, žive, barvite in
vsebinsko bogate predstave. Izkušnje iz pouka govorijo, da takšen stopnjujoč postopek, izhajajoč od
»podob« najožjega prostora naprej, dejansko ustreza otroškemu videnju. Otroci se ne zmenijo mnogo za
to, če jim najprej pokažemo npr. huerto na panoramskem posnetku (kar je tipičen postopek odraslega,
akademsko izobraženega učitelja), temveč jih dosti bolj pritegne, če jim pokažemo sliko notranjosti huerte s
prekipevajočim tovorom pomaranč. Tedaj hočejo vedeti več in tedaj jih lahko postopoma pripeljemo k
celostnemu pregledu, saj nove “podobe” navezujejo na že utrjene izkušnje posameznega in celotnega.
Napredovanje po »slikah« ne nazadnje ne poteka samo od ožjih pokrajin k velikim, temveč je primerno tudi
na ravni političnih kategorij: domače okolje – zvezna dežela – Nemčija – manjše evropske države – velike
države. Tudi v tem smislu regionalna geografija pri svojem postopku upošteva napredovanje prostorske
predstavljivosti, velikostnega razvrščanja, velikostnega presojanja; gre torej za psihološko prilagojen
princip. (ibidem, 199 – 200)
2. Naloga z vidika raziskovanja kurikula. Birkenhauer pri tem polemizira z Herdingerjevo (1970), ki si je
postavila za nalogo, da poda jasen pregled tega, kaj je v geografski snovi »strukturalno«, »funkcionalno«,
»kategorialno« in vsekakor primerno za to, da učencu za njegovo poznejše poklicno, gospodarsko in
družabno življenje posreduje temeljna spoznanja. Birkenhauer se sprašuje, od kod Hendingerjeva ve, da je
v 5. razredu treba npr. ubrati pot od ekvatorialne regije k zmernim širinam in tako napredovati od
preprostejših gospodarskih in kulturnih stopenj h kompleksnejšim? Odkod ve, da je življenje na naselitveni
meji znanstveno relevantno, poklicno in gospodarsko relevantno ter interesno relevantno? Ali ne gre tu
preprosto za nekakšno postavljanje trditev, ki se zdijo same po sebi sicer zelo skladne, vendar pa v šolski
stvarnosti, ob transponiranju znanstvenega v učilnico, to ni čisto tako. Tu namreč manjkajo tako rekoč vse
empirične raziskave, ki bi prepričljivo dokazale, da je takšno ravnanje pravilno in utemeljeno z
razvojnopsihološkega stališča. Dokler to ni empirično potrjeno, pa ni mogoče dajati zavezujočih izjav niti za
5. razred niti za kurikulum vseh vrst šol.
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3. Naloga z vidika »temeljnih pojmov«. Možnost za bolje premišljeno, prepričljivo razporeditev zemljepisne
snovi, ki bi lahko pripeljala do zares pregledne zgradbe pouka, je po Birkenhauerju prispeval Schwegler
(1968). Predlaga, da bi si najprej izdelali “kanon” temeljnih pojmov in potem na tej podlagi definirali učne
cilje. (ibidem, 200)
4. Naloga z vidika masovnih medijev. Tudi spričo te “grožnje” ne smemo kar dvomiti o pomenu regionalne
geografije. Kaj namreč sploh zanesljivo vemo o tem, v kolikšni meri že občila na trajen način posredujejo
zemljepisno znanje, tako da se mu pouk geografije lahko odreče? Ali vemo, za katero konkretno znanje gre
pri tem? Dokler na tem področju ne bo raziskav s prepričljivimi rezultati, bo regionalna geografija nujna, pa
čeprav gre le za »golo« topografsko orientiranje o deželah, ljudstvih in celinah sveta. Vse dotlej moramo
pritrditi Schweglerju: »Kot izkupiček pouka geografije je vedno neodtujljivo učenčevo poznavanje členitve
Zemljine površine na dežele in pokrajine, njene prekritosti z naravnimi in človeškimi tvorbami, predvsem
tudi položajnih razmerij. V jedru je vedno topografija…« (ibidem, 201) To znanje naj se po svojem obsegu
omejuje na minimalno potrebno mero, vendar se moramo jasno dogovoriti o tem, kaj naj bo pravzaprav to
minimalno znanje. Nikakor ga ne sme definirati osebno mnenje posameznega geografa, temveč mora biti
družbeno relevantno. Pa to vemo? Tudi tu bodo potrebne raziskave. Dokler jih nimamo, pa se
»razsvetljenemu« regionalnogeografskemu delu ne moremo izogniti.
5. Naloga z vidika psihologije oz. empirije.V dosedanjem premišljevanju je bilo poudarjeno, da o vseh teh
vprašanjih vemo le zelo malo.
Ta koncept »obče geografije« je v sedemdesetih letih odločilno vplival na razvoj pouka geografije in
odpravil regionalnogeografski pregled. Schultzejeve teze pomenijo pomemben korak na poti h geografiji,
usmerjeni k učnim ciljem, in so še danes pomemben vidik pri oblikovanju učnih načrtov. (ibidem, 201)
3.6.4.5 Refleksija ob prispevkih Schultzeja in Birkenhauerja
Nekatere mukotrpne podrobnosti iz obeh prispevkov smo navedli zato, ker so še kako aktualne tudi pri
današnjih razpravah o šolski geografiji v Sloveniji. Pri tem lahko vidimo, da danes ne polemiziramo o
nobenih posebno novih dilemah. Vse bistveno se je namreč v Nemčiji že povedalo pred 35 leti, vendar sta
tam oba bregova ostala vsak k sebi v bistvu še danes, le tako radikalnega odklanjanja ni več moč zaslediti.
Schultze in Birkenhauer pa dejansko v marsičem govorita o istem, le da vsak od njiju “vse nujno” v smislu
problemskosti, eksemplarnosti, kvalifikacij za življenje ipd. utemeljuje le znotraj svojega videnja
posameznega pristopa. Z današnjega zornega kota bi lahko rekli, da sta oba na nek način dokazovala
kvadraturo kroga, saj sta to utemeljevala le znotraj svojega lastnega pojmovanja obče in regionalne
geografije. Če pa namreč bodisi eno, bodisi drugo pojmujemo zelo na “široko”, lahko dejansko pod njeno
pokrivalo spravimo marsikaj. Za uspešnost pouka geografije pa konec koncev sploh ni pomembno, kako
točno poimenujemo nek pristop (občegeografski ali regionalni), ampak kaj nam v resnici prinaša. Sistemska
delitev geografije na občo in regionalno je povsem teoretična, pouk geografije pa je v končni fazi nekaj
povsem praktičnega, kar se ne ozira točno na to in to shemo ali sistem, ampak se le giblje enkrat bližje
temu, drugič onemu, nikoli pa točno po kabinetnih vzorcih. Zgolj teoretsko utemeljevanje tega ali onega
pristopa brez praktičnih raziskav je tako jalovo. V tem primeru pa le lahko vidimo veliko razliko med
taboroma in moramo povsem pritegniti Birkenhauerju, ki je jasno opozarjal, da se takšnih radikalnih
posegov ne gre lotevati brez nujnih predhodnih empiričnih raziskav.
Ne Schultze, ne Birkenhauer oz. njuni somišljeniki pa se pri argumentiranju niso nikoli sklicevali tudi na to,
kako posamezen pristop doživljajo sami učenci, katerim je pouk geografije pravzaprav namenjen. Res je,
da je Birkenhauer pri tem opozarjal na nujnost cele vrste raziskav, vendar vseh očitno tudi sam ne tedaj, ne
kasneje ni izvedel. Isto velja za vse njune naslednike in epigone, ki so celotno dilemo skušali utemeljevati z
neskončnimi teoretiziranji, ali je nekaj še obča ali pa morda že regionalna geografija in obratno. Včasih se
zazdi, da so se vedli (in se še) kot zdravniki, ki se do enemoglosti prepirajo o imenu neke bolezni in
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vseskozi ugotavljajo nova zdravila zanj, prav malo pa jih zanima, kako bolniki na vsa ta zdravila v resnici
reagirajo, saj nihče preprosto ne dokaže, da je pri tem in tem zdravilu (ne glede na njegovo strokovno ime)
na primer stopnja ozdravljivosti višja. V tem so bili morda nekoliko podobni srednjeveškim učenjakom, ki so
se neskončno kregali, koliko zob ima neka domača žival, noben pa se ni spomnil, da bi ji pogledali v gobec
in jih enostavno prešteli.
V nemški didaktiki so namreč izvajali veliko raziskav, ki se tičejo učenčevega dojemanja te ali one
problematike, po vsej skrbno preštudirani literaturi pa piscu teh vrstic za potrebe te disertacije ni uspelo
odkriti ene same raziskave, ko bi na primernem vzorcu s kvantitativno preverljivimi metodami ugotovili,
kateri od možnih pristopov je dejansko bližji samim naslovnikom – učencem. S tem pa seveda nočemo reči,
da bi bilo to edino zveličavno merilo, ampak le to, da se zgolj s teorijo tako pomembnih dilem enostavno ne
da dokončno rešiti.
Da je bila tedaj nemška šolska geografija absolutno preveč zaverovana le v neke teoretske modele in tudi
konstrukte, pa nam dokazuje preprost primer s področja metodike učbenikov, ki smo ga že navedli v prvem
delu disertacije pri uvajanju učbeniških inovacij. V okviru serije Welt und Umwelt so namreč prav tedaj
začeli izdajati nove učbenike, ki skoraj niso imeli razlagalnega besedila, ampak le povečini nizanje
kartografsko-slikovnega gradiva s spremljajočimi vprašanji oz. vajami. Učenci naj bi na osnovi tega tako
rekoč sami prišli do vseh pomembnih spoznanj. Ker je bilo to za šolsko prakso le prehuda katastrofa, saj na
ta način niso bili zmožni delati ne učenci, ne učitelji, se je ta neodgovorni eksperiment že po par letih tudi
zaradi hudih protestov zelo neslavno končal.
3.6.4.6 Socialnogeografski pristop
Uvajanje občegeografskega pristopa pa je sovpadalo tudi s pomembnimi premiki znotraj znanstvene
družbene geografije oziroma s pojavom t. i. socialnogeografske šole. Začetki socialne geografije sicer
segajo že v prvo tretjino 20. stoletja, v nemškem govornem območju pa sta jo uveljavila H. Bobek
(1948/1969) in W. Hartke (1959). Njen pomen se je še okrepil, potem ko je D. Partzsch (1964) razvil
koncept temeljnih bivanjskih funkcij za prostorsko ureditev, ki ga je prevzela münchenska
socialnogeografska šola. Šolska geografija je postala na socialnogeografski pristop pozorna šele leta 1968.
Socialna geografija je veda o prostorskih organizacijskih oblikah in o prostorskih procesih v zvezi s
temeljnimi bivanjskimi funkcijmi posameznih človeških oz. družbenih skupin. Poudarek daje na to, da
prostora ne oblikuje človek sam po sebi, temveč družbeno in vedenjsko homogene skupine, udeležene v
tem prostoru. Družbene skupine so osebe z enakimi predstavami o okolju, z enakim vrednotenjem in ne
nazadnje z enakimi učinki na prostor v okviru različnih temeljnih bivanjskih funkcij. Te so: živeti v skupnosti,
biti preskrbljen, stanovati, delati, izobraževati se, počivati in biti soudeležen v prometu. Po Birkenhauerju bi
jih bilo bolje opredeljevati kot temeljne bivanjske sfere, temeljne bivanjske potrebe ali tudi kar življenjska
področja. Razumljene so tudi kot prostorsko relevantna situacijska polja in lahko prispevajo k obvladovanju
sedanjih in prihodnjih življenjskih situacij.
Po Ruppertu in Schafferju (1969) jih je mogoče pripisati tudi klasičnim panogam antropogeografije, kar je
zagotovo tudi olajšalo vstopanje socialne geografije v pouk geografije. Medtem ko so pri starejših pristopih
človekovo izrabo prostora vsaj delno še določale naravne danosti, pa se v socialni geografiji prostor
razume predvsem kot procesno polje človeškega delovanja. S poudarjanjem procesa pa je postal odločilen
dejavnik čas, ki ne obsega samo historično-genetskih vidikov, temveč se je razširil na aktualne, potekajoče
procese in predvsem na vidike prognostike ter načrtovanja. S tem so postajali problemi prostorskega
načrtovanja relevantni tudi za šolsko geografijo.
Socialnogeografski pristop münchenske šole se je hkrati s svojim prodorom v znanstvenih krogih tako
uveljavil tudi pri šolskem pouku in je bil odločilen za novo orientacijo učnih načrtov. Temeljne bivanjske
funkcije so tako prevzeli didaktiki pri strukturiranju geografskih učnih načrtov v smislu življenjskih situacij po
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pedagogu S. B. Robinsohnu (1967). Uporabljene so bile predvsem za osnovnošolske učne načrte. Preden
se je ta pristop na višjih stopnjah šolanja sploh mogel dobro uveljaviti, je namreč prišlo do nekakšne
“streznitve”. Deležen je bil namreč kritik:
– da dosledna uporaba temeljnih bivanjskih funkcij vodi v nov shematizem, ki je le zamenjal prejšnjo
regionalnogeografsko shemo;
– da se več temeljnih bivanjskih funkcij na istem topografskem mestu praviloma prekriva in jih je v resnici le
poredko mogoče jasno razločevati;
– da bistven predmet pouka geografije niso te temeljne bivanjske funkcije, temveč z njimi povezane
strukture in procesi.
Pozitivna plat pristopa pa je v tem, da te temeljne bivanjske funkcije v določenih segmentih učnega načrta
zlasti v interdisciplinarno usmerjeni osnovni šoli lahko prevzamejo vlogo iskalnih instrumentov, nagovarjajo
potrebe in neposredni izkustveni svet učencev, osvetljujejo pomembne probleme in povezave ter vodijo
učence k uporabnemu razmišljanju o svojem okolju. Trajnega pomena je spoznanje, da ni človek sam po
sebi tisti, ki učinkovito deluje v okolju, temveč to delovanje izhaja iz socialnih skupin in njihovih vrednostnih
predstav. Tako se že v osnovni šoli spodbuja spoznavanje in sprejemanje vrednot različnih družbenih in
kulturnih skupin. (Rinschede, 2003, 122 – 124)
3.6.4.7 Kurikularni pristop
Leta 1967 objavljeno delo o izobraževala reformi kot reviziji kurikuluma S. B. Robinsohna je bilo do številnih
predmetov, med njimi tudi do geografije, dokaj neprizanesljivo. Učencem se je po tej teoriji pri geografiji
posredovalo le nekakšno poljubno, vendar kar se da obsežno strokovno znanje. Tudi občegeografski
pristop je bil po tem razumevanju usmerjen le na posredovanje vsebin. Po Robinsohnovi teoriji pa bi morala
biti šola bolj obvezujoče naravnana na kvalifikacije, ki jih učenec zares potrebuje v svojem življenju in ki mu
dajejo v roke potreben (geografski) vedenjski repertoar. Pouk geografije in geografski učni načrti
potemtakem ne bi smeli biti sestavljeni glede na strokovne strukture, temveč glede na kvalifikacije.
Kurikularni pristop izhaja iz učnega načrta (kurikula), pri katerem so učni cilji oblikovani glede na to, ali
lahko zagotovijo kvalifikacije za obvladovanje sedanjega in prihodnjega življenja učencev. Pouk naj bi bil
mnogo določneje kakor v preteklosti usmerjen k tem ciljem.
Potem ko sta šla nova pristopa (občegeografski in socialnogeografski) stran od regionalnogeografskega
prehoda, sta se oba tokova pedagoške in strokovno-znanstvene revizije učnega načrta spojila. Zlasti
socialna geografija s svojimi temeljnimi bivanjskimi funkcijami, usmerjenimi k življenjskim področjem, je bila
dokaj skladna z Robinsohnovim pojmovanjem kurikula. To tudi pojasnjuje naglo in intenzivno sprejetje
Robinsohnovih raziskav o kurikulu v didaktiko geografije ter v geografske učne načrte.
Medtem ko so nekdanji učni načrti na prvem mestu navajali učne vsebine, ki so do tedaj sploh obvladovale
učni načrt, so nove raziskave kurikuluma dotedanje postopke sestavljanja učnih načrtov postavile na glavo.
Po Robinsohnu naj bi se to zgodilo v treh korakih, pri katerih bi morali upoštevati: katere življenjske
situacije mora učenec pričakovati danes in v prihodnosti, katere kvalifikacije za obvladovanje teh
življenjskih situacij mu lahko da pouk geografije in katere učne vsebine so primerne za posredovanje teh
kvalifikacij učencu.
Raziskovanju kurikula pa vendarle ni uspelo analizirati trenutne življenjske situacije in sestaviti splošno
veljavnega ter zavezujočega kataloga prihodnjih življenjskih situacij. Zlasti ni bilo mogoče na podlagi
sedanje situacije in iz nje dobljenih postulatov prihodnjega reči kaj bolj določnega o tem, kako se utegne
današnja situacija spremeniti npr. v 10 letih in katere spremenjene vrednostne norme bodo tedaj od
človeka zahtevale drugačne odzive. Zato tudi ni bilo mogoče izpeljati ustreznih kvalifikacij oz. učnih ciljev
ter prirediti ustreznih vsebin in metod za sestavljavce novih učnih načrtov.
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K učnim ciljem naravnani učni načrti sedemdesetih let torej dejansko niso nastajali v Robinsohnovem
smislu neke “nadpredmetne” analize življenjskih situacij. Robinsohnov pristop je zgolj določal diskusijo na
višji teoretski ravni, pri konkretnem določanju relevantnih učnih ciljev pa so se še vedno raje zgledovali po
predmetnih strukturah. V nasprotju s prejšnjimi učnimi načrti, ki so bili pravzaprav le nekakšne “zbirke” učne
snovi in vsebinski katalogi, so novi učni načrti dodatno navajali, s kakšnim ciljem naj se obravnava neka
tema ter katera spoznanja in sposobnosti naj učenec pridobi ob določeni vsebini. (Rinschede, 2003, 124 –
125)
3.6.4.8 Pot naprej s čedalje več pomisleki in odpora
Zagovorniki občegeografskega pristopa so na začetku sedemdesetih let v Zahodni Nemčiji (pre)močno
zmagali, zato so regionalni pristop v večini nemških zveznih dežel “eliminirali” tako radikalno in temeljito,
kot znajo le Nemci. Drugačna pota so ubirali le v nekaterih zveznih deželah, npr. na Bavarskem ali v Baden
– Württembergu, v celoti pa se je regionalni pristop obdržal v tedanji Vzhodni Nemčiji.
Ne glede na to, da je v strokovnih krogih regionalna geografija v veliki meri obveljala za nekaj preseženega,
pa novi občegeografski pristop v dejanski šolski praksi ni doživljal istega entuziazma kot med teoretiki. Še
več, mnogi učitelji in seveda učenci ter njihovi starši so bili z njim zelo nezadovoljni. Veliko staršev je
preprosto dobilo občutek, da njihovi otroci “ne znajo več nobene geografije”, bolj ali manj na tihem pa so s
tem strinjali tudi številni učitelji. To je po eni strani nekoliko kasneje pripeljalo tudi do ostrih protestov
starševskih združenj, predvsem med učitelji pa je občegeografski pristop dobil tudi posmehljiv vzdevek
“točkove” geografije (Punktengeographie). Učno snov se je namreč obravnavalo po občegeografskem
principu s številnimi, med seboj nepovezanimi primeri (študijami primera), zato učenci enostavno niso dobili
več iste celostne prostorske predstave kot prej. Slišati je bilo očitke, da je tudi osnovno topografsko znanje
s tem padlo na minimum. Velikega dela višjih strokovnih krogov pa ta prepad med teorijo in prakso dolgo ni
posebej vznemirjal, kot ga tudi ni vznemirjala padajoča priljubljenost geografije oz. je niso pripisovali tem
novim usmeritvam. Počasi pa so se tudi v višjih strokovnih krogih začele bolj uveljavljati nove pobude, kako
rešiti nastalo kvadraturo kroga in tudi ostre kritike na račun občegeografskega pristopa.
Regionalna geografija je marsikje sprva obveljala kot nekaj nezaželenega, skoraj nekaj prepovedanega,
čeprav so jo številni učitelji skušali v praksi še naprej prakticirati. Hard (1982, 144 – 150) je “klasične”
argumente proti regionalni geografiji obširneje razčlenil v naslednjih točkah:
– manjkajoče stopnjevanje kognitivne zahtevnosti učnega načrta;
– osredotočenje na naivno “turistično” perspektivo zemeljskega površja;
– osredotočenje na perspektivo pokrajinskih tipov;
– relativna brezbrižnost regionalno zasnovanega pouka v razmerju do cilja splošnega vpogleda;
– preveliko poudarjanje “eksotičnega”;
– pogosto izkrivljena oz. prevelika teža na temah človek – narava;
– anahronistična interpretacija regionalnih posebnosti;
– neuspešno uveljavljanje eksemplarnega načela pri regionalnogeografskem pouku.
Köck (1986, 188 – 189) pa je povzel glavne arumente, ki so jih različni avtorji navajali v prid regionalne
geografije, v naslednjih točkah:
– nerešen problem vzpostavitve zgradbe prostorskega kontinuuma pri občegeografskem pristopu;
– pomanjkljiva topografska orientacija pri občegeografskem pristopu;
– funkcija držav oz. dežel kot determinant življenjskega okolja pri regionalnem pristopu, saj saj se
posamezne družbe organizirajo v države in tako vplivajo na meddržavne prostorske strukture in življenjske
razmere;
– stanje v prostoru je mogoče strokovno raziskovati le ob upoštevanju vseh dejavnikov oz. ob
kompleksnem obravnavanju regionalnih kontekstov;
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– tudi v okviru regionalne geografije je mogoče prepoznavati pravilne, zakonite prostorske strukturne
vzorce;
– tudi regionalna geografija obravnava probleme;
– samo z regionalno geografijo je moč preseči aleatorično (po naključnem izboru) prikrojevanje učne snovi
pri občegeografskem pristopu;
– regionalnogeografsko znanje je zahteva družbe in njenih naddržavnih povezav, hkrati pa korektiv
naključne predstavitve držav v javnih medijih;
– tudi prek regionalnega pristopa se lahko izvaja politično izobraževanje;
– zaradi specifičnega položaja Nemčije v Evropi in svetu je nujno poznavanje regionalne geografije;
– če bi šolska geografija povsem opustila regionalno geografijo, bi s tem deloma uničila samo sebe;
– učenci se spontano zanimajo za regionalnogeografske informacije in jih poleg tega na osnovi lastnega
izkustva sveta (potovanja, pouk jezikov in zgodovine) tudi zahtevajo;
– že na osnovi zaznavanja vedno mislimo v kontekstu regij, te regijske predstave sploh omogočajo
delovanje in vedenje v prostorskem okolju;
– regije so območja življenja in delovanja v smislu konkretnega prostora, s katerim človek razpolaga in za
katerega je odgovoren.
Na tem mestu velja poudariti predvsem alinejo o tem, da človek že na osnovi zaznavanja vedno razmišlja v
kontekstu regij in da mu te predstave sploh omogočajo delovanje v prostoru. Prav o učenčevem
razmišljanju v kontekstu regij oz. o možni organiziranosti njegovega znanja bodisi v kontekstu regij, bodisi v
kontekstu drugačnih tematskih sklopov smo v naši raziskavi povprašali učence same. Z drugimi besedami
smo preverjali njihovo “matrico” razmišljanja, ali je v osnovi regionalna ali tematska (občegeografska).
Pri na novo uveljavljenem občegeografskem pristopu je prostorsko “preskakovanje” od enega primera do
drugega po vsej Zemlji po Ficku (1978) vodilo v t. i. “točkovno” geografijo oz. v “aleatorično geografijo”. Pri
tem je mišljen naključen izbor primerov, ki ga lahko primerjamo kar z metom kocke. Tak način obravnave je
pomenil razkosanje prostorskega kontinuuma Zemlje in s tem zanemarjanje vrednosti posameznih
prostorov. Posredoval je sicer vpogled v prostorske strukture ter procese in probleme, vendar pa je vse to
ostajalo za učenca izolirano in fragmentarno, brez notranje povezanosti.
Prvi resnejši strokovni ugovor proti uvedenemu občegeografskemu pristopu, ki pa se je lahko pojavil šele
po njegovi večletni uveljavitvi, ko so že postali vidni tudi konkretni rezultati preusmeritve šolske geografije,
je prispeval Fick (1978) s svojim prispevkom Kategoriale Länderkunde statt aleatorischer Geographie
(Kategorialna regionalna geografija namesto aleatorične geografije), ki pa je ostal skoraj neopažen.
Fick se je zavzel za nekakšen poskus eksemplarnega prakticiranja regionalne geografije, pri čemer na
osnovi primerov v prostorskih kategorijah ugotavljamo transferna spoznanja. Kategorialna regionalna
geografija naj bi razlikovala tri ravni obravnave – topografsko, regionalnogeografsko in kategorialno. Na
topografski ravni gre za posredovanje nepogrešljivega posredovanja osnovnega inventarja (“orodja”)
geografskih imen, pa tudi za prostorsko lokalizacijo, glavne podatke, razdalje, velikostna razmerja ipd. Na
regionalnogeografski ravni gre predvsem za prostorski kontinuum, za obsežne prostorske povezave,
strukturne in kavzalne zakonitosti ter funkcijske sisteme, vendar brez prizadevanja po “popolnosti” in
vseobsežnosti predstavitve. Na kategorialni ravni pa sledijo zlasti strukturna znanja, splošne ugotovitve,
prenosljive izkušnje in nomotetična spoznanja.
Bistveno večji preboj v strokovni javnosti pa je dosegel Newig s soavtorjema Reinhardtom in Fischerjem
(1983) s člankom Allgemeine Geographie am regionalen Faden (Obča geografija po regionalnih
“pramenih”) v reviji Geographische Rundschau. Avtorji uvodoma ugotavljajo, da se je po letu 1970 v
Nemčiji Länderkunde zamenjalo s t. i. “novo geografijo” ali bolje rečeno z eno vrsto “nove geografije”.
Nekdanji prostorski kontinuum se je nadomestilo s tematskimi sklopi, katerih razporeditev se uporabnikom
(učiteljem, učencem, staršem) ni zdela prepričljiva. Eno uro so na primer obravnavali Grenlandijo, drugo
Papuo – Novo Gvinejo, tretjo pa Burundi. Newig s sodelavci pri tem navaja nemškega šestošolca, ki je ob
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tem zastokal, da ne razume več, kje sploh so! Če učno snov razdelimo po teoretsko razvitih konstruktih
učnih ciljev (Lernzielkonstrukte), kot so to avtorji poimenovali, ostane po njihovem mnenju otrokovo
razumevanje na samem dnu. Isto se dogaja s samo učno snovjo. Učenec v zvezni deželi Schleswig
Hollstein tudi po desetih letih šolanja na primer ne pride do obravnave deželne prestolnice Kiela.
Zato bi bilo treba zgraditi tak učni načrt, ki bi zadostil informacijskim potrebam družbe, interesom učenca in
samoumevno tudi sami stroki. Pri njem je treba ponovno bolj poudariti historično dimenzijo, predvsem pa
se nasloniti na deset “kulturnih celin” (Kulturerdteile) tega sveta. (Te kulturne celine so pri Newigu,
univerzitetnem profesorju v Kielu, zelo blizu “realmom” kot jih opredeljujeta ameriška geografa de Blij in
Muller, op. J. S.) Pri sestavi takšnega učnega načrta je treba upoštevati 5 glavnih elementov.
1. Ponovno je treba uvesti prostorski kontinuum (načelo od “bližnjega k daljnemu”, koncentrične kroge),
vendar se pri tem ne obravnava vseh dežel.
2. Obravnava posameznih dežel mora potekati po njihovih prostorskih dominantah. Po eksemplarnem
načelu se za obravnavo izbere le nekatere države, ki odražajo najpomembnejše značilnosti znotraj vsake
od 10 kulturnih celin.
3. Pri občegeografskih elementih je treba dati poudarek na človeka (gospodarsko in socialno geografijo),
vendar brez zanemarjanja naravnih dejavnikov.
4. Za globlje razumevanje posameznih “kulturnih celin” je treba dati večji poudarek na historično dimenzijo.
5. Obravnavo človeka v pokrajini je treba tesneje nasloniti na vprašanja degradacije okolja in omejenosti
naravnih virov.
V nadaljevanju avtorji prikažejo, kako si konkretno zamišljajo obravnavo Orienta kot ene od “kulturnih
celin”. Najprej je kratek topografski pregled (lega, obseg Orienta), ki mu sledi fizičnogeografski pregled s
poudarkom na podnebju (sušnosti). Pri družbenogeografskem pregledu se poudari določene elemente
gospodarstva in načina življenja. Izpostavi se religijo (islam), naselbinsko omrežje (orientalsko mesto),
gospodarstvo (nafta, namakanje) in prebivalstvo (neenakomerna razporeditev).
Bistvo pristopa je na kratko v tem, da učenci usvajajo znanje iz občegeografskih vsebin ob pomoči oz. v
nekem preglednem prostoru. Dodatno pa se obravnava še nekatere eksemplarno izbrane države, ki imajo
zaradi individualnih značilnosti poseben splošen pomen. Pri tem avtorji navajajo Turčijo (kot domovino
zdomcev), Saudovo Arabijo (zaradi naftnega bogastva in sunitske tradicije) in druge. Takšna kompleksna
geografija (komplexe Erdkunde) bi bila nekakšna sinteza nekdanje Länderkunde s sedaj prevladujočo občo
oz. tematsko geografijo. Učno snov bi se na ta način dalo dobro omejiti, a tudi utrditi znanje.
Odziv na predloženi koncept je bil v vseh pogledih buren. Avtorji ga v novem prispevku v Geographische
Rundscahuu z istim naslovom (1984) tudi podrobneje predstavijo. Najprej se ustavijo ob treh zelo čustvenih
odzivih iz vrst sicer eminentnih geografskih didaktikov, ki so predloženi koncept označili kot “smešen”,
avtorjem pa očitali pomanjkljivo načitanost, pomanjkanje solidarnosti z nemškimi geografi zaradi
neomenjanja nemškega baznega učnega načrta (Basislehrplan) in podobno. V kritiki so padle celo oznake
kot “žalost in jeza”, “absolutno dno strokovno didaktične diskusije” ipd. Na enega od očitkov te kritike, da ne
obstaja instanca, ki bi pri takem pristopu lahko utemeljila, kaj je v neki deželi “pomembno” (mišljeno je
dominantno), pa Newig s sodelavci odgovarja, da ravno tako ne obstaja instanca, ki bi pri obči geografiji
lahko utemeljila, kaj je res pomembno in kaj ne.
Večji del prispevka pa avtorji namenjajo ostalim odzivom, ki so prišli iz cele Nemčije. Več kot tri četrine se
jih je pri tem izreklo za novi koncept. Navdušenja niso izkazali le nekateri univerzitetni učitelji, ampak tudi
predstavniki staršev, ministrstev in komisij za sestavo učnih načrtov. Nek šolski praktik in predsednik
deželne kurikularne komisije navaja, da o omenjenem baznem učnem načrtu v sami bazi v resnici sploh
nikoli niso mogli diskutirali. Neka predstavnica dijakov je napisala, da do sedaj pridobljeno znanje dijakov
“obvisi v zraku” v obliki posameznih informaciji, zato bo slej ko prej pozabljeno. Podobno trdi profesor na
visoki strokovni šoli, da je svet življenjski prostor ljudi, zato brez njegovega poznavanja vsaka zgodovinska
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ali politična obravnava “obvisi v zraku”. Nek šolski direktor sedanji tematski geografiji očita izgubo
sprejemanja realnosti, izgubo politične substance in izgubo strukturiranega učenja. Niemz, profesor na
inštitutu za didaktiko v Frankfurtu, pa pri dosedanjem konceptu izpostavlja delno katastrofalno topografsko
neznanje, zanemarjanje regionalnih tem, podcenjevanje naravnogeografskih vidikov in preobremenjenost
učencev pri določenih tematskih sklopih. Avtorji novega koncepta navajajo še številne druge pozitivne
odmeve, ki na zelo podoben način utemeljujejo nujnost obravnave v nekih regionalnih okvirjih, kot bomo to
videli kasneje tudi pri odgovorih slovenskih učiteljev in dijakov.
3.6.4.9 Regionalna geografija v diskusiji (posebna številka Praxis Geographie leta 1990)
Razmišljanje o tem, da je pri geografiji potreben nek osnovni regionalni okvir obravnave, vendar brez
vračanja na prvotno Länderkunde, je tako v Nemčiji ponovno dobilo “domovinsko” pravico. O aktualnosti
dileme v zvezi z regionalnim pristopom govori tudi to, da so leta 1990 temu posvetili celotno številko revije
Praxis Geographie. Uvodničar Grünenwälder (1990, 6) pri tem ugotavlja protislovno situacijo, da si danes
po eni strani nihče ne želi očitka, da želi nazaj “staro” Länderkunde, po drugi strani pa tudi nihče ne
dopušča dvoma oz. ne oporeka nujnosti regionalne geografije. Do nesporazumov po njegovem prihaja
predvsem za to, ker so bili osnovni pojmi oz. opredelitve (obče in regionalne geografije) pogosto napačno
razumljeni oz. interpretirani.
Storkebaum (1990) v svojem zelo pomembnem prispevku Länderkunde als curricularer Baustein (nem.
Länderkunde kot gradbeni temelj kurikula) prinaša nove poglede na sodoben regionalni pristop. Uvodoma
ugotavlja, da so regionalno geografijo nekateri geografi z omalovažujočimi etiketami označevali kot
»enciklopedično, deskriptivno, neprimerno sodobnemu razumevanju znanosti« in je bila pregnana v
presežen stadij razvoja geografije, pa je kot pastorka te teoretske diskusije še kako živa. V nemškem
govornem območju še nikoli ni bilo toliko regionalnogeografskih publikacij kakor v zadnjih 25 letih. Ali gre
pri tem res le za zastarel presežek tradicionalno razumljene, v bistvu presežene »ideografske« geografije,
ali pa ta razvoj prej ustreza nekakšni javni potrebi?
Medtem ko pri znanstveno dejavnih geografih, posebej tistih, ki so se specializirali v prostorskem smislu,
očitno prevladuje nekakšen konsenz glede pomena regionalne geografije, pa kaže situacija v strokovni
didaktiki drugačno podobo. Nekaj časa se je zdelo, da bo res vsak regionalni pristop izginil iz kurikula. Celo
zastopnikom občegeografskega kurikula pa je postalo jasno, da je regionalna geografija tako rekoč skozi
zadnja vrata – npr. po ovinku prek študij primera – prodrla v občegeografsko opredeljeni kurikulum, da je
med drugim tudi nekoliko abstraktne, celo suhoparne in v svoji sistematiki učencem manj dostopne teme
prostorsko konkretizirala in jih didaktično legitimirala. To medsebojno prežemanje obče in regionalne
geografije pa ni naključno, temveč ustreza notranji logiki geografske vede, saj gre vendar za dva vidika
enega in istega predmeta, ki drug drugega pogojujeta. Znanstveno nujen in nepogrešljiv je tako analitični
prijem kakor tudi sintetično, povezujoče obravnavanje v obliki sistemov in modelov. Ti pa niso namenjeni
sami sebi, temveč jih je nujno treba aplicirati na resničnost, saj šele tako pojasnjujejo geografski objekt. V
tem oziru je obča geografija pogoj za regionalno, sama obča geografija brez regionalne geografije pa je
zgolj pojmovni torzo. Občo geografijo lahko seveda formuliramo v tako širokem smislu, da bo njen
komplement povsem vključen vanjo. Ne smemo pa tajiti, da so bili isti poskusi tudi že z obratne smeri, s
stališča regionalne geografije. »Navidezni« problem obča geografija nasproti regionalni geografiji se v
didaktičnem oziru naposled zreducira na vprašanje, kateremu načinu obravnave pripada v kurikulu vodilna
funkcija, kateri pol je tako rekoč »rdeča nit«. (ibidem, 8 – 9)
V zvezi z regionalnogeografsko shemo Storkebaum meni, da se jo je uporabljalo za diskreditiranje
regionalne geografije. Ob tem so “napadalci” namerno prezrli, da ta shema ni bila nič drugega kot le
aplikacija občegeografskih kategorij – kot so bile v svojem analitičnem značaju nekoč razumljene – na
nekem določenem ozemlju. Kar se je kot urejevalna shema zdelo razumno za Zemljo, namreč analitično
zajemanje primerljivih geografskih pojavov v luči geografskih dejavnikov, je moralo biti smiselno tudi za le
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posamezno območje. To mnenje je podpiralo prepričanje o enotnosti geografije, ki je Hettnerja nagnilo k
temu, da je svojo občo geografijo poimenoval »primerjalna regionalna geografija«.
V nasprotju z nekaterimi današnjimi poskusi podtikanja cilj regionalnogeografske sheme ni bil celota kot
»harmonija«, temveč »celota« v smislu geografskega obravnavanja, kot kompleksna geografija. Ne smemo
pozabiti, da je regionalna geografija edino področje, na katerem se vse smeri obravnavanja geografije
povezujejo ob istem predmetu in se ob tem kažejo v svoji medsebojni pogojenosti ter prepletenosti. V tem
je moč regionalne geografije, hkrati pa tudi seme težavnosti regionalnogeografske predstavitve. Še do
danes pravzaprav nihče ni ovrgel nemškega geografa Bobeka, ki je regionalni geografiji priznal kriterij
najvišje kompleksnosti. Regionalna geografija seveda tudi po njegovem mnenju ne predstavlja začetka
raziskovanja, temveč je kot sintetični pristop prej bliže njegovemu koncu, torej tvori tako rekoč vejo
uporabne geografije. Ob tem posega po obči geografiji, hkrati pa meri tudi na individualnost, kar je le
navidezno protislovje. Marsikateri geograf bi si moral pustiti dopovedati, da je razumevanje tujih življenjskih
razmer možno le prek individualnosti in kulturne identitete posebnih območij. V tem smislu potem sploh ne
obstajajo nekakšne splošne situacije, temveč je v realnosti vedno vse hkrati tipično in individualno.
Ker regionalna geografija predpostavlja instrumentarij in terminologijo obče geografije, lahko vedno
reprezentira le tisto stanje, ki ga je že dosegla obča geografija. Glede same predstavitve lahko danes
kajpak izbira druge principe kakor v Hettnerjevem času.
Tisti geografi, ki prezirajo regionalno geografijo, bi se morali zavedati, da so take in drugačne predstavitve
regionalne geografije tisto področje, ki že samo po sebi lahko služi za nastopanje geografije pred širšo
javnostjo. Njena funkcija je približno podobna tisti, kot jo za zgodovinsko vedo opravljajo historične
monografije in predstavitve epoh, ki same po sebi tudi niso v prvi vrsti raziskave, ampak bolj interpretativne
predstavitve. Ali se hoče geografija v luči vladavine nekega ozkega znanstvenega pojma res odreči tej
obliki svoje učinkovitosti? (ibidem, 9)
Kar naprej se pojavljajo trditve, da regionalna geografija vodi »v slepo ulico singularnosti«. Vendar je to le
vprašanje definicije singularnosti. Nikakor namreč ni res, da je to, kar se tako množično označuje kot
»singularno«, ker je pač individualno, tudi zares nepomembno in zato zanemarljivo. Ravno individualni
pojavi lahko učinkujejo epohalno. Vsakemu zgodovinarju je jasno, da singularni pojavi, npr. Adolf Hitler,
zaznamujejo tok svetovne zgodovine. V realnosti se tipično in individualno seveda pomeša, bogastva
geografske snovi pa ni mogoče izkusiti izključno z enim ali drugim, temveč le skozi oboje.
Regionalnogeografske teme pa svojih vprašanj ne črpajo zgolj iz kompleksa obče geografije, temveč iz
širših političnih in družbenih kontekstov. Tako razumljena problemska regionalna geografija gradi svoj
predmet v skladu z vsakokrat vodilnim interesom in skuša zajeti prostorsko razsežnost konfliktnih polj
našega sedanjega sveta. Občegeografski pristopi so pred tem izzivom nemočni in neučinkovito “tratijo”
pomembne teme, v kolikor niso pripravljeni prestopiti svojih meja.
Regionalna geografija se v luči političnih in družbenih vprašanj geografskemu predmetu ne približuje z
vidika sistema geografije, temveč izhajajoč iz političnega in družbenega razumevanja današnjega sveta. To
seveda ni izključni kurikularni izbirni princip, se pa zdi pomembnejši od mnogih tematskih področij v
učbenikih, ne glede na to, kateri kriterij jih konkretno legitimira. V modernem pomenu razumljena
regionalna geografija s tem ne dobiva samo globljega smisla, temveč jo je mogoče postaviti v kontekst
enega samega glavnega vprašanja. Ob njegovi ključni vlogi sta možni možna tudi redukcija obilice snovi na
bistvo ter njeno strukturiranje na način, ki bo učencu ustrezal in ga motiviral. (ibidem, 11)
Spričo izjemne kompleksnosti problematike razvoja sveta, ima geograf dvojno nalogo. V splošni dimenziji,
torej v interdisciplinarnem teoretičnem kontekstu, mora videti nerazvitost in njeno preseganje, hkrati pa
upoštevati tudi individualnost posamičnega primera, njegove posebne kulturne, naravne prostorske,
družbene in politične okoliščine. V okviru razvojne problematike se tako regionalna geografija spreminja v
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študijo primera. Geografske regionalne geografije, ki svoj predmet obravnavajo kot regionalne študije
primera, že obstajajo, a ostajajo didaktikom neznane ali pa ne dosegajo njihovega spoznavnega horizonta.
Prostorski individuumi lahko posredujejo več konkretne resničnosti kakor splošna obravnava. Induktivni
postopek, s katerim je mogoče doseči tudi splošno, je vsekakor možen. Za učence je nek konkretni prostor
zelo dojemljiva predstava in jo laže pridobijo, kakor pri teoretsko opredeljenem pristop splošne obravnave.
Končno je mogoče tako čisto konkretno zagotoviti transfer, kajti singularnost prav gotovo ni »slepa ulica«.
(ibidem, 12)
Bistvo Storkebaumovega prispevka lahko morda vidimo ravno v tem, da individualnosti regije ne smemo
enačiti z edinstvenostjo, neponovljivostjo. Zato ima ta individualnost tudi transferen značaj, kar pa je bil
pravzaprav glavni temelj kritike regionalne geografije z didaktičnega vidika.
Geiger (1990) se v svojem prispevku v omenjeni številki Praxis Geographie najprej nekoliko povrne v
preteklost, potem pa ugotavlja, da je vzrok za sedanjo polemiko nezadovoljstvo z “točkovno” geografijo, neobravnavanje držav, zanemarjanje domačega prostora in ne nazadnje pomanjkljivo topografsko znanje. Na
začetku 80. let so se v nekaterih zveznih deželah zato pojavile tendence za revizijo učnih načrtov. V
nadaljevanju pa se Geiger loti eksemplarnega principa, ki je sedaj še bolj nujen kot nekoč, saj imajo na
nivoju osnovne šole danes na voljo le še tri četrtine fonda ur geografije iz šestdesetih let. Konstitutivni
elementi eksemplarnega pouka so zanj zgled, transfer in orientacijski pregledi. Učbeniki iz sedemdesetih
let, v katerih se odraža »nova geografija«, pa takšno ravnanje posredujejo v nezadostni meri. Resda so v
njih nanizani nazorni in z gradivom bogato prikazani zgledi, vendar pa transfer in orientacijski pregledi, ki bi
te zglede smiselno povezali med seboj, v omenjenih učbenikih niso postali integralni sestavni deli.
Zelo podučno pa je Geigerjevo razmišljanje o resnični naravnanosti pouka geografije k učencem. Pri tem
navaja, da zanimanje nemških učencev za pouk predmeta geografija po anketah od začetka 5. razreda do
konca 6. razreda strmo upada. Tudi od 7. do 10. razreda uživa geografija v primerjavi z drugimi predmeti
razmeroma skromen interes oz. se ji pripisuje manjša pomembnost. Šele na višji stopnji se začenja bolj
pozitivno vrednotenje v zvezi s pomembnostjo in pomenom predmeta. Med večjim delom trajanja šolanja
pa geografija ni priljubljen predmet. (ibidem, 14)
Pri tem lahko dodamo pripombo, da v Sloveniji stanje (vsaj zaenkrat) zagotovo ni takšno. Ali ni morda
smiselno iskati odgovor za razliko ravno v osnovni usmerjenosti tedanje nemške in tedanje kot sedanje
slovenske šolske geografije, čeprav nekateri tudi pri nas vidijo nemško šolsko geografijo kot “napredno”,
našo pa “zastarelo” in nujno potrebno temeljite preusmeritve.
Geiger nadaljuje, da mora imeti posebej velik vpliv naravnanost k učencem, ki je še vedno vse premalo
izostrena. V preteklosti so se smernice in v skladu s tem tudi učbeniki izdajali oz. pisali sicer res z
upoštevanjem naslovnikov, kljub vsemu pa so smernice za njihovo izdelavo tako rekoč predpisovali “od
zgoraj”. V prihodnosti bi morali biti učni načrti zasnovani bolj ob upoštevanju učencev samih. Pri tem bi
kazalo izhajati od sposobnosti in potreb učencev na določeni starostni stopnji. Družbeno in politično
zaželenim kvalifikacijam pa naj bi bile potem prirejene tudi ustrezne geografske vsebine in metode. (ibidem,
14)
Schrand (1990) pa v naslednjem članku ugotavlja, da je geografija zaradi prevelike usmerjenosti v
družbene probleme v nevarnosti, da bo “degenerirala” v navaden nauk o družbi. Namesto tega bi bilo spet
treba “posredovati” več znanja o topografskih in regionalnogeografskih dejstvih, saj javnost od pouka
geografije pričakuje ravno to. Zahteve staršev in javnih ustanov, ki po končanem šolanju prevzemajo naše
učence, je treba jemati resneje kot doslej, da ne bi ugled predmeta v družbi pri nosilcih odločanja zdrsnil še
globlje. Pri tem navaja pomisleke predsednice gimnazijskega odbora zveznega sveta staršev proti pretežno
problemsko usmerjeni členitvi in obravnavanju geografskih vsebin pri pouku na nižji in srednji stopnji, saj to
po njenem ne daje zadovoljivega znanja v smislu prostorskih kontekstov. (ibidem, 14)
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Poleg prispevkov v omenjeni posebni številki Praxis Geographie je treba omeniti tudi novejše prispevke na
to temo, ki so jih objavili nekoliko prej ali pa tudi kasneje. Med pomembnejšimi so prispevki Hingsta (1981),
Engelharda (1987), Böhna (1988), Brogiata (1995), Wirtha (1998) in končno še enkrat Schultzeja (1998).
Slednji trdno ostaja pri svojih pogledih.
3.6.4.10 Tematsko-regionalni pristop
Iz pregleda od leta 1970 dalje objavljenih najpomembnejših prispevkov si lahko ustvarimo sliko dokaj
razburljivega dogajanja v nemški šolski geografiji. Tako iz časovnega traku, ki ga je objavil Haubrich s
sodelavci (1997, 113), kot tudi iz časovnega traku, ki ga je objavil Rinschede (2003, 117), lahko sklepamo,
da je bilo obdobje med 1970 in 1980 v znamenju občegeografskega pristopa, čeprav avtorja ob začetek
tega obdobja postavljata tudi kurikularni pristop (Rinschede) oz. orientacijo k učnim ciljem (Haubrich et al.).
Kestler (2002, 69) pa je na svojem časovnem traku to obdobje označil kot obdobje občegeografskotematskega pristopa, v oklepaju pa je navedel še orientacijo k ciljem. Poleg, namesto ali v kombinaciji z
občegeografskim pristopom se v tem obdobju torej uveljavi tudi oznaka tematski pristop. Z njo se skuša
poudariti, da ne gre za klasična poglavja obče geografije, ampak predvsem za izbrane skupine kategorij, ki
bi po Schultzeju morale predstavljati srž šolske geografije.
Polemično izenačevanje regionalnogeografskega pregleda, regionalnogeografske sheme in regionalne
geografije v sedemdesetih letih je regionalnogeografski pristop povečini pregnalo iz učnih načrtov. Po
približno enem desetletju takega razvoja, se pravi okoli leta 1980, pa se je regionalni pristop začel počasi
vračati oz. je regionalna geografija v večji ali manjši meri spet prodrla tudi v občegeografsko naravnane
učne načrte. To novo koncepcijo danes večinoma imenujejo tematsko-regionalni pristop, lahko pa tudi
tematska geografija v regionalni razporeditvi ali tudi obča geografija po regionalnih “pramenih”. Tematska
geografija v regionalni razporeditvi je povezava tem in vsebin iz obče geografije v zaporedje, sestavljeno v
regionalnem smislu. Povezovanje občegeografskih in regionalnogeografskih vprašanj ustreza tudi notranji
logiki geografske znanosti. Obča geografija brez regionalne geografije je namreč pojmovni torzo.
Ugotovitev, da sta tudi v šoli potrebni tako obča kakor tudi regionalna geografija, je torej vodila do nenehnih
poskusov, da bi v učne načrte vpletali oba vidika. Obstaja množica poskusov takšnega povezovanja, v
katerih je včasih močneje poudarjen tematski, drugič pa regionalni vidik.
Pri poudarjanju tematskega vidika se določene občegeografske teme, ali bolje rečeno tematski sklopi – npr.
»človek z gospodarstvom oblikuje prostor«, »posledice vročine in suše«, »narava ogroža človeka« ipd. –
obravnavajo na podlagi konkretnih regionalnih primerov. Te teme določajo vsebinska težišča in cilje.
Pomembno pri takšnem pristopu je to, da so konkretni regionalni primeri zamenljivi in ne zavezujoči. Prav
tako ne tvorijo nikakršnega prostorskega kontinuuma. Haubrich in sodelavci (1997, 126) v takšnem primeru
govorijo o tematsko-regionalnem učnem načrtu s tematskim razrezom ( thematisch-regionaler Lehrplan mit
thematischem Zuschnitt), kar je razvidno iz preglednice 3. Kestler (2002, 74) pa govori o tematskoregionalnem pristopu (thematisch-regionaler Ansatz), na časovnem traku pa o tematsko- regionalni
geografiji (thematisch-regionale Geographie). (ibidem, 69)
Pri poudarjanju regionalnega vidika pa najpomembnejša območja obravnave (npr. Nemčija, Evropa, Afrika,
Azija itd.) pomenijo nekakšno “zakladnico” konkretnih primerov. Na njih se potem obravnavajo
občegeografski pojavi in procesi. Za ta postopek Rinschede (2003, 127) navaja, da bi ga lahko opredelili
kot regionalno-tematski pristop, pri katerem so teme obče geografije med seboj povezane v regionalnem
zaporedju. To omogoča tudi učinkovitejše posredovanje regionalnogeografskega znanja. Haubrich s
sodelavci (1997, 125) v zvezi s tem govori o tematsko-regionalnem učnem načrtu z regionalnim razrezom
(thematisch-regionaler Lehrplan mit regionalem Zuschnitt), kar vje razvidno s preglednice 4. Kestler (2002,
79) pa govori o regionalno tematskem pristopu, na časovnem traku pa o regionalno-tematski geografiji
(ibidem, 69).
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Preglednica 3: Primer tematsko-regionalnega učnega načrta s tematskim razrezom (povzeto po Haubrich
et al., 1997, 127)
(Učni načrt za gimnazijo v deželi Rheinland-Pfalz leta 1992; izsek)
8. razred: Oblikovanje prostora prek človekovega gospodarjenja
Regionalno težišče: Amerika in Azija
Tema 8.1: Urejanje in prevrednotenje prostora
Poudarek je na urejanju in prevrednotenju prostora, pri čemer se upoštevajo tako motivi in ukrepi, kakor
tudi pozitivne in negativne posledice v zvezi z 8.2 (naravno ravnovesje). Vzpostaviti je treba povezave s
procesi v naravnem ravnovesju.
Učni cilji

Osnovni pojmi
(v krepki pisavi: obvezno)
Znanje o tem, da človek z gospodarjenjem oblikuje prostor
8.1.1 Znanje o tem, kako se
Kultiviranje
spreminjajo prostori za
namakanje, krčenje, pridobivanje
kmetijsko rabo
novih površin

8.1.2

Znanje o tem, kako se
prostori spreminjajo s
pridobivanjem
rudnih bogastev in
z industrijsko poselitvijo

8.1.3

Vpogled v različno stopnjo
razvitosti različnih regij

Navodila

možni prostorski primeri:
goveja farma v Amazoniji,
namakanje ob Indu,
pridelovanje sadja v Kaliforniji
ipd. V zvezi z 8.2 (Posegi
v naravno ravnovesje)
Industrializacija
možni prostorski primeri:
rudarstvo, prometni razvoj,
industrijska poselitev v Sibiriji,
pridobivanje energije, urbanizacija bajkalsko-amurska
magistrala, projekt
Tennessee Valley ipd. V
zvezi z 8.2 (Posegi v naravno
ravnovesje)
naravna pokrajina, kulturna
v zvezi z 8.1.1 in 8.1.2
pokrajina; država v razvoju,
(Spreminjanje prostorov),
industrijska država
prehod k 10.3.2 (Nasprotje
med Severom in Jugom,
razvojna pomoč)

Med temi predstavami o učnih načrtih, v katerih je močneje poudarjen regionalni vidik, najdemo več različic,
kot so npr. problemska regionalna geografija, koncepcija “kulturnih celin” in razne možnosti regionalne
razporeditve.
Problemska regionalna geografija se naslanja na Birkenhauerjeve teze iz leta 1970, ko je predlagal
“prenovljeno” regionalno geografijo« v obliki »problemske regionalne geografije«. Ta ne črpa vprašanj zase
iz sistema obče geografije, temveč iz širših – političnih in družbenih – kontekstov. Problemska regionalna
geografija strukturira svoj predmet po merilih vsakokratnega poglavitnega interesa in skuša zaobseči
prostorsko dimenzijo konfliktov v današnjem svetu. Občegeografski pristopi, tudi tisti sistemsko-teoretične
narave, zanj po nepotrebnem “zapravljajo” pomembne teme.
Problemska regionalna geografija se ob obravnavanju učinkovanja različnih ideologij v prostoru približuje
že obravnavanemu konceptu “kulturnih celin” Newiga in sodelavcev. Gre za območja kontinentalnih ali
subkontinentalnih razsežnosti, ki jim enovitost dajejo posebna, enkratna povezanost naravnih in kulturnih
elementov kot oblikovalcev pokrajine, samostojna duhovna in družbena ureditev ter zgodovinska
kontinuiteta. Bistvene za njihovo razmejitev so skupna religiozna, duhovna oz. svetovnonazorska tradicija.
Pojmovni par “vodilni” (družbeni) sistem – religija je eden od petih temeljnih značilnosti obravnave teh
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Preglednica 4: Primer tematsko-regionalnega učnega načrta z regionalnim razrezom (povzeto po: Haubrich
et al., 1997, 125)
(Okvirni učni načrt gimnazije v deželi Mecklenburg-Vorpommern leta 1995 – izsek)
Razreda 7/8, tema 2: Kontinent Azija
Učna enota 3: Izbrani prostori in države
Učne vsebine
Naravne katastrofe v Aziji
vzroki, posledice, ukrepi

Razvoj prebivalstva in problemi
Vpliv religij na način življenja
Gospodarsko- in družbenoprostorska
nesorazmerja
Pomembna naravna bogastva, njihovo
nastajanje, nahajališča, pridobivanje in
uporaba

Navodila
Primeri območij/prostorov (izbor):
Vzhodna/Jugovzhodna Azija – potresi, vulkani,
poplave; tajfuni
Južna Azija – monsun, poplave (Japonska, Indonezija,
Kitajska, Bangladeš)
Kitajska/Indija – razvoj/rast prebivalstva, načrtovanje
družin
rast svetovnega prebivalstva
Indija, Jugozahodna Azija
Območja industrijske rasti/strukturno šibka
območja (npr. vzhodna/zahodna Kitajska, Singapur)
nafta – zahodna Sibirija, Arabsko-Perzijski zaliv

Okoljska problemska območja – vzroki, ukrepi Aralsko jezero, zahodna Sibirija
Konfliktna območja
Pojmi:

Topografska učna snov:

Bližnji vzhod (Izrael, Turčija)
tajfun, tsunami, zajezitvene reke, poplavna puhlica;
stopnja rasti, eksplozija prebivalstva, načrtovanje
družine, nadzorovanje rojstev, starostna piramida,
kaste, velike družine;
mošeja, bazar;
območja rasti, nesorazmerja;
primarni, sekundarni, terciarni sektor; delovna
intenzivnost, kapitalska intenzivnost, posebna
gospodarska cona, ASEAN;
kulturne rastline, plantaže, riževa polja;
»črno zlato«, off-shore, naftovodi;
»Sveta dežela«, kibuc
Java, Bangladeš, Brahmaputra, Šanghaj, Bombaj,
Kalkuta, Meka, Honšu, Hokaido, Južna Koreja, Seul,
Tajska, Bangkok, Hongkong, Filipini, Irak, Iran, Kuvajt,
Perzijski zaliv, Jeruzalem, Libanon, Sirija, Jordanija

“celin”. Sestavni deli tega normativnega sistema so pogosto zapisani v ustavah kot državotvorni temelji,
prav tako pa veljajo tudi kot religiozna in filozofska načela. (Rinschede, 2003, 127)
Kar se tiče regionalne razporeditve se toliko kritizirano načelo »od bližnjega k daljnemu«, ki je bilo v
sedemdesetih letih odpravljeno, po Rinschedeju zdaj spet vrača. Pokazalo se je namreč, da v takšni meri ni
bil izvedljiv noben drug analitični princip poučevanja.
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V celoti je pristop »od bližnjega k daljnemu« primeren za sestavljanje učnega načrta za raven višje
osnovne šole, nakar sledi v zadnjem letniku še enkrat podrobnejša obravnava Nemčije oz. bližnje okolice.
S povezavo letnikov in prostorov je ureditev vsebin razvidna vsem učencem, čeprav je treba mednje še
vrivati občegeografske “vložke” (npr. klimatski in vegetacijski pasovi, tektonika plošč ipd.) in druge globalne
razvrstitvene vzorce (npr. industrijske dežele in dežele v razvoju).
Rinschede (2003, 129) ugotavlja, da je pri sestavi učnega načrta treba vedno upoštevati temeljno načelo
njegove zgradbe, ki se glasi »od preprostega h kompleksnemu«. Niti obča niti regionalna geografija pa v tej
zvezi ne dajeta zadovoljivih opornih točk, ki bi omogočale sestavo učencem primernega, stopenjskega
zaporedja od preprostega h kompleksnemu. Na ta način Rinschede nakazuje, da tematski pristop v zvezi s
tem ni nič primernejši od regionalnega, kot so to dolgo (pri nas predvsem Medved) navajali kot argument za
odpravo regionalnega in uvedbo tematskega pristopa. “Težavnost” kake teme ali regije je namreč bolj
odvisna od vprašanj o njej in začrtanih ciljev. Večja pomoč so zato vsebinam prirejeni, čedalje
kompleksnejši učni cilji. Poleg tega bi moral z letniki postajati kompleksnejši tudi prevladujoči geografski
načini obravnave (od preprostih oblik do procesnega načina).
3.6.4.11 Regionalno/globalno-tematski pristop
Vse od razprav glede tematsko-regionalnega pristopa in njegove manifestacije v baznem učnem načrtu leta
1980 se je pojavljalo veliko število pobud, da bi na novo pretresli oblikovanje učnega načrta. Pri tem bi dali
večjo pozornost na stopnjevanje topografskega znanja, poudarjanje regionalne geografije, močnejše
vključevanje fizične geografije, večji pomen teme »Evropa«, medpredmetne povezave (interdisciplinarno
učenje), močnejša naravnanost k učencem in k praksi, priprava na spopadanje z življenjskimi situacijami,
večje upoštevanje okoljske vzgoje (varovanja Zemlje), večja pritegnitev medkulturnega vzgoje in večje
upoštevanje t. i. globalnega učenja. Mimogrede, vse to nam danes v Sloveniji zveni zelo znano, saj se
načelno ogrevamo za zelo podobne stvari.
Nekateri vidiki, npr. interdisciplinarno učenje, medkulturna in okoljska vzgoja, ki kot principi ne tvorijo
nekakšnega posebnega tematskega področja, so bili v nekatere nove nemške učne načrte deloma že
vključeni. Druge obče- in regionalnogeografske teme, kot npr. fizično geografijo ali Evropo, pa bo treba še
močneje vključiti, in sicer v obliki nekakšnega “stebra” učnega načrta.
Splošne zahteve po povečanem deležu regionalne geografije in po globalnem učenju v večji meri zadevajo
celotno strukturo in zaporedje v učnem načrtu. Te zahteve je mogoče uresničiti v posebni koncepciji
učnega načrta, ki jo Rinschede (2003, 129) poimenuje kot regionalno/globalno-tematski pristop
(regional/global-thematischer Ansatz), se pravi regionalne geografije v globalni in občegeografski
prepletenosti.
Za izgradnjo urejenega razumevanja sveta je smiselno, da posameznim letnikom v učnem načrtu pripišemo
zavezujoča regionalna težišča. Ta zagotavljajo osnovno topografsko znanje in omogočajo razumevanje
prostorske prepletenosti.
Regionalno težišče pri spoznavanju narave in družbe v osnovni šoli bo najbrž tudi v prihodnosti domače
okolje oz. domača država. Dosledno zaporedje po načelu »od bližnjega k daljnemu« pri pouku geografije
na višji stopnji osnovne šole bi v bistvu zadostilo zahtevam po zagotovitvi temeljnega topografskega
znanja, vendar pa ne ustreza interesom učencev v teh letnikih. Zdi se, da je veliko ustreznejše regionalno
zaporedje najprej »od daljnega k bližnjemu«, potem »naprej k daljnemu« in končno »nazaj k bližnjemu«,
ponazorjeno s konkretnimi vsebinskimi (teritorialnimi) sklopi:
1. »od daljnega k bližnjemu«: 5. razred: vesolje, Zemlja, Nemčija/bližnje okolje
2. »naprej k daljnemu«:6. razred: Evropa
7 razred: Bližnji vzhod, Črna Afrika, Južna in Jugovzhodna Azija, Avstralija
8. razred: Rusija, Angloamerika, Latinska Amerika
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3. »nazaj k bližnjemu«: 9. razred: Nemčija v svetu/bližnje okolje
V to regionalno zaporedje, ki v grobem sledi koncepciji “kulturnih celin”, so vključeni še številni drugi
urejevalni vzorci. Skozi te letnike pa naj učenci ne bi bili deležni samo regionalnih urejevalnih vzorcev,
temveč naj bi pridobili tudi občegeografska znanja. Dodelitev občegeografskih vsebin določenim “regijam”
oz. geografskim enotam, pa ni neproblematična, saj vse te enote ne dopuščajo oz. ne “vsebujejo”
optimalnih prostorskih primerov. Zato je nujno, da poleg konkretnih primerov iz regionalnega referenčnega
okolja nenehno vključujemo tudi primere iz drugih okolij. “Bližnje” in “daljne” teme pa tudi različne “daljne”
teme je zato treba med seboj čim pogosteje povezovati. Takšno povezovanje ima namreč to dobro plat, da
primerjava z drugimi prostorskimi primeri omogoča lažje pridobivanje zaželenega občegeografskega znanja
oz. primerjave takšno znanje sploh omogočajo.
Prostorski transfer regionalnega primera na druge primere je možen v različnih merilih oz. dimenzijah.
Potem ko so npr. v 5. razredu ob primeru »mesto v domovini« konkretno in nazorno “obdelane” značilnosti
določenega mesta, se to znanje
lahko prenese na druga mestna območja v Nemčiji, Evropi (npr. na Nizozemskem), drugih celinah (npr. v
ZDA) ali pa dobi globalno dimenzijo (urbanizacija sveta).
Globalna prepletenost tem, obravnavanih na konkretnih regionalnih primerih, postane očitna tedaj, ko
prostorska primerjava ni namenjena zgolj nabiranju občegeografskega znanja, temveč je z njimi mogoče
pokazati tudi npr. globalizacijske težnje v industriji ali turizmu ali globalne probleme, kot so npr. rast
prebivalstva, urbanizacija, migracije in uničevanje okolja. Ti vidiki naj bi se obravnavali bolj v 9. in 10.
razredu v okviru teme »Nemčija v svetu« na višji stopnji sekundarnega izobraževanja (na nivoju naše
srednje šole).
Spremenjeno regionalno zaporedje, ki upošteva interese učencev, uporaba eksemplarnega načela ter
stalen transfer in povezovanje tem, obravnavanih na regionalnih primerih, z drugimi primerljivimi temami,
ne osvetljuje le globalnih odnosov in povezav. S tem je predvsem omogočeno tudi pridobivanje
občegeografskega znanja. (Rinschede, 2003, 129 – 132)
3.6.4.12 Zaključne misli in refleksija ob pregledu razvoja pristopov v nemški šolski geografiji
Kateri so glavni vzroki, da je nemška šolska geografija doživljala oz. v bistvu še doživlja takšen »od zunaj
gledano« precej nekonsistenten razvoj, še posebej če ga opazujemo z vidika geografske didaktične teorije.
Posebne logike v njem ne moremo zaslediti, če se ob siceršnjem uvajanju novih elementov in usmeritev,
značilnih tudi za druge razvite države, v nekaterih zelo pomembnih postavkah vračajo na izhodišča, ki so
jih tako rekoč že pred 35 leti skušali »eliminirati«. Postavi se namreč logično vprašanje, zakaj se (do neke
mere) vračajo. Ali so jih v to usmerila nova teoretska spoznanja, posledice dejanske šolske prakse (kar je
najverjetneje) ali kaj drugega.
Verjetno najprizadevnejši poskus razlage za to ob upoštevanju tretje možnosti je podal Volkmann (1988), ki
je to postavil v širši družbeni okvir. V svojem prispevku o geografskih učbenikih in atlasih kot »zrcalu«
razvoja kurikulov v Nemčiji pa poleg kasneje Schmüthusena (2003) skoraj edini konkretneje spregovori tudi
o učbenikih. Razvoj učbenikov razdeli na pet obdobij oz. faz.
1. Prvo je obdobje (nekakšne) gotovosti, ki je bilo najdaljše in je trajalo vse do konca 60. let. Prevladujoč
princip izbora učnih vsebin je bil regionalni.
2. Sledilo je obdobje eksperimentov, ki je odražalo nove usmeritve in rešitve v nemškem šolstvu nasploh in
hkrati področju šolske geografije.
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3. Tretje je bilo obdobje konsolidacije, ko naj bi z večjo izkušenostjo učiteljev narasel tudi kriticizem do
nekaterih novih rešitev.
4. Četrto je obdobje diferenciacije. Avtor pri tem že navaja primer učbenika, ki je dajal več na informativno
funkcijo in je tako nameril več prostora prezentaciji nekega območja tudi z namenom, da se obravnavano
območje prikaže z večjimi podrobnostmi. To se lahko po njegovem smatra kot prvi korak »nazaj« proti
regionalni geografiji.
5. Peto je obdobje restavracije, katerega glavna značilnost je ponovna oživitev regionalne geografije. Avtor
vzroke za to išče v širših družbenih razmerah. Najprej je bilo do srede 60. let obdobje velikih narodovih
naporov, ko so morale biti vrednote fiksne in pozitivne. Sledilo je obdobje hitrih družbenih sprememb in
nestabilnosti, ko so se vrednote hitro menjavale. Po letu 1980 pa je po njegovem nastopilo obdobje
povratka nekdanjih življenjskih filozofij, ki pa seveda niso zanikovale že nastalih sprememb.
V bistvu vidimo, da se nemška šolska geografija v veliko postavkah približuje usmeritvam, ki jih v Sloveniji
že imamo, pri čemer se nekaterim sploh nismo odpovedali (regionalnemu pristopu, načelu od “bližnjega k
daljnemu” ipd. ), Nemci pa se sedaj v nekaterih postavkah ponovno “vračajo” v to smer. Zato je pravzaprav
zanimivo, zakaj se tudi pri nas pojavlja mišljenje, da bi morali iti v tematsko-regionalno geografijo, če jo
sedaj že Nemci do določene mere ponovno nadomeščajo s čedalje bolj “regionalno” usmeritvijo. Pregled
učbenikov založbe Schroedel za bavarske osnovne šole, ki se uporablja v šolskem letu 2004/2005, nam na
primer pokaže, da je osnovno zaporedje vsebin (obravnavanih prostorskih enot) po letnikih zelo podobno
kot pri nas, pri čemer namesto Slovenije seveda obravnavajo Nemčijo. Kljub temu pa se seveda tudi v teh
nemških učbenikih čuti, da so manj sistematični kot naši, da je regionalni okvir dejansko res le okvir oz.
bolje rečeno “orodje” za povezovanje posameznih tem in da se že dolgo ne ukvarjajo več z Länderkunde v
prvotni obliki. Tudi če bi hoteli, pa nemškega modela iz več razlogov sploh ne moremo kar prenesti na
slovenska tla. Prvi vzrok je že v tem, da nemški model pravzaprav sploh ne obstaja, ampak obstaja
množica nemških modelov. Vsaka zvezna dežela je razvila svojega.
Pregled vseh teoretskih prispevkov iz nemškega prostora nam v zvezi s snovanjem učnih načrtov in
učbenikov pokaže še nekaj. Prav nihče se ni lotil vprašanja pridobivanja ustreznih gradiv oz. virov, na
osnovi katerih naj bi se snovalo ne le učne načrte in učbenike, ampak tudi delo v razredu. Obisk sejma
Didacta leta 2004 in 2005 je pokazal, da so šli v Nemčiji na tem področju kvečjemu korak nazaj in se lahko
v Sloveniji kljub naši majhnosti pohvalimo z naravnost izvrstnimi geografskimi učili. Vsaj na področju
delovnih zvezkov pa smo jih zagotovo prehiteli, saj naši delovni zvezki veliko bolj razvijajo procesna znanja
kot nemški, pa tudi v vizualnem pogledu so privlačnejši.
Učbenike danes v Nemčiji povečini sestavljajo učitelji. Po ustnih informacijah, pridobljenih na Inštitutu
Georg Eckert, to pogosto poteka kar tako, da učitelji najraje pišejo o tistih regionalnih primerih, kjer so bili
na primer na dopustu. Silna (in hkrati nikoli rešena) teoretska dilema, katere dominante oz. primere izbrati,
kdo jih bo izbral in po kakšnih kriterijih naj se jih izbiralo, se potem v praksi rešuje tudi s povsem banalnimi
rešitvami, ki s teoretsko didaktiko nimajo nobene zveze. Sicer pa je tudi ne morejo imeti, saj se le-ta tega
problema skoraj ni lotila in zato tudi ne more ponuditi konkretnih rešitev. Res pa je, da imajo nemški učitelji
na voljo več strokovnih revij, ki prinašajo del teh gradiv, predvsem pa praktike zalagajo z vsemi vrstami
teoretskih in praktičnih novosti (npr. eksperiment pri pouku geografije ipd.).
Pregled razvoja nemške šolske geografije pa nam pokaže še nekaj drugega. Tudi v tako veliki in razviti
državi očitno ne ubirajo le poti naprej, ampak tudi stranpoti. Če pa zaideš v slepo ulico, je najkrajša pot
edino pot nazaj. Nekatera načela, kot je povezanost teorije s prakso in usmerjenost k učencu, to je k
upoštevanju njegovih interesov, potreb in zmožnosti, so bila pogosto očitno le na deklarativni ravni, v
resnici pa je odločal argument moči (in ne moč argumentov) nekaterih pedagogov in didaktikov z največjim
vplivom. Posamezni protagonisti nemške šolske geografije pa še vedno »zabetonirano« ostajajo pri svojih
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pogledih in jih tudi prepad med deklariranimi teoretskimi ideali in dejansko šolsko stvarnostjo očitno ne
gane kaj dosti.
Na nemškem primeru se jasno pokaže, da stroka še zdaleč nima enotnih odgovorov na številna vprašanja.
Če bi jih imela – tu se seveda lahko vprašamo, ali jih lahko v nekem predstavljivem času sploh najde –
potem danes v Nemčiji ne bi imeli toliko konceptov učnih načrtov (mišljeno je v smislu razporeditve učnih
vsebin), kot je zveznih dežel. Na to naravnost osupljivo neenotnost, razcepljenost in razdrobljenost
prevladujočih usmeritev znotraj iste države lahko sicer gledamo kot na odraz demokratičnosti sodobne
nemške družbe, na drugi strani pa vidimo, da sama stroka očitno ne more ponuditi in argumentirati nekih
univerzalnih rešitev, ki bi jih potem s konsenzom sprejeli vsi. Pri tem niso mišljeni le teoretiki in šolska
ministrstva, ampak tudi učitelji, saj so oni tisti, ki neposredno izvajajo pouk. Vsaka ideja in inovacija, naj po
teoretski plati še tako obetavna, pa bo neslavno končala na smetišču šolske zgodovine, če ne bo hkrati res
izvedljiva tudi za učitelje in učence ter seveda dajala oprijemljivih rezultatov v praksi.
3.7 Razvoj regionalne geografije in regionalnega pristopa v okviru šolske geografije v Sloveniji
Pri pregledu razvoja naše »šolske« regionalne geografije se bomo omejili na teoretske prispevke v člankih
in didaktičnih priročnikih. Ker na žalost ne razpolagamo z neko celostno raziskavo slovenskih geografskih
učnih načrtov in učbenikov skozi različna obdobja, bo naš pregled nujno nepopolen. Zanimivo je, da se ob
čedalje številčnejših raziskavah na področju slovenske didaktike geografije še ni nihče lotil te problematike,
ki je nekakšen nujen »temelj« za sedanje in prihodnje diskusije o učnih načrtih in učbenikih. Pri našem
pregledu se bomo v glavnem omejili na obdobje po 2. svetovni vojni, pri čemer bomo največ pozornosti
namenili desetletju po letu 1970, ki ga je na področju šolske geografije s svojimi prispevki močno
zaznamoval J. Medved. Prispevke s področja »znanstvene« regionalne geografije, ki so jih večinoma
napisali univerzitetni profesorji, smo že podrobneje obravnavali. Pri njih se bomo v tem poglavju dotaknili le
tistih delov, ki se neposredneje dotikajo šolske geografije. Večjo pozornost pa bomo namenili prispevkom
učiteljev – praktikov in predstavnikov zavoda za šolstvo. Pri tem se ne bomo omejili le na vprašanja izbora
in prikaza učne snovi, ampak včasih tudi na metode dela pri pouku geografije, če se jih v prispevkih omenja
v neposredni povezavi z učno snovjo.
3.7.1 Razvoj pristopov v šolski geografiji pred 2. svetovno vojno
Na začetku se je treba nekoliko podrobneje ustaviti ob našem prvem didaktičnem priročniku F. Orožna
(1898). Pomembnost zemljepisnega pouka utemeljil takole: »Gotovo ne najdeš odraslega človeka, ki ne bi
imel vsaj nekoliko zemljepisnega znanja; celo na najnižji stopnji stoječi divjaki imajo kolikor toliko
zemljepisnega znanja in to znanje si pridobe sami polagoma s tem, da pohajajo po različnih krajih radi
hrane in plena. Če pa imajo divjaki in pastirski narodje kolikor toliko zemljepisnega znanja, ni li omikanemu
človeku to znanje potrebnejše?« (ibidem, 4)
V zvezi z metodami poučevanja je Orožen pripomnil: »Pri pouku samem pa se učitelj drži načela, da ne
stori sam ničesar, kar učenec sam premore; ali pa se vsaj prepriča, če je učenec zmožen to sam storiti.«
(ibidem, 6) Že Orožen se je torej zelo jasno zavzel za ti. aktivne metode učenja in poučevanja. Glede
nepotrebnega fakticizma, izbora snovi in medpredmetnih povezav – za slednje še danes ugotavljamo, da
jih je veliko premalo – je menil: »Če se je učitelj vestno pripravljal, spuščal se ne bode v nepotrebne
podrobnosti in malenkosti in razlagal bode otrokom iz zemljepisa samo take stvari, katere so jim potrebne
glede drugih predmetov in praktičnega življenja. V poštev mora jemati razumskost in nadarjenost učencev
ter izbirati samo tako zemljepisno gradivo, katero je prikladno učencem, da se doseže namen, katerega
ima zemljepis v ljudski šoli.« (ibidem, 1998, 4 – 7)
V nadaljevanju se je Orožen lotil načela od bližnjega k daljnjemu in pristopa podajanja učne snovi po
koncentričnih krogih, na posreden način pa tudi tematskega in regionalnega pristopa. V šoli naj bi tako
začeli s spoznavanjem šolske sobe in nato nadaljevali v zaporedju: šolsko poslopje z okolico, bližnji in
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oddaljeni kraji v okolici, občina, sosednji okraj, okrajno glavarstvo in končno kronovina. V zvezi s tem
pripominja: »Po tem načinu smo sestavljali iz posameznih krajev celoto, to je za nas v Ljubljani vojvodina
Kranjska. Poučevali smo po sintetični metodi, ki pa je samo dotlej umestna, dokler učimo spoznavati kraje,
katere morejo videti otroci /.../ če tudi otroci nimajo prilike videti vse Kranjske, bodemo se vendarle
posluževali sintetične metode pri popisu Kranjske, ker ne bi kazalo iz različnih vzrokov prej izpremeniti
metode. Popis drugih banovin in dežel naj se vrši po analitični poti. Obravnavajo sprva kronovino ali deželo
v obče glede gorovja, vodovja, podnebja, prirodnin in prebivalcev ter potem šele posamezna mesta, trge
idr. /.../ pri pouku v srednjih in višjih šolah nam pa služi analitična metoda, ker začnemo z vesoljnim
svetom, zemljo in zemljinami ter šele potem spoznavamo posamezne dežele...« (ibidem, 1898, 8 – 9)
Naš drug didaktični priročnik Posebno ukoslovje zemljepisnega pouka (1922) je napisal F. Fink. V prvem
poglavju je izpostavil, da je Ritter poudarjal »1. potrebo, da se prične zemljepisni pouk z domoznanstvom,
stavil je 2. zahtevo po obravnavi fizičnih odnošajev geografičnih enot pred političnimi ter se 3. vneto zavzel
za določevanje vzročnega vzajemstva posameznih zemljepisnih podatkov. Zastopal je torej »biološko«
zemljepisno metodo, t. j. utemeljujoče-primerjajočo, in jo je priporočal kot najbolj naravno in pripravno za
geografični pouk.« (ibidem, 6) V nadaljevanju Fink navaja, da se 3. šolsko leto bavi z domoznanstvom, 4. in
5. šolsko leto pa »razširjata učno snov v vseh njenih panogah po naravnih geografičnih (ne pa zgolj
političnih!) enotah do končnega premotrivanja vse očetnjave. Politični pregled (srezi, oblasti, država)
nastopa vsikdar šele ob koncu obravnave, da z njim zaokrožimo celotno sliko.« (ibidem, 6) Zamejevanje
»geografičnih« enot po Finkovem mnenju ne sme temeljiti na porečjih ali gorovjih, ampak moremo kot
pravilno enoto »smatrati le tisti del zemeljske površine, ki kaže skupnost glede na vodoravno razčlenjenost
in vodovje, na navpično izobrazbo in kakovost tal, na podnebje, naselbine in pridobitne razmere ter se
naravno loči od sosednjih pokrajin.« (ibidem, 8)
Četrto šolsko leto je še namenjeno domoznanstvu, peto pa ostalemu delu kraljevine.
Za naslednja leta pa pravi: »V 6. – 8. šolskem letu obravnavamo najvažnejše podatke iz ostalega
zemljepisja v fizičnem, kulturnem in političnem pogledu. Učno postopanje je na tej stopnji analitično,
ogledamo si najprej zemeljsko oblo, potem dele sveta in morja, nato natančneje Evropo itd., delimo torej
celoto na njene dele.« (ibidem, 7 – 8) V poglavju o izboru in razvrstitvi učne snovi pa nadaljuje: ».... z
zemljepisjem vseh petih delov zemlje bomo seznanili učence osnovne šole le vobče, z geografijo Evrope
pa natančneje /.../ ko dobimo pregled vseh naravnih delov kakšne države ali večje skupine držav,
zaokrožimo podatke še s premotrivanjem političnih razmer«. (ibidem, 33)
Fink opozarja, da se v mnogih šolah poučuje po tipičnih obrazcih, pri katerih se nova snov (očitno to velja
za prikaz posameznih regij ali držav) podaja po točkah: lega, vodoravna členovitost, kakovost tal itd. vse do
živalstva in prebivalstva, pri čemer »ta način pouka ne zahteva mnogo truda ne od strani učitelja in tudi ne
od strani učencev. Ker pa razvrščajo takšni obrazci po svojem bistvu snov po logičnih principih in stavijo
pregled nad vpogled ter besedno znanje nad nazornost, zato ne morejo veljati kot temelj obravnave /.../
sedanje šolsko zemljepisje pa noče zgolj opisovati, ampak razkriti in dognati želi medsebojno vzročnost
posameznih geografičnih elementov. Učencem hočemo ustvariti prirodno in obenem kulturno sliko
obravnavane enote /.../ zato pa ne moremo in ne smemo podajati posameznih elementov v sistematičnem
redu, saj kaže narava v vsakem svojem delu vzajemno delovanje in medsebojno vplivanje vseh
geografičnih elementov hkrati.« (ibidem, 40)
Fink je s tem jasno opozoril na neustreznost strogo enciklopedičnega pristopa pri regionalni geografiji (ki je
sicer eksplicitno ne omenja), vendar v nadaljevanju vseeno navaja obrazec, kako naj se uredijo podatki ob
koncu obravnave kakšne države (dežele). Obrazec je tipičen Kerov vrstni red, vendar Fink poudarja, da je
treba obrazec »prilagoditi v vsakem slučaju dejanskim potrebam. Ni pa treba in niti ni priporočati, da bi bila
razporedba znana i učencem...« (ibidem, 42) Finkovo izvajanje pa se ne nanaša na učbenike, saj iz
nadaljevanja razberemo, da s posebnimi, za učence narejenimi učbeniki niso razpolagali.
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3.7.2 Razvoj v prvem obdobju po 2. svetovni vojni
Enega prvih prispevkov o splošni problematiki pouka geografije je dal Zgonik (1953). V njem med drugim
že izpostavlja problem, ki smo mu v skoraj identični obliki priča tudi danes. V 6. in 7. razredu tedanje
srednje šole (današnji drugi in 3. letnik gimnazije) so uvedli gospodarsko-politično geografijo, vendar
Zgonik ugotavlja, da so iz nižjih razredov učenci prinesli »vse preslabo znanje o regionalni geografiji«.
O položaju in razvoju šolske regionalne geografije po 2. svetovni vojni lahko marsikaj izvemo v prispevkih,
ki so se pojavljali ob različnih spremembah učnega načrta. Eden takšnih je prispevek T. Oblaka (1954), ki
kot član tedanje komisije za zemljepis ugotavlja, da bo treba v 1. letniku višje gimnazije krajšati in
pravočasno zaključiti fizično geografijo, če hočemo temeljito obdelati poglavja »Geografska območja« in
antropogeografski del in ustvariti solidno podlago za regionalno geografijo v nadaljnjih letnikih. Dve leti
kasneje je F. Veselko (1956, 12 – 15) v Geografskem obzorniku objavil zanimiv predlog »geografske ure
Danske, Islanda in Grenlandije, kakršne naj bi spoznal gimnazijec v višjih razredih gimnazije v učilnici in
učbeniku. Pristop, ki ga je uporabil, je izrazito enciklopedičen in deskriptiven.
Istega leta je v Geografskem obzorniku izšel članek V. Kokoleta z naslovom Vtisi o geografiji v angleških
srednjih šolah (1954). Čeprav se Kokole nikoli ni ukvarjal s šolsko geografijo, pa je njegov prispevek z
današnjega zornega kota zelo pomemben. V njem najprej poudarja svoje vtise iz obiska nekaterih
angleških gimnazij, da je regionalna geografija, ki jo opredeljuje kot »najbolj kompleksno geografijo«,
povsod močno v ospredju. Bistvo njegovega prispevka pa lahko vidimo v tem, da je slovenske šolske
geografe že pred skoraj pol stoletja prvi izredno nazorno seznanil s ti. študijami tipov (sample studies), saj
smo pri nas začeli o njih oz. o sorodnih študijah primerov več govoriti šele v zadnjih 15 letih. Po nekaterih
mnenjih naj bi moderen pouk geografije temeljil predvsem na njih.
Kokoletova predstavitev je tudi z današnjega zornega kota tako nazorna, da bi si zaslužila mesto v
didaktičnih priročnikih. Oglejmo si jo: »Eden najnovejših metodičnih načinov pouka, ki ga močno
uporabljajo (mišljeno je Britanci, op. J. S.), je metoda tako imenovanih »vzorčnih študij« (Sample Studies).
Vzorčne študije so detajlno obravnavanje nečesa tipičnega za kako pokrajino. Taka vzorčna študija
obravnava na primer: neko vas v švicarskih Alpah, fazendo v državi São Paolo v Braziliji, promet v Arktiki,
pastirsko pleme v Sudanu, rudarsko in industrijsko mesto na primer v Lancashire, ali kako kitajsko mesto.
Pri obravnavanju takih tem je poudarek na detajlih, ki sestavljajo prirodno okolje in dejavnost človeka v
njem in spremembe, ki jih je človek vnesel v prirodno okolje. Pri tem ne obravnavajo neke anonimne vasi
ali mesta, temveč čisto določen kraj. S tem skušajo dijaku približati realnost, v kateri se detajli ne izgube in
je podoba oziroma predstava o, na primer gorski vasi, živa in dinamična. Take vzorčne študije so dopolnilo
v obravnavanju neke dežele, kjer se sicer v povprečnem obravnavanju mnogi detajli izpuste zaradi
generalizacije. Sicer nujne generalizacije v regionalni geografiji se s pomočjo teh »vzorčnih« študij izognejo
nevarnosti, da postanejo namesto generalizacije površnosti in simplifikacije realnosti. Na splošno se misli,
da so Sample studies dragocene prav kot solidna, tudi psihološko prinešena osnova za generalizacijo
kasneje, ki pa so tedaj seveda lahko že selektivne in zavestno premišljene.« (Kokole, 1956, 75)
Iz Kokoletovih misli velja poudariti to, da so študije primerov »dopolnilo« v obravnavanju neke dežele, in to
s čisto posebnim namenom, ne pa osnovno izhodišče obravnave, kot jih tudi vidijo danes.
V letu 1960 je Zgonik objavil dve zelo pomembni deli. Prvo je njegova Metodika geografskega pouka, ki se
marsikje dotika tudi vprašanj regionalne geografije. V poglavju o značaju in položaju geografije poudarja,
da je rešitev geografije »le v prikazovanju sveta in njegovih pojavov v kavzalno-posledični in kompleksni
podobi pokrajine. Jedro geografije postaja regionalna geografija. Kot taka ima moderna geografija zaradi
svoje enotnosti veliko materialno, splošno izobrazbeno in vzgojno vrednost. Regionalna geografska smer in
domoznanski, življenju bližnji princip v pouku, oboje mora ostati bistveno tudi za geografijo kot učni
predmet.« (ibidem, 9) V nadaljevanju izvemo, da »v vseh naprednih deželah kljub temu nezadržno prodira
regionalno-geografska smer. Vse to kaže, da se geografija le osvobaja starih spon in vedno bolj postaja
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aktualna veda.« (ibidem, 10) Pri razvoju geografije kot znanstvene discipline ugotavlja tri faze, pri čemer v
tretji fazi stopa v ospredje regionalna geografija, ki postaja jedro geografije. V Evropi (kamor uvršča npr.
francosko, nemško in slovensko geografijo) je geografija večinoma zaokrožena znanstvena disciplina, ob
tem pa opozarja, da je v anglosaških deželah, zlasti v ZDA in Kanadi, geografija pogosto nediferencirano
znanje, osnovano na socialnih vedah (zgodovini, sociologiji in državljanski vzgoji).
Kar se tiče upoštevanja starostnih stopenj, Zgonik meni, da naj bi pri stopnji 12 – 15 obče geografske
pojme nudili »ob konkretnih primerih sveta, zato bo na tej stopnji prevladovala regionalna geografija.
Otroka ne bomo obteževali s problemi, ali pa jih bomo le rahlo nakazali...« (ibidem, 42) Zanimanje mladine
med 15. in 18. letom pa je po njegovem globlje, vzročno in sintetično fundirano, zato bomo na tej stopnji
»prikazali v geografskem pouku pojave v pojasnujoči in razmišljujoči obliki ob nakazovanju problemov /.../
zlasti pa je mladina v teh letih sposobna razumevati probleme, ki se pojavljajo iz prepletenosti
medsebojnega učinkovanja različnih elementov...« (ibidem, 44) V osnovni šoli naj bi torej po Zgoniku bolj
podajali »osnovne informacije«, v srednji pa »problemske« informacije. Kar se tiče načela sistematičnosti,
meni, da je le-ta pri geografiji tudi zato potrebna, ker »bi mogle ostati zaznave zelo lahko le situacijske in
neurejene. Zlasti velja to za regionalno-geografske opise in značilnosti«. (ibidem, 54)
Pri poglavju o izbiri geografske učne snovi naj bi v 6., 7. in 8. razredu geografsko snov podajali že bolj
sistematično in predmetno kot prej pri spoznavanju družbe, pri čemer naj se posamezni občezemljepisni
pojmi obravnavajo postopoma v ostalem regionalnogeografskem gradivu. »Glavna snov 6. razreda je
spoznavanje Evrope in njenih glavnih regij (evropsko Sredozemlje, Podonavje, Srednja Evropa, atlantska
Evropa, Severna Evropa). Razpored teh velikih enot ni determinativen, tudi tu naj vlada princip od bližnjega
k daljnemu. Glede na obilico geografskega gradiva ne moremo obravnavati vedno vseh geografskih
območij v enaki meri. Učence moramo zato navajati, da bodo znali gledati na primeru vsestransko
osvetljene tipične geografske regije tudi na celoto večjega geografskega področja. Kjer se da, obdelajmo
pri regionalnih temah še različne občegeografske pojme«. (ibidem, 74)
Zgonik tu že izpostavlja načelo eksemplarnosti oz. pristop »pars pro toto«, čeprav tega izrecno ne omenja.
V nadaljevanju pa pravi, da naj se pri obravnavanju regionalne geografije izogibamo vsake statičnosti,
izoliranosti in šablone; držav ne obravnavamo izolirano, temveč jih povežemo v njihovo organsko celoto. Iz
njegovega pregleda osnovnošolskega programa izvemo, da se Vzhodno Evropo vključi v obravnavo
Sovjetske zveze v 7. razredu, programe za 6 in 7. razrede pa je treba zaključiti s kompleksnim prikazom
Evrope kot celote, celotnega sveta pred planetarno karto in položaja FLRJ v svetu. Iz Zgonikovega
pregleda tako zvemo, da je bila razporeditev učne snovi in obravnava Evrope tedaj zelo podobna
današnjemu stanju oz. da današnje stanje temelji na neki daljši tradiciji.
V gimnazijskem programu bi po Zgoniku moral biti glavni smoter geografskega pouka v pridobivanju
geografskega mišljenja, geografskega duha in geografske kulture. Dijaki naj bi si pridobili sposobnost
kompleksnega in samostojnega premotrivanja ter razumevanja medsebojne odvisnosti različnih elementov
na širših gospodarskih področjih ter samostojnega in zrelega razumevanja vse prepletenosti in vedno
hitrejšega dogajanja v sodobnem svetu. Pri pouku morajo biti poleg intelektualnih enako močni tudi vzgojni
momenti. Zgonik pri tem poudarja, da se morajo dijaki privaditi samostojnemu iskanju in razvozlavanju
raznih problemov.
V 1. letniku gimnazije naj bi tako znanstveno in sistematično obravnavali obče zemljepisne pojave v
ciklusih, pri čemer navaja ustaljeno razporeditev vsebin obče geografije. V 2. razredu se obravnava
regionalno geografijo Evrope in izvenevropskih delov sveta po posameznih velikih geografskih enotah.
Zgonik pri tem opozarja, da je splošne značilnosti kontinenta »treba preiti v krajšem času, ravno tako
fizičnogeografske posebnosti posameznih regij in dežel. Obdelati jih je treba le toliko, kolikor je to potrebno
za razumevanje medsebojne zavisnosti prirode in gospodarstva. Veliko pažnjo posvečajmo
antropogeografskim posebnostim družbe in njenim protislovjem, tehniki, procesu osvajanja prirode in njeni
dinamiki. Poudarek je torej na gospodarstvu. Na koncu je treba podati sintezo o svetu in njegovih delih
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nakazujoč posamezne ekonomske in politične probleme«. (ibidem, 75) Čeprav izpostavlja poudarek na
gospodarstvu posameznih pokrajin in dežel, pa opozarja, da se je treba izogibati duhamornemu
ekonomskemu statističnemu podajanju in da je gospodarske značilnosti treba izvajati iz naravno
geografskih potez prostora. Posameznih držav ne smemo spoznavati togo in izolirano v njihovih mejah.
Posamezne dele sveta je treba proučevati »kompleksno in v okviru družbenih sistemov – vse skozi prizmo
vzročne prepletenosti geografskih činiteljev.« (ibidem, 77).
V svojem drugem delu Nekaj napotkov za sestavo sodobnega geografskega učbenika (1960) se Zgonik
regionalne geografije neposredno dotika le na nekaterih mestih. Ko govori o tem, kateri kriterij naj
prevladuje pri razporeditvi učne snovi, pravi, da je to lahko na osnovni šoli le regionalni kriterij. Za tem
nadaljuje, »da se običajno držimo pri obravnavi snovi vedno vse preveč togega vrstnega reda od lege,
položaja, reliefa, klime, hidrografskih razmer do prebivalstva, gospodarstva itd., in to pri vsaki pokrajini,
deželi ali državi. To učence pasivizira in dolgočasi /.../ zakaj ne bi že pri obravnavi reliefa ali hidrografskih
razmer omenili tudi pogoje za gospodarstvo, zakaj o tem govoriti šele pri poglavju o gospodarstvu /... /
mogoče bi bilo prav, da ne bi pričenjala vsaka lekcija posameznih regij na isti način. Zanimanje bi se pri
učencih dvignilo, če bi pogosto izhajali iz najbolj tipične poteze pokrajine...« (ibidem, 111) S tem Zgonik že
nakazuje smer dominantnih faktorjev, čeprav je ne omenja oz. ne opredeljuje. Splošno geografske pojme
obravnavamo pri prikazu posameznih regij, saj po njegovem obče geografije na obvezni stopnji šole
upravičeno ni več. Mnogo lažje jih je namreč podajati na konkretnih primerih v regionalnogeografskem
»obsegu«.
Pomembna je tudi njegova sugestija, da posebne značilnosti posameznih regij prikažemo v krajših vmesnih
sestavkih, in sicer v drobnem tisku. Takšni sestavki naj bodo plastični, sočni in živi, da vzbudijo v učencih
pravo predstavo, pa naj gre za prirodne, družbeno politične ali ekonomske opise. Tako lahko npr. plastični
opis marše na Nizozemskem pomaga k osvojitvi prave podobe nizozemske pokrajine in njenega
značilnega kmetijstva, opis modernega ribolova na polenovke k osvojitvi predstave o gospodarski vrednosti
norveškega ribolova itd. Takšne tekstovne utrinke namreč učenci zelo radi berejo, saj se jim ob njih
odpočije duh, »napeta miselna pozornost v kompleksnem prikazovanju pokrajine se ob njih sprosti v
optično in čustveno smer...« (ibidem, 111) Zgonik je tako že podal zametke nekakšnih »opisnih« oz.
»neproblemskih« didaktičnih rubrik, ki jih v sodobnih učbenikih označujemo kot rubrike »Ali veš«,
»Zanimivosti« ali kaj podobnega, na nek način pa lahko že služijo kot preproste oblike študij primerov zlasti
na osnovnošolski stopnji.
Razmerja med občo in regionalno geografijo v tedanjih novih učnih načrtih se je lotil Oblak (1965). Ker je
dotedanja razporeditev učne snovi v osnovni šoli slonela na principu – najprej eno leto obče geografije in
potem tri leta regionalne geografije – se je skrčenje štiriletnega predmetnega pouka geografije v reformirani
osnovni šoli na triletnega odrazilo v razporeditvi splošnih zemljepisnih pojmov med regionalno geografijo.
To je na kongresu v Zagrebu izzvalo vojvodinskega geografa Bukurova, da je ob splošnem odobravanju
novo kombinacijo regionalne geografije s splošnimi zemljepisnimi pojmi označil za iluzoren poskus in
predlagal, da se tudi v osnovni šoli vrnejo h klasičnemu zaporedju: splošni zemljepisni pojmi – regionalna
geografija, za kar pa bi ponovno potrebovali štiri leta. Oblak pri tem ugotavlja, da je kritika Bukurova
verjetno prezgodnja resignacija nad novostjo, ki v praksi še ni dovolj preizkušena. Od nekdanjega občega
zemljepisa je namreč ostalo v zaključeni celoti le poglavje o planetarnih lastnostih Zemlje, ki je temelj in
uvod v regionalno obravnavo sveta. Oblaku se sicer pri tem vzbuja pomislek, ali lahko učenci ob takšni
»raztresenosti« splošnih pojmov dobijo trdnejšo predstavo o obči zakonitosti odnosov med »naravno« in
»kulturno sredino«. Pri tem navaja nedoslednosti v zgradbi učnega načrta, ko so pri poglavju o Srednji
Evropi navedeni le splošni pojmi, značilni za alpski svet (npr. mlado nagubano gorovje), pojem starega
grudastega gorovja pa se navaja šele pri Zahodni Evropi, čeprav ga je potrebno obravnavati že pri Srednji.
Oblak je s tem zadel v črno. Tudi današnji sestavljavci učnih načrtov, predvsem pa tisti, ki bi radi celotno
vertikalo »postavili na glavo«, se namreč tega ne zavedajo dovolj. Vsako spreminjanje vrstnega reda v
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učnem načrtu in posledično v učbenikih namreč povzroči učiteljem praktikom nepopisne glavobole, saj se
logična vsebinska rdeča nit učnih vsebin ne izide več.
V nadaljevanju Oblak omenja, da kljub temu na nivoju osnovne šole ne bi bil primeren povratek k
nekdanjemu zaporedju: splošni pojmi – regionalna geografija. Dodaja pa, da je takšno »klasično«
zaporedje nujno na srednji in visoki stopnji šolanja, kjer pomeni solidno razumevanje geografskih
elementov in faktorjev temeljno »orožje« za kompleksno obravnavo v regionalni geografiji. V osnovni šoli
pa po njegovem obči zemljepis ni namenjen samemu sebi, ampak pomeni le sistematično urejeno razlago
naravnih in družbenih procesov, ki pa svoj funkcijski smisel dobijo šele v regionalnem okvirju.
Oblakova izvajanja so pomembna tudi za dileme ob zadnji kurikularni prenovi pouka geografije koncem 90.
let. Obče pojme se je namreč razporedilo med regionalno geografijo v 7., 8. in 9. razredu devetletke, v 6.
razredu pa se je ponovno uvedla »mala obča geografija«, saj smo geografi zanjo na novo dobili 35 ur. Ker
pa je tolmačenje zaporedja obravnave posameznih ciljev iz učnega načrta danes veliko bolj fleksibilno kot v
času izida Oblakovega članka, pri izdelavi učbenikov potem dejansko ni prišlo do takšnih težav.
3.7.3 Prispevek S. Ilešiča
O Ilešičevih prispevkih s področja šolske geografije in učbenikov je pisalo kar nekaj avtorjev (Lovrenčak,
1987, Pak, 1989, Gams, 1996, Kunaver, 1996 a in 1999 a, Vrišer, 1999 idr.). Ilešič je svoj prvi učbenik
Gospodarsko in politično geografijo sveta napisal že daljnega leta 1947 na osnovi podobnega ruskega
učbenika. Drugo izdajo je napisal tako rekoč na novo ter s tem položil temelje za vse svoje kasnejše
učbenike.
Čeprav se v problematiko šolske geografije ni posebej poglabljal in teoretično o didaktičnih problemih nikoli
ni posebej razpravljal, se je po mnenju Kunaverja s šolsko geografijo usodno povezal do konca življenja.
Njegovi učbeniki so bili kvaliteten vir geografskega znanja skoraj petintridesetim generacijam, čeprav sam
menda nikoli ni poučeval v razredu. Bil je »prvi slovenski visokošolski učitelj, ki se je zavestno odločil za
pisanje srednješolskih učbenikov, torej iz potreb srednješolskega pouka geografije in z željo povzdigniti ga
na kvalitetnejšo raven.« (Kunaver, 1996 a, 10) V svojih učbenikih je bil Ilešič mojster načina pisanja,
jasnosti izražanja, razumljivosti in nazornosti. V zvezi z geografijo Evrope moramo še posebej omeniti
njegov učbenik za 2. letnik gimnazije, namenjen Evropi in Sovjetski zvezi. Do leta 1981, ko je v prvem letu
usmerjenega izobraževanja izšel zadnji ponatis, je učbenik doživel sedem izdaj. Neponovljivi so bili tudi
njegovi učbeniki obče geografije in regionalne geografije drugih celin. Ilešiča lahko v tem pogledu
primerjamo »samo še z Blažem Kocenom, katerega atlasi so tri četrt stoletja prevladovali v avstrijskih in
pozneje tudi slovenskih in hrvaških šolah.« (ibidem, 11) Bibliografijo Ilešičevih srednješolskih učbenikov je
napisal Kunaver (1996 a) v svojem prispevku o Ilešičevem didaktičnem opusu, kjer navaja kar 32 del. V
drugem prispevku Kunaver (1999 a) opozarja, da je bil Ilešičev jezik »enostaven, jasen, sočen in razumljiv«
in da smo še do nedavna slišali posamične učiteljske vzklike: »Dajte nam Ilešičeve učbenike...« (ibidem,
176)
Iz Ilešičevih učbenikov je bilo kljub temu, da je pri njih uporabil »zastarel« encikopedičen pristop po
Hettnerjevi shemi, moč zaznati, da je v regionalni geografiji res videl »osnovni smisel obstoja geografije«.
Ilešičevi učbeniki so z nezmanjšano priljubljenostjo izhajali tudi v času, ko so se nad srednješolsko
regionalno geografijo v sedemdesetih letih že začeli zgrinjati »temni oblaki«.
3.7.4 Doprinos J. Medveda
3.7.4.1 Medvedovi prvi prispevki
Sedemdeseta leta pomenijo za slovensko (delno pa za celotno jugoslovansko) šolsko geografijo obdobje,
ki ga je izrazito zaznamoval J. Medved. Prav številnim njegovim teoretskim prispevkom, večinoma v
183

Geografskem obzorniku, se moramo zahvaliti, da smo Slovenci prvič dobili dokaj jasne opredelitve
regionalnogeografskih in drugih pristopov v šolski geografiji. V veliko večji meri kot pri njegovih
predhodnikih pa je v njegovih prispevkih moč zaslediti poudarke iz splošne didaktike, ki jih marsikdaj
postavlja pred geografsko stroko. Medved je določena svoja stališča ponovil v različnih prispevkih.
V svojem prvem pomembnejšem prispevku O geografiji kot znanosti in o geografiji kot učnem predmetu
(1969) ugotavlja, da težnje po »paritetnem« zastopstvu obeh glavnih smeri obče geografije in regionalne
geografije povzročajo prenatrpanost učnih načrtov in »predalčkasto« obravnavanje učne snovi. Tega
»predalčkanja«, ki danes morda še bolj kot v njegovem času močno buri duhove, čeprav si pod tem
pojmom lahko predstavljamo zelo različne stvari, žal točno ne opredeljuje. Tako rekoč enako kot današnji
kritiki prenatrpanosti učnih načrtov jasno opozarja, da zaradi preobsežne snovi še tako zavzet in strokovno
razgledan učitelj geografije ne more v celoti izpolniti učno vzgojnega smotra. Na razpolago ima dilemo – ali
naj položi težišče na spominsko ali na razumsko osvajanje snovi. Če namreč hoče v celoti »predelati« učni
načrt, mora uporabljati predvsem takšne metode, da bo učno snov čim hitreje »predelal«. Pri njih pa bo
največkrat aktiven le učitelj, učenec pa bo »gradivo« pretežno pasivno in spominsko osvajal. Uvajanje
aktivnejših metod je zaradi časovne stiske močno omejeno. Pod njimi razumeva takšne, kjer bi učenec v
učno-vzgojnem procesu aktivno sodeloval, zavzemal do posredovanega učiva in problemov kritično
stališče ter prišel do lastnih spoznanj. Medved se s tem že zavzema za »procesno učenje«, čeprav tega
izraza v didaktiki tedaj še niso uporabljali.
Regionalne geografije se podrobneje dotika z ugotovitvijo, da se težnje po »enakopravnem« zastopanju
vseh vej fizične in družbene geografije odražajo tudi pri togem vztrajanju, da se vsaka »metodična enota«
(izraza v drugih prispevkih skoraj ne uporablja več) regionalne geografije obdela po klasičnem zaporedju:
lega, položaj, meje, velikost, oblika, relief, vodovje, klima itd., kar po njegovem zahteva najmanj napora. Pri
tem omenja analogijo z analizo stavčnih členov, ki se vedno začne z najvažnejšim členom – povedkom. Pri
geografski obravnavi pa po njegovem ni nujno, da se pomembnost ujema z zaporedjem; določeno
»metodično enoto« (v okviru posamezne države ali v okviru skupine držav) naj bi izbrali na osnovi nekih
vodilnih elementov, ki nam služijo kot kriteriji za klasifikacijo. »S tem smo že poudarili vodilno vlogo tistih
elementov, ki so danes v ospredju v določenem prostoru (ibidem, 113). Medved s tem že napeljuje na ti.
»smer dominantnih faktorjev«, ki pa jo jasneje opredeli šele v naslednjih prispevkih.
V nadaljevanju se načelno zavzame za ti. enotno ali kompleksno geografijo, ki jo zagovarja Ilešič, pri čemer
pa poudari, da se je slovenska geografska znanost razvijala v skromnih materialnih pogojih malega naroda,
in da sta zato Melik in Ilešič že zaradi značaja svojega pedagoškega dela morala biti kompleksna geografa.
Medved tako jasno povezuje kompleksnost geografije s pogoji »malega naroda«. Takšen koncept
geografije pa se po njem uveljavlja predvsem pri geografiji kot znanosti, manj pa pri geografiji kot učnem
predmetu.
Medvedovo omenjanje specifičnega položaja slovenske geografije zaradi »majhnosti« naroda si zasluži
vso pozornost, saj je to gotovo eden od razlogov, da ne moremo v našo geografijo enostavno kar kopirati
tujih zgledov.
V zvezi z bodočim spreminjanjem učnih načrtov naj bi po Medvedu geografija v osnovni šoli dajala
pretežno osnovna spoznanja ter seznanjala učenca s posameznimi deželami in načini človekovega
gospodarjenja. Že v tem prispevku prvič izpostavlja svoj »moto«, da naj bi novi učni načrt sistematično višal
zahtevnost v skladu z razvojno stopnjo otrok. Zato ne bi smel nakazovati le okvirne vsebine, temveč tudi
obseg in globino snovi, da bi vsaka naslednja stopnja gradila na tej osnovi. S tem bi se izognili
nepotrebnemu ponavljanju snovi na različnih razvojnih stopnjah. (ibidem, 114) To je v kasnejših prispevkih
tudi eden njegovih glavnih argumentov proti klasični regionalni geografiji.
V zvezi s srednjo šolo pa Medved nadaljuje, da »nikakor ne bi smelo veljati načelo, da bi pri regionalni
geografiji opisno obravnavali vse dežele, to naj bi bila naloga osnovne šole. Izbor snovi iz regionalne
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geografije bi lahko bil za različne srednje šole različen, naj bi pa bil tak, da bi lahko na različnih primerih
prikazali ne samo neprestano spreminjanje in tudi razvoj posameznih elementov, skupine elementov ali
kompleksov, temveč da se z družbeno ekonomskim in tehničnim razvojem spreminja tudi vrednost in vloga
teh dejavnikov kot tvorcev in spreminjevalcev geografskega okolja. Posamezni element ali skupina
elementov lahko na določeni stopnji družbeno-ekonomskega razvoja obdrže ali pa dobe tako vrednost in
pomen, da dajejo osnovno značilnost področju; lahko bi jih imenovali vodilni ali regiotvorni dejavniki.«
(ibidem, 115)
S tem Medved ponovno nakazuje »smer dominantnih faktorjev«, potem pa pride na pristop »pars pro toto«,
čeprav za pristopa še ne uporablja teh oznak. Slednjega, ki pooseblja eksemplarni princip, opredeljuje
takole: »Z obravnavo izbranih regij, ki bi predstavljale vse tipične regije sveta, bi učence seznanjali s
problematiko različnih dežel ter jih naučili geografskega načina mišljenja, da bi znali na osnovi spoznanj, ki
so jih dobili pri obči geografiji in pri obravnavanju različnih regij pravilno sklepati in priti do nekih spoznanj
tudi o deželi, ki je nismo »vzeli« (ibidem, 115). Medved s tem poudarja enega od dveh osnovnih ciljev
pouka geografije (kot jih opredeljujejo njegovi nasledniki), to je geografski način mišljenja, obenem pa
nakazuje možnost in vlogo transferja spoznanj iz »obravnavane izbrane regije« na deželo, ki je še nismo
»vzeli«. Pomembno je, da se na nivoju srednje šole še vedno zavzema za regionalni pristop, čeprav pri
tem ni v vsem povsem jasen (op. J. S.).
Poleg navedenih misli o racionalnejši izrabi časa pri regionalni geografiji bi morali po Medvedu temeljito
preučiti tudi načrt za občo geografijo. Ker je geografija zanj še vedno »premalo zahteven predmet« v šoli,
bi morali globinsko zahtevnost od razreda do razreda povečati. Pri tem že nakazuje kasneje uvedeni
vertikalno-spiralni koncept geografskega izobraževanja. Poudarja pa tudi, da je deskripcijo »potrebno
omejiti na minimum (tudi za ceno manj uspešnega reševanja križank) ter čim bolj skrčiti možnosti
subjektivnega in neeksaktnega vrednotenja različnih elementov in pojavov.« (ibidem, 115)
V svojem naslednjem prispevku O položaju in mestu didaktike geografije (1970) Medved ponovi že
navedena stališča, hkrati pa podrobneje načenja vprašanje razporeditve učne snovi po posameznih
razvojnih stopnjah. Pri tem ugotavlja, da je »načelo koncentričnih krogov, ki se je uveljavilo pri spoznavanju
ožje in širše domovine in pri regionalni geografiji tujih dežel, ena izmed najresnejših ovir za dvig kvalitete
pouka geografije«. (ibidem, 3) Takšna razvrstitev ima osnovo v načelu »od bližnjega k daljnemu«, vendar
bližnji kraji danes učencu ne pomenijo nujno tudi psihološke bližine. Sedanja razporeditev učne snovi
regionalne geografije tako zanj ni psihološko in metodično utemeljena, ampak sloni predvsem na tradiciji. S
tem, ko npr. obravnavamo geografijo Evrope ciklično v 6. razredu in 2. letniku gimnazije, po njegovem
neracionalno izrabljamo čas. V zvezi z regionalno geografijo na srednješolski stopnji se tu pri Medvedu
prvič pojavljajo resnejši pomisleki, ki so verjetno odraz tedanjih sprememb v nemški šolski geografiji: »
Obstoječa razporeditev geografske učne snovi sloni na tezi, da je jedro in krona geografije regionalna
geografija. Zaradi tega so ji sestavljavci učnih načrtov dali prednost na vseh razvojnih stopnjah /.../ pri tem
pa smo pozabili, da je regionalna obravnava nekega predela lahko cilj ne pa izhodišče geografskega
učnega procesa«. (ibidem, 3) Ob tem pripominja, da smo občo geografijo močno zanemarili in navaja, da
imajo učenci težave že v 5. razredu, saj nimajo potrebnega znanja iz obče geografije.
Medved torej ponovno predlaga nujnost osnov obče geografije pred začetkom obravnave regionalne
geografije že v osnovni šoli. Ob tem nakazuje eno od možnih rešitev v uvajanju »enotnega vertikalnega
sistema«, pri katerem bi vsak geografski pojem obravnavali le enkrat, vendar bi morali tedaj učenci o njem
izoblikovati prave predstave. Regionalnogeografski pregled po kontinentih bi v osnovni šoli vsekakor moral
ostati, vendar pa bi se na drugi stopnji splošno izobraževalnih šol morali »odpovedati načelu, da spoznamo
in obravnavamo vse dežele sveta (česar tako in tako ne uspejo). Razen obče geografije bi bilo smiselno
obravnavati razne komplekse problemov, ki so zelo pomembni ali imajo vodilno vlogo na določeni stopnji
družbeno ekonomskega razvoja ali v določenem okolju. S tem bi se težišče obravnave preneslo iz pregleda
po posameznih državah na geografske regije (npr. problemi držav v razvoju, problemi monokulturnih,
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rudarskih in agrarnih dežel v razvoju, problemi visoko razvitih industrijskih držav, problemi alpskih dežel
itd.), ki bi lahko obsegale eno ali več držav«. (ibidem, 4)
Medved s tem že zelo močno »zaniha« v smeri tedanjega nemškega občegeografskega oz. kasnejšega
tematskega pristopa, čeprav istočasno navaja prav to, da »drugo ekstremno izhodišče, za katerega se
ogrevajo predvsem nemški geografi, zahteva, naj bi imel učitelj geografije v vseh razredih in na vseh
razvojnih stopnjah povsem proste roke, toda v okviru naslednjih zahtev:
1. Pouk geografije naj bi na vseh razvojnih stopnjah obravnaval določene teme iz celega sveta. V vsakem
razredu pa bi morali v določenem obsegu obravnavati tudi domovino, in sicer po določenih temah, ki bi jih
obravnavali v okviru Evrope in ostalega sveta.
2. Za izbiro posameznih tem bi služili naslednji kriteriji:
– starostna in razvojna stopnja otrok ter razpoložljivo znanje iz drugih predmetov,
– aktualnost v problematiki in možnost izrabe sredstev množičnega obveščanja,
– časovna dostopnost učnih sredstev in virov.
3. Učitelj geografije bi moral posvečati posebno pozornost povezavi posameznih tem v določen sistem /.../
v ta namen bi moral voditi poseben dnevnik o obravnavani problematiki in zgradbi pojmov«. (ibidem, 4)
Očitno pa se je vse to zazdelo močno vprašljivo tudi Medvedu, saj pripominja, da se s tako razporeditvijo
učne snovi pojavlja vprašanje učbenikov in pomisleki o popolnem razpadu geografske učne snovi. Vse te
dileme iz leta 1970, ki so bile očitno močan odmev kielskega kongresa v Nemčiji, navajamo zato, ker se
zelo podobne želje po tematskem pristopu enkrat z večjo, drugič z manjšo intenziteto ponavljajo vse do
danes, vendar vedno praviloma izven vrst učiteljev praktikov.
Leta 1971 je Medved objavil dva prispevka o učnem načrtu v osnovni šoli. V prvem (Medved, 1971a) na
novo ugotavlja, da obstoječi učni načrt, ki se ravno spreminja, postavlja le fizičnogeografske kriterije za
klasifikacijo regij, zato ne upošteva geografskih, ampak le fizično geografske regije. Zato predlaga, da bi
morali k fizičnogeografskim kriterijem pritegniti še družbenogeografske. Opozarja na večen problem hitrega
zastaranja učnih načrtov predvsem pri družbeogeografskih vsebinah, pri čemer navaja primer Italije. Pri
nujnem krčenju snovi v novem učnem načrtu lahko po njegovem izhajamo le iz splošnih smotrov in nalog,
ki jih ima naš predmet pri skupnih naporih za doseganje učno-vzgojnih smotrov obvezne šole. Medved s
tem že daje jasno vedeti, da pri obsegu in vsebini geografskih učnih načrtov niso več merodajni le geografi,
ampak se mora pri tem izhajati splošnih smotrov in nalog, ki jih postavlja družba.
V drugem prispevku (Medved, 1971b) precej kritizira učni načrt, saj je v njem celotna snov pomaknjena za
en razred navzdol, v 8. razredu pa bi geografija izpadla. Regionalno geografijo Evrope naj bi tako
obravnavali že v 5. razredu, v katerega naj bi ponovno uvedli del občega zemljepisa, čeprav so zanj ravno
pred leti ugotavljali, da je za to starostno stopnjo pretežek. Medved v nasprotju s prej omenjenim Oblakom
ugotavlja, da novi učni načrt posveča premalo pozornosti pojmom iz obče geografije in da je zelo sporno to,
da so marsikatere pojme iz obče geografije enostavno črtali in prešli neposredno na obravnavo regionalne
geografije. Pri tem se sprašuje, ali ni absurdno obravnavati regionalno geografijo Evrope brez poprejšnjega
poznavanja pojmov iz obče geografije.
Medved je s tem opozoril na nekaj zelo pomembnega. Če samo črtamo nekatere pojme iz učnega načrta, s
tem problema še nismo rešili, ampak ga le »pometemo pod preprogo«. Tudi danes lahko pogosto slišimo
tovrstne predloge o črtanju »odvečnih« pojmov iz »prenatrpanih« učnih načrtov, kot da bi se dalo na ta
način problem res v trenutku rešiti. Kaj pa se potem dejansko dogaja? V učnem načrtu sicer ni več nekega
pojma, učenci so formalno »razbremenjeni«, šolske oblasti in javnost zadovoljne, novinarji poročajo za
koliko odstotkov (!) so učenci razbremenjeni, v novih učbenikih pa se lahko izpuščeni pojmi pogosto
naenkrat spet pojavijo. Zakaj? V učnih načrti namreč ostanejo drugi pojmi, za katerih razlago pa moramo
najprej »razložiti« prej omenjene »izpuščene« pojme.
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Iz tokratnih Medvedovih izvajanj pa izvemo še nekaj. Neka »uradna doktrina«, da se v osnovni šoli izpusti
predhodno obravnavo občegeografskih pojmov in se takoj preide na regionalno geografijo s sprotnim
vključevanjem občih pojmov, ki jo dobrih pet let prej utemeljeval »pooblaščeni predstavnik« Oblak, je pri
Medvedu naenkrat postavljena pod hud vprašaj. Pravega znanstvenega odgovora, kaj je dejansko bolje,
tudi do danes očitno nismo našli. Pri novih učnih načrtih pa je za nekatere včasih očitno pomembno
predvsem to, da se gre stran od ta hip uveljavljene rešitve, čeprav se na ta način ponovno prevzame
rešitev, ki je bila nekaj let nazaj v uporabi in so jo zamenjali prav zaradi ostrih kritik. V slovenski šolski
geografiji je bilo žal pogosto tako, da se ni upoštevalo moči argumentov, narejenih na osnovi nekih
znanstvenih raziskav – ki jih je bilo premalo ali pa jih sploh ni bilo – ampak je prevladal argument moči
tistega, ki je lahko odločal na osnovi »uradnega« položaja. Pri tem so enkrat prišla bolj v poštev stališča
geografije kot znanosti, drugič stališča splošne didaktike in psihologije. Večinska stališča učiteljev praktikov
(kot odraz dejanskega »občutenja« takšne šolske geografije pri naslovnikih, to je učencih) so prišla do
izraza le sorazmerno redko, pogosto pa so bila zavrnjena.
3.7.4.2 Medvedova opredeljevanja pristopov v regionalni geografiji
Pomemben korak dlje, ki pa je izzval tudi burne odmeve, je šel Medved v prispevku O novi orientaciji
geografije kot učnega predmeta (1973), kjer se je lotil gimnazijskega programa. V uvodu ugotavlja, da »pri
posameznih predmetih ne moremo postavljati vzgojno-izobraževalnih smotrov, ki bi izhajali samo iz
ustrezne znanosti, temveč moramo vsak predmet ponovno ovrednotiti predvsem z vidika, kaj lahko ta
predmet prispeva k uresničevanju splošnega vzgojno-izobraževalnega smotra.« (ibidem, 22). Ti smotri pa
so izraženi v tedanji Resoluciji o vzgoji in izobraževanju.
Če po njegovem vztrajamo predvsem pri ozkih smotrih predmetnega področja, lahko postane učni predmet
problematičen. Pri oblikovanju načel za novo orientacijo geografije v gimnazijskem programu se je zato
potrebno naslanjati predvsem na deduktivno sklepanje iz splošnih smotrov in na tuje izkušnje. Glavni
smoter naj bi bil tako oblikovanje vsestransko razvite, humane, nacionalno zavedne osebnosti z razvitimi
delovnimi navadami in sposobnostmi. Za dosego splošnih smotrov je potrebno iz geografije kot znanosti
izbrati ustrezno snov. Za izbor snovi, to je kaj bomo učili, pa je razen prej omenjenih okvirnih smernic
odločilnega pomena to, kako bomo učili. Učna snov namreč pogosto vsiljuje učne metode. Sklicujoč se na
avtorja splošnih smernic Schmidta navaja, da je sedaj prevladujoča učna snov deskriptivna, zato moramo
prenesti težišče vsebine pouka od dejstev do teorije, pa tudi metodologije, da bi dijaki spoznavali znanost
ne le kot rezultat, temveč kot proces v nastajanju. To pomeni predvsem uveljavljanje instrumentalnih
smotrov, ki jih pogosto označujemo za sekundarne ali celo nepomembne.
Dosedanji koncept geografije kot učnega predmeta temelji po Medvedu na načelu, da je šolska geografija v
bistvu regionalna geografija, celotna razporeditev učne snovi pa temelji na prostorskem vidiku pojmovanja
načela od bližnjega k daljnemu. Zato po načelu koncentričnih krogov obravnavamo v osnovni šoli vse regije
sveta, nekoliko poglobljeno pa to ponovimo v srednji šoli. Takšnemu konceptu je prirejena tudi sistematika
obravnave posameznih regij (lega, položaj, relief itd.), čemur slede delne sinteze in končno celotna sinteza.
Navedeni vzorec za obravnavo posameznih regij se je tako v osnovni kot srednji šoli ohranil vse do
današnjih dni, čeprav je v tujini ta togi sistem doživel prve resne kritike že v dvajsetih letih 20. stoletja.
Odpor proti temu sistemu je »rodil novo smer, tako imenovano smer dominantnih faktorjev ali jedrnih
problemov, to se pravi dinamično regionalno geografijo.« (ibidem, 26) Medved tokrat prvič to smer
poimenuje »smer jedrnih problemov«, ob tem pa ne omeni, da oznaka »dinamična« pravzaprav temelji na
Spethmannovi »Dynamische Länderkunde« iz leta 1928. Prav tako ni povsem jasno, zakaj ima
izpostavljanje dominantnih faktorjev hkrati tudi že »problemsko« konotacijo. Kaj sploh so problemi, namreč
ne opredeljuje.
Medved navaja, da je bistvo te smeri v tem, da »ni mogoče vseh regij obravnavati po enakem receptu,
temveč je pri vsaki v ospredju določen dominanten ali jedrni problem /.../ dinamična regionalna geografija
se je pri nas močno uveljavila, zlasti v osnovni šoli. Taka znana jedrna vprašanja (naenkrat gre za jedrna
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vprašanja in ne jedrne probleme, op. J. S.), so: Finska – dežela tisočerih jezer, Irska – zeleni otok, Danska
– zemlja največjih hektarskih donosov, Porurje – kovačnica Nemčije itd. Smer dominantnih faktorjev pri
regionalni geografiji ima veliko pristašev med didaktiki in je dosti prispevala k izboljšavi geografskega
pouka. Pri tej smeri izhajamo iz posamezne dežele, ugotovimo njene jedrne probleme in jih vzamemo kot
vodilne motive pri obravnavi posamezne dežele ali regije. Toda občutek negotovosti in dvomi ostajajo. Ali
smo za posamezne dežele res izbrali prave dominantne probleme? Včasih izberemo tudi tri do štiri jedrne
probleme, toda ali ne manjka še peti? Ali bi se Mehikanec, Mongol, Nigerijec ali Španec strinjali z
dominantnimi problemi, ki smo jih izbrali za prikaz njihove dežele? Izbor dominantnih faktorjev je težavna
stvar, tako pri tujih kot domačih pokrajinah. Lahko bi celo rekli, čim bolj deželo poznamo, tem težje se
bomo odločili za maloštevilne dominantne faktorje.
Poskusimo določiti vodilne faktorje za obravnavo Slovenije ali pa za obravnavo njenih pokrajin. Če pa smo
jih ugotovili, se obenem tudi zavemo, da njihova veljavnost ni trajna in da jih bo treba še in še spreminjati.
Zaradi tega številni učitelji geografije, ki sicer skušajo izluščiti vodilne probleme, nakažejo tudi vse druge
dejavnike in podajajo splošni pregled, ki je v bistvu dokaj podoben prvemu, šablonskemu obravnavanju
posameznih regij.« (ibidem, 26 – 27).
Medvedova opredelitev te smeri, ki je sicer povzeta po nemškem »gorečem« nasprotniku klasične
regionalne geografije Schultzeju (1979), si zasluži nekoliko daljši komentar. V posameznih učbenikih jo tudi
danes zelo lahko »razberemo«, če jo razumemo kot smer vodilnih misli (po Zgoniku, 1960) ali kot smer
dominantnih faktorjev ali jedrnih vprašanj. Težko pa bi pri njej iskali popolno istovetnost z modelom
osrednjega problema, kot ga v znanstveni geografiji opredeljuje Nir (1990), saj je nek »problem« nekaj
precej globljega kot zgolj navajanje oz. izpostavljanje nekih dominantnih faktorjev. Če Finsko opredelimo
kot deželo jezer, je to lahko zgolj na plitvi in deskriptivni ravni, in s tem še nismo prav nič zakoračili v neko
problemskost, niti v vsebinskem, niti v metodičnem pogledu. Medvedovemu pomisleku o pravilnem izboru
jedrnih vprašanj lahko takoj nasproti postavimo pomislek, da tudi pri kateremkoli drugem pristopu (npr.
tematskem) ne moremo z večjo gotovostjo najti res »pravih« vprašanj oz. faktorjev. Njegovo oz.
Schultzejevo opozorilo, da je lahko poleg štirih jedrnih vprašanj morda pomembnejši peti, povsem enako
velja tudi za kakršenkoli drug princip izbora snovi.
Stopimo za hip iz Medvedovih razglabljanj in si danes sami zastavimo vprašanje, koliko jedrnih vprašanj
bomo izpostavili pri posamezni regiji oz. državi? To je odvisno od velikosti države (pri Franciji verjetno več
kot pri Moldaviji, če bomo slednjo sploh obravnavali), predvsem pa od tega, koliko »časa« imamo na
razpolago za posamezno državo ali regijo. O tem pa ne odloča le stroka, ampak v prvi vrsti število ur, ki ga
država dodeli posameznemu učnemu predmetu. Ravno v tem, da lahko pri posamezni državi pri tej smeri
izpostavimo več jedrnih vprašanj, je tudi pomembna razlika z Nirovim modelom osrednjega problema, kjer
utemeljitev neke regije temelji predvsem le na enem osrednjem problemu, ki je hkrati tudi kriterij za
opredelitev regije kot take. Principov znanstvene regionalne geografije očitno ne moremo v vsem
dobesedno prenašati na šolsko geografijo. Vprašljiva je tudi Medvedova skrb o netrajni veljavnosti jedrnih
vprašanj. To namreč velja tudi za vse ostale (tematske) pristope, ki skušajo izpostavljati tisto, kar je
»aktualno«. Nevarnost hitrega zastaranja pa je še toliko večja npr. pri učbeniškem pristopu z nepovezanimi
»študijami primerov«, ki je značilen predvsem za današnje britanske učbenike. (op. J. S.).
V nadaljevanju se Medved loti naslednje smeri, ki je nastala kot odraz zaskrbljenosti v šestdesetih letih,
kako »predelati« vse dežele sveta, saj je obseg geografske učne snovi že tedaj preveč narasel. Iz tega se
je rodil »nov koncept regionalne geografije, tako imenovana »eksemplarna smer«. Po tem konceptu bi vse
regije sveta uvrstili v določene tipe, od katerih pa bi povsod obravnavali po en »tipičen« primer kot
predstavnika širše regije. Tako bi npr. obravnavali Nigerijo kot predstavnico zahodnoafriških dežel, Italijo ali
Španijo kot predstavnico sredozemskih dežel itd. Zagovorniki tega koncepta izhajajo iz stališča, da je
geografsko okolje kljub individualnosti mogoče zajeti v tipe. Številni tipi se lahko združujejo in je mogoče
prikazati njihovo prostorsko razprostranjenost na svetu. Nasprotniki eksemplarne smeri v regionalni
geografiji pa navajajo, da je eksemplaren koncept mogoče uvajati samo pri obči geografiji in da pri
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regionalni geografiji to ni mogoče. Posamezna regija je rezultat zapletenega součinkovanja z zelo različno
vlogo posameznih dejavnikov in je zato enkratna. Obča geografija pa nasprotno od regionalne geografije
skuša ugotavljati elemente, pojave in procese z različno prostorsko razširjenostjo in možnostjo transferja.
Zaradi tega sta po mnenju kritikov eksemplarnega koncepta v regionalni geografiji pojma »občegeografsko« in »eksemplarno« istovetna«. (ibidem, 27)
Tovrstnim kritikam gre v veliki meri pritrditi, kar se tiče tega, da npr. Italija ne more biti »tipično« za celo
Sredozemlje. Nesprejemljivo pa je prepričanje, da lahko le obča geografija nudi možnost transferja. Piscu
teh vrstic se zdi na osnovi njegovih izkušenj v razredu prav regionalna geografija za to primernejša.
Eksemplarne smeri tudi ne smemo istovetiti z občedidaktičnim načelom eksemplarnosti. Tudi smer
dominantnih faktorjev je namreč lahko ravno tako eksemplarna, čeprav kot »eksemplarno« ne izpostavlja
neke države, ampak dominantna vprašanja v njej.
»Eksemplarni smeri« je po Medvedu dokaj blizu »funkcionalna« smer regionalne geografije. »Izhaja s
stališča, da je že od Hettnerja dalje osnovni smoter geografije spoznavanje prostorske stvarnosti kot
rezultata soodvisnosti in součinkovanja različnih dejavnikov. Geografija v gimnaziji naj daje dijakom
spoznanja o celotni medsebojni povezanosti v prostoru in da je ta povezanost glede na vrste dejavnikov in
njihov pomen ter vlogo pri oblikovanju celote v različnih prostorih različna. Če je torej prostorski aspekt
specifična dimenzija geografije, potem mora biti osnovni predmet geografskega pouka na vseh stopnjah šol
prostor, to je pokrajina, ne pa iz celotne prostorske stvarnosti iztrgani izolirani pojavi ali problemi. Potem je
mogoče dajati geografsko izobrazbo le z regionalno geografijo /.../ toda vloga in pomen posameznih
dejavnikov nista statična. Vsak element in vsako gibanje je funkcija, določena od drugih elementov in
gibanj, zato se z razvojem človeške družbe neprestano spreminjata.
Funkcionalna regionalna geografija torej neprestano spremlja razvoj in prikazuje vedno nova razmerja med
posameznimi dejavniki pri oblikovanju celostne podobe določenega prostora. Avtorji tega koncepta pravijo,
da če je smoter geografije kot učnega predmeta dajati spoznanja in vzgajati mlade ljudi za obvladovanje
vedno večjih nasprotij med človekom in okoljem, potem funkcionalna regionalna geografija s prikazom
fleksibilne vrednosti posameznih dejavnikov in neprestane menjave vodilnih strukturnih elementov prostora
edina lahko doseže te vzgojno-izobraževalne smotre. Zagovorniki te zamisli so mnenja, da je mogoče
ustvariti smiselno vertikalno povezavo med poukom regionalne geografije v osnovni in srednji šoli. V
osnovni šoli naj bi prevladovali dominantni faktorji in tipi ter pridobivanje prostorskih predstav, medtem ko bi
se prava regionalna geografija začela šele v srednji šoli.« (ibidem, 27)
Takšna Medvedova opredelitev funkcionalne regionalne geografije je v marsičem precej nejasna. Iz
opredelitve lahko sicer sklepamo, da je blizu strukturnemu, sistemskemu pristopu, kot ga poznamo iz
»znanstvene« regionalne geografije, vendar oznake sistemski pristop (v smislu sistemske teorije) zanjo
(še) ne uporabi. Postavlja pa se vprašanje, ali je na osnovnošolski ali srednješolski stopnji pri regionalni
geografiji sploh možno iti v takšno globino, in ali ni to možno zadovoljivo izvesti šele na nivoju znanstvenih
raziskav ali kvečjemu pri obravnavi domače države v okviru šolske geografije. Elemente takšne regionalne
geografije pa lahko prepoznamo tudi v drugih prej razčlenjenih pristopih, zato v učbenikih zelo težko
prepoznamo neko značilno funkcionalno regionalno geografijo. Vidik je namreč v istem učbeniku lahko
upoštevan pri velikopoteznejši obravnavi neke regije ali države, pri drugih regijah pa sploh ne. Vsekakor pa
bi vidik takšne funkcionalnosti lahko opredelili kot nekakšno načelo, za katerim bi veljalo stremeti pri vseh
pristopih.
Medved v nadaljevanju najprej navaja Schultzejeve (1970) argumente za kritiko regionalne geografije,
potem pa ugotavlja, da se je pouk regionalne geografije z uvajanjem dominantnih faktorjev, funkcionalne
smeri in opuščanjem odvečne snovi močno izboljšal. Za tem pa navaja šest osnovnih hib
regionalnogeografskega koncepta, kot jih vidi sam: regionalni koncept po njegovem boleha na
»uravnilovki«, večina spoznanj nima sposobnosti transfera, ne daje možnosti za znanstveno osnovane
kriterije pri izbiranju primerov za eksemplaričen pouk, se premalo ozira na psihološke osnove poučevanja
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in učenja, težko omogoča uvajanje v spoznavanje specifičnih geografskih delovnih postopkov in
raziskovalnih metod in je komaj primeren za programiran pouk. (ibidem, 28) Medved pri tem večine
omenjenih hib ne podkrepi z nekimi stvarnimi znanstvenimi argumenti ali vsaj primeri iz šolske prakse, iz
omenjene kritike pa izpelje, da je po njegovem potrebno poiskati novo orientacijo geografije kot
gimnazijskega učnega predmeta.
Njegove glavne misli so naslednje. Pouk geografije je treba usmeriti tako, da bo ustrezal zahtevam
prihodnosti. Smoter pouka, ki bo moral biti poglobljen, ne sme biti v težnji po vsestranskem prikazu sveta,
ampak predvsem v usposabljanju za samostojno delo pri spoznavanju, odkrivanju in vrednotenju
posameznih pojavov, problemov in življenjskih situacij. Danes bi temu rekli, da se zavzema za razvijanje
procesnega znanja.
V naslednji točki zapiše, da mora pravilo »šolska geografija je v bistvu regionalna geografija« dokončno
izgubiti veljavo, vendar pa hkrati poudarja, da pri tem ne moremo preiti v drugo skrajnost, da bi regionalno
geografijo popolnoma odpravili. Najti ji moramo le pravo mesto v okviru geografije kot učnega predmeta,
vendar tega vprašanja trenutno še ni mogoče zadovoljivo rešiti. Prostorsko informativno vlogo naj bi po
novem opravljala regionalna geografija v osnovni šoli, pridobivanja celostnih spoznanj o prostorski
stvarnosti kot rezultatu različnega sovplivanja in soodločanja različnih dejavnikov, pa ni mogoče prikazati
za vse regije na svetu. Tovrstna stremljenja je zato treba opustiti, »regionalna geografija pa ne more biti
več istovetna s pojmom šolska geografija, temveč le ena izmed številnih »metod« ali »vidikov«
spoznavanja geografske stvarnosti. Druga vrednost regionalne geografije, to je prikaz medsebojne
povezanosti, soodvisnosti in pridobivanja celostnih spoznanj, se ne sme omejiti samo na
»regionalnogeografsko metodo« pri obravnavi posameznih primerov, temveč mora postati resnično načelo,
ki bo prisotno pri celotnem geografskem vzgojno-izobraževalnem delu. To načelo sicer ni novo, saj ga
poznamo že desetletja /... / ta »novi« didaktični smoter osnovnih transfernih spoznanj o delih prostorske
stvarnosti (fiziotop, biotop, ekotop, sociotop) je osnova za vzgojo geografskega načina mišljenja. Hkrati pa
omogoča vertikalno stopnjevanje zahtevnosti in končno uporabo »regionalnogeografske metode«. (ibidem,
29) Uveljavljanje tega načela po Medvedu tudi zahteva, da zavzamemo nov odnos do obče geografije, pri
čemer kriteriji za izbor snovi ne morejo temeljiti na iskanju ravnotežja med fizično in družbeno geografijo oz.
z vidika stoke, ampak mora biti v ospredju vzgojno-izobraževalna vrednost učne snovi.
3.7.4.3 Vroče polemike o regionalni geografiji
Medvedov članek in koncept novega učnega načrta za gimnazije je doživel zelo oster odgovor I. Gamsa v
prispevku O konceptu geografije za 2. in 3. razred gimnazije (1974). Načrt v drugem letniku predvideva
obravnavo Evrope in Sovjetske zveze, v 3. letniku pa ostalih celin. Učna snov je v obeh razredih razdeljena
na tri poglavja: analiza prostora, analiza osnovnih procesov in problemov ter funkcijski pregled. V prvem
poglavju je po Gamsovem mnenju fizična geografija skrčena na »predstavo in ovrednotenje naravnega
potenciala velikih naravnih enot«, kar naj bi obravnavali le tedaj, če predstavlja nek »potencial«.
V drugem poglavju so predstavljeni predvsem socialni, gospodarski in politični procesi in problemi, o
vsebimi tretjega poglavja pa govori le skopo pojasnilo, da gre za politični in funkcijski pregled po širših
regijah. Gams meni, da bi po ustaljeni praksi omenjenim trem poglavjem bolj ustrezali naslovi: vloga
prirodnega okolja, družbeno-geografski procesi ter ekonomska in politična funkcija predela. Po njem »na
novo skovani naslovi za poglavja in frazelologija kažejo na odmik od standardne regionalne geografije /.../
namesto regionalne geografije, ki naj v okviru geografskih regij podaja usodno povezanost naravnega
okolja in človeka, smo dobili shemo o družbenih procesih in zemeljsko površje je pomembno samo še kot
prostorska omejitev teh procesov. Po taki analizi uvidimo, da je iz drugega in tretjega gimnazijskega
razreda izpadla regionalna geografija in da jo je nadomestila splošna družbena geografija, ponekod bolj in
drugod manj zamaskirana pod krinko regionalne geografije.« (ibidem, 7 – 8)
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Gams v nadaljevanju postavi pod vprašaj nekatere Medvedove glavne teze iz prej omenjenega članka.
Kritičen je predvsem do »novega« didaktičnega smotra osnovnih transfernih spoznanj o delih prostorske
stvarnosti (fiziotopa, biotopa, ekotopa in sociotopa) kot osnove za vzgojo geografskega mišljenja. Po
Gamsovem mnenju gre pri tem le za novo smer ali dopolnilo v podajanju regionalne geografije, pri čemer
pa je koncept za 2. in 3. razred gimnazije žal »daleč od zasnove o obravnavanju po najmanjših homogenih
prirodnogeografskih regijah. Kot so te regije poimenovane, pa ne pridejo v poštev za šolo.« (ibidem, 8)
Izraza biotop in ekotop imata namreč v fizični geografiji povsem določen pomen (ozemeljsko enoto, v kateri
vladajo enake reliefne, klimatske, hidrološke, pedološke in vegetacijske razmere). Ker merijo ekotopi v
Sloveniji pogosto le nekaj kvadratnih kilometrov, ne pridejo v poštev niti pri geografiji Slovenije. Novi učni
načrt si lahko po njegovem razlagamo kot težnjo za izboljšanjem »stare regionalne geografije«, saj naj bi
bile za mladega človeka zanimive predvsem spremembe v družbeni sferi okolja, vendar pri tem
pozabljamo, da obsega to okolje tudi naravni del, ki pa se manj spreminja. Nasproti stari statistični
geografiji naj bi s tem učnim načrtom postavili novo, dinamično.
Procesi, ki ustvarjajo pokrajine, po Gamsu niso sami po sebi predmet geografije, ki je veda o prostorskih
enotah. Te procese podrobneje in uspešneje proučujejo druge vede, nas pa zanimajo samo toliko, kolikor
puščajo vidne učinke v geografski regiji. Nihče nas (geografov) ne more siliti, da bi opustili osnove svoje
stroke. Ob bok Medvedovi ugotovitvi, da regionalna geografija ne predstavlja jedra tudi v pedagoški
geografiji, postavlja zvezni simpozij o pedagoški geografiji v Novem sadu, kjer je med »med prvimi sklepi
potrjeno, da mora ostati regionalna geografija srž pedagoške geografije tudi v srednji šoli.« (ibidem, 9)
Leta 1974 je Medved v Geografskem obzorniku objavil dva prispevka, ki bolj ali manj povzemata njegove
že predstavljene poglede. V prvem prispevku (Medved, 1974 a) izpostavlja »prostorski« vidik geografije,
vendar pri tem v razmerju do regionalne geografije zahaja tudi v nekatere nejasnosti. Koncept enotne
geografije po njegovem zahteva tudi nov odnos do regionalne geografije. To je zanj metodološki in hkrati
tudi ideološki problem. »Če smo si enotni, da je predmet raziskave geografsko okolje, enotno in nedeljivo,
potem ga lahko spoznava le dialektično enotna geografija, ne pa dualistična geografija in njena krona,
regionalna geografija. (ibidem, 6)
V nadaljevanju meni, da »enotna geografija zahteva, da spoznavanje in obravnavanje posamezne
sestavine geografskega okolja dobi prostorski vidik, to pomeni, da obravnavanje vseh sestavnih delov
geografskega okolja dobi regionalni aspekt in določeno mesto v sistemu oblikovanja celostnih spoznanj o
geografskem okolju. Docela neupravičena je zaskrbljenost, da bo z odpravo pravila »šolska geografija je v
bistvu regionalna geografija« geografija izgubila pravo jedro in da bo nazadovala tudi kvaliteta pouka.
Nasprotno, če ne bomo opustili sedanjega koncepta regionalne geografije, ne bo mogoče doseči nobenega
bistvenega napredka pri doseganju vzgojno-izobraževalnih smotrov geografije kot vzgojno-izobraževalnega
predmeta /.../ celostni prikaz in sposobnost razumevanja geografskega okolja je lahko samo cilj, ne pa
izhodišče v izobraževalnem procesu. Dialektično enotna geografija mora v celoti temeljiti na regionalnem
pristopu ter na postopnem oblikovanju celostnega razumevanja. Zaradi tega mora nova enotna geografija
opustiti »uravnilovske« težnje sedanjega regionalnogeografskega koncepta v splošnoizobraževalnih šolah
in uvesti vertikalni sistem in vertikalno stopnjevanje zahtevnosti s končnim smotrom celostnega
spoznavanja geografskega okolja.« (ibidem, 6).
Iz teh Medvedovih izvajanj je razvidno, da pojme, kot so »regionalni aspekt«, »regionalni pristop« in
»regionalna geografija« vidi včasih zelo daleč drug od drugega. Teh pojmov res ne gre povsem enačiti,
težko pa jih spravljamo v diametralno nasproten položaj. K večji jasnosti zato ta njegov prispevek ni ravno
doprinesel.
Nejasno stališče je Medved zavzel tudi v drugem prispevku: »Če se načelno vsi strinjamo, da je delovno
področje geografije kot znanosti in geografije kot učnega predmeta lahko samo kompleksno obravnavanje
prostorske stvarnosti temelječe na regionalnem aspektu in ne na ločenem obravnavanju posameznih
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elementov stvarnosti, potem moramo zavzeti odklonilno stališče do dualistične geografije in njene krone –
regionalne geografije ter preiti na enotno geografijo.« (Medved, 1974b, 14)
Na omenjene Medvedove prispevke je tokrat ostro reagiral tudi Ilešič (1974 b), ki ugotavlja, da »se je s
ponovnimi predlogi za reformo šolskega pouka geografije časovno in vsebinsko prepletel tudi razplet
celotne problematike koncepta geografske vzgoje na Oddelku za geografijo, in to ne po naključju: kakor se
je glede šole težišče razprave začelo vrteti okoli »regionalne geografije«, se je tudi na Oddelku razpletanje
vozla začelo z razpravami o »regionalnem konceptu« geografije na Oddelku in s krizo katedre za
regionalno geografijo, katere vodstvo je prevzel prav prof. Medved.« (ibidem, 20).
Ilešič poudarja, da tako rekoč v celoti soglaša s kritičnimi pripombami Gamsa in da je sam čedalje bolj
presenečen nad nesprejemljivimi tezami, ki nam vsiljujejo tak učni načrt. Da jih očitno ne more sprejeti še
veliko naših geografov, so ga prepričali tudi razgovori s številnimi geografi. Lahko sicer soglaša s
stališčem, da posamezni predmeti niso vključeni v šolski pouk zaradi njih samih, ampak zaradi splošnih
vzgojnih smotrov, saj je zato njihova vzgojna vloga širša. Stroka, ki je uvrščena med vzgojne predmete pod
svojim inemom, pa se nikakor ne sme izneveriti bistvu svojega predmeta. Po predvidenem učnem načrtu
za gimnazijo pa je sledeč podobnim likvidatorskim težnjam v »znanstveni« geografiji storila ravno to:
»Prenehala je biti »zemljepis« (veda o zemlji, odnosno njeni površinski sferi in njenih prostorskih enotah)
ter postala nadomestek ali morda dopolnilo za vede o socialnih, gospodarskih in političnih procesih v
sodobnem svetu. Po taki poti si ne bomo uspešneje kot z dosedanjo »regionalno geografijo« priborili v
šolski vzgoji pomembne vloge, tudi tiste ne, ki nam jo skuša prevzeti nekakšna »ekologija«, pač pa se
bomo, kot rečeno, tudi v šoli dokončno izneverili bistvu in imenu naše vede o Zemlji.« (ibidem, 20).
Ilešič se ostro upre stališču, da je vsemu »hudemu« pri geografski vzgoji krivo predvsem vztrajanje pri
tradiciji »regionalne geografije« kot jedra geografske vzgoje. Tudi pavšalna negativna Medvedova sodba o
metodiki in metodskih priročnikih v Jugoslaviji se mu zdi krivična. V nadaljevanju pa pravi: »O regionalni
geografiji kot »kroni« dualistične geografije slišim seveda prvič in se čudom čudim. Kdor namreč pozna
razvoj geografije od 19. stoletja dalje, mi bo moral pritrditi, da je taka trditev povsem v nasprotju z resnico.
Zakaj čim bolj je prodirala v geografijo dualistična koncepcija, tem bolj je potiskala »regionalno geografijo«
ob stran. Dokazov za to je že na prvi pogled nešteto.« (ibidem, 21) Po Ilešiču so bili ravno šolski geografi
za razliko od mnogih »znanstvenikov« tisti, ki so v dolgoletnih razpravah skoraj brez izjeme v teoriji in
praksi pritegovali konceptu enotne geografije. Njihovo zavračanje dualističnega koncepta je najbolj
prepričevalno narekovala ravno vzgojna naloga geografije v šoli.
Kar nekako v senci žolčnih polemik je izšel Zgonikov prispevek Za bolj operativno didaktično literaturo ter
močnejši regionalnogeografski apekt v geografski učni praksi (1974). V njem razčlenjuje tematiko
tridnevnega zveznega posveta v Zagrebu, kjer je bilo ugotovljeno, »da je osnovni predmet geografskega
obravnavanja celovitost pokrajine in da je zato regionalna geografija osrednji del geografske znanosti. To
naj bi upoštevali zlasti v osnovni šoli, saj pozneje ni več priložnosti za to, kjer je izbor bolj tematski«.
(ibidem, 25) Pri tem navaja, da nekatere moti, da so določeni gimnazijski učbeniki še vedno zasnovani po
koncentričnih krogih (predvsem v horizontalni in mnogo manj v vertikalni smeri). Gimnazijski učbeniki naj bi
bili bolj tematsko problemski, saj naj bi gimnazijski učni program temeljil na posameznih didaktičnih in
pedagoško skrbno izbranih družbeno-geografskih učnih temah, posameznih problemih sveta ali večjih regij.
Kaj več konkretnega o takšnem bolj tematskem pristopu, čeprav ga s tem izrazom ne opredeljuje, žal
Zgonik ne poroča.
Medved (1975) se je v naslednjem prispevku lotil problemskega pouka in transfernih spoznanj v geografiji.
»Problemski pristop« pri tem obravnava kot metodo dela in ne kot načelo za izbor vsebin. Tovrstne
»problemske geografije« zato po njegovem ne smemo razumeti kot »v probleme orientirane geografije«,
ampak kot pouk geografije, pri katerem veliko večino dejstev, ki se jih podaja deskriptivno in si jih mora
učenec razumsko osvojiti, spremenimo v vprašljivo obliko, v probleme. S tem omogočimo učencem, da o
tem razmišljajo, zavzamejo do tega določen odnos in sami pridejo do določenih sklepov. Ob tem navaja
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primer takšnega (vzročno-posledičnega) načina obravnave. Dejstvo, da Argentina zavzema skrajni jug
Južne Amerike, smo pri deskriptivnem načinu posredovanja samo sporočili kot informacijo, pri
problemskem načinu pa lahko informativni pomen tega dejstva (lego Argentine) ugotovijo učenci sami ob
pomoči šolskega atlasa. Spreminjanje podatkov v transferna spoznanja in obravnava dejstev v obliki
problemov po Medvedu nudi možnost za večjo aktivizacijo učencev in prenos težišča od spominskega na
razumsko osvajanje gradiva.
Čeprav Medved tega ne omenja, je treba na tem mestu poudariti, da je izraz »problemska regionalna
geografija« dvopomenski. Lahko gre za obravnavo geografskih problemov v okviru neke regije (kriterij je
izbor vsebin, kar se je najprej pojavilo v »znanstveni« regionalni geografiji), lahko pa gre za obravnavo
nekih povsem »neproblemskih vsebin« (npr. lega Argentine), kjer dejstva spremenimo v vprašljivo obliko
oz. probleme. Kriterij pri tem je metoda dela. V praksi se oboje kljub drugačnemu izvoru in pomenu pogosto
zamenjuje.
Prav vlogo problemske geografije z vidika izbora vsebin pa kritično ocenjuje Radinja (1977) v že
omenjenem prispevku o kompleksnosti v geografiji in izven nje. V njem težnje po zamenjavi regionalne
geografije s problemsko označi za odkrite težnje po odpravi regionalne geografije. Ob tem navaja, da se
problemska geografija v svetu sicer pojavlja, še posebej nazorno pri geografskem pouku. Pri tem omenja
»Seydlitzovo zbirko nemških učbenikov, kjer »regionalno geografijo dopolnjujejo (ne nadomeščajo!)
obravnave aktualnih geografskih vprašanj, ki tarejo sodobni svet in posamezne dežele...« (ibidem, 28) Tak
pristop primerja s poglavjem Svet kot celota (pri čemer očitno misli na enega od učbenikov), z nekaterimi
študijskimi programi na Oddelku za geografijo in z že predvojnim Melikovim seminarjem, na katerem so
obravnavali pereča družbenogeografska vprašanja tedanje dobe (npr. viničarstvo). Takšno »problemsko«
geografijo pa so po njegovem vselej obravnavali poleg regionalne geografije in ne namesto nje. Radinja
potem omenja težnje po svetu, kjer skušajo zabrisati preostro mejo med občo in regionalno geografijo in v
občo geografijo vključiti več regionalnega vidika ali obratno. Po njegovem pa je to predvsem stvar
geografske metodike, pri čemer ima vsak način dobre in slabe strani. Ob tem pa opozarja, da pri tem
nikakor ne gre »za strukturo geografske znanosti, kajti metodika in didaktika nista tisti, ki odločata o vsebini
znanstvene panoge, temveč vsebina narekuje načine in oblike njenega posredovanja, prilagojene starostni
stopnji učenca in splošnim družbenim potrebam.« (ibidem, 28)
To Radinjino stališče je zelo pomembno, saj lahko naletimo tudi na precej drugačna stališča, po katerih naj
bi bila metoda (način, oblika posredovanja) tista, ki naj odloča o izboru vsebine.
Položaja regionalne geografije v okviru šolske geografije se je kmalu za tem obširneje lotil Gams v svojem
članku Regionalna geografija – vrh ali anahronizem metodične geografije (1977 a). Gams ugotavlja, da se
je pouk regionalne geografije začel krčiti. Vzroke za to išče v tem, da je ob rasti pomožnih predmetov, ki so
se naslonili na negeografske znanstvene panoge, nastala preobsežna učna snov. Temu lahko sledi le malo
regionalnih geografov. Ti hitro zapadejo nevarnosti, da jih bodo označili za zastarele in nestrokovne, če ne
uporabljajo dosežkov geografov – specialistov. Po mnenju nekaterih vse to vodi v desagregacijo stroke, po
mnenju drugih pa gre za modernizacijo. Skoraj vse vede imajo poglavje o geografski razprostranjenosti
pojavov, ki jih proučujejo (npr. regionalna geologija). Pri tem uporabljajo izraz »geografski prostor«, ki pa
ga hočejo nekateri prenesti v geografijo in uporabljati namesto pojma regija. Gams opozarja, da regija v
geografiji ni oznaka razprostranjenosti nekega pojava (rajon), ampak sopomenka za pokrajino, ki jo
razumemo kot specifično povezovanje naravnih in družbenih pokrajinotvornih elementov. Zaradi formiranja
»nove« in po njegovem enostransko pojmovane regionalne geografije, se srečujemo z vedno novimi
delitvami sveta, Te ne temeljijo več na kontinentih ali naravnogeografskih pasovih, ampak na socioloških
vidikih.
V nadaljevanju Gams navaja mnenja geografskih teoretikov, ki »so našli posebnost geografije v sklopu
regionalnih znanosti samo v enakovrednem povezovanju naravnih in družbenih dejavnikov v pokrajinski
geografski »kompleks«, ki je naloga geografije kot vrha geografske znanosti. Če ta vrh odrežemo, izgubijo
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svoj smisel pomožni predmeti in tudi geografska specializacija na posamezne veje.« (ibidem, 43)
Spremenjenemu položaju regionalne geografije so se po Gamsovem mnenju na nekaterih tujih univerzah
prilagodili s tem, da so skrajšali predavanja iz regionalne geografije in se osredotočili na pomožne
predmete. To ima lahko nekatere dobre strani za univerzitetni študij, vprašljivo pa je za srednjo in še bolj
osnovno šolo, kjer mora biti učna snov grajena tudi na radovednosti in spominski sposobnosti učenca.
Gams potem opozori na to, da so se v Geografskem obzorniku in na zborovanjih že vrsto let pritoževali nad
nesodobnim, spomin obremenjujočim poukom regionalne geografije v šolah, vendar se sedaj (pri tem
očitno misli na Medvedove prispevke) »kot opravičilo likvidatorskim težnjam regionalne geografije v
srednjih šolah pripisuje nečednosti ne pouku, temveč regionalni geografiji kot stroki, ki naj bi ostala pod tem
imenom predvsem le v »novi obliki«, to je v smislu iskanja nove vsebine geografije. Pri vseh teh kritikah gre
za usodno zamenjavo metodičnega in znanstveno-strokovnega vidika. Če je pouk geografije preveč
faktografski in premalo vzgaja geografsko mišljenje, je to krivda učitelja in ne regionalne geografije.«
(ibidem, 44) Nekoliko kasneje pa pravi: »Če regionalna geografija ne vzgaja celostno, je lahko to krivda
učbenika, učitelja ali drugih okolnosti pri pouku. Sama regionalna geografija kot znanstvena panoga nima
za to ne zaslug in ne krivde.« (ibidem, 44) Svoj prispevek zaključuje z mislijo: »Nadomestiti regionalno
geografijo z učno snovjo o procesih, pomeni prehajati na področja drugih znanosti, saj ni procesa, ki ga ne
bi bolj tehtno obravnavala kaka druga stroka.« (ibidem, 45)
Gamsovemu članku je v Geografskem obzorniku sledil oster odgovor Medveda (1977 a), temu pa spet
ponoven odgovor Gamsa (1977 b). Oba prispevka nista prinesla nič novega k razčiščevanju omenjene
problematike.
3.7.4.4 Nagibanje k tematskemu pristopu in zavzemanje za linearno-spiralni koncept
Medved se je nekaterih nadaljnjih opredelitev pristopov v regionalni geografiji lotil v svojem priročniku za
učitelje (tipkopis) z naslovom Pouk geografije v osnovni šoli (1977), ki je bil hkrati tudi nekakšna priprava
na šolsko reformo in uvedbo usmerjenega izobraževanja. Pri pouku geografije je Medved predvsem
pripravljal teren za uvedbo enotnega linearno vertikalnega sistema geografskega izobraževanja, ki je v
srednji šoli pomenil prehod na tematski pristop. V priročniku je ponovil številna stališča iz prej omenjenih
člankov, nekatere stvari pa je obširneje in jasneje opredelil na novo.
V osnovni šoli je po Medvedu »glavna naloga pouka geografije nuditi osnovne geografske pojme in
spoznanja ter seznaniti učence s širšimi regijami sveta. Pri tem regionalizacija v večini primerov sloni na
skupnih naravno geografskih značilnostih, na političnih in teritorialnih mejah ali samo na skupni legi.
Analitično-sintetična, sintetično-analitična ali primerjalna obravnava izhaja iz značilnosti regij. Na stopnji
usmerjenega izobraževanja je geografija problemsko usmerjena, ugotavlja, proučuje in nakazuje reševanje
problemov sodobnega sveta. Problemsko-funkcijski vidik obravnave je nujno kompleksen, celosten v
smislu dialektično enotne geografije.« (ibidem, 5)
Na stopnji usmerjenega izobraževanja (ki je bilo tedaj šele v pripravi, op. J. S.) lahko po Medvedu ločimo
dve vrsti načina obravnave. »Pri prvem načinu izhajamo iz določenega elementa, pojava ali skupine
elementov, kot je voda, ozračje, prehrana, obdelovalna zemlja, urbanizacija, deagrarizacija, industrializacija
itd. Obravnava slehernega problema je celostna, kompleksna in vključuje vse tiste dejavnike naravne in
družbene geografije, ki sovplivajo in sodelujejo pri nastajanju in razvoju posameznih problemov.« (ibidem,
6) Takšno Medvedovo opredelitev bi danes označili kot (problemski) tematski pristop (op. J. S.).
»Pri drugem pristopu izhajamo iz prostora; npr. osnovni problemi kraških območij, osnovni problemi dežel v
razvoju, osnovni problemi razvitih kapitalističnih dežel, osnovni problemi socialističnih dežel, osnovni
problemi nacionalno mešanih področij itd. Pri ugotavljanju in nakazovanju rešitve problemov ima določen
prostor svojo funkcijo (lokalno, regionalno, svetovno). Zaradi tega regionalizacija pri problemsko usmerjeni
geografiji ni enaka, kot je v osnovni šoli, in ne pomeni cikličnega ponavljanja snovi, temveč temelji na
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funkciji določenega območja pri (lokalnem, regionalnem in svetovnem) reševanju določenega problema.«
(ibidem, 6) Takšno Medvedovo opredelitev bi danes lahko označili kot tematski regionalni pristop. Medved
takšne opredelitve še ne navaja. Pri njegovi oznaki pa je sporna tudi uporaba termina »regionalizacija«, saj
ne gre za členitev prostora na regije, ampak za nekakšno družbenogeografsko tipizacijo različnih tipov
držav ali območij, kot so npr. socialistične države, nacionalno mešana območja itd.
Medved v nadaljevanju izpostavlja dve osnovni funkciji geografije kot učnega predmeta – prostorsko
informativno in problemsko, to je vzgojo celostnega ali geografskega načina mišljenja. (ibidem, 8) Pri tem ni
povsem jasno, zakaj naj bi bila problemska funkcija oz. geografsko obravnavanje problemov, to je namreč
razvidno iz njegovega kasnejšega pojasnila, povsem istovetno z vzgojo celostnega ali geografskega načina
mišljenja. Tak način mišljenja lahko verjetno razvijamo tudi z obravnavanjem učne snovi, ki je ne tvorijo
ravno »problemi«, še zlasti pri fizični geografiji. Problemskosti verjetno le ne gre povsem enačiti z vzročnoposledično in kompleksno obravnavo, ki pa sta temelj razvijanja geografskega mišljenja.
Medved v priročniku dobesedno ponovi svoje opredelitve »dosedanjega koncepta« šolske geografije (ki je
pomenil enciklopedični pristop pri regionalni geografiji, op. J. S.), smeri dominantnih faktorjev, eksemplarne
smeri in funkcionalne regionalne geografije. Potem pa nadaljuje s pojasnilom, da novi učni načrt za
osnovno šolo v bistvu ne temelji na nobenem od navedenih konceptov, in pri njih našteva vrsto
pomanjkljivosti. Pri tem omenja tudi »problemsko smer«, ki pomeni«znaten napredek v sistemu
geografskega izobraževanja, vendar je zato, ker gre v bistvu za nadgradnjo, mišljena predvsem za drugo
stopnjo. Žal te »problemske smeri« ne opredeli natančneje, tako kot je prejšnje.
Za Medveda brez poznavanja elementov in pojavov ni problemov. Ker je poznavanje elementov in
spoznavanje prostora ena izmed osnovnih nalog pouka geografije v osnovni šoli, je lahko problemska smer
v osnovni šoli »le vzporeden, toda zelo važen vidik pri oblikovanju prostorskih predstav in transfernih
spoznanj, ki pa v šoli usmerjenega izobraževanja stopa absolutno v ospredje«. (ibidem, 34) Za prej dokaj
nejasno opredeljeno funkcionalno smer ugotavlja, da pomeni nadgradnjo. Funkcija nekega geografskega
prostora po njegovem vedno pomeni neko vlogo, nek odnos, nek pomen do drugega ožjega ali širšega
prostora. Pri tem navaja funkcijo Sredozemlja, ki jo bomo lahko ugotovili le takrat, če ga povežemo s širšim
ali ožjim geografskim prostorom. To pa ni mogoče, če učenci tega prostora ne poznajo, saj brez tega ni
možna primerjava, še manj pa ugotavljanje funkcije.
Pri takšni Medvedovi opredelitvi pa ni jasno, od kdaj naj bi učenci v srednji šoli imeli o Sredozemlju dovolj
veliko predznanje. Če po nekaj letih premora, ko so nazadnje v osnovni šoli obravnavali Sredozemlje, z
njim takoj začnemo z nekim bistveno zahtevnejšim ciljem, kot je funkcija Sredozemlja, verjetno zaradi
pomanjkanja predznanja oz. pozabljanja učne snovi izpred par let ne bomo prav uspešni. Medved žal ne
pove, ali bomo najprej nekaj glavnih značilnosti Sredozemlja »ponovili« oz. »obravnavali« na novo in šele
potem prešli na funkcijo, ali pa bomo to storili takoj. To vprašanje je namreč bistveno. Funkcijo Sredozemlja
pa lahko konec koncev »obravnavamo« tudi s kakšnim drugim pristopom (npr. smer dominantnih faktorjev,
eksemplarna smer), ki pa ga zato ne imenujemo »funkcionalna smer«.
Medved v nadaljevanju pojasni, da bo v osnovni šoli zaradi dviga kvalitete znatno krčiti snov regionalne
geografije, pri čemer potem ostane edina smiselna možnost, da obravnavamo širše regije. Bistvena novost
novega učnega načrta pa naj ne bi bila le v prenosu težišča regionalne obravnave na širše regije, temveč
»predvsem v didaktičnem izboru snovi in v poglobljenem uveljavljanju določenih načel ter uvajanju novih
metodoloških postopkov«. (ibidem, 35). Dosedanji enciklopedični, uravnilovski pristop se je po njegovem
sicer že močno umaknil iz šolske prakse, vendar je še vedno uveljavljena stara sistematika obravnave regij
oz. »vsestranska« obravnava posameznih elementov po določenem vrstnem redu na deskriptiven način.
Ta trditev je dokaj protislovna, saj so deskriptivnost, »vsestranskost« obravnave in toga sistematika s
»klasičnim« zaporedjem glavni atributi enciklopedičnega pristopa, ki »naj bi se že močno umaknil«. Svojo
trditev pa Medved nadaljuje s pomembno ugotovitvijo, ki je še kako aktualna tudi danes, da se pri pouku
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geografije zaporednost obravnave posameznih elementov in pojavov določenega prostora prepogosto
zamenjuje s celostnostjo ali kompleksnostjo. Žal pa iz tega izpelje sporno trditev (očitno v povezavi s prej
omenjanimi polemikami z drugimi univerzitetnimi profesorji), da zaradi zamenjevanja kompleksnosti z
zaporednostjo izhaja mnenje, da »mora regionalna geografija v šoli v celoti obdržati svoje mesto, ker je
edina, ki daje učencem kompleksno znanje o določeni regiji« in da se »vsako krčenje regionalne geografije
na račun pridobivanja splošnih spoznanj, pojmov in zakonitosti » po tem pojmovanju istoveti s težnjami po
likvidaciji geografije kot učnega predmeta. (ibidem, 36)
V nadaljevanju Medved meni, da »celostnost ali kompleksnost pri obravnavi snovi iz obče geografije
pomeni, da skušamo dejstva, podatke in informacije spreminjati v probleme...« (ibidem, 39) Iz nadaljevanja
je razvidno, da pri tem očitno misli na »problemski pouk« z vidika metode, ne pa na »problemsko smer« z
vidika izbora vsebin. V vsakem primeru je »problemskost« v Medvedovem priročniku nejasno definirana oz.
pušča različne možne interpretacije.
V svojem zadnjem prispevku v Geografskem obzorniku Koncept geografije kot učnega predmeta v splošno
izobraževalnih šolah (1978) Medved najprej razgrne osnovna izhodišča didaktične reforme. Bistven
preobrat pri praktičnem uveljavljanju racionalizacije v vzgojno-izobraževalnem zanj pomeni zanj splošna
osvojitev linearno spiralnega koncepta razporeditve učne snovi, ki ga tokrat prvič omenja s tem imenom.
Bistvo tega koncepta sta opustitev koncentričnih krogov in dosledna odprava cikličnega ponavljanja učne
snovi na več ali manj enaki ravni, saj »psihofizična razvojna stopnja mladine, struktura
vzgojnoizobraževalnega gradiva in vzgoja geografskega načina mišljenja zahtevajo, da se določeni pojmi,
spoznanja in zakonitosti linearno spiralno poglabljajo, da bo mladina lahko resnično dojela njihovo bistvo«.
(ibidem, 18)
Prostorsko informativna funkcija geografije kot učnega predmeta zanj ni cilj, ampak le ena izmed zelo
pomembnih funkcij geografskega izobraževanja. Regionalna geografija tako zanj ni smoter, ampak le ena
izmed osnovnih, izhodiščnih nalog oz. pomembnejših funkcij geografskega izobraževanja. Ob tem pa
poudari, da se poglabljanje vzgoje geografskega načina mišljenja v linearno spiralnem konceptu
izobraževanja lahko realizira le ob konkretni obravnavi regij. Kmalu za tem pa nadaljuje z mislijo, da
primarnost prostorsko-informativne funkcije geografije »ne smemo pojmovati po vzgojnoizobraževalnih
ciljih, temveč po postopnosti osvajanja geografskih spoznanj v skladu s psihofizičnimi sposobnostmi
mladine na posameznih razvojnih stopnjah.« (ibidem, 20)
Pri poglobljeni vzgoji geografskega mišljenja po Medvedu ločimo dve fazi. Prva faza je obravnava splošnih
geografskih problemov sodobnega sveta. Pri tem gre po njegovem očitno za »obče geografsko snov«, pri
kateri problemski pristop »ne pomeni samo uvajanja novih naslovov, kot nekateri verjetno zaradi
nepoznavanja bistva to pojmujejo, temveč pomeni iz geografsko-didaktičnega vidika celosten ali
kompleksen pristop k obravnavi snovi.« (ibidem, 21) Druga in končna faza pa je obravnava geografskih
problemov posameznih regij, kot so npr. problemi kraških, gorskih, obmejnih območij itd. Šele na tej
psihofizični razvojni stopnji »in ob večletnem sistematskem pridobivanju pojmov, spoznanj in zakonitosti in
s tem vzgoji geografskega načina mišljenja lahko preidemo k problemski regionalni geografiji.« (ibidem,
22).
Ta termin Medved tukaj najverjetneje uporabi prvič, je pa v tem kontekstu zelo sporen. Pristop za
obravnavo problemov kraških, gorskih, obmejnih ipd. območij po mnenju pisca teh vrstic ni več regionalen,
ampak tematski, saj v osredje obravnave ne postavlja več neke konkretne regije (države, celine) oz.
teritorialne celote, ampak neke izbrane tipe območij, ki jih ne moremo opredeliti kot regije. V ospredju je
neka tematika (kraško površje, gorskost, obmejnost), ki jo najdemo »raztreseno« po zelo različnih koncih
sveta, ne pa regije kot prostorski kompleksi. Prvi kriterij za izbor učne snovi sloni na neki tipizaciji, ne pa na
regionalizaciji ali bolje rečeno na členitvi neke večje regije (npr. Evrope) na manjše bolj ali manj homogene
dele. Konkretna obravnava neke regije, ki ima lahko v tem primeru eksemplarno funkcijo znotraj izbranih
tipov območij (gorska, obmejna itd.), je lahko le konkretizacija ali v funkciji »ponazorila« nekih »skupnih«
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značilnosti oz. »problemov« teh tipov območij. Obravnava konkretnih regij pri takšnem pristopu ni v prvem,
ampak šele v drugem planu. Na prvem mestu je obravnava nekega pojava, procesa, problema, ki je
skupen zelo različnim in po Zemlji »raztresenim« območjem, se pravi neke tematike, ne pa regij kot
takšnih. Zato si tak pristop širše gledano lahko zasluži le oznako tematski, ožje gledano pa lahko po
nemškem zgledu govorimo o tematski regionalni geografiji, se pravi neke vrste »nesistematični« oz.
»nepopolni« obči geografiji, ki obravnava le izbrane teme, (po potrebi) ponazorjene s (predvsem krajšimi)
regionalnimi primeri.
3.7.4.5 Današnji pogled na prispevek J. Medveda
Jakob Medved si s svojim obsežnim znanstvenim in didaktičnim opusom vsekakor zasluži tako obširno
obravnavo. V njegovih tezah in opredelitvah je v obilici gradiva z današnjega zornega kota lahko iskati tudi
protislovja, saj je svoje teze pogumno in jasno izpostavljal ter objavljal. Če tega ne bi storil, ne bi dobili
vrste opredelitev, njegovo delo pa bi hitro utonilo v pozabo. V tako kratkem času ni ne pred Medvedom, ne
po njem nihče objavil toliko prispevkov s področja šolske geografije. Tudi če se v marsičem ne moremo
strinjati z njim, je treba poudariti, da je imel svojo vizijo in je začrtal številne smernice. V nespremenjeni ali
pa tudi močno modificirani obliki jim v marsičem sledimo še danes. Na slovenska tla je očitno skušal
prenesti številne tuje ideje, še zlasti iz nemške didaktike. Ravno slednja pa je verjetno bolj kot druge
doživljala svoje številne »poti in stanpoti« oz. metamorfoze.
Medved se je močno opiral na splošno didaktiko in pri tem zagovarjal brezkompromisna in tudi vprašljiva
stališča, zaradi česar je občasno prihajal v ostre spore z geografi »znanstveniki«. S svojimi tezami, da v
osnovni šoli ne vzgajamo mini, v srednji pa midi geografov, je hotel upravičeno prekiniti prakso, da je o
šolski geografiji odločala le geografska znanost. Pri tem pa je žal zašel tudi v različno frazeologijo in
skrajnosti, ki jih praksa enostavno ne potrjuje. Povsem se lahko strinjamo z enem od osnovnih postulatov
njegovega vertikalno spiralnega koncepta, da je treba določene pojme, spoznanja in zakonitosti zaradi
uvajanja sodobnejših metod dela pri pouku na višji stopnji spiralno poglabljati, ne pa ponavljati učno snov
na bolj ali manj enaki ravni. Vprašljivo pa je, zakaj je možnost tega brezkompromisno videl le v uvajanju
tematskega pristopa (očitno po tedanjem nemškem zgledu sedemdesetih let), čeprav ga sam nikoli ni tako
poimenoval; ne pa tudi v sodobni problemsko zasnovani regionalni geografiji (z vidika izbora vsebin).
Strinjamo se lahko z njegovo željo po ustreznem stopnjevanju zahtevnosti učnih ciljev, vendar se s
tematskim pristopom v srednješolskem izobraževanju temu čisto nič bolj ne približamo kot s sodobnim
regionalnim pristopom. Tudi Medved namreč ni postavljal pod vprašaj tega, da mora biti v prvem letniku
srednje šole (današnje gimnazije) v programu nekakšna »obča geografija«, v višjih letnikih pa »nekaj
drugega«. Praksa pa kaže, da je prav obča geografija v prvem letniku najzahtevnejša, kar je v nasprotju z
vertikalnostjo Medvedovega koncepta. Kljub temu je tudi danes večina učiteljev in dijakov enotnih, da bi
bile drugačne rešitve (še) slabše.
Nestvarnost številnih Medvedovih zamisli, pri čemer je mišljena predvsem vsebinska in ne metodična plat
(v ožjem smislu) geografskega pouka, se je kmalu odrazila predvsem na srednješolski stopnji usmerjenega
izobraževanja. Šolska geografija je po mnenju večjega dela učiteljev tedaj zašla v precejšnjo slepo ulico.
Pot »nazaj«, to je k sodobnejšemu regionalnemu pristopu (po neobhodno nujni enoletni obravnavi obče
geografije) se je za njih izkazala kot »najbližja« pot iz te slepe ulice. (V mislih imamo gimnazijski program.)
Seveda pa vseh poti in stranpoti šolske geografije v času usmerjenega izobraževanja ne smemo
prvenstveno »naprtiti« le Medvedovi dediščini. Tako Medved kot njegovi sopotniki in nasledniki so morali
nujno upoštevati »doktrino« tedanjega časa v šolskem izobraževanju. Z današnjega zornega kota pa lahko
jasno vidimo, da je bil Medvedov prispevek velik predvsem pri metodičnem delu šolske geografije, kjer
nihče izmed njegovih naslednikov ne more mimo njegove dediščine.
Z zelo kritično mero pa lahko pri njem ocenimo sindrom »bose kovačeve kobile«. Medved, ki žal pri tem ni
bil neka enkratna izjema, je najostreje kritiziral enciklopedičen pristop v šolski regionalni geografiji z vsem
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svojim »hettnerjanstvom«, togo sistematiko in zaporednostjo, fakticizmom in deskriptivizmom. Hkrati pa je
imel kot predavatelj in kasneje tudi predstojnik »regionalne geografije« edinstveno možnost, da bi vsaj na
univerzitetni stopnji izobraževanja dejansko presegel vse »že zdavnaj preživele« pristope, ki so se jih še
oklepali ne dovolj »osveščeni« učitelji po šolah in avtorji učbenikov. V resnici pa njegova univerzitetna
učbenika Afrike in Latinske Amerike, ne le da nista dosegla »funkcionalne smeri«, ki jo je dokaj nejasno
formuliral in propagiral, ali vsaj »smeri dominantnih faktorjev«, pri kateri je tudi našel pomanjkljivosti, ampak
sta ostala na nivoju toliko kritizirane enciklopedičnosti, fakticizma in deskriptivizma že zdavnaj »preživelega
hettnerjanstva«. Medved je s tem žal potrdil, da je teorija eno, praksa pa lahko nekaj čisto drugega, in da
zanj kot univerzitetnega profesorja didaktike ne veljajo ista pravila kot za vse ostale, ki so jim bili sicer
njegovi apeli namenjeni.
3.7.5 Obdobje usmerjenega izobraževanja
3.7.5.1 Nastop usmerjenega izobraževanja
Brinovec je v svojem Prispevku za uspešno uresničevanje učnega načrta geografije v drugem letniku
usmerjenega izobraževanja (1978) med prvimi skušal jasneje razčleniti številna odprta vprašanja, ki jih je v
pouk geografije prinašalo usmerjeno izobraževanje. Njegov cilj je bilo med drugim zagotoviti skupno
izobraževalno osnovo ter na ta način zmanjšati razlike srednješolskega izobraževanja. Z uvajanjem
skupnih programskih osnov bi omogočili dijakom horizontalno in vertikalno prehodnost, kar naj bi dotedanji
sistem šolanja onemogočal.
Brinovec v svojem prispevku razčleni učni načrt za drugi letnik pedagoške gimnazije, ki se je bistveno
razlikoval od načrta za splošne gimnazije v tem, da ne obravnava več regionalne geografije. Pri tem
opozarja, da se pred učiteljem in učencem s tem že pojavljajo prvi problemi, saj ni več ustaljenih poti za
podajanje snovi, ki smo jih bili vajeni. Namesto obravnavanja posameznih elementov naravnega in
družbenega okolja je poudarek na funkcijskem vrednotenju problemov in pojavov ter opazovanju naravnih
in družbenih dejavnikov v geografskem okolju v različnih prostorih in časih. Pri tem opozarja, da na tak
način dela nismo bili nepripravljeni le metodično, ampak smo občutili tudi hudo pomanjkanje ustreznih
učnih pripomočkov, pri čemer še posebej izpostavi pomanjkanje učbenika. Naloga učnega načrta je
spoznavanje problemov razvitih in nerazvitih držav, pri čemer učitelj ne podaja več izdelanih spoznanj,
temveč je voditelj pri izbiranju in reševanju problemov. Brinovčevi napotki zvenijo zelo podobno kot danes,
ko naj bi učitelj ne bil več »podajalec« učne snovi, ampak le še »organizator« samostojnega dela učencev
v razredu. Brinovec navaja, da naj bi se geografija s tem odrekla enciklopedičnemu prikazu in težišče
svojega dela prenesla na mobilne probleme. Ob njih bi nudila možnost transfernih spoznanj in zakonitosti
ter možnost njihove praktične uporabnosti.
Brinovec ugotavlja, da je s sprejetjem začasnega učnega načrta le-ta postal obvezen, vendar so ga vsaj
prvo leto mnogi učitelji obšli in ga niso realizirali. V zaključku ponovno realistično ugotavlja, da »na tak
način pouka nismo pripravljeni ne strokovno ne kadrovsko in da kot posledica tega rezultati niso takšni, kot
smo jih pričakovali.« (ibidem, 46)
S problematiko geografije v programih srednjega usmerjenega izobraževanja se je v svojih prispevkih
ukvarjla tudi M. Verbič (1981), s problematiko povezovanja šole in družbenega okolja pa M. Košak (1983).
V času uvajanja usmerjenega izobraževanja je izšel tudi Zgonikov prispevek Ilešičevi pogledi na geografijo
s pedagoško didaktičnega vidika (1980). Avtor v njem predvsem pohvali Ilešičeva prizadevanja za enotno
geografijo, med vrsticami pa se da čutiti, da z nekaterimi najnovejšimi trendi v šolski geografiji še zdaleč ni
zadovoljen. Ilešičevi pogledi naj bi bili namreč učitelju koristno napotilo pri pravilnem krmarjenju med Scilo
in Karibdo, med, »zlasti v šolski geografiji, še zakoreninjeno klasično »hettnerjansko smerjo« in med
novejšimi geografskimi iztirjenji, ki so včasih le po imenu še geografske smeri /.../ dialektična smer
geografije je ob upoštevanju zahtevnosti po kompleksnem regionalnem vidiku kot njeno osnovno izhodišče
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zagotovilo, da geografija, nahajajoča se med družbenimi in prirodnimi znanostmi, obdrži svoj »raison
d'être« in svoj »prostor pod soncem v vzgojno izobraževalni sferi«. (ibidem, 25) Geografija je po Zgoniku
poleg drugega »obdržala tudi še svojo prvotno funkcijo: informiranje o pojavih in pojmih v objektivnem
prostoru oz. v pokrajinah na Zemlji /.../ ko informira in razlaga sodobni svet in njegove pokrajine v teku časa
na svoj način, kar je ena njenih osnovnih nalog, nastopa originalno. V tem je njena moč tudi na
pedagoškem področju. Geografija kot veda o razprostranjenosti in prostorski razporeditvi je preživela,
vendar metoda horološke razporeditve še naprej ostaja eden od pogojev za analitično sintetično
preučevanje pokrajinskega kompleksa. Mnenja smo, da mora učitelj prav to obdržati, če želi, da bo
geografija našla svoje »opravičilo« med drugimi učnimi predmeti.« (ibidem, 25).
Zgonik ugotavlja, da naj bi v usmerjenem izobraževanju pri geografiji vse bolj stopalo v ospredje odkrivanje
struktur in problemov. Pri tem pa jasno opozori na pojavljajočo se »labilnost« novih »geografskih«
informacij, saj lahko kaj kmalu »izgubimo z vida pravi geografski pristop oz. pravo geografsko pot
kompleksnosti ter tako zaidemo v »ekonomizacijo« ali »sociologizacijo« geografije. Le ob stalnem
upoštevanju bistva sodobne geografije kot kompleksne znanosti bomo prebrodili nevarno pot med statično
deskriptivnim »geografskim« postopkom na eni strani ter nevarnostjo brezizhodnega ter konfuznega
razlaganja drugih, sicer vsak zase uveljavljenih znanstvenih razlag...« (ibidem, 26) S tem, da postaja pouk
geografije problemski, po Zgoniku ne gre več le za vprašanja »kje in kaj, koliko«, temveč bolj za vprašanja
»zakaj tu ali tam«, »kakšni razlogi so za to«, »kateri dejavniki součinkujejo pri tem«, kakšni problemi se
porajajo » itd. »Od dosedaj običajne, premočrtne, enciklopedične geografije prehajamo na ta način k pouku
kompleksne, genetične in strukturno problemske geografije.« (ibidem, 26).
Pomenljivi Zgonikovi komentarji so še kako aktualni tudi danes, ko se včasih skuša na slovenska tla
povsem nekritično prenašati »poti in stranpoti« šolske geografije iz nekih kulturno povsem drugačnih okolij
in pri tem vso lastno prehojeno pot označevati za »preživelo« (op. J. S.).
3.7.5.2 Čedalje več kritičnih pogledov
Prvi daljši kritičen prispevek o geografiji v usmerjenem izobraževanju je napisal Radinja (1980). V njem
najprej ugotavlja, da smo skrb zanjo preveč prepustili maloštevilnim sicer prizadevnim šolnikom oz.
metodikom, stroka kot celota pa je sodelovala premalo. Geografija je med vsemi predmeti v usmerjenem
izobraževanju postala z novim predmetnikom najbolj okrnjena, pri čemer so jo uvrstili k družboslovni
skupini predmetov. Novi srednješolski učni načrt zanj ni preobsežen le vsebinsko, ampak tudi metodološko.
Aktivne delovne metode so po Radinji sicer hvalevredne, so pa zelo zamudne. Učni načrt zanemarja
predvsem teritorialno konkretizacijo geografskih pojavov, čeprav naj bi to bila ena od osnovnih zahtev
geografije. Načrt posredno kaže na to, da regionalna geografija ni smoter (cilj) geografskega
izobraževanja, ampak izhodišče. Zanikanje regionalnogeografskega koncepta na račun problemskega pa
za Radinjo vodi le do obravnavanja posameznih pojavov. Seveda pa v učnem načrtu vidi tudi vrsto
prizadevanj (npr. funkcijsko vrednotenje pojavov, problemski pristop, povezovanje domačega s tujim), ki jih
velja podpreti, saj gre za sodobna didaktična in druga spoznanja obče metodike in pedagogike.
V prvem letniku srednje šole po Radinji dejansko niti ne gre za občo geografijo v pravem pomenu besede,
v naslednjih pa tudi ne za regionalno geografijo, saj je v ospredju funkcijsko vrednotenje posameznih
pojavov, kombinirano s primeri iz domačega kraja, Slovenije, Jugoslavije in sveta. Pri tem se sprašuje, ali ni
za vsako geografsko aplikacijo, tudi pedagoško, nujno, da jo pojmujemo regionalno kompleksno. Pri
klasični geografiji smo pri uvajanju novih pojmov in smotrov vedeli, kaj pomenijo, pri današnji geografiji in
njeni aplikaciji pa ni vedno tako.
Novi učni načrt je po njegovem še okrepil težnje po tem, da se šolska geografija prilagodi »znanstveni«
geografiji, v kateri pa prevladuje specializacija s precej razrahljanim oz. neenotnim konceptom stroke.
Ključno vprašanje je očitno regionalna geografija, ki v šoli doslej nikoli ni bila sporna, v znanosti pa je
zaradi specializacije zašla v krizo. Namesto regionalnogeografske kompleksnosti dobivamo
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občegeografsko oziroma bipolarno kompleksnost – z vidika »naravnega potenciala« in z vidika družbe.
Radinja tako vidi Medvedove težnje po svoje logične, saj naj bi skušal šolsko geografijo usklajevati z
raziskovalno.
Zelo pomembna pa je Radinjina ugotovitev, da »enotno geografijo, njeno regionalnost in
regionalnogeografsko kompleksnost zagovarjajo predvsem geografi, ki so sprva poučevali v šoli in se šele
nato začeli ukvarjati z raziskovalnim delom, medtem ko se geografi, ki so se s tem delom začeli ukvarjati
takoj po diplomi, bolj zavzemajo za specializacijo in nepedagoško aplikacijo geografije.« (ibidem, 22).
Iz te ugotovitve izpred 25 let bi lahko razbrali, da se za »regionalnost« geografije veliko bolj zavzemajo tisti,
ki so sprva poučevali v šoli. Očitno je šolska aplikacija geografije oz. delo z dijaki tisto, kar geografa
začetnika privede do občutij, da je v »regionalnosti« geografije in vsem kar je povezano s tem, nekaj
»drugega«, oziroma nekaj »več« kot v specializaciji geografije. Gre za občutja, ki jih dobijo mnogi učitelji,
da je le regionalna geografija »tisto pravo«, kar dela šolski predmet res »geografski«. Marsikateri učitelj
namreč le pri obravnavi regij pred učenci bolj kot pri drugi učni snovi čuti, da jih vodi k znanju na »lastnem«
terenu, po »geografski« poti, ki je nima nobena druga stroka in na katero je ponosen, se z njo identificira.
Hkrati tudi čuti, da lahko pri tem vzbudi živahnejše zanimanje učencev, kot zgolj pri obravnavi nekih
elementov, pojavov ali procesov kot takih. Predpogoj pa je seveda, da imajo učenci ustrezno
občegeografsko predznanje za »razumevanje« neke regije. Pri ostalih (neregionalnih) temah pa učitelj
vedno bolj ali manj zahaja v bližino drugih šolskih predmetov, se pravi z »varnega domačega terena« na
bolj »mejne« in zanj »negotove« terene, ki jih učenci morda bolje spoznavajo pri kakšnem drugem
predmetu ali pa iz javnih medijev. O tovrstnih psiholoških občutjih učiteljev sicer nimamo nekih empiričnih
raziskav, delno pa bo korak v to smer naredila tudi ta disertacija.
Žagar (1980, 27) v zvezi z novim učnim načrtom ugotavlja, da je v njem 50 % družbenogeografskih vsebin,
30 % fizičnogeografskih in 18 % regionalnogeografskih.
Pak v svojem prispevku Nekaj misli o položaju v slovenski geografiji (1981) ugotavlja, da je opešala
svojčas zelo razvita izobraževalna in osveščevalna vloga geografije. To se po njem ne kaže le v čedalje
redkejših »poljudnih« geografijah, ampak tudi »v degradaciji geografije v usmerjeni srednji šoli, kjer je
očitno izgubila to prvobitno funkcijo.« (ibidem, 81) Pri tem nima v mislih nekakšnih »nacionalnih« ali
»nacionalistično« zasnovanih geografij, ampak sodobne regionalne geografije, ki bi zainteresirale mladino.
Vlogi geografije v našem vzgojno-izobraževalnem sistemu je svoj prispevek namenila M. Verbič (1987).
Kritično pa se je srednješolske geografije lotila T. Ferjan v svojem prispevku Geografija in srednješolec
(1987 a). To je eden prvih prispevkov, ki že v naslovu nekaj govori o šolski geografiji z vidika njenega
neposrednega naslovnika. Avtorica ugotavlja, da so se učni načrti po vsebini in strukturi znatno spremenili.
Pri delu v razredu je treba graditi na predznanju, ki ga učenci prinesejo iz osnovne šole. Tega pa po
njenem na žalost mnogokrat ni, zato je nadgradnja problematična. Ferjanova je s tem zadela bistvo
zgrešenosti novih učnih načrtov. Ne moreš v srednji šoli takoj preiti na neke probleme, če za to ni osnov –
to je predznanja.
Regionalna geografija je po njenem v šoli doživela bistvene spremembe, saj ne govori več o pokrajinah in
državah, kot smo bili vajeni. To naj bi nadomestili geografski problemi držav v razvoju in razvitega sveta,
vendar se sprašuje, ali je to regionalna geografija. Po njenem bi regionalna geografija sveta morala dati
učencem osnovno topografsko znanje (o Evropi in o svetu kot celoti), kompleksno poznavanje konkretnih
pokrajin in njihove razvojne dinamike, pri čemer pa se sprašuje, če z moderno regionalno geografijo (očitno
misli na učni načrt) to dosegamo? Opustitev klasične regionalne geografije je zanjo problematična. Iz
šolskih izkušenj namreč sledi, da si učenci želijo podrobnejšega znanja o tujih deželah, česar pa zaradi
predpisane učne snovi v določenih programih ni moč realizirati.
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V že obravnavanem zborniku Teorija in metodologija regionalne geografije (1987) so se »znanstveni«
geografi le bolj obrobno lotevali vprašanj iz šolske regionalne geografije. Največ je o tem pisal Lovrenčak
(1987, 56). Med drugim omenja, da so v obdobju med obema svetovnima vojnama slovenski geografi
(Bohinec, Prijatelj, Savnik, Miklavčič) pripravili vrsto regionalnogeografskih učbenikov za srednje in
strokovne šole. Z njimi se je nov vzročni in razlagalni način geografskega mišljenja prenašal tudi v šole.
Lovrenčak omenja tudi Ilešičeve učbenike.
Samo šolski geografiji pa je v tem zborniku namenjen prispevek T. Ferjan z naslovom Sodobni vidiki
problematike obravnave regionalne geografije v šoli (1987 b). Svoj članek začenja z vprašanjem, ali še
imamo regionalno geografijo v šoli oziroma kakšno problematiko obravnava regionalna geografija. Ker je bil
v šoli izveden prehod iz koncentričnih krogov na spiralno-vertikalni način obravnave snovi, je regionalna
geografija doživela bistvene spremembe. Odmik od klasične regionalne geografije je bil storjen s tem, da ni
več govora o pokrajinah in deželah, kot smo ga bili vajeni. »Regionalno geografijo sveta naj bi nekje
nadomestili geografski problemi držav v razvoju in razvitega sveta. Ali je to regionalna geografija? Ali s to
snovjo regionalna geografija išče nove vsebine oziroma oblike?« (ibidem, 209)
Ferjanova meni, da gre očitno za problemsko geografijo, pri kateri se zasleduje regionalni aspekt, oz. za
problemski in funkcionalni pristop. S svojimi vprašanji nakazuje, da ne gre več za regionalni pristop, ne
omenja pa tematskega. Zelo pomembna pa je njena ugotovitev: »Ta tip obravnave velikih regij, kot je
razviti oziroma nerazviti svet, je mogoč pri dobrem poznavanju regionalne geografije posameznih držav, ki
pa ga učenci na tej stopnji nimajo, vsaj ne na vseh programih. Zato je ta sodoben pristop k obravnavi
problemov sveta mnogokrat problematičen. Smatram, da bi moderna regionalna geografija morala slediti
naslednjim ciljem: regionalnemu aspektu, kompleksnosti in razvoju geografskega mišljenja ter s tem
razumevanju sodobnega sveta.« (ibidem, 210) Proti koncu prispevka se vpraša, »kaj dosegamo z moderno
regionalno geografijo, oziroma boljše rečeno z regionalno družbeno geografijo, saj gre v glavnem za
družbene probleme sveta, ki se v času in prostoru hitro spreminjajo.« (ibidem, 211) Ferjanova očitno
podvomi, da takšen pristop še sodi v regionalno geografijo. To je zagotovo tudi odraz tedanjega časa, saj
je opredelitev regionalne geografije v Sloveniji postala že vse manj določna.
Ferjanova (1989, 20) v svojem naslednjem prispevku o šolski geografiji na svetovnem kongresu omenja
prispevek Volkmanna o vračanju regionalne geografije v nemško šolo. V Ferjaninem prispevku v
nadaljevanju prvič pri nas zasledimo termina »regionalno zasnovan učbenik« in »tematsko organiziran«,
vendar brez neke jasnejše opredelitve.
V zvezi z dojemanjem problemskega pristopa in problemske geografije je zanimivo razmišljanje Baharja
(1989, 18), ki se dotakne omenjanja različnih geografskih problemov na Ilešičevih dnevih (problemi
Kosova, naravne nesreče, problemi Latinske Amerike, naših izseljencev itd.). Ob tem se sprašuje, ali je »ta
pristop pravilen, potreben, iskan, cenjen...« V šoli se namreč srečujemo s posebnim problemom. »Učence
učimo, da se pri vsaki pokrajini spoznajo s prednostmi in problemi. /.../ posebej pri obravnavi Jugoslavije se
utegne takšna obravnava precej razvleči/.../potem pa jih (mišljeno je učence, op. J. S.) vprašamo, kako si
predstavljajo svojo prihodnost v takšni pokrajini, ali kje vidijo rešitev takšnih problemov? Tam zamahujejo
posamezniki z roko, drugi skomignejo z rameni in odkimavajo, nihče ne ve povedati kaj odrešilnega ali vsaj
olajševalnega. Takšno učenje je za Baharja nevzgojno, ker vzgaja pesimistične in apatične ljudi. Tu smo
zanj storili napako, kajti če otroci ne vidijo prihodnosti, kdo jo sploh ima!« (ibidem, 18)
Bahar je prispevek napisal v zelo depresivnem času, ko je bila Jugoslavija tik pred razpadom. Dejansko pa
je opozoril na pomemben problem, s katerim se soočajo učitelji, ne pa tisti, ki pišejo globalne cilje in učne
načrte. V šoli ni smiselno le govoriti o nekih konkretnih problemih, ampak je z vzgojnega vidika potrebno
razsvetliti tudi vzroke za te probleme in če se le da »iskati« rešitve. Prav zato je najbolj vzgojna obravnava
takšnih problemov, ki so jih v neki konkretni regiji (državi) na tak ali drugačen način že uspeli (vsaj delno)
rešiti. Učencem pa je treba odkrito priznati, če je nek problem nerešljiv še za dolgo časa. V zvezi s tem se
zdi avtorju teh vrstic zelo vprašljivo razmišljanje, da naj bi učenci sami »znali« reševati takšne probleme –
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včasih zaidejo podobne naloge celo v maturitetne izpitne pole – , kot je npr. lakota v Afriki ipd., če je
mednarodna skupnost pri tem očitno nemočna. Vzgojno je v takem primeru le to, da učenci z učiteljevo
pomočjo skupaj ugotovijo, da je nek problem nerešljiv, razen če se ne spremeni to in to.
Pak (1989, 35) v prispevku O regionalni geografiji na ljubljanski univerzi ugotavlja, da so se preimenovanja
regionalnogeografskih predmetov na fakulteti (namesto Geografije Slovenije v Geografske probleme
Slovenije ipd.) odrazila tudi v konceptu in poimenovanju v srednješolskih programih. Pri tem omenja, da
publikacije, nastale ob uvajanju usmerjenega izobraževanja, v nobenem pogledu niso dosegle Ilešičevih
učbenikov.
Zahteve po vrnitvi »prave« regionalne geografije oz. po več in drugačni regionalni geografiji v srednjih
šolah so v vrstah učiteljev postajale vse bolj glasne. Ferjanova se v svojem prispevku Pomanjkanje
regionalne geografije – problem mnogih programov v srednjem izobraževanju (1990) sprašuje, ali je
»geografija razvitega in nerazvitega sveta« sploh regionalna geografija. Pri tem navaja, da so številne
kritike padle na učbenik in učni načrt in da se mnogi kolegi težko poslovijo od regionalne geografije.
Ponovno poudarja, da je obravnava razvitega in nerazvitega sveta možna le ob predhodnem dobrem
poznavanju regionalne geografije. Ker slednjega učenci večinoma nimajo, je takšna obravnava
problematična. (ibidem, 9) V sklepu pa nadaljuje: »Kaj dosegamo z moderno regionalno geografijo?
Dejstvo je, da nadgradnja ni možna, če osnove ni. Mislim, da bi regionalna geografija morala dajati jasne,
zanimive in aktualne vsebine ob predhodnem dobrem poznavanju regij, večjih in manjših enot (odnosno ob
znanju klasične regionalne geografije kot osnove). Potem pa lahko dosegamo zaželjene cilje. Ti so: učence
navajamo na kompleksno gledanje, regionalni pristop, geografsko mišljenje in razumevanje sodobnega
sveta. /.../ Zdi se, da je pomanjkanje regionalne geografije v programih srednjega izobraževanja velika
škoda za bodoče generacije«. (ibidem, 10)
Iz prispevka Ferjanove lahko jasno razberemo, da je nadgradnja možna šele tedaj, če so zanjo postavljene
neke osnove, neko predznanje. Prav slepo zapostavljanje tega ključnega dejstva je bilo tudi po mnenju
avtorja te disertacije v najglobljem temelju zgrešena poteza srednješolskega pouka geografije v obdobju
usmerjenega izobraževanja. Do nekaterih podobnih ugotovitev je očitno prišla tudi Verbičeva v svojem
članku Vloga minimalnih učnih norm pri uresničevanju vertikalne strukturiranosti pouka geografije (1991).
Avtorica opozarja, da linearno spiralnega koncepta namreč ne bi smeli pojmovati togo, ampak izhajati iz
psihofizične razvojne stopnje učencev in specifičnosti vzgojnoizobraževalnih vsebin. »Gre za kombinacijo
linijskega in koncentričnega načina razvrstitve vsebin, ki se tako praviloma ne ponavljajo, ampak se k njim
vračamo, kadar je potrebna ponovitev, poglobitev ali razširitev že osvojene vsebine (na nižjem nivoju). To
je teoretično lepo zamišljeno, v praksi pa se srečujemo z nenehnimi težavami. Ker učenci ne obvladajo
pričakovanega znanja in nimajo razvitih sposobnosti, je nadgrajevanje skoraj nemogoče, če vsaj na kratko
ne ponovimo »manjkajočega znanja«. (ibidem, 28) S skoraj povsem enakimi besedami so to utemeljevali
tudi dijaki na skupinskih diskusijah, ki se jih je dobrih deset let kasneje izvedlo v okviru te raziskave (op. J.
S.).
3.7.5.3 Utiranje poti novi stari regionalni geografiji
Prvi, ki je že konkretno nakazal izhod iz »slepe ulice«, v katero je zašla srednješolska geografija v času
usmerjenega izobraževanja, je bil Brinovec v svojem prispevku Vsebina in programska jedra pri pouku
geografije v srednji šoli (1990). Previdno je opozoril na to, da so vsebina, smotri in obseg vsakega
predmeta na vsaki stopnji izobraževanja določeni s splošnimi družbenimi smotri vzgoje in izobraževanja.
Vendar pri tem ne smemo pozabiti, da so o širših družbenih smotrih odločale strukture, ki »niso geografske
in so zato premalo poznale strokovna dejstva, ki bi jih morali poznati in upoštevati, da ne bi prišlo do
nepopravljivih napak pri vzgoji in izobraževanju.« (ibidem, 3) Anketa katedre za metodiko in didaktiko
pouka geografije po osnovnih in srednjih šolah je razkrila, da »večina osnovnošolskih učiteljev trdi, da je
položaj zemljepisa enakovreden drugim predmetom, medtem ko srednješolski učitelji trdijo obratno, da je
njihov položaj podrejen in nazaduje.« (ibidem, 4)
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V nadaljevanju Brinovec podaja predlog nove razporeditve vzgojnoizobraževalnih vsebin v srednji šoli, ki
temelji na izkušnjah pouka geografije v najbolj zahtevnih programih srednjih šol. Pri tem pravi, da so bili na
eni strani napravljeni veliki premiki, da se je spremenil način dela in da smo dobili celo vrsto učnih
pripomočkov, po drugi strani pa se pojavljajo vrzeli v znanju predvsem na področju regionalne geografije.
»Prav nezadovoljivo poznavanje tega dela geografskega izobraževanja nas sili k razmišljanju, da damo
večji poudarek regionalni geografiji vsaj v nekaterih izobraževalnih programih. Opažamo, da ne poznamo
dogajanj ne pri naših sosedih ne v Evropi in ne na drugih kontinentih /.../ v dosedanjem izobraževanju
spreminjamo vsebine v programskem jedru, kjer naj geografske značilnosti razvitih dežel in držav v razvoju
nadomesti regionalna geografija kontinentov.« (ibidem, 5)
Brinovec istočasno opozarja na spremembe pouk geografije v nekaterih evropskih državah, kjer iz
nekdanjega sistematičnega obravnavanja obče geografije vse bolj prehajajo na primerne (očitno
regionalne) vzorce. Temeljna naloga pri geografiji v srednji šoli bi moral biti problemski pristop. Na osnovi
»tega bi dobili spiralno-vertikalno razporejene učne vsebine, ki bi se začele z geografskimi značilnostmi
kontinentov, nadaljevale bi se s spoznavanjem geografskih značilnosti Evrope, Jugoslavije, Slovenije,
zaključili bi z geografskim proučevanjem domače pokrajine /.../ na ta način bi omogočili, da se obravnava
geografije nadaljuje v koncentričnih krogih v tem smislu, da se fizični obseg spoznavanja pokrajin
zmanjšuje, povečuje pa se intenzivnost obravnavanja in podrobnost spoznavanja posameznih pokrajin.«
(ibidem, 6)
Brinovčev prispevek v napoveduje velike spremembe v srednješolski geografiji (predvsem gimnazijskem
programu), ki pa so se izvršile šele po osamosvojitvi Slovenije. Njihovo bistvo je v tem, da se v osnovi
obdrže vse pozitivne izkušnje iz obdobja usmerjenega izobraževanja. Gre predvsem za metodično
posodobitev pouka s spiralnim poglabljanjem, ki jo je uvajal linearno spiralni koncept razvrstitve učne
vsebine, pri čemer pa se pri razporeditvi vsebin v osnovi vrnemo v okvir od Medveda tako kritiziranega
načela obravnave po koncentričnih krogih. Kasnejši učbeniki in sama izvedba pouka je namreč pokazala,
da je takšno poglabljanje oz. razširjanje že osvojenih vsebin iz osnovne šole ne le potrebno, ampak tudi
možno in bolje izvedljivo v »starih mehovih«, v katerega pa se je nalilo »novo vino« tako v metodičnem kot
vsebinskem pogledu.
3.7.6 Razvoj regionalnega pristopa v okviru šolske geografije po osamosvojitvi
3.7.6.1 Novi učbeniki in teoretski prispevki
Osrednjo vlogo v prvi in odločilni fazi nastanka novih učbenikov v osamosvojeni državi je imel Brinovec. S
svojimi bogatimi pedagoškimi izkušnjami v razredu in izrazitim vizionarskim čutom ni bil le pionir razvoja
učne tehnologije v slovenski šolski geografiji, ampak tudi iniciator, urednik in soavtor številnih učbeniških
kompletov že pred osamosvojitvijo. Konec usmerjenega izobraževanja je sovpadal z velikimi družbenimi
spremembami v času osamosvojitve, kar se je odražalo tudi v šolski geografiji. Ker se je osamosvojitev
zgodila skoraj »čez noč« in ker se je celotna slovenska družba tedaj ukvarjala z drugimi vprašanji, je
razpad Jugoslavije našo šolsko geografijo zadel v marsičem nepripravljeno. Edino tako lahko tolmačimo
dejstvo, da se je še eno leto, odkar je bila Slovenija že samostojna, v šolah poučevalo geografijo države
Jugoslavije, ki niti de iure, niti de facto ni obstajala več. Prav ta vakuum je spretno in vizionarsko izkoristil
Brinovec, ki je zbral in koordiniral ustrezne ekipe za sestavo dveh novih učbenikov, enega za osnovno,
drugega za srednjo šolo (gimnazijo). Razpad Jugoslavije je namreč pomenil, da če Jugoslavije ni več, tudi
učna snov iz geografije Jugoslavije v šolah izgubi svoj »raison d'etre«. S tem pa se je sprostil »prazen
prostor« za geografijo drugih »geografskih prostorov«, čeprav učni načrti za to še niso bili niti v povojih.
Tako sta brez učnega načrta nastala osnovnošolski učbenik za Slovenijo in gimnazijski učbenik za Evropo.
Zato lahko prav na tem primeru smiselno postavimo pod vprašaj Medvedov imperativ, da se morajo smotri
oz. globalni cilji šolske geografije v prvi meri podrejati splošnim ciljem, ki so podani od družbe, če se družba
oz. njene šolske institucije) niso bile v teh prelomnih okoliščinah sposobne odzzvati na nujne izzive in
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potrebe časa. Ravno v tem primeru se je spet izkazalo, da se lahko praksa precej razlikuje od teorije. To
ugotovitev lahko še »poglobimo« z dejstvom, da so se na šele osnovi teh novih učbenikov potem
»izoblikovali« učni načrti oz. katalogi znanja, kasneje pa tudi maturitetni izpitni katalog, čeprav bi moral biti
vrstni red njihovega nastajanja (po teoriji) obraten.
Prvi je bil na vrsti učbenik regionalne geografijo sveta, za katerega so priprave tekle že pred
osamosvojitvijo, in njegovega nastanka ne moremo neposredno povezati s tedanjimi prelomnimi dogodki.
Zasnova novega učbenika je med učitelji še pred izidom doživela pozitivne odzive (Ferjan, 1991, 25), še
več pa po samem izidu (Novak, 1992, 35). Čeprav je bil M. Klemenčič do novega učnega načrta najprej
zelo kritičen (M. Klemenčič, 1992, 83), pa je kasneje kot soavtor učbenika, napisanega na osnovi tega
učnega načrta, v svojem prispevku Nerazvitost in regionalna geografija sveta (1993) jasneje razložil svoje
videnje »nove stare regionalne geografije sveta«. Po njegovem se s tem učbenikom »zaključuje obdobje
iskanja nove podobe regionalne geografije v srednji šoli, ki se je začela z novimi učnimi načrti v okviru
usmerjenega izobraževanja. To prehodno obdobje, ki je »razdrobilo« regionalno geografijo (poudarjeno so
bili obravnavani izbrani geografski dejavniki na primerih izbranih dežel), predstavlja povezovalni lok med
klasično regionalno geografijo s poudarkom na družbenogeografskih elementih ter problemsko zasnovano
regionalno geografijo.« (Klemenčič, M., 1993, 131) Za »klasično« regionalno geografijo sta po njegovem
mnenju bistvena dva temelja – sistematična obravnava geografskih elementov in opisna metoda.
M. Klemenčič v sistemski teoriji vidi možno novo pot tudi v srednješolski geografiji. Možnost njene aplikacije
je razgrnil v prispevku Sistemska teorija in geografija v srednji šoli (1992). Za proučevanje pokrajine kot
sistema je po njegovem treba pokrajino »razstaviti« na elemente in odnose, pri čemer pa »enostavni
seznam elementov ali sestavnih delov nekega sistema še ne omogoča razumevanja delovanja sistema.
Smisel in življenje sistemu dajejo medsebojni odnosi med elementi. Tako je potrebno razpoznati sestavne
dele sistema in njihove vzajemne odnose ter izmeriti, če je le mogoče, njihovo moč (relativni vpliv). Zato je
potrebno zavreči pristop, ki izpostavlja elemente geografskega okolja na tradicionalne način »po
predalčkih«. Svet ni le vsota držav, postavljenih ena ob drugo, zato ne zadoščata opis in postopna analiza
posameznih delov sveta, na primer v obliki obravnave po kontinentih. Že nekaj časa se zavedamo, da je
svet usodno povezan v nedeljivo celoto. Politični pretresi na enem koncu sveta odločilno vplivajo tudi na
gospodarski razvoj celega sveta. /.../ Napetosti in krize v svetu vodijo k iskanju novih ravnotežij, pri tem pa
se želi vsak podsistem obdržati ali celo povečati svoj vpliv. Organizacija prostora odraža to neprestano
spreminjanje odnosov po svetu. Cilj našega pristopa je v razumevanju sveta, dojemanju dinamičnega
součinkovanja elementov, ki ga sestavljajo ter v spoznavanju neprestanega razvoja uveljavljanja močnih
struktur (nadnacionalne družbe, močne države, skupine držav).«
V nadaljevanju M. Klemenčič na kratko predstavi koncept geografske obravnave sveta s pomočjo kategorij
sistemske teorije iz francoskega učnega načrta. Te kategorije so elementi in tokovi, soodvisnost,
globalizacija in hierarhija. Podoben pristop lahko po njegovem mnenju uveljavimo pri geografiji posameznih
držav, še posebej večjih. Njihovo notranjo strukturo lahko pri tem »razlagamo s povezavami; med elementi
znotraj države ter med »domačimi« elementi in elementi izven države«. (ibidem, 82).
Prispevek M. Klemenčiča upravičeno opozarja, da ne zadoščata opis in postopna analiza posameznih
delov sveta (npr. po kontinentih), saj svet kot celota deluje kot sistem, zgrajen iz podsistemov. Pri
obravnavi posameznih kontinentov pri obravnavi sveta (ali delov Evrope pri obravnavi Evrope) se ta
medsebojna sistemska odvisnost dejansko lahko »izgubi«. Pri »klasični« opisni regionalni geografiji se je
namreč dogajalo ravno to.
Po mnenju pisca teh vrstic pa se pojavlja velik dvom, da lahko z dijaki na srednješolski stopnji takoj
»obravnavamo« vso sistemsko soodvisnost sveta, če zato prej ne dobijo nujnega ustreznega predznanja.
Tisto iz osnovne šole, čeprav je pri enih bolj, pri drugih manj »vzdrževano« oz. »aktualizirano« s sprotnimi
informacijami iz javnih medijev, je odločno premajhno za razumevanje te zapletene sistemske prepletenosti
in soodvisnosti. Svet kot sistem (ali pa tudi Evropa kot sistem) se lahko zato pojavita šele v posebnem
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poglavju na koncu učbenika, ko dijak najprej usvoji nujne »osnove« posameznih delov, pri čemer se mu
induktivno sproti razvija tudi znanje tudi o soodvisnosti, globalizaciji, hierarhiji ipd., kar dela svet (Evropo)
kot sistem. Te kategorije so namreč zelo abstraktne in se jih dijak ne more učiti kot »teorijo«, ampak jih
mora začutiti iz predhodnih neposrednih regionalnih primerov.
Leta 1993 je T. Resnik - Planinc v Geografskem obzorniku objavila slovenski prevod Mednarodne listine o
geografskem izobraževanju, ki v Sloveniji prvič poleg regionalnega opredeljuje tudi tematski pristop.
Senegačnik (1993) je tega leta napisal članek v zvezi z uvajanjem mature, ki je za delo v gimnazijskem
programu predvsem v metodičnem pogledu pomenila pravo prelomnico. V članku avtor med drugim navaja
tudi rezultate ankete, s katero so učitelji ocenjevali posamezne tedanje učbenike v gimnazijskem programu.
Najboljšo oceno je dobil učbenik Regionalna geografija sveta iz leta 1991, dobro pa je bilo ocenjen tudi
tipkopis gradiva za regionalno geografijo Evrope (učbenik namreč še ni izšel v knjižni obliki). Ker se je na
»direktivo od zgoraj« eksterno preverjana matura na slovenskih srednji šolah na vsak način »morala«
začeti, je tipkopis gradiva za nov učbenik Evrope (še nepotrjeno na Strokovnem svetu), služilo kot osnova
za izdelavo maturitetnega izpitnega kataloga. Vrstni red nastanka učbenika in omenjenega kataloga je bil
torej v popolnem nasprotju z zahtevami teorije.
Z današnjega zornega kota pa je potrebno opozoriti predvsem na to, da so prejšnji učbenik Države v
razvoju in razvite države iz obdobja usmerjenega izobraževanja ter novi učbenik regionalne geografije
sveta in tipkopis za regionalno geografijo Evrope pripravili bolj ali manj isti avtorji. Prejšnji učbenik je bil
med učitelji ocenjen zelo kritično, nova učna gradiva pa zelo ugodno. Upravičeno se lahko vprašamo, kako
je to mogoče pri skoraj povsem istih avtorjih? Odgovor lahko iščemo najverjetneje tudi v tem, da je pri
prvem učbeniku uporabljen tematski, pri drugih dveh pa regionalni pristop. Gotovo pa je treba upoštevati
tudi dejstvo, da so morali avtorji pri prvem učbeniku bistveno bolj upoštevati doktrino usmerjenega
izobraževanja in tedanjega časa, pa naj jim je bilo to všeč ali ne, pri drugih dveh učbenikih pa so imeli
skoraj popolnoma proste roke, celo precej bolj kot jih imajo avtorji učbenikov danes.
Ferjanova v svojem prispevku Problemska geografija (1994) ugotavlja, da naj bi po konceptu problemske
geografije pri vsaki pokrajini izluščili jedrni ali vodilni problem, npr. Finska – dežela jezer. (Njena navedba je
sporna v toliko, da »problem« Finske, da je dežela jezer, ni nujno »problem« v vsebinskem smislu, kot ga
ona predstavlja). Vseh pokrajin po njej ni mogoče obravnavati enako, ampak je pri vsaki v ospredju
določen vodilni problem. (Teh problemov pa je pri večjih državah vsekakor lahko več, op. J. S.) Po drugi
strani pa naj bi pri vsaki deželi tudi dejstva posredovali v obliki problemov in odprtih vprašanj. (ibidem, 35)
Ferjanova pri tem očitno misli na problemski pristop kot metodo dela.
V nadaljevanju navaja, da je bil zaradi slabega (pred)znanja učencev o regionalni geografiji problemski
pristop v prejšnjem učbeniku o razvitih in nerazvitih državah mnogokrat problematičen, zato je bil deležen
mnogih kritik. Po njenem regionalna geografija v svetu doživlja ponovno prebujenje in uvajanje v šolske
programe, kar se pri nas odraža v novem učnem načrtu in učbeniku za regionalno geografijo. Dežele so v
njem predstavljene problemsko in eksemplarno, podobno pa velja tudi za učbenik regionalne geografije
Evrope. Potem pa se Ferjanova spet loti metodičnih prednosti problemskega pristopa (kot metode dela), ki
vodi k trajnejšemu in obsežnejšemu znanju. Pri tem že omenja današnje poudarke, da se učiteljeva vloga
spreminja v usmerjevalca in spremljevalca. (ibidem, 36)
S prejšnjim in novim učbenikom geografije sveta se ukvarja tudi Podgoršek (1995). V zvezi s slabim
položajem geografije v srednjih šolah ugotavlja, da si »na temelju geografskih učbenikov, ki smo jih še pred
kakšnim letom uporabljali v srednjih šolah, boljšega položaja ni mogla prislužiti«. (ibidem, 95) V
nadaljevanju predlaga, naj v gimnazijskem programu v prvem letniku ostane obča geografija, v naslednjih
treh letnikih pa naj se vsebina razporedi v skladu s pristopom od daljnega k bližnjemu, kar po njegovem
zagovarjajo številni avtorji, ki se »bolj podrobno ukvarjajo z didaktiko geografije«. (ibidem, 27)

205

3.7.6.2 Regionalna geografija v zadnjem priročniku M. Zgonika
Zgonik se v svojem priročniku Prispevki k didaktiki geografije (1995) na več mestih loteva tudi vprašanj
regionalne geografije. Čeprav je na številnih mestih dokaj nejasen, pa je v nasprotju z Medvedom do smrti
ostal zagovornik regionalnega pristopa oz. mu ne nasprotuje. Osnovna naloga didaktike geografije je po
njegovem »posredovanje geografske vsebine, njenih regij in posameznih geografskih pojavov ter
seznanjanje učencev s stvarnim geografskim prostorom, ki ni ne abstrakten, ne matematičen ali psihološki
prostor. Glavna vsebina geografskega posredovanja in geografskega vedenja je realen prostor oziroma
regija »par excellence«. To naj bi bilo »srce« vsakega geografskega pojma, pojava, opisa ali geografske
analize in sinteze«. (ibidem, 12)
Zgonik meni, da moramo razvijati posebna geografska didaktična načela (kompleksnosti, celovitosti in
razvojnosti), da bi s tem odpravili pogosto dolgočasno stereotipnost pri obravnavi geografskih regij po
nekdaj ustaljenem vrstnem redu (lega, relief, vodovje itd.) ter posebno regionalno razvrstitev po načelu
»vse o vsem« po »enakopravnem redu«. Takšna razvrstitev in vsebinski izbor zanj v nobenem primeru
nista dovolj učinkovita. Preobilico snovi ali neustrezno učno snov je zato treba »nadomestiti z mnogo
fleksibilnejšim, problemsko in vzgojno plodnejšim učivom«. (ibidem, 18)
Izhodišče razmišljanja skupnih nalog in tem didaktike geografije naj bi bilo po njegovem didaktično
vprašanje »prostorske bližine«. Namesto nekdanjega načela »od bližnjega k daljnemu«, ob katerem sta se
izoblikovala izbor in razporeditev učne snovi po koncentričnih krogih, naj stopi v veljavo modernejše načelo
»o psihološki bližini, o aktualnosti in karakterističnih geografskih objektih«. (ibidem, 24)
Za potrebe te disertacije je zelo pomembna Zgonikova ugotovitev, da »vsakokratni veljavni izbor in
razporeditev geografske učne snovi nista vedno v skladu z interesi učencev in drugih ali s splošnejšim
zanimanjem«. (ibidem, 25) Žal te ugotovitve niti ne podkrepi s primerom, niti ne razvija dalje. Razporeditev
učne snovi po koncentričnih krogih danes po njegovem uspešneje nadomešča »psihološko in pedagoško
mnogo bolj elastičen izbor po aktualnosti in pomembnosti«. (ibidem, 25) Pri tem se sklicuje na narobe
obrnjeno spiralo, kot smo jo že srečali na shemi 6.
V poglavju o problematiki šolske geografije Zgonik navaja, da ji nekateri očitajo »togost, stereotipnost,
statičnost, verbalizem in fakticizem, skratka enciklopedično naravo. Takšna kritika je v glavnem naslovljena
na regionalno geografijo«. (ibidem, 27) Pri tem ugotavlja, da so v preteklosti dejansko prevladovala
singularna oz. slabo povezana dejstva po dokaj ustaljenem vrstnem redu, pri čemer je bila učna snov
zaključena »po predalčkih«, po »slojih« in šibko asociirana z drugimi značilnostmi. Velik del učiteljev se je
še do polpretekle dobe togo držal Hettnerjeve »formule« običajnega zaporedja, kar je danes v dobi vse
hitrejšega povezovanja sveta že anahronizem. Želja po ekvivalentnem obravnavanju obsežne geografske
vsebine namreč povzroča prenatrpanost snovi.
Zgonik nato poziva, naj bi namesto enciklopedične obravnave odkrivali vodilne poteze in elemente v
soodvisnosti in funkciji. (ibidem, 28) V regionalni geografiji vidi primernejši in miselno aktivnejši
kompleksnejši izbor, npr. po vodilnih pokrajinskih značilnostih (npr. monsunske dežele, Sahel v Afriki,
andske dežele, Panonsko nižavje itd.) (ibidem, 29) Kažipot pri novi zasnovi izbora in razporeditve učne
snovi bi lahko bila »zasnova dominantnih faktorjev v pokrajini oz. vodilnih geografskih karakteristik. Izbor
učne snovi naj bi bil usmerjen tudi problemsko in kompleksno. »Hettnerjeva idiografska zasnova že dolgo
ne zadovoljuje več, ravno tako ne sicer logično, a zato statično zaporedje starejše, predvsem horološko
usmerjene razporeditve elementov v pokrajini, brez refleksije, ter enokavzalno usmerjena ost starejše
regionalne geografije, leksikografsko dopolnjene s posameznimi finalnimi podatki in informacijami /.../
sodobna geografska analiza, ki upošteva kompleksno notranjo vzročno-posledično povezanost v prostoru,
se tako bistveno in kvalitetno razlikuje od Hettnerjeve shematične zasnove po strogi hierarhični lestvici, po
predalčkasto ločenih »otočkih«, sistematiziranih po geografskih plasteh.« (ibidem, 32)
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Pri pregledu razvoja oblikovanja učnega procesa po 2. svetovni vojni Zgonik ugotavlja, da vse do 60. let ni
prišlo do bistvenih sprememb. Šele tedaj so z nakazovanjem odmevnejših zanimivosti in novosti
obravnavanih dežel polagoma začeli prodirati poskusi sodobnejšega načina. Z željo, da bi obšli ustaljeno
togo in vzgojno šibko Hettnerjevo zaporedje, so nekateri začeli posvečati večjo pozornost motivaciji in
uvajanju. Namesto tradicionalne in shematizirane razporeditve so začeli uvajati »bolj gospodarske,
etnografske ali družbenogeografske teme z značilnimi naslov, npr. »Gozdno bogastvo«, »Morje – vir
prehrane /.../ »Pigmejci v afriškem pragozdu itd. Tako razporejena učna snov je polagoma preraščala
tradicionalno razporeditev. To in uvajanje izvirnih tem, tudi z značilnimi in čim bolj originalnimi naslovi, sta
deloma večala zanimanje učencev. Vseeno pa je ostal zemljepisni pouk v bistvu še dokaj stereotipen ...«.
(ibidem, 62)
V nadaljevanju Zgonik ugotavlja, da je tradicionalno razporeditev učne snovi začelo odpravljati šele
uvajanje eksemplarnega pouka. Nekateri so ga začeli uvajati tudi iz čisto praktičnih razlogov, če so bili npr.
v zaostanku pri podajanju učne snovi. Iz tega se je zlasti v regionalni geografiji razvil eksemplarni izbor oz.
model. Njegovo uvajanje v 70. letih je temeljilo na posplošitvi načela »pars pro toto« (v prevodu: del za
celoto), ko naj bi določen tipični geografski prostor predstavljal večjo pokrajino ali državo (npr. obravnava
Italije kot vzorca za sredozemske države). Zgonik pa pri tem opozarja, da moramo biti pri transferu tipičnih
pojavov na druga geografska področja previdni, in da eksemplarika ter njen didaktični transfer nista vedno
možna. (ibidem, 64) Tradicionalni izbor in razporeditev učne snovi pa je poleg tega začela rahljati tudi
preusmeritev metod in učnih smotrov k večji življenjskosti. (ibidem, 65)
V zvezi s tem, da nekateri ravno regionalni geografiji očitajo manjšo možnost transfera, je treba izpostaviti
Zgonikove poglede. Meni namreč, da je transfer možen zlasti v regionalni geografiji: »Nekatere značilne
pojave in pojme, ki smo jih odkrili v Alpskem svetu, prenesemo na druga geografska področja ali druge
dele sveta /.../ ali iščemo možnosti transfera določenih regionalno geografskih ali pokrajinskih značilnosti v
drugih pokrajinah ali geografskih okoljih. Ta način transfera uporabljajo tudi sodobni geografski učbeniki.
Kot vidimo, prihaja do transfera iz različnih vidikov, npr. prenos iz enega dela sveta v drugega...« (ibidem,
85) Takšen transfer Zgonik imenuje regionalnogeografski transfer glede na različne dominantne poteze. V
nadaljevanju ugotavlja, da je geografski transfer zelo pogost v eksemplarnih predstavitvah: »Kar odkrijemo
tipičnega v eni pokrajini ali deželi sveta, radi primerjamo ali uporabljamo za drugi del sveta. Npr. nekatere
bistvene značilnosti, odkrite v Italiji, radi uporabljamo za druge sredozemske države ali pokrajine, kar je
tipično za Švico, naj bi veljalo za alpski svet.« (ibidem, 86)
Različni učni modeli so imeli po Zgonikovem mnenju v preteklosti pozitivno ali negativno vlogo. Dolgo po 2.
svetovni vojni je bil pri nas vodilen konvencionalni regionalnogeografski model, pri katerem se je učna snov
širila »koncentrično od domačega okolja do tujega sveta. « (ibidem, 93) Premostitev njegove togosti je
omogočilo uvajanje dominantnih faktorjev, ki se javljajo v različnih geografskih okoljih. Med primere takšnih
dominantnih faktorjev lahko po Zgoniku prištevamo podobne klimatske ali reliefne oblike, pokrajinsko
sorodnost, površinsko družbenogeografsko podobnost, podoben način premagovanja življenjskih težav pri
pridobivanju potrebne hrane, gradbenega materiala itd. (ibidem, 94) Tolmačenje dominantnih faktorjev je
pri Zgoniku očitno razumljeno precej drugače kot pri smeri dominantnih faktorjev, kot jo je opredeljeval
Medved. Tretji je po Zgoniku model eksemplarne regionalne geografije, čeprav lahko eksemplarno načelo
uporabljamo tako v obči kot regionalni geografiji. Takšen model pa bi po Zgoniku »lahko postal
problematičen, če bi tipično pokrajinsko značilnost izbrali kot primer, ki naj predstavlja večjo enoto kot
»pars pro toto«. To bi bil psevdoeksemplarni primer«. (ibidem, 95) Naslednja je orientacijska regionalna
geografija kot dopolnitev eksemplarnega modela. Je antipod enciklopedičnim težnjam pouka geografije in
se naslanja »na nekaj vodilnih geografskih elementov ali pokrajin zaradi uspešnješe geografske
orientacije«. (ibidem, 95) Zgonik v nadaljevanju navaja tudi občegeografski orientacijski model,
občegeografske dopolnilne teme, samostojne občegeografske teme in učni orientacijski model –
pregledno. Pri opredelitvah omenjenih modelov vsekakor ni povsod dovolj jasen.
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Pomembni so tudi nekateri Zgonikovi poudarki v poglavju o didaktični poti pri posredovanju regionalne in
občegeografske učne snovi. Tu meni, da ima regionalnogeografska smer v našem vzgojnoizobraževalnem
sistemu verjetno vodilno mesto. »Regionalna geografija naj bi bila ena bistvenih sestavin pouka geografije,
saj vključuje bogate in za splošno izobrazbo nujne kognitivne in instrumentalne učne smotre geografskega
kompleksa. Seveda ne kot prej, ko so posredovali verbalno, ekvivalentno »suho« znanje »kaj, kje« s
pogledom na vse pokrajine sveta, pa tudi ne kot posledica napetih posebnosti in anekdot« (ibidem, 97)
»Šolska geografija izhaja glede regionalnega dela iz dveh učnih vidikov, horološkega in ekološkega.
Horološki pogledi se naslanjajo na opazovanje, opis, analizo, interpretacijo bistvenih elementov v njihovi
prostorski povezanosti, funkciji in vzročnosti. Ekološki vidik pa k temu doprinaša rastlinstvo, živalstvo,
človeške in družbene elemente v njih soodvisnosti in funkciji ter medsebojnem udejstvovanju v konkretnem
prostoru.« (ibidem, 97)
Mesto obče geografije je po Zgonikovem mnenju v učnem načrtu gibljivo. Pri tem »nekateri zagovarjajo
njeno prvo mesto v geografski znanosti in s tem tudi v šoli, drugi pa vidijo v njej le prvi pogoj za
posredovanje osnovnih, splošnogeografskih pojavov, da bi lažje sledili pri obravnavanju geografskih
pogledov tudi na drugih področjih«. (ibidem, 100) Po njegovem je potreba po obči geografiji nujna, saj bi
brez osnovnega občegeografskega znanja težko sledili regionalnogeografski snovi. Ob tem pa pripomni:
»Pomembnejši cilj obče geografije ali bolje rečeno tematskega pouka je tudi posredovati v geografski
zgradbi razne snovne modele in pojme, kategorije, načela in teorije. Kljub temu naj bi bila regionalna
geografija jedro geografske znanosti pa tudi učnega predmeta...« (ibidem, 100) Zgonik v enem od prejšnjih
stavkov torej enači »občo geografijo« z »bolje rečeno tematskim poukom«. Izrazov tematski pristop ali
tematska geografija nikoli ne uporabi.
Zgonikov didaktični priročnik je veliko delo, ki ga ni na Slovenskem še nihče presegel. Pri tem je treba
pripomniti, da je nastajal v času, ko se je življenjska pot tega našega velikega didaktika prevešala h koncu.
Zaradi posebnih okoliščin nastanka priročnika nas različne pomanjkljivosti ne smejo presenečati, ampak jih
moramo sprejeti z vso uvidevnostjo (op. J. S.).
3.7.6.3 Obdobje kurikularne prenove šolstva
Drug velik projekt, ki je sledil uvajanju »zunanje« mature na začetku 90. let, je bila kurikularna prenova
šolstva. Kunaver je kot predsednik Predmetne kurikularne komisije za geografijo v članku Problemi pouka
geografije v Sloveniji v luči kurikularne prenove (1996 b) obrazložil pomembnejše naloge šolske geografije
v zvezi s kurikularno prenovo. V zvezi z osnovno šolo pri tem navaja, da je »treba sedanjo vertikalno
strukturiranost geografskega pouka v celoti prevetriti in dopolniti, zlasti z vidika strokovno-logične ter
psihološke utemeljitve razvrstitve šolske snovi. V tem pogledu so na primer nerešeni problemi stopnjevanja
kartografskega in občegeografskega znanja pred sistematičnim poukom obče geografije v gimnaziji. /.../
Enako odprto je že nekaj časa vprašanje, kako na splošno vključevati posamezna poglavja oziroma pojme
iz obče geografije v dosedanjo, pretežno regionalno geografsko sistematiko osnovne šole. Tega problema
se bo treba resno lotiti, da bi smiselna izgradnja geografskega pojmovnega sistema pomenila pravo
podlago za zares sistematično občo geografijo v 1. razredu gimnazije«. (ibidem, 5) V zvezi s srednješolsko
geografijo pa pravi, da »verjetno potrebuje temeljitejšo razpravo glede učnega načrta, ker ni povsem
zadovoljivo rešeno vprašanje deleža in pomena obče in regionalne geografije, zlasti kako naj v prihodnje
selekcioniramo regionalnogeografsko snov in kako naj jo obravnavamo, bodisi tradicionalno sistematično,
bodisi izbirno sistematično (kar je sedaj), bodisi v smislu tematskoregionalnega principa (po nemškem
vzoru)«. (ibidem, 6)
Kunaver je s tem zelo jasno nakazal nekatere glavne dileme samih pristopov in izbora učne snovi, ki jih je
naša šolska geografija podedovala že od prej in za katere nekih idealnih rešitev očitno ne more najti.
Opozoriti je treba tudi na njegovo opredelitev selekcioniranja regionalnogeografske snovi, ki ga imenuje
»izbirno sistematično«. Verjetno se v tem njegovem prispevku sploh prvič pri nas omenja tudi
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»tematskoregionalni princip« (s tem izrazom) po nemškem vzoru, čeprav se z njegovimi glavnimi
postavkami poznamo že iz obdobja usmerjenega izobraževanja.
K. Kolenc – Kolnik v svojem prispevku Aktualne naloge didaktike geografije (1996 c) ugotavlja, da je bil v
prvih desetletjih po 2. svetovni vojni v naših učnih načrtih vodilen konvencionalen regionalno geografski
model. Pogosto je bil odvisen od splošnega in mednarodnega pomena posameznih dežel. Zaradi hitrega
povečevanja obsega učne snovi se je zlasti po zaslugi J. Medveda uvajal eksemplarni princip, in sicer
predvsem pri regionalni geografiji. Takšna eksemplarna regionalna geografija se je naslanjala na
individualne pokrajinske posebnosti. Izbrani primeri so bili v večini vezani na Jugoslavijo, države ti. tretjega
sveta in nekatere gospodarsko visoko razvite države sveta. Z usmerjenim izobraževanjem v sedemdesetih
in na začetku osemdesetih let pa je v učnih načrtih prišlo »do kombincije tradicionalnega Hettnerjevega
zaporedja učnih vsebin in eksemplarnega pouka, s posameznimi primeri učno orientacijskega modela.
Poudarek pri načrtovanju geografskega pouka je bil še vedno izrazito naravnan na učne vsebine«. (ibidem,
200)
V svojem naslednjem prispevku o nalogah naše didaktike geografije se K. Kolenc - Kolnik (1997, 24) pri
snovno-vsebinskem vidiku pouka geografije sprašuje, zakaj še vedno prevladuje togo zaporedje učnih
vsebin, vezano na Hettnerjevo sistematičnost in ne problemsko ter eksemplarno naravnano delo.
Leta 1997 je bila v posebni številki Geografije v šoli obsežneje predstavljena kurikularna prenova pouka
geografije. V. Bevc Malajner (1997) kot strokovna tajnica predmetne kurikularne komisije v svojem
prispevku razloži glavne cilje prenove (dvig kakovosti in selekcijo vsebin), pri čemer podaja tudi natančno
razporeditev učnih vsebin po posameznih razredih devetletne osnovne šole. V šestem razredu je ti. »mala
obča geografija« z naslovom »Zemlja kot celota in življenje ljudi na njej«, čemur sledijo trije letniki
regionalne geografije. V 7. razredu je geografija Evropa in Azije, v 8. razredu geohgrafija Amerike, Afrike,
Avstralije in Antarktike, v 9. razredu pa geografija Slovenije.
M. Otič (1997) predstavilja tri različne variante osnutkov učnih načrtov za osnovno šolo, ki so se
izoblikovale pri posameznih članih kurikularne komisje.
Varianta A:
6. razred: Domača naravno-geografska pokrajina
7. razred: Geografija Slovenije
8. razred: Geografija Evrope ali Evrazije
9. razred: Regionalna geografija sveta z nekaterimi vsebinami iz obče geografije
Varianta B:
6. razred: Naravnogeografske enote Slovenije z nekaterimi občegeografskimi vsebinami
7. razred: Evropa s poglavji iz obče geografije
8. razred: Geografija kontinentov s poglavji iz obče geografije
9. razred: Geografija Slovenije in sosednje obmejne pokrajine s poglavji iz obče geografije
Varianta C:
6. razred: Zemlja kot celota
7. razred: Geografske značilnosti Evrope in Azije
8. razred: Geografske značilnosti Amerike, Avtralije in Oceanije, Afrike in Antarktike
9. razred: Geografske značilnosti Slovenije
Na razširjenem posvetovanju članov predmetne kurikularne komisije z vodji študijskih skupin, predstavniki
obeh univerz, zavoda za šolstvo in drugih je tretji predlog, ki je najbolj dodelan in ima najbolj razvidne cilje,
dobil največ podpor. Zato je kasneje služil kot osnovo za izdelavo osnutka učnega načrta za osnovno šolo.
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Senegačnik (1997) je v svojem prispevku opozoril, da so bile še posebej po uvedbi mature že večkrat
sprožene razprave o obsegu in razporeditvi učne snovi po posameznikih letnikih v gimnazijskem programu.
Učitelje je motil predvsem neenakomeren obseg učne snovi in vzgojno-izobraževalnih ciljev, sama
razporeditev po posameznih letnikih pa se je postavljala pod vprašaj le bolj pri posameznikih. Ker se ne
ponuja nobena rešitev, ki bi bila univerzalno najboljša v vseh pogledih, lahko vsakršno spreminjanje
osnovne razporeditve učne snovi po letnikih sicer reši nek drobnejši problem, po drugi strani pa odpira
številna nova vprašanja. Anketiranje dijakov je pokazalo, da si želijo obravnavo Evrope po posameznih
geografskih enotah (regionalni pristop) in ne po temah (tematski pristop). Pri ocenjevanju zanimivosti učnih
vsebin po posameznih letnikih sta najvišjo oceno dobili geografija sveta in geografija Evrope. Pri zbiranju
predlogov možnih (tudi drugačnih) razporeditev učnih vsebin po posameznih letnikih so se izoblikovali 4
različni predlogi:
Predlog A.
1. letnik: Obča geografija
2. letnik: Geografija Slovenije
3. letnik: Regionalna geografija sveta in Evrope
4. letnik: priprave na maturo
Predlog B:
1. in 2. letnik: Obča geografija s primeri iz sveta (problemski pristop)
3. letnik: Geografija Slovenije (samo splošna)
4. letnik: Geografija Slovenije (regionalna) in priprave na maturo
Predlog C:
1. letnik: Obča geografija
2.letnik: Regionalna geografija sveta /50 ur/ in Evrope /20 ur/
3. letnik: Regionalna geografija Evrope (po posameznih regijah) /35 ur/ in geografija Slovenije (splošna)
/35 ur/
4. letnik: Geografija Slovenije (regionalna) /35 ur/ in priprave na maturo /35 ur/
Predlog D:
1. letnik: Obča geografija
2. letnik: Geografija Slovenije (splošna in regionalna)
3. letnik: Regionalna geografija Evrope
4. letnik: Regionalna geografija sveta – izbrani problemi
Na koncu že prej omenjenega posvetovanja je največ podpore dobil predlog C, ki temelji na učiteljski praksi
in je tudi najbolj razdelan. Iz utemeljitve enega od predlagateljev tega predloga lahko razberemo, da mora
učna snov geografije sveta, Evrope in Slovenije nujno ohraniti regionalni pristop, saj se je ta v praksi
pokazal kot najbolj uspešen in za dijake tudi najbolj privlačen, predstavlja pa tudi del tradicije naše šolske
geografije. Ravno ta pristop nas dela prepoznavne v slovenski javnosti, po njegovi zaslugi pa je le-ta veliko
bolje seznanjena o svetu, ki nas obdaja, kot pa javnost v zahodnoevropskih državah. Za njih je namreč
Slovenija le bela lisa na zemljevidu ali kvečjemu nekakšna »Slovakia« Z ohranitvijo regionalnega pristopa
pa nikakor ne smatramo, da bi se morali naši dijaki o vsaki državi učiti vse po vrsti. »Iz našega pouka
geografije moramo izločiti nepotrebno faktografijo in jo nadomestiti z izborom najaktualnejših problemov
posameznih delov (regij) sveta, Evrope in tudi Slovenije. /.../ Posamezne cilje je treba le še nekoliko
predelati, nekatere izpustiti, predvsem pa učno snov regionalne geografije Evrope spet razdeliti po
posameznih regijah Evrope (Severna, Zahodna, Južna, Srednja, Jugovzhodna, Vzhodna Evropa). Krčenje
operativnih učnih ciljev je treba opraviti predvsem pri obči geografiji...« (ibidem, 18).
Orožen Adamič (1997, 28) ugotavlja: »Geografija je edini splošno izobraževalni predmet, ki skrbi za
celovito poznavanje in razumevanje ne le nas samih, temveč tudi sosedov in sveta, v katerem živimo. /.../
210

Razmeroma majhen narod in država, se ne moreta zapirati v svoje okvire ali se obnašati po vzorcu velikih
narodov, ki delujejo v bolj ali manj samozadostnih državnih in ekonomskih okvirjih. Menim, da je nekritično
privzemanje tujih učnih programov za Slovenijo povsem nesprejemljivo, lahko celo katastrofalno«.
Prav v zvezi s šolsko regionalno geografijo je zelo pomemben prispevek A. Vovk Korže (1999) z naslovom
Prihodnost regionalne geografije. Zdi se ji, da obstoječi učni načrti za devetletko niso upoštevali vseh
sprememb v geografski stroki v zadnjih desetletjih, da »so precej obsežni in od osnovnošolca zahtevajo
veliko razumevanja vzročno-posledičnih povezav. V srednji šoli se regionalna geografija omejuje na
izbrana poglavja...« (ibidem, 21) V učnih načrtih za srednje in osnovne šole je po njenem značilen
problemski pristop k snovi, v preteklosti pa je bila geografija v osnovni šoli opisna. Učni načrt za 7. razred
po njenem upošteva ustaljeno delitev Evrope in Azije glede na strani neba, čeprav bi se ju dalo razdeliti
tudi po sodobnejših kriterijih, zaporedje vsebin pa še vedno izhaja iz Hettnerjeve sheme. Povezanost med
naravnimi razmerami in gospodarstvom je v okviru posameznega dela celine sicer poudarjena, vendar je
za osnovnošolca nakopičenih preveč podatkov, da bi jih lahko popolnoma razumel oz. povezal. »Zaradi
nerazumevanja pa je znanje omejeno na pomnjenje, ki ponavadi čez kratek čas presahne. /.../ Splošna
ugotovitev je, da je regionalna geografija v osnovni šoli zasnovana za učence precej zahtevno, na gimnaziji
pa se vsebine regionalne geografije nanašajo na izbrane primere, kjer naj bi celotno znanje iz osnovne šole
poglobili«. (ibidem, 22) »V osnovni šoli je poudarek na celostnem poznavanju celin, v srednji šoli pa se
pridruži problemski pristop.« (ibidem, 23) Nekoliko bolj kritične pripombe A. Korže Vovk se v tem prispevku
torej nanašajo predvsem na osnovnošolsko regionalno geografijo.
V svojem naslednjem prispevku, objavljenem v češkem zborniku Miscellanea Geographica, A. Vovk Korže
(2000) predlaga novo shemo regionalne geografije za osnovne in srednje šole kot tudi za univerzitetni
študij.
N. Cigler v svojem članku Zakaj potrebujemo spremembo učnega načrta geografije v gimnaziji (2001)
ugotavlja, da po rezultatih spremljave zavoda za šolstvo učitelji v razpoložljivem številu ur ne morejo
»predelati« vseh poglavij učnega načrta za prvi letnik gimnazij (obča geografija), zato del te učne snovi
»prelagajo« v naslednji letnik. Ker se tako učna snov verižno »prerazporeja« iz letnika v letnik, na koncu
zmanjka časa za obravnavo domače države Slovenije, ki je za vse obvezna v drugi polovici 3. letnika, v 4.
letniku pa le za tiste, ki si geografijo izberejo kot maturitetni predmet. Že sama ugotavlja, da je eden
pomembnih razlogov za to v dejstvu, da se učitelji držijo predvsem učbenika, ne pa učnega načrta. Učbenik
je namreč obsežnejši od učnega načrta.
Tu je potrebno pojasnilo (op. J. S.), da je bila spremljava Ciglerjeve narejena v času, ko je bil že v veljavi
kurikularno predelan in »skrajšan« učni načrt, učitelji pa so imeli na voljo le »stari« učbenik obče geografije,
ki je nastal nekaj let pred začetkom kurikularne prenove. S kasnejši izidom dveh kasnejših konkurenčnih in
precej »stanjšanih« učbenikov obče geografije se je stanje že popravilo, vendar tega njena spremljava še
ni mogla upoštevati. Prav tako so po opravljeni spremljavi izšli še konkurenčni »tanjši« učbeniki za
regionalno geografijo v 2., 3. in 4. letniku. O uresničevanju ciljev novega učnega načrta po izidu teh novih
učbenikov (še) nimamo raziskav.
Ciglerjeva v nadaljevanju opozarja, da učitelji zaradi pomanjkanja časa ne uspejo realizirati nekaterih
globalnih ciljev pouka geografije, ki se jim zdijo najpomembnejši (razvijanje sposobnosti opazovanja,
primerjanja, sklepanja, vrednotenja, zaključevanja ter razvijanje geografskega mišljenja, povezovanja in
kompleksen pogled na svet.). Zato predlaga, da bi bilo treba »spremeniti učni načrt tako, da bo manj
predpisanih učnih vsebin in več časa za aktivne oblike pouka, s katerimi bomo lahko pri učencih razvijali
sposobnosti oziroma veščine«. (ibidem, 21) Pri tem vidi več možnih rešitev: pridobiti ure v 4. letniku za vse
dijake, sprememba zaporedja vsebinskih sklopov in kombinacije sklopov obče in regionalne geografije. Pri
tem navaja različne variante, razdelane po posameznih letnikih, med katerimi je tudi uvedba tematskega
pristopa. To utemeljuje s pojasnilom, da »v številnih evropskih državah že dolgo ne obravnavajo
sistematično vseh svetovnih regij ali držav, ampak se lotevajo posameznih tem, ki jih obravnavajo
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problemsko ter ob tem osvojijo tudi obče pojme in zakonitosti. Pri tem ima učitelj možnost, da določeno
število tem izbere sam glede na pomembnost, aktualnost ali reprezentatitvnost. Tak koncept učnega načrta
omogoča problemsko obravnavo, otežil pa bi sestavljanje vprašanj za maturo«. (ibidem, 23)
Ob tem velja pripomniti, da so problemi, ki jih zaznala Ciglerjeva, nedvomno zelo realni. Zelo vprašljive oz.
neargumentirane pa so nekatere rešitve, ki jih predlaga. Nov kurikularno predelan učni načrt je namreč
precej zreduciral obseg učnih vsebin, ker pa učitelji še niso imeli na voljo novih učbenikov, so učili »po
starem«. Ciglerjeva namreč sama ugotavlja, da bi morali učitelji »končno spoznati, da je učbenik le prvi vir
znanja za učence in ne učni načrt za učitelja«. (ibidem, 22) Njena spremljava uresničevanja novih učnih
načrtov bi bila torej precej bolj smiselna, sklepi po nujnosti sprememb učnega načrta pa upravičeni šele
tedaj, ko bi bili na voljo že vsi novi učbeniki.
V zvezi s tem namreč lahko navedemo tudi ugotovitev predsednika predmetne kurikularne komisije
Kunaverja, ki v svojem prispevku v zvezi z uresničevanjem prenove pouka geografije po kurikularni prenovi
ugotavlja, da »novi učni načrti in katalogi znanj zato sami na sebi še ne pomenijo prave prenove. Zato še
ne vemo zanesljivo ali smo načrtovali dovolj dobro ali pa bo treba učne načrte kmalu spet popravljati. Šele
prvi novi učbeniki in njihova uporaba bodo omogočili primerjavo med zamislijo avtorjev učnega načrta in
zamislijo avtorjev učbenika«. (Kunaver, 1999 b, 84)
Problem prenatrpanosti učne snovi, ki naj bi bil po Ciglerjevi osnovni razlog za spremembo učnih načrtov,
pa po mnenju pisca teh vrstic še zdaleč ni niti nov, niti značilen le za geografijo. Prenašanje učne snovi iz
letnika v letnik se ravno tako dogaja pri drugih predmetih, geografija ni pri tem prav nobena specifika. O
prenatrpanosti učne snovi lahko beremo v prispevkih s področja šolske geografije že več kot sto let. Prav
zato šolska ministrstva vsake toliko časa začnejo z novo reformo in spremembo učnih načrtov, da se jih
posodobi in očisti vsega »balasta«, hkrati pa se z njimi seveda uvaja tudi nove metode dela.
Iskanje izhoda (tudi) v tematskem pristopu, ki naj bi zato po mnenju Ciglerjeve (po nekaterih variantah)
nadomestil (prevladujočega) regionalnega, je zato po mnenju pisca teh vrstic iluzorna rešitev. Že Ciglerjeva
sama namreč ugotavlja, da se prenašanje učne snovi začne zaradi preobsežnosti obče geografije v 1.
letniku. Osnovni krivec torej sploh ne more biti regionalni pristop, ker ga v 1. letniku sploh še ni. Tudi če
uvedemo le tematski pristop (po zgledu omenjenih evropskih držav), se bo problem prenatrpanosti lahko
ravno tako ponovil, kot se je še vedno do sedaj. Regionalni in tematski pristop sama po sebi namreč
nimata nič s prenatrpanostjo, je niti ne pospešujeta, niti ne reducirata. To je stvar obsega ciljev in predloga
vsebin v učnem načrtu, kar pa je spet odvisno od razpoložljivih ur oz. predmetnika. O njem pa geografi itak
ne odločamo, saj je vsakič postavljen »od zgoraj«. Dejansko pa na možnost »predelave« vse učne snovi
zelo močno vplivajo učbeniki, saj se jih učitelji očitno bolj držijo kot učnih načrtov. Ravno tu se kaže
naravnost odločilna vloga sestavljavcev učbenikov, saj z obsegom vsebin in metodološkim pristopom (še
vedno) bolj vplivajo na obseg dela v razredu, kot karkoli drugega.
3.7.6.4 Disertacija S. Popit
Svoje poglede na šolsko geografijo, ki v veliki meri temeljijo na teoretskih postavkah iz anglosaškega sveta,
je S. Popit podrobneje predstavila v doktorski disertaciji Vrednotenje dodiplomskega izobraževanja učiteljev
geografije z vidika njene paradigmatične zgradbe (2002). To je zaenkrat najobsežnejše delo v slovenščini,
ki se ukvarja s pri nas skoraj »zamolčanimi« trendi »nove geografije« in »nove regionalne geografije«, za
kar gre avtorici vse priznanje. Šolsko geografijo je po njenem treba prilagoditi razvoju »znanstvene«
geografije, ki je bil pojasnjen že v prejšnjem poglavju. Kar se tiče pouka geografije v šolah, je bistvo
sporočila njene disertacije v tem, da se je treba v vsebinskem pogledu nasloniti na sistemsko teorijo, v
metodičnem pa na Kolbov model izkustvenega učenja. V ospredje postavlja tematski pristop, do
regionalnega (v smislu razporeditve učnih vsebin po teritorialnem, regionalnem principu) pa je zelo
odklonilna, saj ga včasih (po mnenju pisca te disertacije neupravičeno) skoraj povsem identificira s
Hettnerjevo shemo in staro regionalistično paradigmo.
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Pri tem moramo opozoriti na možno terminološko zamenjavo. V zaključku disertacije namreč Popitova
opozarja, da bi morali šolsko delitev geografije na občo in regionalno po razredih in letnikih zamenjati s
tematsko-regionalnim ali regionalno-tematskim pristopom. (ibidem, 190) To je terminologija, vzeta iz
nemških učnih načrtov. V slovenskih razmerah (kjer terminologije še zdaleč nismo razčistili) oz. vsaj v
okviru te disertacije pa bomo oba omenjena pristopa razumeli v okviru tematskih pristopov (z razvrstitvijo
učne snovi po temah) v nasprotju z regionalnimi pristopi (z razvrstitvijo učne snovi po regijah).
Popitova v uvodu izpostavlja, da »kurikularne prenove, prenove učbenikov, uvajanje novih učnih metod in
učnih sredstev v zadnjih desetletjih kljub naporom niso dale želenih rezultatov. Geografsko znanje na vseh
stopnjah ostaja predvsem faktografsko, sistematično in oddaljeno od geografske stvarnosti«. (ibidem, 1).
Sprememba v geografski vzgoji je vedno najprej zajela učne pripomočke, čemur so sledile spremembe
učnih metod, najpočasneje pa so se spreminjale vsebine. Njihovo spreminjanje je vedno naletelo na
različne odpore in je bilo predmet polemike med strokovnjaki in didaktiki. V učne načrte so nove vsebine
vpeljali običajno šele takrat, ko so jih v znanstvenih krogih že presegle nove ideje in dognanja. (ibidem, 18)
Popitova v nadaljevanju poudari nujnost, da bodo morali biti učitelji usposobljeni za tematski pristop in
samostojno izbiro primernih vsebin. To predhodno utemeljuje s člankom Ciglerjeve (2001), ki sedanjo
razporeditev vsebin po vertikali v gimnazijskem programu smatra za neprimerno, saj zaradi prenatrpanosti
učne snovi za obravnavo Slovenije na koncu zmanjka časa, poleg tega pa zmanjka časa tudi za realizacijo
zelo pomembnih ciljev razvijanja mišljenja. Kot eno od možnih rešitev Ciglerjeva pri tem izpostavlja
tematski pristop, ki ga uporabljajo v številnih evropskih državah. Popitova navaja, da se je tematski pristop
najizraziteje izoblikoval v nemški šolski geografiji od 60. let 20. stoletja dalje. V »znanstveni« geografiji so
takrat začeli zelo zavračati spoznavanje pokrajin (Länderkunde), vzporedno pa se je močno razvila
socialna geografija. Didaktiki so iskali osnovno vodilo pri iskanju odgovora na vprašanje, katere vsebine
vključevati v pouk geografije, da bo pripomogel k izboljšanju življenja. Tako so zahtevali korenite
spremembe učnih načrtov: »najprej eksemplarno orientirana »Länderkunde« je postala bolj tematsko
študijsko orientirana, v osemdesetih letih 20. stoletja pa je bila zastavljena tematsko regionalno, katere
vsebine so bil: odnos med človekom in okoljem, regionalno planiranje, onesnaževanje okolja, svetovna
trgovina ipd., po združitvi Vzhodne in Zahodne Nemčije pa se je oblikoval ti. problemsko-regionalni pristop.
Razvoj je torej prešel 3 stopnje.
1. stopnja je staro pojmovanje eksemplarnega pristopa. Primer je izbran kot tip in je predstavljal vse druge
podobne probleme. Npr. Sahara je bila podrobno in izčrpno obravnavana in predstavljena kot tip puščave.
Vse ostale puščave so bile predstavljene le na kratko.
2. stopnjo lahko označimo kot »pars pro toto«. Italija je bila obravnavana kot tipična sredozemska dežela,
Španije in Grčije zato ni bilo potrebno obravnavati.
3. stopnja: tematski pristop je potrebno razumeti kot metodo dela; tema je uporabljena kot vzorec, ki vodi k
razumevanju in pripelje do splošnih zakonov. Z izbranimi temami dobi učenec elementaren dostop do
temeljnih načel, zakonitosti, pravil, pogledov in metod. Te vsebine pomenijo torej prehod k mišljenju o
zakonitostih, kar je tudi temelj teorije učnega transfera«. (ibidem, 34)
Popitova se loti tudi opredelitve problemskega pristopa, pri čemer opozarja, da je potrebno ločevati
problemski pristop kot vodilo za izbor vsebin in kot metodo dela. Pri problemskem pristopu kot vodilu za
izbor vsebin »v vsaki pokrajini izberemo centralni ali jedrni (tudi vodilni) problem, ki je značilen za izbrano
(obravnavano) pokrajino (npr. problematika oskrbe z vodo, problemi kmetijstva, problemi onesnaževanja
morja, ipd.)«. (ibidem, 36) Tako razumljen problemski pristop je zanjo pravzaprav »model osrednjega
problema«, ki ga je obrazložil že Nir (1990). Ne zahteva posebne oblike dela pri pouku, ob pretiranem
poudarjanju enega problema kot posebne značilnosti izbrane pokrajine pa po njenem to lahko privede do
oblikovanja stereotipnih predstav o izbrani pokrajini in napačnih predstav.
Problemski pristop kot metoda dela pa je mišljen kot pristop, »ko učenci, dijaki, ali študenti rešujejo
probleme s samostojnim kombiniranjem dveh ali več že naučenih zakonitosti (pravil). Odkrita rešitev
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problema se potem posploši za celo kategorijo podobnih problemov«. (ibidem, 36) Pri tem proces
reševanja poteka razmeroma samostojno. Za reševalca problema je rešitev problema nova, zato zna
potem uspešneje reševati podobne probleme. (ibidem, 38). Popitova podaja Gagnejevo shemo procesov in
pogojev reševanja problemov, potem pa nadaljuje z mislijo, da »s takšnim razumevanjem problemskega
pristopa v geografiji lahko bolj sproščeno pristopimo k tematskemu konceptu šolske geografije, saj je
znanje prenosljivo in zato ni potrebno spoznati vseh značilnosti vseh pokrajin, da bi zagotovili kakovostno
geografsko znanje. Še vedno je namreč močno prisoten dvom o primernosti takšnega pristopa, saj je s tem
močno okrnjena splošna geografska informiranost v smislu poznavanja držav, regij in njenih značilnosti«.
(ibidem, 39)
V nadaljevanju Popitova navaja argumente Marentič Požarnikove, po katerih velik del visokošolskih
učiteljev meni, da ne more reševati problemov, kdor najprej nima dovolj znanja. Avtorji takšnih argumentov
pa se ne vprašajo o kakovosti tega znanja ter o tem, kako doseči, da bo študentu znanje zares dostopno,
ko se problem dejansko pojavi. Študentje, pa tudi srednješolci, namreč nimajo toliko težav pri reprodukciji
znanja, ampak predvsem pri njegovi uporabi v novih oz. spremenjenih okoliščinah.
V naslednji fazi se Popitova loti analize 78 urnih učnih priprav učiteljev geografije na osnovnih in srednjih
šolah, pri čemer ugotavlja, da učitelji večkrat uporabljajo problemski pristop glede na vsebino kot na
metodo. »Največkrat ga uporabijo pri obravnavi nove snovi, vendar le za del nove snovi in običajno samo
nekatere pojme obravnavajo problemsko.« (ibidem, 43) Pri razgovorih z učitelji je ugotovila, da problemski
pristop pri pouku geografije vidijo predvsem glede na vsebino (največ za aktualizacijo vsebin, predvsem
ekološko obarvanih, pri političnih krizah ipd., oz. predvsem v navezavi na aktualne dogodke). »Učitelji
menijo, da je problemski pristop pomemben, saj bodo učenci ali dijaki v življenju velikokrat »postavljeni
pred problem«, zato bi bilo smiselno pri pouku geografije obravnavati snov bolj problemsko, vezano na
določene izbrane vsebine iz geografije.« (ibidem, 47) Za globljo osvetlitev problemov pa so izpostavili
predvsem problem pomanjkanja časa.
Popitova navaja tudi mnenji Ferjanove (1994) in Kolenc - Kolnikove (1995) o problemskem pristopu, potem
pa potegne zaključek: »Za uveljavitev problemskega pristopa v šolah bi bilo torej potrebno oblikovati učni
načrt na osnovi tematskega pristopa. S tem bi zagotovili primerno število ur za poglobljeno učenje«.
(ibidem, 48)
Ta zaključek je nenavaden, saj avtorica prej z ničemer ne dokaže, da je tematski pristop primernejši za
uveljavitev problemskega pristopa kot regionalni. Poleg tega primerno število ur za poglobljeno učenje ni
odvisno od tematskega ali regionalnega pristopa, ampak od števila ur v predmetniku in konkretnega nabora
ciljev oz. vsebin v samem učnem načrtu. Sama namreč ugotavlja, da problemski pristop (tako glede vsebin
kot metode dela) učitelji (čeprav v premajhni meri) že uporabljajo in ni jasnih razlogov, zakaj bi torej
tematski pristop bolj pospešil njegovo uporabo kot npr. problemski regionalni pristop. Poleg tega s tem
spravlja pod vprašaj, ali je model osrednjega problema, ki ga prej izpostavlja, potem sploh »pravi«
problemski pristop oz. ne pojasni, v čem naj bi bil za sodobne načine pridobivanja znanja manj uporaben
kot tematski pristop.
Nihče še namreč ni dokazal, da bi bil transfer znanja boljši pri tematskem pristopu kot pri sodobnem
problemskem regionalnem pristopu. Po mnenju pisca teh vrstic je slednji zaradi nujne prostorske
predstavljivosti pri geografskem transferju celo ustreznejši. Učenci po njegovih izkušnjah lažje prenesejo
neko spoznanje (problem) iz že znane dežele v manj znano ali neznano, vendar podobno deželo, če se ta
problem obravnava v regionalnem okvirju, kot pa če ga obravnavamo v tematskem. V slednjem se namreč
njegova prostorska identifikacija bistveno bolj »izgubi«.
Konec koncev se lahko vprašamo, v čem je obča geografija v prvem letniku (ki zagotovo nima
regionalnega pristopa) primernejša za transfer kot regionalne geografije v višjih letnikih gimnazije? Nobena
raziskava pri nas tega ne potrjuje. Preživel opisni enciklopedični pristop, ki je za transfer dejansko najmanj
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primeren, lahko uporabimo tako v regionalni kot v obči oz. tematski geografiji. Sodoben tematski in
regionalni pristop se v učbenikih pravzaprav bistveno razlikujeta le v tem, da prvi podaja vsebine (teme,
geografske probleme) razvrščene po tematskem razrezu (npr. kmetijstvo, politične krize ipd.), drugi pa po
regionalnem (npr. Južna Evropa, Vzhodna Evropa). Vsebinska problemskost in metode podajanja učne
snovi so lahko pri obeh skoraj povsem enake.
Prav zato je vprašljiva tudi primerjava poglavij v Hettnerjevi geografiji Evrope iz leta 1907 in slovenskem
gimnazijskem učbeniku geografije Evrope iz leta 1998, ki jo v nadaljevanju podaja Popitova (ibidem, 72). Iz
samih naslovov poglavij še ne moremo sklepati na problemskost in možnost uporabe transfera. Če bi v
roke vzeli npr. nek anatomski medicinski učbenik izpred 100 let in današnjega, bi bili naslovi poglavij v
njem lahko tudi zelo podobni ali identični (npr. mišičevje, sečila, prebavila ipd.), vsebina in metode njenega
prikaza pa bi bile v današnjem učbeniku verjetno precej drugačne.
V nadaljevanju Popitova razčlenjuje pomen sodobnih konceptov temeljnih geografskih pojmov – regija in
pokrajina za geografsko vzgojo in izobraževanje. Opirajoč se na Paasija je pokrajina »tisti del Zemljinega
površja, kjer posameznik ustvarja in obnavlja svoj materialni in intelektualni obstoj skozi udeležbo v
družbenem delovanju in v odnosu z drugimi ljudmi in institucijami ter skozi pomen, ki ji ga pripisuje. V
nasprotju s pokrajino pa je regija institucionalna sfera z dolgoročnim obstojem, ki predstavlja značilno
razsežnost prostorskih struktur družbe«. (ibidem, 128) Po Paasiju je osnova za ločevanje med regijo in
pokrajino prav človekova izkušnja. Ker pojem pokrajine tako temelji na vsakodnevnem življenju in
delovanju posameznikov, je moč odgovoriti tudi na pogosta vprašanja šolskih geografov, kaj je regija in kaj
pokrajina. Bistvo pokrajine naj bi ležalo v ti. občutku pripadanja neki pokrajini, regija pa je abstrakcija, »ki
se oblikuje in vzdržuje prek odnosa med posameznikovim delovanjem in delovanjem družbe (družbenimi
strukturami)...« (ibidem, 129)
Regija po mnenju Popitove v »tradicionalnem pojmovanju kot kategorija, ki se uporablja v klasifikacijah in
drugih organizacijah geografskih podatkov – in je lahko poimenovana tudi drugače, npr. geografska enota
– izključuje človeka kot akterja in je posledično vzeta statično. Z razumevanjem regije v tradicionalnem
konceptu tako ni mogoče vzgajati in izobraževati dijaka kot aktivnega člana družbe...« (ibidem, 129)
Če bomo hoteli uresničiti vse geografske učne cilje iz učnega načrta, je potrebno po njenem mnenju
»definirati še nekatere pojme, ki se močno navezujejo na sodoben koncept regije in pokrajine in ki bi morali
v geografski vzgoji in izobraževanju dobiti vidnejše mesto...« (ibidem, 130) Ti pojmi so strukture
pričakovanj, identiteta regije in regionalna identiteta. Popitova jih v nadaljevanju jasno razčleni.
Iz zadnjega poglavja njene disertacije velja izpostaviti misel, da »šolski geografiji ni potrebno posnemati
zgradbe univerzitetnega predmetnika, saj na osnovnošolski in srednješolski stopnji ne izobražujemo
geografov, ampak je to splošno izobraževalni predmet, namenjen zelo širokemu krogu«. (ibidem, 178) Ta
misel je zelo resnična in pomembna. Avtor teh vrstic pa jo razume tudi tako, da prav zaradi namenjenosti
šolske geografije »zelo širokemu krogu« v šoli ni potrebno ravno slediti vsem zelo zahtevnim teorijam
»znanstvene« geografije, s katerimi nikoli ne pridemo do konca in jih še vsi geografi ne razumejo najbolje,
ampak je treba šolsko geografijo čim bolj približati njenemu naslovniku – učencu. Vse nove ideje pa bodo
glede na izkušnje iz prakse v šoli zaživele predvsem takrat, ko bodo za učence sprejemljivo konkretizirane
tudi v šolskih učbeniških kompletih.
Zato lahko vso stvar tudi obrnemo. Poskusimo vsako novo idejo (npr. aplikacijo sistemske teorije) najprej
konkretizirati v obliki poskusnega učbenika in delovnega zvezka, pa bo zelo hitro jasno, do kakšne mere je
to izvedljivo tudi v šoli. Pri tem pa koncept učbeniškega kompleta ne bi smel iti v smeri »spodletelega«
učbenika iz obdobja usmerjenega izobraževanja, po katerem so si učitelji »oddahnili«. Temeljiti bi moral na
tem, da izgrajevanja znanja z njegovo pomočjo temelji na dejanskem predznanju in sprotnem procesno
pridobljenem znanju, ki pa so ga učenci na neki določeni razvojni stopnji sploh zmožni usvojiti. Saj v šolah,
če parafraziramo Medveda, res ne vzgajamo mini in midi geografov, ampak vzgajamo za življenje.
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3.7.6.5 Kulturnogeografski pristop V. Drozga
Zelo pomemben teoretski prispevek k šolski regionalni geografiji, ki si zasluži ustrezno pozornost, je dal
Drozg s člankom Kulturnogeografski pristop v regionalni geografiji (2002 c). Drozg je namreč po Medvedu
prvi in edini pri nas, ki je podal opredelitve različnih možnih pristopov pri (šolski) regionalni geografiji. Še
večji pomen pa daje njegovemu prispevku dejstvo, da je kulturnogeografski pristop, ki ga podrobneje
razčlenjuje, prikazal na obširnem konkretnem primeru. Medvedovi prispevki takšnih nujnih ponazoritev žal
niso imeli, zato si jih lahko konec koncev vsakdo tolmači nekoliko po svoje. Drozgov prispevek je
pomemben tudi zato, ker prvi v naši šolski geografiji posatvlja tudi svoje videnje tega, kako sploh razumeti
pojem »pristop«.
Avtor kot enega osnovnih vsebinskih vprašanj učnih načrtov regionalne geografije vidi v tem, kaj in kako ter
s kakšnim pristopom prikazati neko regionalnogeografsko tematiko. Ta vprašanja vidi med seboj tesno
prepletena, saj je pristop povezan z vsebino spoznavanja, ta pa z namenom in cilji šolske geografije.
Pristop je zato zanj pri pouku regionalne geografije ključnega pomena. Z njim so povezani tudi drugi
dejavniki, med njimi še posebej nabor vsebin, ki naj bi jih učenci spoznali o posamezni regiji ali državi.
Vprašanje pristopa vidi kot še posebej izpostavljeno v ti. »tematski ali ciljni regionalni geografiji«, ki je
uveljavljena tudi v naši šolski geografiji. Ta termin v sledečem kontekstu Drozg uporablja prvi pri nas.
Vsebinsko področje takšne regionalne geografije je »spoznavanje pokrajin oziroma delov zemeljskega
površja, in sicer z vidika zvez med pokrajinotvornimi dejavniki razvoja pokrajine in razmestitve
pokrajinotvornih elementov«. (ibidem, 63).
V geografiji po njegovem vsak pojav interpretiramo z različnih zornih kotov. Ker se z zornim kotom
značilnosti pojava spreminjajo, se nam le-ta vsakič kaže v nekoliko spremenjeni podobi. Možne kote
opazovanja po Drozgu imenujemo pristop, njegova sinonima sta izhodišče in paradigma. »Pod pojmom
pristop razumemo vsebinsko izhodišče, relevantne elemente in metodo spoznavanja pojava. Pristop
pomeni način razumevanja, vsebinski kontekst, ki do določene mere vpliva na interpretacijo oziroma
razumevanje pojava. V teoriji geografije ta pojem ni docela razdelan, ker je možnih pristopov veliko«.
(ibidem, 63)
Različni pristopi se razlikujejo tako v vsebinskem kot metodološkem smislu. Pri vsebinskih pristopih gre za
različne načine razumevanja in interpretiranja pokrajine oz. za izpostavljanje določenih pokrajinotvornih
dejavnikov. Najpogostejši vsebinski pristopi v regionalni geografiji so naslednji:
– naravnogeografski (temelji na odnosu narava – človek, prikazati skuša vpliv narave na človekove
dejavnosti,
– ekonomskogeografski (njegova srž je delovanje človeka v pokrajini oz. učinki njegovega delovanja),
– socialnogeografski (kot gibalo ustroja pokrajine izpostavlja temeljne človekove dejavnosti in prostorske
vzorce, ki nastajajo pri tem),
– kulturnogeografski (v ospredju je odnos med naravo, človekom in zgodovinskim razvojem; razvoj
pokrajine prikazuje kot posledico naravnih determinant, preteklosti in človekovega delovanja).
Metodološki pristopi se razlikujejo po namenu regionalnogeografskega prikaza. Imajo sicer tudi vsebinska
obeležja, ki pa po Drozgu niso identična vsebinskim pristopom. Temeljni metodološki pristopi so:
– genetski (razvojno naravnan, regijo prikazuje v zgodovinski, razvojni dimenziji),
– problemski (gre za definiranje razvojnih in strukturnih neskladij, ki so vzrok razmeram v pokrajini),
– sistematski (gre za sistematičen, informativen pregled vseh pokrajinotvornih elementov),
– strukturni (izpostavlja bistvene značilnosti obravnavane pokrajine) (ibidem, 63)
Drozg poudarja, da se vsebinski in metodološki pristop vedno pojavljata v paru; ko se odločimo za
vsebinskega, bi morali izbrati tudi odgovarjajočega metodološkega. navedeni pristopi naj bi bili kompatibilni
in se naj bi med seboj ne izključevali. Četudi bi šlo na škodo vsebinske kompleksnosti, naj bi bila
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interpretacija pokrajine dosledna oz. konsistentna v izbranem pristopu. Metoda in interpretacija naj bi bili
tako pomembnejši od vsebinske vseobsežnosti.
V zvezi z vprašanjem, v kakšnih primerih uporabiti določen pristop, zagovarja naslednje stališče: izbrali
bomo tistega, ki bo najbolj izpostavil tiste značilnosti določenega območja, ki imajo največji vzgojni in
izobraževalni naboj. Poleg vsebinske pa je pomembna tudi metodološka poanta, saj namen pouka
geografije v srednji šoli ni le informativen, ampak naj bi seznanjal tudi z metodami spoznavanja pokrajine in
tako prispeval k aktivnejšim metodam učenja.
V nadaljevanju Drozg podrobneje opredeljuje značilnosti kulturnogeografskega pristopa. Kulturna
geografija po njegovem obravnava pokrajino kot rezultat součinkovanja naravnih razmer ter materialne in
duhovne kulture oz. v širšem pomenu besede – človeka. Pri tem izpostavlja tako razmere v preteklosti, saj
so vzrok sedanjim razmeram, kot odnos med naravnimi in družbenimi dejavniki. V tem pristopu sta
združena tako naravni in družbeni element kot preteklost in sedanjost.
Obravnava v bistvu vse pokrajinotvorne elemente, med pomembnejšimi pa so:
–
–
–
–
–

prebivalstvo (jezikovna, verska in nacionalna pripadnost, razmestitev, migracije in demografski razvoj),
naselja (zlasti morfološke značilnosti),
druge oblike človekovih bivališč (samostani, gradovi, počitniška bivališča),
gospodarska usmerjenost (kmetijske regije, industrijska območja),
naravne enote (zlasti v smislu naravne primernosti za človeka).

Osnova kulturnogeografskega pristopa so metode spoznavanja pokrajine:
–
–
–

progresivna (podajanje objektivne slike sedanjosti na osnovi razmer v preteklosti),
regresivna (razbiranje značilnosti razvoja v preteklosti na osnovi sedanjih razmer),
komparativna (sklepanje na razmere in razvoj v obravnavani pokrajini na osnovi primerjanja razmer v
drugih pokrajinah).

Značilnosti strukturnega pristopa lahko po Drozgu »strnemo v naslednje:
–

–

–

–

Izpostavlja bistvene značilnosti pokrajine, tiste, ki določajo njen ustroj in ki bistveno prispevajo k njeni
podobi in zgradbi. Namesto posameznih informacij daje bolj regionalno, celovitejšo sliko pokrajinskih
razmer. Prav gotovo niso vsi pokrajinotvorni elementi enako zastopani v vseh pokrajinah, opredelitev
ključnih zato kaže njeno bistvo in njen značaj.
Podaja »prerez« skozi pokrajino, trenutno stanje, ki ga definirajo določeni strukturni elementi.
Prikazovanje razmer sloni na ti. sinteznih kazalcih, zaradi česar je prikaz generaliziran, selektiven,
strnjen. Običajno so razmere prikazane skozi eno ali več bistvenih značilnosti pokrajine (rdečih niti), na
katero se navezujejo ostali dejavniki.
Ni obremenjen s posamičnimi podatki, temveč podaja kompleksnejšo podobo pokrajine. Za
razumevanje pokrajine pri strukturnem pristopu ni potrebnih veliko številčnih podatkov, saj je poudarek
na procesih, pojmih, pojavih, ne pa na njihovih količinah.
Posebnost strukturnega pristopa je grafični prikaz. Ta je posplošen, v obliki tematskih kart, ki
prikazujejo samo najpomembnejše in bistvene značilnosti obravnavanega območja. Kolikor je mogoče,
so uporabljeni sintezni kazalci. Iz grafičnega prikaza naj bi bile razvidne bistvene značilnosti pokrajine«.
(ibidem, 64 – 65)

Drozg svoj prispevek zaključuje z namigom, da bi bilo ustreznost njegove kulturnogeografske interpretacije
Italije potrebno preveriti še pri samem pouku. Njegov prispevek lahko tako razumemo predvsem kot
nekakšen teoretski predlog oz. poskus, ki ga je še treba preizkusiti v praksi. To je zelo hvalevredno, saj
nekateri drugi teoretiki pogosto le prenašajo idejne zamisli iz splošne znanstvene teorije ali didaktike, ne da
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bi jih konkretizirali na dejanski primerih učbeniških gradiv. Prav tako ni ravno pravilo samokritičnost in
opreznost v smislu, da je treba »to in to teorijo« pred uporabo še dodobra preizkusiti v praksi.
Teoretična razlaga Drozgovega strukturnega pristopa je v marsičem zelo sorodna smeri dominantnih
faktorjev. Nepojasnjeno ostaja razmerje do strukturnega, sistemskega pristopa, kot ga poznamo iz
»znanstvene« regionalne geografije. Čeprav je primer Italije napisan tako rekoč zgledno, pa je zaradi
prevelikega obsega (4,5 strani) vprašljiva možnost njegove vključitve v nek konkreten učbenik (razen če bi
temeljil na eksemplarnem pristopu »pars pro toto«, pri katerem ostalih sredozemskih držav ne bi
obravnavali). Naravnost idealen pa je ta primer Italije kot nek dodaten vir za pouk ali pa v skrajšani obliki
(pri čemer pa verjetno takoj izgubi svoje bistvo) kot dober model obravnave različnih večjih regij (v Evropi
ali svetu). Čeprav praksa tega (zaenkrat) žal ne potrjuje, pa je zelo pomembna tudi Drozgova sugestija, da
se vsebinski in metodološki pristop pojavljata vedno v paru. To lahko jemljemo kot zelo dragocen napotek
vsem bodočim sestavljavcem učbenikov.
3.7.6.6 Drugi novejši prispevki
Senegačnik je v svojem prispevku Regionalni in tematski pristop v gimnazijskem programu na primeru
učbenika geografije Evrope (2003) na 13. Ilešičevih dnevih že prikazal delne rezultate raziskave v okviru te
disertacije. O konkretnih rezultatih bo več govora kasneje. Na tem mestu velja zato izpostaviti le dokaj
burno diskusijo, ki se je razvila po predstavitvi referata. Na koncu debate se je v polni predavalnici
(predvsem gimnazijskih učiteljev geografije) na provokativno vprašanje, ali učitelji želijo tematski ali
regionalni pristop, slišal razločen odgovor, da hočejo regionalnega. Diskusija je bila s tem (zaenkrat)
končana.
V že omenjenem zborniku Teorija in praksa regionalizacije Slovenije (2004) so se različni avtorji lotili
predvsem regionalizacije Slovenije za potrebe šolske geografije. Ker je ta problematika sicer
regionalnogeografska, vendar povsem specifična za Slovenijo, se je ne bomo dotikali. Obširnejši teoretski
prispevek Drozga (2004 b) o pojmovanju regije v okviru »znanstvene« geografije je bil že predstavljen v
prejšnjem poglavju o razvoju regionalne geografije v okviru »znanstvene« geografije v Sloveniji, pomembni
pa so tudi poudarki, ki se neposredneje dotikajo šolske geografije.
Drozg svoj predgovor v zborniku začenja z ugotovitvijo, da je regija pojem, ki ga uvrščamo v srž geografije.
»Vendar je to »kontroverzen« pojem, težko ga je natančno definirati, pa tudi razumevanje njegove vsebine
se spreminja z razvojem vede. V preteklosti so si geografi regijo predstavljali kot jasno razmejeno,
prepoznavno območje, za katerega so značilne specifične vezi med naravo in družbo, ki dajejo regijam
pečat individualnega. Danes, v času post pozitivističnega pogleda na svet, je takšno razumevanje (vsaj v
delu družbene geografije) razumljeno kot nepopolno; realnejše naj bi bilo pojmovanje regij kot uprostorjenje
ekonomskih in socialnih odnosov. /... / Zato je razumevanje regije in regionalizacije potrebno občasno
prevetriti in kritično ovrednotiti – zaradi stroke same, predvsem pa zaradi uporabnikov spoznanj o regijah in
regionalizacijah. V mislih imamo učence, dijake in študente, katerim je namenjeno veliko rezultatov našega
raziskovalnega dela. /... / V pedagoškem procesu služijo regije kot sredstvo za ponazarjanje zvez med
pokrajinotvornimi elementi in kot okvir za seznanjanje z značilnostmi določene pokrajine. Kot take morajo
biti nedvoumno opredeljene, jasne, z logično hierarhijo in prepoznavnostjo«. (Drozg, 2004 a, 5)
Zelo pomemben je tudi prispevek K. Kolenc - Kolnik z naslovom Oblikovanje prostorskih predstav pri pouku
geografije (2004 a). Avtorica v njem poudarja, da je namen geografskega pouka »usmerjanje učencev v
razumevanje sveta, v dojemanje dinamičnega součinkovanja elementov, ki ga sestavljajo ter v
prepoznavanje njegovega neprestanega razvoja in preoblikovanja. Zato »enciklopedičnost« znanja ni več
mogoča, niti željena naloga pouka geografije. Vse pomembnejši so procesni cilji razvoja posameznikovih
umskih sposobnosti in vzgojni cilji v oblikovanju odnosov, stališč in vrednot, ki omogočajo razumevanje
raznolikosti naravnih in družbenih elementov ter spoštovanje te raznolikosti«. (ibidem, 11) Koncept pouka
geografije v Sloveniji je na osnovnošolskem nivoju po njenem zasnovan regionalno. Učni cilji in vsebine
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pouka v naši devetletki uvrščajo razvoj prostorskih predstav in poznavanje raznolikosti geografskega
prostora tako med splošne kot med etapne učne cilje. Učenje o geografskem prostoru poteka na dva
načina, z razvijanjem tako deklarativnega kot proceduralnega geografskega znanja. Pri razvijanju in
usvajanju znanj o prostoru moramo po njenem dajati poudarek na tri pomembnejša didaktična načela.
Prvo je načelo prostorske razmestitve pojavov in procesov ter njihovih medsebojnih odnosov, ki »definira
pomen določenih geografskih učnih vsebin kot sredstva, iz katerega spoznamo prostorske odnose. Ni torej
osrednje odgovoriti na vprašanje kje, temveč kako in zakaj. S tem razvijamo proceduralna (vseživljenjska)
znanja na konkretnih primerih«. (ibidem, 12)
Drugo je načelo regionalnosti. Didaktični objekt, definiran pri prejšnjem načelu, opazujemo v nekem
prostoru ali prostorski enoti. »Z oblikovanjem regije znotraj večjih prostorskih enot dobimo logičen okvir, v
katerem opazujemo prostorske vsebine in odnose. Prostorsko celoto lahko opazujemo ločeno ali v odnosu
do drugih prostorskih enot. Ločeno opazovanje regionalne enote izven širšega prostora je le prvi korak,
podoben opazovanju samega pojava v prostoru. Drugo vprašanje je vezano na način izdvojitve regionalne
enote in kako omogočiti učencem, da razumejo prostor v skladu z drugimi učnimi in
življenjskimi/uporabnim/ potrebami«. (ibidem, 12)
Tretje je načelo kompleksnosti. To »je tista specifičnost geografskega izobraževanja, s katero skušamo
vzgojiti geografski način mišljenja, z njim prikažemo zaporedja in obseg pri definiciji problemov. Najprej
smo dobili najširši okvir (opredelitev pojma), nato smo ta pojav prostorsko opredelili (regionalno načelo),
sledi ugotavljanje zvez z ostalimi pojavi v izbrani določeni pokrajini. Sledi faza izbora učne metode, ki je
uvod k načelu opazovanja. Vsa načela so celota. Pretiravanje in absolutiziranje posameznega načela je
prav tako zgrešeno kot njegovo zanemarjanje«. (ibidem, 12)
3.7.6.7 Zbornik Slovenska šolska geografija s pogledom v prihodnost
V njem je bila objavljena vrsta prispevkov, vendar smo bistvene misli iz nekaterih že povzeli na drugih
mestih. Na tem mestu bomo tako obravnavali le (preostale) prispevke štirih avtorjev.
V uvodniku v to najnovejše delo s področja šolske geografije, pri katerem je sodelovala vrsta naših
najpomembnejših šolskih geografov, Kunaver (2005 b) nakaže njegov namen in izhodišča. Pri tem omenja
tudi pomen mednarodne vzgoje in izobraževanja. Pouk geografije bi moral po njegovem vključevati »take
mednarodne vsebine, ki bi mladim ljudem omogočale razumevanje mednarodnih sistemov, povezanost
mednarodnega gospodarstva, razumevanje in poznavanje različnih kultur ter razumevanje in upoštevanje
različnosti v splošnih človekovih vrednotah in interesih. Cilj take globalne vzgoje je posamezniku privzgojiti
čim širši pogled na svet, ki ga bo usposobil za razumevanje in uresničevanje multikulturnosti in
nadnacionalnosti v medčloveških odnosih in skupnostih«. (ibidem, 12)
Lipovšek (2005) v prispevku o učitelju geografije v 21. stoletju ugotavlja, da slovenske izkušnje kažejo v
smer ohranjanja obsega ur geografije, v tujini pa geografijo žal nadomeščajo predmeti oz. predmetna
področja, ki naj bi bolj ustrezala »sodobnim« predmetnikom oz. kurikulom ali pa znajo bolje argumentirati
svoje mesto v njih. Pri tem navaja, da so sodobni cilji pouka proceduralna znanja in spretnosti, ki se »vse
manj vežejo na predmetne vsebine oziroma se lahko vežejo na vsebine kateregakoli predmeta«. (ibidem,
24) Pomembna je tudi njegova ugotovitev, da je Slovenija glede števila ur, ki so v osnovni in srednji šoli
namenjene pouku geografije, pred večino evropskih držav. Ur tega predmeta imamo namreč več kot
države Evropske unije. (ibidem, 26)
Kunaver (2005 b) v najobširnejšem prispevku tega zbornika razčleni novejša mednarodna prizadevanja za
sodoben pouk geografije. V pregledu njihovega novejšega zgodovinskega razvoja med drugim omenja, da
je geografija v Nemčiji vse do 60. let 20. stoletja ohranila povsem enakopraven položaj z nemščino kot
maternim jezikom, fiziko, matematiko, zgodovino in tujimi jeziki. (ibidem, 30)
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Kunaver posebno pozornost namenja Mednarodni listini o geografski vzgoji in izobraževanju. Pri tem
omenja, da je pripravo tega edinstvenega dokumenta zahtevala vse večja kriza geografskega
izobraževanja v svetu, povzročena zaradi zmanjšanja števila ur pouka geografije in nestrokovnega
izvajanja tega pouka marsikje po svetu. Vrednost te listine je po njegovem v tem, da se je »na enem mestu
mogoče seznaniti s temeljnimi teoretičnimi spoznanji, konceptom, izhodišči, strukturo in vsebino
geografske vede kot celote in še posebej geografskega izobraževanja«. (ibidem, 33) Dokument navaja pet
temeljnih področij in koncepta geografskega raziskovanja in omenja tri skupine učnih ciljev (poznavanje in
razumevanje, geografske spretnosti ter vzgojo odnosov in vrednot). Prav tako vsebuje pregled možnih
pristopov k obravnavi geografskih vsebin, pri čemer se osredotoča zlasti na regionalnogeografski in
tematski pristop. (ibidem, 35 – 36)
Kunaver mednarodno listino tudi nekoliko dopolni in opozori na odnos med sistematičnostjo in izbirnostjo
učne snovi pri geografiji. V tem odnosu »gre za uporabo načela eksemplarnosti, ki se je uveljavilo v sredini
šestdesetih let (prim. J. Medved, 1977; z drugimi besedami je to tudi t. i. študij primerov, o katerem je
napisana bogata literatura.) To je oblika povezovanja med moderno geografsko znanostjo in t. i.
elementarno pedagogiko. Kajti v osnovno, temeljno geografsko učno snov se uvrščajo tudi tiste vsebine, ki
niso podane sistematično, ampak so eksemplarne, reprezentativne, v obliki modelov, tipov itd.« (ibidem,
37)
V nadaljevanju se Kunaver izčrpno posveti mednarodni in evropski dimenziji pouka geografije. Pod prvo
razume pomen izobraževanja za vsestransko razumevanje sveta in mednarodno sodelovanje. Evropska
dimenzija geografskega izobraževanja je poseben del v okviru tega pojma. Po nastanku je mlajša od prve,
saj je povezana z nastankom Evropske unije, in poudarja evropsko komponento mednarodnosti pouka
geografije. Pod tem pojmom razumemo »zmanjšanje neupoštevanja in nerazumevanja drugih kultur in
narodov v Evropi«. (ibidem, 41) V zvezi z Zeleno listino o evropski dimenziji izobraževanja Kunaver navaja,
da se posveča temeljni zamisli o zbliževanju evropskih držav in nastajanju ustreznih razmer za evropsko
državljanstvo. Med t.i. »evropske« predmete naj bi bila poleg učenja tujih jezikov zato uvrščena tudi šolska
geografija. Pri tem pa je pomembno Kunaverjevo opozorilo, da bo v prihodnje kljub članstvu v Evropski uniji
treba »ostati čim bolj zvest samemu sebi in ohraniti našo lastno slovensko identiteto in kulturno
samostojnost, to pa velja tudi na področju geografskega izobraževanja in izdajanja učnih pripomočkov«.
(ibidem, 42)
Za tem Kunaver obravnava geografske vsebine o slovenskih sosedah v naših učnih načrtih in geografske
vsebine o Sloveniji v učnih načrtih sosednjih držav. Pri tem med drugim ugotavlja, da stanje šolske
geografije v Italiji slabo, da je avstrijski šolski sistem na področju geografije unikaten (v obliki integriranega
predmeta »geografija in gospodarstvo«) in da se hrvaški učni načrti ne razlikujejo občutno od slovenskih,
saj je tudi pri njih v ospredju regionalni pristop.
Potem pa se posveti spreminjanju vrednot in vsebin pri geografskem pouku kot posledici novih
znanstvenoteoretičnih, pedagoških in geografskih konceptov ter razvoju človeštva. Pri tem ugotavlja nove
vrednote (npr. »mednarodnost« in »evropskost«) in pristope tudi pri nas. Če smo še pred desetletji
ugotavljali, da pouk geografije niso le gore, reke in mesta, izražene v številkah, pa »zdaj ugotavljamo, da je
preživeto tudi dosledno in sistematično podajanje geografske snovi. Pouk postaja vse bolj tematski,
eksemplaričen in problemski in naj bi se vrtel predvsem okrog ključnih ter aktualnih tem. Med njimi je veliko
takih, s katerimi je mogoče privzgojiti tudi nekatere vrednote, npr. obravnavanje sonaravnega in
trajnostnega razvoj«. (ibidem, 46)
Ob tem navaja primer Nemčije, kjer je bil pred prvo svetovno vojno poudarek na domoznanstvu. Po drugi
svetovni vojni se je pouk najprej vrtel v znamenju uveljavljanja različnih pedagoških teorij. Nazadnje so
prevladali družba kritičnost, mednarodni in mednacionalni odnosi ter evropska ideja. Pomembna je
Kunaverjeva ugotovitev, da pouk geografije v posamezni državi zaznamuje razvoj vede kot stroke, po drugi
strani pa razvoj pedagogike in filozofije. To se odraža v posameznih pristopih oziroma njihovem
220

menjavanju: »ustaljen vzorec ali pristop pri pouku oziroma v geografskih učnih načrtih je npr.
regionalnogeografski, modernejša pa sta geoekološki in socialnogeografski pristop«. (ibidem, 47)
Kunaver kot znanilca modernejših pogledov na geografijo omenja tudi t. i. zaznavno in vedenjsko
geografijo oziroma geografijo ravnanja. Ukvarjata se z vedenjem in ravnanjem posameznika v prostoru ter
njegovim kritičnim odnosom in vrednotenjem razmer okrog njih. Pozornost namenja tudi t. i. humani
(človeški, osebni) geografiji. V njenem ospredju so človeški motivi, čustva, vrednotenja in predstave,
vplivajoče na spremembe v okolju. Takšna geografija skuša razložiti subjektiviteto posameznikovih
prostorskih odločitev. Z drugimi besedami jo lahko označimo tudi kot geografija vsakodnevnega življenja
posameznika. (ibidem, 47)
V predzadnjem razdelku svojega prispevka Kunaver obravnava pestrost geografskih kurikulov po svetu. Pri
tem navaja, da številni učni načrti po svetu ne obravnavajo več regij, ampak so v ospredju različne
geografske teme oz. problemski sklopi. Zanimiv pa je tudi zadnji razdelek, kjer obravnava mednarodno
organiziranost šolskih geografov in didaktikov geografije ter vključevanje slovenskih učiteljev geografije
vanjo.
K. Kolenc - Kolnik (2005 b) v svojem prispevku govori o kratkem zgodovinskem razvoju izobraževanja
učiteljev geografije od 2. polovice 20. stoletja dalje. Pri tem ločuje štiri obdobja. Za prvo obdobje je
značilno, da je bila v ospredje poučevanja in učenja geografije postavljena učna snov. Vloga učitelja je bila
zgolj »prenašati« znanje. V osnovni šoli je bil v ospredju regionalnogeografski pristop, v srednji šoli pa
poleg tega še občegeografski. V učno prakso so uvedli organizacijske in metodične elemente pouka
geografije, ki so v mnogo čem prisotni še danes. Pri tem sta mišljena predvsem frontalni pouk kot
najpogostejša oblika dela v razredu in velika naslonjenost na učbenike.
V sedemdesetih letih se je po njenem z uvedbo skupnih vzgojno-izobraževalnih osnov začelo drugo
obdobje, ki ga je zaznamoval predvsem J. Medved. Kot protiutež pogoste kritike enciklopedičnosti se je
zavzemal za eksemplarno izbiro učnih vsebin, pri čemer naj bi izbor temeljil na ti. reprezentativnih državah
in individualnih pokrajinskih posebnostih. Učencem naj bi to dalo možnost spoznati tako tipično kot
posebno. Tako pri načrtovanju kot izvajanju učne ure je imel osrednjo vlogo (še vedno) učitelj, učenci pa so
imeli vlogo »sprejemnikov« novega znanja. Poleg učbenikov so uporabljali tudi zemljepisne čitanke.
Tretje obdobje se je začelo s prenovo učnih načrtov leta 1990. Zavod za šolstvo je tedaj ustanovil nova
svetovalna telesa v obliki ti. predmetnih skupin. Predmetna skupina za geografijo je imela za nalogo
prenovo pouka geografije in sestavo novih učnih načrtov. Tedaj so prvič nastali tudi katalogi vzgojnoizobraževalnih ciljev. Namenski vidik pouka geografije je ostal nespremenjen. Kar se tiče snovnovsebinskega vidika načrtovanja pouka geografije, je izbor učnih vsebin ohranjal delitev na občegeografske
in regionalnogeografske vsebine. Obsežnost teh vsebin je doživljala kritiko tako učiteljev kot učencev in
staršev. Pomembnejše spremembe pa so se odvile pri funkcijsko-procesnem vidiku, saj naj bi pouk
geografije temeljil na uvajanju sodobnejših učnih metod oz. na večji aktivnosti učencev.
Sredi 90. let se je začelo četrto obdobje, in sicer najprej s prenovo srednješolskega izobraževanja, potem
pa še osnovnošolskega. Kot pomemben element tako neposrednega kot posrednega vpliva na pouk
geografije so se pokazala eksterna preverjanja znanja. Povečala se je množina in kakovost učnega
gradiva, med drugim tudi zaradi aktivnega sodelovanja učiteljev praktikov. (ibidem, 89 – 91)
S. Popit (2005) v svojem prispevku o izzivih sodobne geografij za geografsko vzgojo in izobraževanje
uvodoma ugotavlja, da ima koncept učnega načrta za geografijo v slovenski šolski geografiji jasno
prepoznavno zgradbo: »temelji na razumevanju geografije kot vede, ki je razdeljena na občo in regionalno
geografijo, potem pa še na fizičnogeografske in družbenogeografske veje oziroma na celine in manjše
regije oziroma na ožje specializirane smeri«. (ibidem, 150) Različne prenove učnih načrtov in kurikularne
prenove so vnašale le manjše spremembe. Temelj zgradbe učnih načrtov in s tem tudi učnih sredstev, ki
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izhajajo iz njih, ostaja delitev na občo in regionalno ter na fizično in družbeno geografijo. Delitev geografije
na občo in regionalno pa je po njenem mnenju le ena od možnih delitev, saj so se v različnih šolskih
geografijah po svetu uveljavile tudi drugačne delitve. Zaradi takšnih drugačnih delitev pa »so lahko učbeniki
in drugo gradivo v Franciji, Nemčiji, Angliji, ZDA in drugod drugače zasnovani in znanje, ki ga učenci
dobivajo, je videti kot »raztrgana mreža«, povsem nesistematično in pomanjkljivo«. (ibidem, 152)
Pri tem se velja vprašati, ali je njihovo znanje res le navidezno kot »raztrgana mreža«, nesistematično in
pomanjkljivo, ali pa je takšno tudi v resnici. Z resnimi primerjalnimi analizami žal ne razpolagamo, kar nekaj
pa je indicev, da je žal v resnici res tako in da ti »zahodni« pristopi dajejo slabše rezultate od pristopov,
uveljavljenih pri nas. Zato se piscu teh vrstic postavlja vprašanje, ali lahko z nekritičnim prevzemanjem teh
pristopov od drugod v resnici kaj pridobimo, ali pa najverjetneje le izgubimo marsikatere prednosti, ki jih
imamo. Prevzemanje oz. bolje rečeno prilagajanje njihovih najboljših rešitev našim razmeram pa je seveda
nujnost, saj ne smemo obstati na mestu. Vsaj kar se tiče učbenikov, smo to v zadnjem desetletju verjetno
opravili zelo uspešno. Vendar moramo pri tem izhajati iz lastnih temeljev, tradicije in kulturnega okolja, vse
»uvožene« rešitve pa prej temeljito preizkusiti v praksi. Vsaj kar se tiče kakovosti učbenikov in še posebej
delovnih zvezkov, ki jih marsikje na zahodu sploh nimajo, bi se danes namreč že lahko marsikje na zahodu
učili od nas in ne mi od njih.
Slovenski učni načrt je po mnenju Popitove preobremenjen. Vzrok za takšno preobsežnost pa vidi
predvsem v konceptu učnega načrta, ki skuša po eni strani ohraniti »tradicionalno slovensko« podobo
geografije, obenem pa tudi slediti novim smernicam in vsebinam. Brez slednjih namreč ni mogoče
zadovoljivo predstaviti današnjega aktualnega sveta.
Slovenski učni načrt je po njenem ohranil posamezne elemente iz različnih obdobij razvoja geografije. Vsak
od teh elementov prispeva svoj delež k njegovi (pre)obsežnosti, čeprav ima lahko tudi svoje dobre strani. V
nadaljevanju se avtorica podrobneje loteva teh elementov, kot so informativna vloga geografije, njena
delitev na občo in regionalno geografijo, delitev obče geografije na fizično in družbeno geografijo in naprej
po vejah, delitev sveta na celine in manjše enote (regije) in na koncu še Hettnerjeva shema v regionalni
geografiji. Do Hettnerjeve sheme zavzame izrazito odklonilen odnos, prav tako pa ne najde posebno lepih
besed za model osrednjega problema, saj ta po njenem »v resnici ne vnaša nujno velikega napredka ali
posodabljanja pouka geografije« in »lahko hitro zavede v t. i. stereotipne predstave o določenih pokrajinah,
regijah, državah, narodih«. (ibidem, 156) Pri slednjem se sklicuje na Pletscha (1997). Na tem mestu velja
pripomniti, da ta avtor v svojem prispevku sicer res govori o stereotipih v učbenikih, vendar za to nikjer
neposredno ne pripisuje krivde modelu osrednjega problema.
Za geografijo v osnovni in srednji šoli naj bi bila tako po njenem pomembna predvsem sistemski in
humanistični pristop. Pri tem navaja, da je sistemski pristop v šolski geografiji uveljavljen v Franciji. V
nadaljevanju navaja primer modela sistema kraške korozije kot odprtega sistema ter primerjavo med
klasično informativno obravnavo geografske vsebine in obravnavo na podlagi sistemskega mišljenja na
dveh izbranih primerih različnih pristopov k obravnavi iste vsebine, in sicer na primeru onesnaženosti
nemških rek. Izbrani primer prvega tipa obravnave je iz slovenskega gimnazijskega učbenika geografije
Evrope, izbrani primer drugega pa iz nekega nemškega učbenika. Kot pomanjkljivost pri drugem primeru
navaja, da viri (vzroki) onesnaževanja niso pomembni (prikazani), ravno tako pa ne tudi posledice. Prikaz
se tako po njenem zadovoljuje predvsem s podrobnimi dejstvi o stanju. (ibidem, 162)
Regija v tradicionalnem pojmovanju, ki je sicer lahko poimenovana tudi drugače (npr. kot geografska
enota) po mnenju Popitove izključuje človeka kot akterja. Zato je statična. S takšnim razumevanjem regije
zato po njenem »ni mogoče vzgajati in izobraževati dijaka kot aktivnega člana družbe, ki se zaveda
pomena človeka kot oblikovalca geografskega okolja, odgovornega za njegova lastna dejanja in
sposobnega odločanja v domačem okolju in svetu, saj je kot posameznik iz tega tradicionalnega
pojmovanja regije izvzet«. (ibidem, 164)
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Ob teh navedbah Popitove se za sestavljavce učbenikov zastavlja pomembno vprašanje. Od kod črpati
gradivo za takšen sistemski pristop. Sestavljanje učbenikov ni neko raziskovalno delo, ampak temelji na
kompilaciji sicer najboljših, vendar razpoložljivih virov. Sestavljavec učbenika – to opravilo se je v veliki meri
preneslo na učitelje praktike – ne piše na osnovi lastnih dolgoletnih raziskav neke problematike, saj je to
povsem neizvedljivo. Le kdo bi financiral takšne raziskave, šolska ministrstva, založbe ali kdo drug?
Maksimalni domet dela, ki ga opravlja sestavljavec učbenika, je tako slej ko prej le izbor najkvalitetnejših
virov ter didaktična transformacija in redukcija iz njih izbranih vsebin. Te pa morajo ustrezati tudi zahtevam
učnega načrta. V tujih učbenikih lahko naletimo le na zelo redke posamezne učne teme, zasnovane na
osnovi sistemske teorije. V celoti ni tako zasnovan tako rekoč noben učbenik, tudi prej omenjeni francoski
učbeniki ne. Pri sestavljanju učbenikov sicer kaže stremeti za vključevanje čim večjega števila tako
obravnavanih učnih tem, vendar s predpostavko, da so viri sploh na voljo. V resnici je njihova bera zelo
skromna. Pri sestavljanju gimnazijskega učbenika geografije Evrope je iluzorno pričakovati, da bi za vsako
evropsko regijo dobili na voljo vire, zasnovane na osnovi sistemskega mišljenja. Še z zbiranjem »klasičnih«
virov so velike težave, saj je tako rekoč vse razpoložljivo gradivo zelo hitro zastarelo. Naši sestavljavci
učbenikov tudi nimajo takšnih možnosti dostopa do rezultatov znanstvenih raziskav uglednih inštitucij kot
sestavljavci v največjih evropskih državah, kjer takšne raziskave geografije Evrope sploh opravljajo.
Seveda pa so to bolj ali manj ugibanja na osnovi preteklih izkušenj. Zgled tujega učbenika geografije
Evrope, ki bi res obširno obravnaval Evropo in ji ne namenjal le enega ali par poglavij, hkrati pa potrjeval,
da se jo da najbolje predstaviti s sistemskim pristopom od prvega do zadnjega poglavja, namreč ne
obstaja. O tem, da je to res izvedljivo, se bomo tako lahko pogovarjali šele tedaj, ko bo nekdo takšen
učbenik že uspel realizirati. Zelo neodgovorno pa bi bilo vgrajevati v učne načrte takšne cilje in predloge
vsebin zgolj zato, da bi po vsej sili sledili nekaterim tokovom v »znanstveni« geografiji, dokler se ne
prepričamo, kaj je sploh izvedljivo. Šele tedaj lahko takšne »naj bi« teorije postanejo tudi del naše šolske
stvarnosti.
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4 KRATEK PREGLED POMEMBNEJŠIH NOVEJŠIH PRISPEVKOV IN RAZISKAV S PODROČJA
GEOGRAFIJE EVROPE S POSEBNIM OZIROM NA ŠOLSKO GEOGRAFIJO DOMA IN V TUJINI
Bera problematik, ki se navezujejo na geografijo Evrope, je zelo obširna, saj se tiče tako znanstvene kot
šolske geografije. V tem pregledu se bomo lahko dotaknili le nekaterih izbranih področij, ki so bolj ali manj
v tesnejši povezavi s tematiko disertacije. Obsežnejši pregled novejše tuje literature s področja znanstvene
geografije o Evropi (mišljene so predvsem knjižne izdaje in članki v strokovnih revijah) je moč najti v
seminarski nalogi J. Senegačnika (2003), narejeni za potrebe te disertacije.
4.1 Izbor pomembnejših prispevkov v Geografiji v šoli, v Geografskem obzorniku in v Delih
V tem prikazu se ne bomo lotevali različnih poljudnih člankov, namenjenih regionalni geografiji posameznih
evropskih držav, ampak le prispevkov, ki imajo širši pomen. M. Pak (1990) se je lotil položaja Jugoslavije
(še pred razpadom) v Evropi, pri čemer se je osredotočil na prekomejne prometne tokove, industrijsko
sodelovanje, turizem in zunanjo trgovino. B. Bučar (1990) se je lotil pojavov regionalizmov v Evropi. Ob
odpravi socializma in osamosvojitvi Slovenije so nastopili številni novi momenti, ki so se jih lotevali različni
geografski, pa tudi negeografski avtorji. M. Pak (1991) se je na primer lotil novejšega gospodarskega
razvoja in analize razvojnih trendov v vzhodnoevropskih državah, ki jim je v svojem članku namenil
osrednjo pozornost tudi publicist J. Stanič (1991). Ravbar (1993) obravnava evropske integracije in
regionalni razvoj R Slovenije, Pak (1993) pa regionalne probleme držav Evropske skupnosti.
Položaja šolske geografije v vzhodnoevropskih državah ter v Švici in Avstriji se je lotila K. Kolenc – Kolnik
(1991 a, 1991 b). Novejši razvoj in stanje šolske geografije v V. Britaniji nam predstavi A. Convey (1995).
Pouk geografije na danski gimnaziji obravnava Luževič (2000), v italijanskih srednjih šolah pa V. Peterle
Grahonja (2001).
Regionalnega razvoja na obmejnih območjih v luči evropskega povezovanja se je lotil M. Pak (2000). V
svojih naslednjih dveh prispevkih (1993 in 1997) obravnava nekatere elemente povezovanja Slovenije s
sosednjimi državami ter regionalni razvoj Slovenije z oziroma na sosednje države. Prihodnost Evrope z
vidika integracije in dezintegracije, dinamike prebivalstva in ozemeljske ureditve obravnava H. Haubrich
(1993), V. Albrecht (1995) pa se je lotil političnih in družbenogeografskih osnov multikulturnega
izobraževanja v Evropi.
Kolenc - Kolnikova (1997) se je lotila učnih ciljev, vezanih na poznavanje sosednjih držav, kar sicer
obravnava tudi v svoji doktorski disertaciji. M. Bufon (2000) se loteva aktualnih tem v politični geografiji
Evrope, J. Puhar (2002) pa razmer na območju Jugovzhodne Evrope po koncu kosovske krize. Zlasti za
šolske učbenike sta pomembna prispevka M. Paka (1997) in J. Senegačnika (1998) o problematiki členitve
Evrope na osnovne makroregije. D. Josipović (2001) se loteva meje med Evropo in Azijo. Meja v Evropi se
je lotil V. Albrecht (1997), prostorske definicije Srednje Evrope pa K. Ruppert (2001). M. Besednjak in J.
Kunaver (2004) obravnavata prihodnost v Evropi, kot jo dojemajo naši srednješolci.
V tem okviru bomo omenili tudi predavanje H. Haubricha z naslovom Nova Evropa, ideje in cilji za pouk, ki
ga je imel v Ljubljani spomladi 2004 za slovenske poslušalce. (Prevod je pripravil J. Kunaver.) Avtor je
Evropo predstavil kot proces in se osredotočil na naslednje izobraževalne cilje za razumevanje Evrope:
Evropa kot odprt sistem in ideja, kot prostor dojemanja predstav, kot prostor dejavnosti oz. aktivnosti, kot
geopolitični izziv in kot družba solidarnosti.
V novejšem času se je z geografijo Evrope več ukvarjal tudi D. Rebernik. Plod tega dela so nekatera
poročila o študentskih vajah pri predmetu Geografija Evrope (Rebernik, 1997, 1998, 1999, 2003) in
študijsko gradivo za študente z naslovom Geografija Evropske unije (2004). Za šolsko geografijo pa je še
posebej pomemben njegov prispevek z naslovom Vključevanje vsebin, povezanih z Evropsko unijo, v pouk
geografije (2005), ki ga je predstavil na 14. Ilešičevih dnevih. Avtor je uvodoma izpostavil, da je poznavanje
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ciljev, organizacije in delovanja Evropske unije postalo nujno za razumevanje sodobne Evrope. Vsebine, ki
so povezane z Evropsko unijo, je zato zelo smiselno vključevati še zlasti v srednješolski pouk geografije.
Avtorjev prispevek pa je še posebej pomemben zato, ker je predstavil nekaj najpomembnejših spletnih
povezav, ki prinašajo zelo nazorno kartografsko in drugo grafično gradivo s področja Evropske unije. To
gradivo je namreč po oceni pisca teh vrstic, ki je v 2. poglavju te disertacije pomanjkanje tovrstnih gradiv
izpostavil kot enega ključnih problemov pri razvijanju procesnih znanj, v marsičem kot nalašč za uporabo v
šoli.
4.2 Evropska dimenzija pouka geografije v Sloveniji
Med slovenskimi učitelji geografije je danes moč zaslediti mnenje, da sicer vsi govorimo o evropski
dimenziji pouka, vendar nihče ne ve čisto dobro, kaj naj bi to sploh bilo, oziroma si to dimenzijo vsakdo
razlaga nekoliko po svoje. Zato si oglejmo, kaj je o tem napisala naša prva strokovnjakinja za to področje
T. Resnik Planinc. Na to temo je namreč pripravila magistrsko nalogo z naslovom Evropska dimenzija
pouka geografije v Sloveniji (1998 a) in objavila vrsto strokovnih člankov doma in v tujini (Resnik Planinc,
1996, 1998 b, 1999, 2001 a, 2001 c, 2001 d, 2002 b).
V svojem prvem odmevnejšem prispevku Evropska dimenzija in pouk geografije, ki ga je objavila že leta
1996 v Geografiji v šoli, se loteva samih izhodišč razvoja evropske dimenzije. V izvlečku po Nacional
Curriculum Councilu (1990) povzema, da je glavni namen evropske dimenzije krepitev občutka za evropsko
identiteto pri učencih, ki jih tako pripravimo na resnično sodelovanje v gospodarskem in družbenem razvoju
Evropske unije. Na ta način naj bi učenci izboljšali svoje znanje o Evropski uniji in njenih članicah, hkrati pa
se seznanili s pomenom sodelovanja med državami članicami ter drugimi državami iz Evrope ali izven
Evrope. Učenci bi se ob pomoči evropske dimenzije v izobraževanju pripravili na življenje in delo v drugih
evropskih državah.
Resnik Planinčeva v nadaljevanju navaja, da je geografski pristop k Evropi kot celoti, v smislu nasprotja
tradicionalnega poučevanja posameznih evropskih držav, dobil močan zagon po podpisu Rimske pogodbe
leta 1957, opazen razvoj na tem področju pa se je začel po letu 1986. Avtorica potem v posebni
razpredelnici prikazuje štiri stopnje, skozi katere naj bi šla šola , ki uvaja in razvija evropsko dimenzijo. V
zvezi z relacijo med evropsko dimenzijo in učenci, navaja predloge H. Norris – Nicholsona, da naj bi otroci
na razredni stopnji razvili občutek osebne identitete na lokalni, državni, evropski in mednarodni stopnji, se
začeli zavedati različnih evropskih življenjskih stilov, jezikov in tradicij, razvili večje samospoštovanje in
občutek za svoje mesto v mednarodni skupnosti, spoznavali vzorce povezav med evropskimi državami ter
razvijali radovednost in zavest o tem, da so del mednarodne skupnosti. Omenja tudi pristop zakoncev
Haubrich, ki sta z različnih koncev sveta zbrala otroška osebna poročila z opisi svojega življenja.
V nadaljevanju se Resnik Planinčeva loti relacije med evropsko dimenzijo in učiteljem geografije. Pri tem
navaja nekatere ključne postavke iz zbornika European Dimension in the Teaching of Geography (1994), ki
sta ga uredila Convey in Speak. Na razpolago je le malo virov, ki bi definirali evropsko dimenzijo s strani
učiteljev. O evropski dimenziji v izobraževanju ni formulirana nobena posebna teorija. Za tem konceptom
namreč »leži veliko število idej, ki imajo dobro podlago v politični, družbeni in izobraževalni teoriji in so
pomembni za učitelja. Vključujejo primerjavo krajev, politično zavest, državljanstvo in državljanske pravice,
kulturno zavest, razumevanje, toleranco, predsodke in nacionalizem«. (ibidem, 73) V omenjenem zborniku
je pri evropski dimenziji bistvenega pomena razumevanje področja državljanstva z dominantnim
vprašanjem vloge, pravic in dolžnosti v demokratični družbi. Pridobivanje faktografske baze in znanja se zdi
angleškim avtorjem pomembno, vendar so za njih še bolj pomembni širši koncepti.
Resnik Planinčeva navaja tudi predloge nekaterih evropskih tem, ki jih je predstavil D. Beck (1996), in o
katerih naj bi razmišljali učitelji geografije. To so faktografsko znanje o Evropi, večanje zavesti o evropskih
možnostih in razumevanju vloge Evropske unije, spodbujanje potovanj v države članice, iskanje virov za
»evropske« aktivnosti ter lotevanje vprašanj o Evropi v razredu. V nadaljevanju pa avtorica podrobneje
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razčlenjuje predloge A. Conveya (1994), da naj bi si učitelji geografije v sklopu posameznih idej oz.
konceptov zastavljali vprašanja o primerjavi krajev, politični zavesti, državljanstvu, kulturni zavesti,
razumevanju, tolerantnosti, predsodkih in nacionalizmu. V sklepnem razmišljanju Resnik Planinčeva
razčlenjuje tako dejavnike, ki vzpodbujajo razvoj evropske dimenzije, kot dejavnike, ki ga zavirajo.
Bistveno podrobneje pa se je Resnik Planinčeva najrazličnejših vidikov evropske dimenzije izobraževanja
na splošno ter evropske dimenzije pouka geografije lotila v svoji magistrski nalogi. V njej je posebnega
pomena prikaz pouka geografije z vidika evropske dimenzije v izbranih evropskih državah (Avstriji, Veliki
Britaniji, Slovaški, Češki in Sloveniji). V obširni prilogi se lahko seznanimo s šolskim sistemom in nekaterimi
učnimi načrti iz Albanije, Belgije, Irske, Islandije, Luksemburga, Malte, Nizozemske, Španije in Švice.
Avtorica ugotavlja, da koncept evropske dimenzije vključuje tudi razumevanje vsega skupnega v zgodovini,
kulturi in vrednotah evropskih držav. Pri tem je še posebej mišljen razvoj idej, povezanih z demokracijo,
svobodo, človekovimi pravicami in toleranco. (Resnik Planinc, 1998 a, 75). V zvezi poukom geografije v
različnih evropskih državah avtorica ugotavlja, da se izobraževalni sistemi evropskih držav zelo razlikujejo.
Poskus primerjave, iskanja stičnih točk in razlik je zato po njenem obsojen na velike težave, če že ne kar
na neuspeh, kar velja seveda tudi za pouk geografije. (ibidem, 111) V zvezi s slovenskimi učitelji avtorica
ugotavlja, da naši učitelji niso dobro seznanjeni s pojmom evropske dimenzije pouka geografije.
Poznavanje tega pojma pa je med osnovnošolskimi učitelji boljše kot med srednješolskimi. Učitelji so na
primer v okviru vsebin, ki bi jih predlagali v novi učni načrt, izpostavili sodobne integracije v Evropi,
ekološke probleme, migracije in demografske probleme, manjšinsko problematiko, razlike v razvitosti in
razloge zanje ter razpad starih in nastanek novih držav (ibidem, 228) Na splošno je odnos slovenskih
učiteljev geografije do vključevanja evropske dimenzije pozitiven. Med njimi je razvidna odprtost do novih
tokov izobraževanja v Evropi ter želja po vzgajanju razgledanih in kritičnih evropskih državljanov, ki pa ne
smejo zatajiti lastne države, tradicije in kulture. Avtorica ugotavlja, da se naši učitelji v prvi vrsti čutijo
Slovence in šele nato pripadnike Evrope. (ibidem, 235)
V zaključnem delu magistrske naloge pa poudari, da pod pojmom evropska dimenzija izobraževanja
razume »skupino odnosov, veščin in izkušenj, ki bi zmanjšale ignoranco in nerazumevanje drugih kultur in
narodov v Evropi. Gre za ustvarjanje kritičnega odnosa, ne pa za golo sprejemanje dejstev. Poglobili in
spremenili naj bi odnos do drugačnosti in enakosti, povečali samozavedanje posameznika kot člana
družbe, širše skupnosti in naroda. Mladim ljudem naj bi dali znanje in sposobnosti ter jim s tem pomagali,
da bi se ne čutili tujce v drugih evropskih državah ter da bi v njih lahko živeli, delali in se izobraževali«.
(ibidem, 245) Zelo pomembna pa je ugotovitev, da Sloveniji za razliko od mnogih drugih evropskih držav,
kjer učne načrte preveva samozadostnost, zazrtost vase in skopo odmerjanje prostora Evropi, za
vključevanje evropske dimenzije ne bi bilo potrebno posebej spreminjati učnih načrtov, saj je stanje že
danes dokaj ugodno. (ibidem, 245)
Evropski dimenziji pouka geografije je bila v Sloveniji namenjena tudi posebna mednarodna konferenca
leta 2001 v Mariboru. Zbornik sta uredili T. Resnik Planinc in A. Korže Vovk. Med različnimi domačimi
prispevki sta tudi dva, namenjena evropskim učbenikom geografije (Popit, 2001 in Senegačnik, 2001 c),
sicer pa se prispevki dotikajo različnih področij, ne le evropske dimenzije. V Geografiji v šoli je prispevek o
tem simpoziju objavil Kunaver (2001).
4.3 Pomembnejši tuji prispevki in zborniki o poučevanju geografije Evrope
Različne tuje prispevke o Evropi pri pouku geografije bomo razdelili v dva sklopa. V prvem bomo
obravnavali prispevke, ki se dotikajo predvsem vprašanj poučevanja geografije Evrope bolj na splošno, v
drugem prispevke, ki se konkretneje tičejo (geografskih) učbenikov. Seveda pa takšno ločevanje ni povsod
smiselno, saj se nekateri prispevki dotikajo enega in drugega področja.
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Med starejšimi deli o poučevanju evropskih vsebin velja vsekakor omeniti delo britanskega avtorja M.
Williamsa z naslovom Teaching European Studies (1977). Knjiga je sestavljena iz dveh delov. V prvem
avtor razčlenjuje dolgoročne cilje in organiziranje evropskih študij, v drugem pa se posveti učenju in
poučevanju evropskih študij.
Nemški geograf Friese (1981) je v reviji Geographische Rundschau objavil 10 tez o obravnavi Evrope pri
pouku geografije. Krajše članke o Evropi pri pouku geografije sta objavila tudi nemška geografa Fuchs
(1991) in Hasse (1991).
Nizozemca J. van der Schee in P. J. Huigen (1992) v svojem prispevku o mednarodnem sporazumevanju
in geografskem poučevanju Evrope z nizozemske perspektive ugotavljata, da je v nizozemskih šolah zaradi
skrčenja števila ur skoraj nemogoče posvečati več pozornosti regijam in temam iz Evrope. V nadaljevanju
navajata tri osnovna vodila za poučevanje regionalne geografije, kot jih je definiral nizozemski geograf
Hoekveld (1989):
1. Vsaka regionalna geografija, ki služi izobraževalnim namenom, se ne osredotoča najprej na družbo,
ampak na območje, na katerem živi ta družba.
2. Regionalna geografija proučuje tako splošne kot unikatne značilnosti, vendar na način, da se splošnemu
znanju, ki omogoča transfer, daje prednost pred unikatnim.
3. Bistvenega pomena pri regionalne geografiji so zemljevidi. (ibidem, 222)
V nadaljevanju avtorja navajata nekatere tematike, ki naj bi bile pri geografiji Evrope v ospredju. Med
drugim omenjata migracije, oblike demokracije, kakovost življenja in onesnaževanje okolja.
Leta 1994 je izšel zbornik Europe and the World in Geography Education, ki ga je uredil H. Haubrich. V
njem so prispevki Komisije za geografsko vzgojo pri IGU s kongresov v Berlinu in Pragi. Prva četrtina
zbornika je namenjena evropski dimenziji (disparitetam, identiteti in solidarnosti v Evropi ter učnim
gradivom in kurikulom).
Leta 1996 je izšel zbornik Komisije za geografsko vzgojo z 28. kongresa IGU v Haagu. V njem moramo
izpostaviti predvsem prispevek V. Albrechta (1996) o poučevanju Evrope v evropskih multikulturnih
družbah.
Leta 1998 je izšel zbornik Komisije za geografsko vzgojo pri IGU s prispevki kongresa v Portu. Uredili so ga
M. Ferreira, A. Neto in C. Sarmento. Za uvodnim delom se zbornik posveča vlogi geografskih učbenikov za
medkulturno sporazumevanje, pri čemer prinaša prispevke avtorjev iz 5 evropskih držav (V. Britanije,
Finske, Španije, Nemčije in Švedske).
Med nemškimi šolskimi geografi se jih je kar nekaj ukvarjalo s tematiko Evrope pri pouku geografije. Več
prispevkov na to temo so dali predvsem Kirschberg, Vielhaber, Haubrich, Albrecht, Fuchs in drugi. Ti
prispevki so v večji meri namenjeni Evropi kot temi in ne Evropi kot kontinentu oz. njenim regijam in
regionalnim problemom. Kirchberg v svojem članku z naslovom Europa in Geographieunterricht (1990)
(nem. Evropa pri pouku geografije) ne predlaga nekega konkretnega učnega načrta, ampak učne etape za
obravnavo teme Evropa, kar naj bi se vleklo skozi vsa leta šolanja vse od 5. do 13. leta izobraževanja.
Avtor omenja, da nekateri v Nemčiji vidijo pri vključevanju teme Evropa možnost renesanse nekdanje
Länderkunde, vendar sta po njegovem potrebna oba pristopa, tako tematski kot regionalni. (ibidem, 227)
Avtorjev članek je iz leta 1990, ko je bil regionalni pristop precej bolj v nemilosti kot danes. (op. J. S.)
Geografija bi po njegovem morala stopiti na čelo ti. evropske vzgoje v nemških šolah. (ibidem, 228)
Svoje teze je Kirschberg (1993) ponovil in razširil v prispevku z enakim naslovom, objavljenim v zborniku
Europa – Neue Konturen eines Kontinents (nem. Evropa – nove konture kontinenta), ki ga je uredil K.
Ruppert. Avtor izpostavlja štiri geografske elemente evropske vzgoje:
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1. Topografija Evrope. Učenec naj bi pridobil osnovno topografsko znanje in razvil orientacijo v evropskem
prostoru.
2. Evropski prostor. Tako diferenciranega in kompliciranega prostora, kot je Evropa, se ne da obravnavati v
obliki nekega pavšalnega skupnega pregleda. Zaradi časovnih omejitev prav tako ni možen nek
vseobsežen regionalni pristop. Kirchbreg zato predlaga obravnavo ekemplarnih primerov nekaterih držav
(ki pa jih ne našteje), s čimer naj bi učenci spoznavali predvsem raznolikost evropskih regij.
3. Tema Evropa. Vključuje razvijanje evropske ideje, tako imenovana evropska vprašanja ter notranjo
prepletenost in povezanost Evrope.
4. Evropa in svet. Ta element vključuje predvsem povezanost Evrope s svetom in zunanjo prepletenost
Evrope.
V naslednjem prispevku pa Kirschberg (1997) postavi 6 poglavitnih tez o učenju za Evropo. Nekoliko
drugačni so prispevku C. Vielhaberja (1994 in 1997). V prvem obravnava Evropo kot osrednjo nalogo
politično obarvanega pouka geografije, v drugem pa se sprašuje, kaj iz Evrope naj bi predstavljalo vsebine
pouka geografije, pri čemer pa ne naredi nekega konkretno izdelanega predloga.
V seriji pedagoških priročnikov, ki jih izdaja nemška založba Klett – Perthes, je leta 2000 izšlo delo
Unterricht »für« Europa (nem. Pouk za Evropo), ki ga je uredil G. Fuchs. Fuchs (2000) v svojem prispevku
o didaktičnih perspektivah evropskih tem razčlenjuje svoje videnje evropske dimenzije pouka geografije.
Köck (2000) obravnava evropski integracijski proces kot predmet nemške didaktike geografije, Salmen
(2000) pa »učenje za Evropo« na primeru evropsko orientiranega kurikula, ki so ga razvili za eno od
gimnazij v Bochumu.
4.4 Pomembnejši tuji prispevki in zborniki o geografiji Evrope v šolskih učbenikih
Med starejšimi deli je treba omeniti zbornik Europa in Schulbuch (nem. Evropa v šolski knjigi), ki sta ga leta
1978 izdala Neumann in Schallenberger. Zbornik vsebuje 11 prispevkov iz povečini nemško govorečih
držav. Žal za obetajočim naslovom ne najdemo prav dosti geografskega. Prispevki se namreč večinoma
dotikajo zgodovinske in politične problematike Evrope.
Obravnavi Evrope v avstrijskih zgodovinskih in geografskih učbenikih za 8. razred je namenjen prispevek
A. Gintenstorfer (1991) v publikaciji tedaj še delujočega dunajskega inštituta za raziskavo učbenikov.
Največ raziskav in objav o učbenikih so opravili v okviru Inštituta Georg Eckert. Eden pomembnejših
bilateralnih projektov, ki je vključeval tudi proučevanje geografskih učbenikov, je bilo nemško-francosko
proučevanje mestnega prostora v Nemčiji in Franciji. Rezultat proučevanja je bil obsežen skupen zbornik
(Klasen, Nebel in Pletsch, 1987). Z vidika analize učbenikov sta v njem pomembna predvsem članek o
predstavitvi francoskih mest v nekaterih nemških geografskih učbenikih, ki sta ga napisala J. P. Moreau in
E. Désiré, in članek o predstavitvi nemških mest v francoskih učbenikih avtorja J. Nebela.
V enem od naslednjih zbornikov inštituta je E. Hillers (1987) objavila članek o podobi ZRN v učbenikih
različnih držav sveta.
V naslednjih letih so posamezni avtorji proučevali podobo posamezne države v učbenikih neke druge
države, in sicer s področja zgodovine in družbenih ved. Koch tako (1989) poroča o predstavitvi ZRN v
madžarskih učbenikih, Krausskopf (1988) pa o predstavitvi Francije v nemških učbenikih.
Verjetno najpomembnejši zbornik Inštututa Georg Eckert o Evropi v šolskih učbenikih z naslovom Macht
Europa Schule? Die Darstellung Europas in Schulbüchern der Europäischen Gemeinschaft (nem.
Predstavitev Evrope v šolskih učbenikih Evropske skupnosti) je leta 1995 uredil direktor inštituta F. Pingel.
Za njegovim uvodnikom sledi 10 prispevkov o obravnavi Evrope v učbenikih s področja zgodovine,
političnih ved in geografije. Prispevki se dotikajo učbenikov iz Nemčije, Francije, Italije, Španije in V.
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Britanije. Izključno geografskim učbenikom sta namenjena le dva prispevka, in sicer članek G. Kirschberga
(1995) o Evropi v nemških geografskih učbenikih ter članek E. Brandts (1995) o Evropi v izbranih
francoskih geografskih učbenikih.
G. Kirschberg je v svojem članku analiziral 6 nizov (kompletov) učbenikov za 1. stopnjo sekundarnega
izobraževanja od 5 do 10. razreda, kar ustreza nivoju višjih razredov naše osnovne šole. V kvantitativnem
delu raziskave je iz posameznih učbenikov najprej izdvojil število strani, posvečenih Evropi. (Tema Evropa
se v teh učbenikih pojavlja skoraj v vseh učbenikih, vendar le kot sorazmerno neznaten del celotne učne
snovi.) Nato je iz tega izdvojil še število strani, ki so posvečeni zgolj evropskim državam izven domače
države Nemčije in ugotavljal, koliko strani je posvečenih Evropi s topografskega in koliko s tematskega
aspekta. Na koncu tega pregleda je ugotavljal, koliko strani je posvečenih obravnavi posameznih
geografskih enot Evrope (Srednji, Severni, Zahodni, Južni, Jugovzhodni in Vzhodni Evropi oz. nekdanji
SZ). Drugi del njegovega prispevka je kvalitativne narave. V njem prihaja do nekaterih zaključkov, ki
izhajajo tako iz kvantitativne analize kot tudi iz nekaterih kvalitativnih izhodišč. Kirschbergov prispevek je
relativno skromen in omejen zgolj na del nemških učbenikov, vendar lahko iz njega povzamemo določene
zanimive aspekte tudi za našo raziskavo. Bolj omejen je prispevek E. Brandts, ki se je omejil na analizo 4
francoskih učbenikov. V njih se obravnava 8 evropskih držav.
Delmas in Pletsch (1998) se v svojem članku v reviji Geographische Rundschau primerjalno lotevata
Evrope pri pouku geografije v Franciji in Nemčiji. Pri tem omenjata tudi menjavo paradigem v nemški šolski
geografiji. Proti koncu prispevka povesta nekaj o Evropi v šolskih učbenikih in razmišljata o nekakšnem
nadnacionalnem evropskem geografskem učbeniku.
Daleč najpomembnejšo raziskavo o geografiji Evrope v šolskih učbenikih – tako v vsebinskem kot
metodološkem pogledu – je opravila Uta Christine Weinbrenner v svoji doktorski disertaciji pri prof.
Haubrichu. Obširnejše izsledke raziskave je objavila pod naslovom Erziehung zu europäischer Solidarität
durch geographische Schulbücher der Sekundarstufe I (nem. Vzgoja k evropski solidarnosti prek
geografskih šolskih učbenikov za sekundarno stopnjo I) in s podnaslovom Eine quantitative und qualitative
Inhaltsanalyse (nem. Kvantitativna in kvalitativna vsebinska analiza) v posebnem zvezku revije
Geographiedidaktische Forschungen, pa tudi v članku v Münchner Studien zur Didaktik der Geographie
(1997). Avtorica se je omejila na izbor 23 nizov učbenikov (skupno 76 učbenikov) iz 6 evropskih držav
(Nemčije, Švice, Avstrije, Francije, V. Britanije in Italije). Prvi del raziskave, to je kvantitativno analizo, je
razdelila na dve stopnji. Najprej se je lotila grobe analize teksta, pri kateri je analizirala celotne učbenike,
potem pa še fine analize, pri kateri je analizirala zgolj posamezne izbrane dele učbenikov (dele besedila,
slike ipd.), ki so namenjeni vzgoji k evropski solidarnosti. Drugi obsežnejši del raziskave je namenila
kvalitativni analizi posameznih delov učbenikov (krajših besedil, stavkov ipd.), pri čemer je zasledovala
osnovni cilj svoje raziskave – vzgojo k evropski solidarnosti. Rezultate kvantitativne analize je predstavila v
več grafikonih in preglednicah, ki nam omogočajo hiter pogled v okvirne vsebinske kategorije izbranih
geografskih učbenikov. Glavne vsebinske kategorije (67 po številu) avtorica združuje v 8 “nadkategorij”, od
katerih je le ena namenjena naravi, ena ekologiji oz. okolju, ostale pa gospodarstvu, kulturi, družbi, politiki,
vrednotam in delovanju. Že iz tega prikaza je razvidno, kako močno družbenogeografsko so obarvani
obravnavani učbeniki.
4.5 Zaključne misli ob pregledu literature o geografiji Evrope
Na podlagi povedanega lahko ugotovimo, da geografija Evrope vsekakor ni tematika, ki bi bila v okviru
šolske geografije neko neraziskano področje. Ob podrobnejšem pregledu literature pa hitro ugotovimo, da
se za obetajočimi naslovi povečini “skrivajo” le nekatere tematike oz. vidiki obravnave. Še največ je bilo
verjetno napisanega o t. i. evropski dimenziji pouka, čeprav si ta pojem lahko razlagamo precej na široko.
Neka vseobsežna študija, ki bi obravnavala učne cilje ali vsebine iz učnih načrtov ali učbenikov po celi
Evropi, še ni bila opravljena. Različni geografski raziskovalni projekti so se povečini lotevali le splošnih
načel obravnave Evrope in se omejevali na izbor učnih načrtov ali učbenikov iz le nekaterih izbranih držav.
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Različni učbeniški pristopi pri obravnavi Evrope, kar je tema te disertacije, se v obravnavani literaturi skoraj
ne obravnavajo.
Poudariti je treba tudi dejstvo, da so zelo redki prispevki, namenjeni ugotavljanju znanja ali interesa
učencev v zvezi z geografijo Evrope. Danski geograf Biilmann (1986) je na primer ugotavljal znanje oz.
predstave danskih učencev o nekaterih izbranih evropskih državah (Nizozemski, Avstriji, Italiji, Madžarski,
Zvezni republike Nemčiji, Finski, Nemški demokratični republiki in Veliki Britaniji). Pri tem je ugotovil
večinoma zelo stereotipne predstave in izrazito slabše znanje o državah iz tedanjega »vzhodnega« dela
Evrope za železno zaveso. Nizozemska raziskovalca H. van Dijk in A. Riezebos (1991) pa sta opravila
študijo o tem, v katere evropske države je usmerjeno zanimanje nizozemskih učencev in kako se to
zanimanje spreminja.
Zelo zanimiva je primerjalna raziskava, ki sta jo opravila nemška geografa I. in M. Hemmer (1997) o
posebnih interesih učencev in učiteljev v zvezi z učnimi temami in regijami. Pri tem sta anketirala 2657
dijakov in 88 učiteljev. Ugotovila sta, da pri učencih narašča interes na relaciji domača država (Nemčija) –
Evropa – svet. Nekaj podobnega bi verjetno ugotovili tudi pri nas. Na drugi strani pa je pri nemških učiteljih
največji interes za domačo državo, za Evropo in svet pa nekoliko manjši. Iz pregleda literature pa sledi, da
še ni bila opravljena nobena raziskava, ki bi ugotavljala odnos učencev do različnih učbeniških pristopov z
vidika uporabe tematskega ali regionalnega pristopa.
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5 PRIMERJALNA ANALIZA UČBENIKOV S POSEBNO OBRAVNAVO GEOGRAFIJO EVROPE V
RAZLIČNIH EVROPSKIH DRŽAVAH
5.1 Uvodne opredelitve
Vsak učbenik je knjiga, ki prikazuje neke vsebine. Funkcija učbenika pa se seveda še zdaleč ne konča le s
prikazom vsebin, saj ni namenjen le razvijanju deklarativnega, ampak tudi proceduralnega (procesnega)
znanja. Če hočemo torej narediti primerjalno analizo nekih učbenikov, v našem primeru tistih s posebno
obravnavo geografije Evrope, se znajdemo pred delikatnim vprašanjem, kaj pravzaprav proučevati. Tudi če
si zastavimo namen, da hočemo proučevati »kaj« in »kako« prikazujejo oz. obravnavajo ti učbeniki, še
nismo povsem jasno postavili okvirja raziskave. Ker je učbenik po novejših teorijah le eden od instrumentov
za samostojno izgrajevanje znanja učencev, bi bilo v strogo didaktičnem pogledu namesto navedbe, da
učbeniki nekaj »obravnavajo« oz. »prikazujejo«, morda bolje uporabiti kak drug izraz, vendar se žal še ni
posebej uveljavil noben.
Ker pa pri učbenikih enostavno ne moremo proučevati vsega, kar bi sodilo pod tisti »kaj« in »kako«, se
moramo omejiti na nek logičen izbor učbeniških elementov, ki jih v dani situaciji sploh lahko proučujemo. V
pomanjkanju boljšega izraza jih bomo poimenovali vsebinsko-didaktični elementi, saj se nanašajo tako na
obseg obravnave, na konkretne vsebine in na način prikaza vsebin, pa tudi na ves didaktični instrumentarij,
ki je namenjen razvijanju različnih vrst znanja in tako opredeljuje učbenik kot posebne vrste knjigo. Točno
mejo, do katere mere je obravnava geografije Evrope v nekem učbeniku stvar »znanstvene« geografije in
kje se začenja neka »čista« didaktika geografije, je nemogoče potegniti, pa tudi smiselna ne bi bila.
Avtor si je raziskavo najprej zamislil predvsem v smislu osredotočanja na konkretne učbeniške vsebine. Kot
najbolj prikladna metoda se je zato zdela metoda vsebinske analize po zgledu nemške Inhaltsanalyse iz že
omenjene literature. Zaradi izredne raznorodnosti učbenikov z obravnavo geografije Evrope, zaradi
njihovega velikega števila, pa tudi zaradi nepoznavanja vseh evropskih jezikov, se je ob njegovem daljšem
bivanju na Institutu Georg Eckert izkazalo, da je ta metoda v smislu formiranja posebnih kodirnih enot kot
osnovnih enot obravnave vsebin v teh učbenikih enostavno neizvedljiva. Raziskava bi lahko trajala leta in
leta, povrhu vsega pa ne bi bila najbolj smiselna, saj učni načrti v različnih državah določajo predvsem
učne cilje, pri čemer so vsebine lahko marsikje tudi zamenljive. Poleg tega se vsebine učbenikov z novimi
izdajami tudi drugače hitro spreminjajo.
Iz tega je sledil logičen sklep, da se je pri tolikšnem številu učbenikov smiselno poglobiti le v nekatere
izbrane vidike obsega prikaza in prikazanih vsebin, zlasti tiste, ki so zanimivi tudi zaradi možne aplikacije v
slovenskih učbenikih. Tudi to ni potekalo brez težav. Na omenjenem inštitutu je avtor raziskave kar nekaj
časa zbiral podatke na primer o tem, katere evropske države »obravnava« posamezen učbenik. Na prvi
pogled je to zelo lahko ugotavljati, v praksi pa je situacija silno zapletena. Posamezni državi namreč lahko
en učbenik namenja celo poglavje, drug učbenik le podpoglavje, tretji enega ali več odstavkov, četrti le par
stavkov, peti jo lahko omenja le z besedo, šesti jo ima lahko le prikazano na zemljevidu Evrope, sedmi jo z
dvema besedama omenja v povsem drugih delih učbenika itd. Kje je torej meja, da lahko rečemo, da nek
učbenik obravnava neko državo, drugi pa ne. Pri enciklopedično regionalno zasnovanih učbenikih z
obravnavo po državah je to sorazmerno lahko izvedljiva naloga, kaj pa pri tematsko zasnovanih učbenikih,
kjer se neka država lahko omenja le v sklopu neke teme (npr. našteje se vse nekdanje republike SFRJ) ali
v sklopu neke študije primera. Ali lahko študija primera (zgolj) neke farme na Danskem že velja kar za
obravnavo države Danske? Verjetno ne. Prav zato se je bilo tudi pri teh »strogo« vsebinskih elementih
treba narediti tak izbor, da je raziskava sploh postala izvedljiva v doglednem času.
Z opustitvijo namere, da je srž raziskave na konkretnih vsebinah, se je prišlo do logičnega sklepa, da velja
osrednjo pozornost nameniti učbeniškim pristopom, se pravi vidiku načina prikaza geografije Evrope. Pod
izrazom »način prikaza« pa si lahko zamislimo marsikaj. Na osnovi literature se je pokazalo, da lahko
znotraj tega ločimo več (pod)vidikov, znotraj vsakega pa več kategorij oz. učbeniških pristopov. Tak vidik je
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lahko na primer uravnoteženost obravnave naravnih in družbenih elementov, znotraj tega pa bi lahko
teoretično razlikovali vrsto pristopov od »povsem« naravnogeografskih do »povsem«
družbenogeografskih«. S številnimi dolgotrajnimi poskusi uvrščanja posameznega učbeniškega pristopa
znotraj nekega vidika se je tekom raziskave le prišlo do nekih (kolikor toliko) logičnih kategorij, da se je na
koncu vsak učbenik lahko uvrstilo »nekam« glede prav vsakega vidika.
Narejeni kategorizaciji učbeniških pristopov lahko seveda marsikdo oporeka, saj literatura zanjo še daleč
ne nudi dovolj osnov, zato je takšna kategorizacija do neke mere nujno subjektivna (kot še marsikaj
drugega v družboslovnih raziskavah). Ker pa jo je opravil en sam raziskovalec, je narejena po enotnih,
čeprav do neke mere nujno subjektivnih kriterijih, ki v večini primerov žal ne morejo imeti neke precizne
kvantitativne podstati. Srž tega dela raziskave so ravno pristopi z vidika notranje organiziranosti učne
snovi, zato jim bomo namenili obsežno teoretsko razdelavo še pred obravnavo vseh ostalih pristopov
oziroma drugih vsebinsko-didaktičnih elementov.
Pri primerjalni analizi učbenikov bi se tako lahko zadovoljili najprej s proučitvijo »strogo« vsebinskih
elementov, ki se jih je potem na evidenčnem listu združilo v sklop z naslovom »Vidik obsega in vsebine
prikaza geografije Evrope«, čemur bi sledil drugi, najpomembnejši del, in sicer sklop z naslovom »Pristopi z
vidika načina prikaza geografije Evrope«. Ob premotrivanju različnih učbenikov pa se je pokazalo, da bi
bila velika škoda, če v raziskavo ne bi vključili tudi nekaterih elementov, ki se jih večinoma dojema kot
nekako bolj »strogo didaktične«, in ki se jih je v zadnjem delu evidenčnega lista združilo v sklop »Vidik
splošnodidaktične teorije učbenika«. Za pridobitev neke kolikor toliko celostne primerjalne podobe
učbenikov iz vseh evropskih držav se tudi vključitev najpoglavitnejših tovrstnih elementov zdi nujna.
Seveda pa lahko tudi tu marsikdo oporeka, zakaj se je vključil ta in ta vidik, nek drug pa ne, in zakaj so
znotraj nekega vidika te in te kategorije (variante), drugih pa ni. Tudi tu seveda pridemo do vprašanja, kje
so jasni kriteriji, da se je nek učbenik na primer uvrstilo v eno in ne v drugo navedeno kategorijo. Povsem
določnega odgovora na to ne moremo dati. Če bi to delo opravljal nek drug raziskovalec (didaktik), bi lahko
ločeval druge vidike (in kategorije znotraj njih), saj je že v čisto teoretskem pogledu na tem polju večkrat
velika »zmeda«. Ker si tudi tu praviloma ne moremo dosti pomagati z nekimi jasnimi kvantitativno
opredeljivimi kriteriji, nam ostajajo bolj ali manj le kvalitativni, ki pa so nujno bolj podvrženi subjektivni
presoji.
5.2 Problem pridobivanja in izbora učbenikov
Problem pridobivanja učbenikov za raziskavo ni bil strokovne, ampak tehnično-organizacijske narave. Kljub
temu se je izkazal za zelo velikega. Inštitut Georg Eckert ima sicer knjižnico s 150 000 učbeniki, vendar v
njem ni učbenikov iz nekaterih evropskih držav, predvsem pa niso vedno na razpolago novejše izdaje.
Avtorjev namen je bil vključiti le učbenike, ki so še danes v uporabi, vendar pri vseh državah žal to ni v
celoti uspelo. Avtor je več let sistematično zbiral učbenike z dopisi na šolska ministrstva različnih držav, z
dopisi na posamezne tuje založbe, z dopisi osebnim znancem, z naročili po pošti in predvsem z osebnimi
nakupi na potovanjih po večini evropskih držav.
Osnovni problem je namreč v tem, da imamo lahko na razpolago naslove vseh geografskih učbenikov v
neki državi, pa iz njih ne moremo razbrati, kateri obravnavajo Evropo, ker besede Evropa povečini sploh ni
v naslovih. (Pri dokončnem izboru, ko so bile skrbno pregledane »vertikale« vseh učbenikov na vseh
starostnih stopnjah pri vsaki evropski državi, se med 64 tujimi učbeniki le iz naslovov 18 da razbrati, da
obravnavajo (tudi) Evropo.) To je razvidno iz prilog v dodatku, ki podajata seznam naslovov izbranih
učbenikov, vključenih v raziskavo. (Priloga 9 in Priloga 10)
Učbenike je bilo zato potrebno v veliki meri kupiti. Problem pa je v tem, da v velikem delu evropskih držav
nakupe učbenikov financira država, zaradi česar niso na voljo v knjigarnah. Zato je bilo treba običajno iti v
prestolnico vsake države posebej in poiskati določeno posebno knjigarno, ki to prodaja. Kar nekaj držav pa
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je takšnih, ki tudi takšne knjigarne nimajo ali pa so imele v času, ko se je tam oglasil avtor raziskave, le
omejen izbor učbenikov brez takšnih z obravnavo geografije Evrope.
Da bi bila situacija čim bolj primerljiva s Slovenijo, je bil namen iz vsake države vključiti dva učbenika, ki
imata kar največ obravnave Evrope. Eden naj bi bil namenjen starostni stopnji naše osnovne šole, drugi
starostni stopnji naše gimnazije. Ker pa evropski šolski sistemi niso vedno primerljivi z našim, je prišlo do
težav. Izraz gimnazija namreč v številnih državah pomeni stopnjo, ki ustreza višjim razredom naše osnovne
šole. Zato je bolje govoriti o nižji (prvi) in višji (drugi) stopnji sekundarnega izobraževanja. Ponekod v
vzhodnem delu Evrope pa tudi to ne pomaga, saj lahko iz učbenikov razberemo, da se npr. splošno
izobraževanje vleče do 12. razreda, geografija Evrope pa se pojavi na primer v 7. in 10. razredu. Zaradi
takšnih primerov je bolje govoriti o starostni stopnji pod 14/15 let (to je primerljivo s starostjo naših
osnovnošolcev) in nad 14/15 let (starost naših srednješolcev). V nekaterih državah se to lahko še dodatno
zaplete, saj imajo stopnje (npr. v Angliji GCSE), ki niso vezane na povsem določeno starost, ampak na
napredovanje učencev. Že učbeniki za nižjo starostno stopnjo, še posebej pa to velja za višjo, so lahko
namenjeni zelo različnim programom, ki imajo veliko, malo ali pa sploh nič geografije Evrope. Zato bi bilo
še najbolj točno govoriti o učbenikih, kjer se obravnava Evrope v vertikali v čim bolj zaokroženem sklopu
pojavi prvič in o učbenikih, kjer se obravnava Evrope pojavi drugič. Ne glede na to smo v nadaljevanju
zaradi enostavnosti uporabili oznaki »nižja« in »višja« stopnja.
V osnovi smo sicer skušali dobiti učbenike, ki bi bili čim primerljivi s cilji našega splošnega
osnovnošolskega in potem gimnazijskega programa, vendar je bila to ponekod le želja, saj ima lahko vsaka
država pravi »blodnjak« različnih programov, ki mu še prodajalke šolskih knjig v knjigarnah ne sledijo več.
V nekaterih državah (npr. v Franciji) je razvidno, da so tudi konkurenčni učbeniki različnih založb sestavljeni
na osnovi enotnega (državnega) učnega načrta za vse šole, v drugih (npr. v Nemčiji) pa ima lahko vsaka
zvezna enota za vsako stopnjo svoj učni načrt, založbe pa lahko za vsakega od njih izdajo več
konkurenčnih učbenikov. Iz posameznih učbenikov tudi ni razvidno, ali so namenjeni programu, ki ga
obiskujejo vsi ali vsaj večina učencev, ali pa gre za program, ki ga obiskujejo le redki. V nekaterih državah
so učne vsebine v učnih načrtih bolj ali manj »fiksirane«, v drugih pa so »fiksirani« le cilji, vsebine pa
povsem zamenljive, zato imajo tudi ob istem učnem načrtu v istem programu lahko konkurenčni učbeniki
različne vsebine (iz geografije Evrope).
Iz vsega povedanega je moč razbrati, da je bila izbira posameznega učbenika za posamezno državo dokaj
nehvaležna naloga. To je bilo na primer zelo enostavno pri Grčiji, kjer je na voljo le en sam učbenik (z
obravnavo Evrope) za nižjo stopnjo, na višji pa geografije sploh nimajo. Velik problem pa je to npr. v
Nemčiji, saj je na voljo ogromno različnih učbenikov. Sprejeti je bilo treba čisto pragmatično rešitev. Tam,
kjer je bilo na voljo več učbenikov (s posebno obravnavo Evrope), se je izbralo tistega, ki Evropi namenja
največ pozornosti. Pri določanju starostne stopnje si je avtor v knjižnici Inštituta Georg Eckert pomagal s
posebnimi oznakami te stopnje, ki so jih v učbenike že vpisale tamkajšnje knjižničarke, pri nakupih
učbenikov po različnih državah pa je bilo vsakič potrebno dolgo pojasnjevanje, za kaj sploh gre.
Dodaten problem povzroča še dejstvo, da imamo lahko v isti državi za posebno obravnavo Evrope na isti
stopnji na voljo učbenike z dvema različnima pristopoma – tematskim in regionalnim. V takšnih primerih je
bil narejen kompromis. Za eno državo (npr. Italijo) smo na višji stopnji izbrali učbenik s tematskim, za drugo
(npr. Nemčijo) pa z regionalnim pristopom. Ker pa ni bilo na voljo prav vseh učbenikov iz prav vseh držav,
je bila s tem lahko kateremu od pristopov storjena tudi krivica.
Na ta način smo uspeli zbrati učbenike iz skupno 36 držav. (Priloga 9 in Priloga 10) Nobenega učbenika ni
uspelo dobiti le iz nekaterih zelo majhnih držav, kot so Luksemburg, Malta in Ciper, ter iz žepnih državic
(Vatikan, Andora, Lihtenštajn, San Marino), kjer pa povečini verjetno uporabljajo kar učbenike iz večjih
sosednjih držav. Za nižjo stopnjo smo uspeli najti učbenike s posebno obravnavo geografije Evrope v 35
državah. Edina izjema je bila Irska. Za višjo stopnjo smo uspeli najti takšne učbenike v 28 državah, v
preostalih 8 (Finska, Islandija, Nizozemska, Portugalska, Grčija, Makedonija, Romunija, Moldavija) pa ne.
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Glede na pregled vseh učbenikov po celotnih šolskih vertikalah lahko s skoraj stoodstotno gotovostjo
trdimo, da v teh državah na višji stopnji nimajo posebne obravnave geografije Evrope. Posebna izjema je
Irska, kjer to velja za nižjo stopnjo.
Vse nadaljnje ugotovitve v tem delu raziskave (tudi delovne hipoteze) se nanašajo na izbrane učbenike in
ne na celotne šolske geografije v teh državah, kjer je dejansko na voljo bistveno več konkurenčnih
učbenikov z geografijo Evrope. Vključitev vseh teh učbenikov pa bi bila nemogoča zahteva, ki je v praksi
nikoli ne bi mogli v celoti izpolniti. Podariti pa moramo, da je tako narejen izbor posledica nujne
pragmatične odločitve s ciljem, da se sploh lahko izvede raziskavo. Izbranih učbenikov zato ne smemo
smatrati kot (povsem) reprezentančne za celotne države, vendar nam kljub temu veliko povedo o stanju
obravnave Evrope in celotne šolske geografije v neki državi.
Rezultate analize teh učbenikov smo prikazali tudi na kartah. Tudi za karte velja, da na njih prikazane
kategorije sicer dejansko ne veljajo za celotno državo (za vse učbenike), ampak le za izbrani učbenik. Kljub
temu nam takšna kartografska predstavitev jasno pokaže nekatera zanimiva razmerja oz. možne
primerjave med posameznimi državami.
Zaradi poenostavitve v nadaljevanju raziskave ne bomo več posebej izpostavljali, da so izbrani učbeniki le
ena od možnih izbir, ki ni nujno reprezentančna oz. je lahko reprezentančna le pri nekaterih vidikih, ampak
bomo izbrane učbenike obravnavali, kot da so »edini« oz. »pravi« predstavniki svojih držav. Primerjalna
analiza učbenikov nam bo dejansko dala le sliko o primerjavi izbranih učbenikov, ne pa slike o čisto vseh
učbenikih. Glede na to, da smo zelo jasno opozorili, kaj pomeni takšen izbor učbenikov, pa prikazani
rezultati ne bodo neko namerno zavajanje, ampak le rezultat, ki ga moramo jemati s posebnim pridržkom in
z zavestjo, da do bolj celostnega rezultata enostavno ni moč priti. Tak način se je uporabljalo tudi v
številnih dosedanjih raziskavah učbenikov, saj se je vedno obravnavalo le določene serije učbenikov, nikoli
pa vseh učbenikov iz vseh držav.
5.3 Problematika notranje organiziranosti učne snovi v učbenikih
5.3.1 Opredelitev pojmov pristop in koncept
Preden gremo na primerjalno analizo vsebinsko-didaktičnih elementov in pristopov v izbranih učbenikih, pa
moramo najprej razviti jasno tipologijo učbeniških pristopov predvsem z vidika notranje organiziranosti učne
snovi. Kasneje namreč ne kaže prekinjati same analize s temi obširnimi teoretskimi razčlembami, ki zaradi
posebne zapletenosti zahtevajo veliko prostora.
Namesto termina »pristopi« bi kdo drug v tem primeru uporabil tudi termin »načini prikaza«, »koncepti« ipd.
Slovenska strokovna terminologija na tem področju še zdaleč ni jasna. Razgovor z nekaterimi našimi
strokovnjaki je pokazal, da glede tega ne delijo enotnih pogledov oz. se s to terminologijo niso posebej
ukvarjali. Termin »pristop« namreč še zdaleč ni neka enoznačna kategorija. SSKJ ga označuje kot
glagolnik od pristopiti, pa tudi kot način, postopek. V podobnih besednih zvezah se pogosto uporablja tudi
termin »koncept«. Po SSKJ je koncept tisto, kar posreduje način delanja, dogajanja na nekem področju,
zamisel, pa tudi osnovni temeljni načrt, zasnova. Razlaga v SSKJ nam pokaže, da lahko termin »koncept«
razumemo kot nekaj, kar je v veljavi, ko se neka stvar še dela ali pa je sploh še nismo začeli delati, termin
»pristop« pa lahko razumemo kot nekaj, kar velja tudi tedaj, ko je neka stvar že opravljena. Po tej logiki bi
bilo pri učbenikih bolj smiselno govoriti o konceptih tedaj, ko se šele pripravljamo sestaviti nov učbenik, ter
o pristopih, kadar govorimo o načinih prikaza ipd. v že narejenih učbenikih.
5.3.2 Teoretske opredelitve dveh osnovnih pristopov z vidika notranje organiziranosti učne snovi
Osredje tega dela raziskave predstavljajo pristopi z vidika načina prikaza geografije Evrope. Oznaka »način
prikaza« je precej splošna in si pod njo lahko predstavljamo marsikaj. Dejansko se pod njo lahko skrivajo
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zelo raznoliki vidiki, kot npr. vidik notranje organiziranosti učne snovi, vidik uravnoteženosti obravnave
naravnogeografskih in družbenogeografskih vsebin, vidik načina razumevanja in interpretiranja pokrajine,
vidik namena celotnega geografskega prikaza, vidik načina prikaza regij in drugi.
Vsi omenjeni in še drugi možni vidiki so bili v dosedanji strokovni literaturi dokaj šibko raziskani oz.
opredeljeni. Za nas najpomembnejši vidik bomo poimenovali vidik notranje organiziranosti (razporeditve)
učnih vsebin iz geografije Evrope, ki bi ga lahko z drugimi besedami označili kar kot vidik tematske ali
regijske regionalne geografije. Skrajšano in poenostavljeno povedano gre pri tem vidiku za to, da
ugotovimo, ali je v učbeniku uporabljen tematski ali regionalni pristop.
V pregledu tuje (predvsem nemške), pa tudi naše šolske geografije, smo namreč videli, da se to izkazuje
kot neke vrste ključno vprašanje v šolski geografiji, okrog katerega so se geografi pripravljeni polarizirati do
skrajnosti in spuščati v dolgoletne žolčne diskusije in tudi ostre spopade. Zaradi globoke polariziranosti
nekaterih (predvsem tujih) geografov okrog tega vprašanja se človeku na trenutke lahko zazdi, da gre za
neke vrste globoko ideološko vprašanje, ki v temeljih razdvaja (predvsem šolske) geografe, čeprav se v
ozadju neposredno ne skriva nobena posebna ideologija, ampak nikoli do konca razčiščene dileme v sami
stroki in po vsej verjetnosti tudi različni načini delovanja naših možganov (domneva avtorja raziskave). Kar
nekaj indicev kaže na to, da je pri tem zelo pomembno dejstvo, ali je nek geograf kdaj poučeval v šoli ali
ne. Tisti, ki za seboj nimajo prakse v razredu, ali pa so se od prakse že zelo oddaljili, se (v Sloveniji
zagotovo, verjetno pa tudi v tujini) v veliko večji meri ogrevajo za tematski pristop kot šolniki z večletnimi
izkušnjami, ki jim je (verjetno na osnovi izkušenj v razredu) povečini bližji regionalni pristop. (O tem več v
drugem delu aplikativnega dela raziskave.) Ker pa je narava oz. sistem geografske vede takšen, da teh
dilem ne bomo mogli nikoli do konca rešiti, se včasih naravnost fanatična opredeljenost za eno od obeh
opcij lahko zdi negeografskemu opazovalcu nerazumljiva ali celo absurdna.
Pri pregledu tuje in domače šolske geografije smo vprašanjem razvoja regionalne in obče oz. tematske
geografije posvetili zelo veliko pozornosti. Ob tonah prelitega črnila o tej problematiki v dosedanji literaturi
pa je zanimivo, da se praktično nikjer ne srečamo z jasnimi opredelitvami, za kaj sploh gre, če je en
učbenik napisan regionalnogeografsko ali z regionalnogeografskim pristopom, drugi pa občegeografsko oz.
z nekim tematskim pristopom. Če bi rekli, da gre pri tem za »razporeditev« učne snovi v učbeniku, bi
oznaka »razporeditev« zagotovo ne zadostila zapletenosti pojava oz. problema kot takega. Če namreč v
nekem učbeniku samo pri dveh poglavjih zamenjamo vrstni red (npr. Španijo obravnavamo pred Italijo ali
pa naselja pred prebivalstvom), je razporeditev učne snovi drugačna, vendar se pristop v osnovi ni prav nič
spremenil.
Pri vprašanju regionalnega ali tematskega pristopa gre namreč za nekaj bistveno globljega, tako globokega
in za pedagoški proces relevantnega, da za to v slovenščini zastonj iščemo povsem ustrezen izraz. Tudi v
tuji literaturi ga tako rekoč ne najdemo. Avtorju raziskave se zdi, da se dejanskemu problemu še najbolj
približamo, če za to uporabimo izraz »notranja organiziranost« ali »notranja organizacija« učne snovi. Izraz
nakazuje, da gre za nekaj, kar je bistveno več kot le »razporeditev« učne snovi. Eden redkih, ki se je v tuji
literaturi vsaj na kratko terminološko lotil tega problema, je danski geograf Biilman (1997, 79), ki razlikuje
»tematsko organizirane učbenika« nasproti »regionalno organiziranim«. Ta notranja organiziranost učne
snovi v učbenikih pa avtorja teh vrstic močno asociira na zavestno in podzavestno notranjo organizacijo
snovi oz. na subjektivno organizacijo učne snovi, ki jo opravljajo naši možgani, kot to omenja Russel (1993,
86 – 89) v njegovi že citirani knjigi o možganih.
Kako pomembno je vprašanje tematskega ali regionalnega pristopa, se zelo jasno vidi tudi iz verjetno
najpomembnejšega mednarodnega dokumenta s področja šolske geografije, kot je Mednarodna listina o
geografskem izobraževanju (v strokovnem prevodu T. Resnik Planinc, 1993), ki oba pristopa navaja in
razčlenjuje, se pa za nobenega od njih neposredno ne opredeljuje.
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5.3.3 Tematski in regionalni pristop v geografskih učbenikih
V obširnem pregledu nemške šolske geografije smo lahko videli vrsto definicij v zvezi z regionalno, občo in
tudi tematsko geografijo. Iz novejših nemških knjižnih izdaj didaktik geografije smo pri pregledu nemške
šolske geografije »potegnili« vrsto oznak oz. opredelitev pristopov, ki so jih nemški didaktiki uporabili pri
razvoju nemških učnih načrtov za geografijo. Ob dokajšnji obilici opredelitev in poimenovanj teh pristopov v
učnih načrtih pa je zanimivo, da se nihče ni lotil opredeljevanj pristopov v samih učbenikih, kjer pa pristopi
niso identični s pristopi v učnih načrtih. Nek učni načrt je na primer lahko v pretežni orientiran tematsko,
posamezen učbenik pa lahko zelo regionalno ali obratno. Za slovenski gimnazijski učni načrt nekateri
geografi v diskusijah zelo na hitro »ocenjujejo«, da je orientiran regionalno, da uporablja regionalni pristop
ipd., že površen pregled konkretnih učbenikov pa nam pokaže, da dosedanji učbeniki za prvi letnik
stoodstotno uporabljajo občegeografski pristop, v učbenikih geografije sveta, Evrope in Slovenije v višjih
letnikih pa imamo (z redkimi izjemami) najprej občegeografski »uvod« (občegeografsko regionalno
geografijo), šele potem pa obravnavo po regijah (regijsko regionalno geografijo), kar je morda za nekoga
šele nekakšen »pravi regionalni pristop«.
Ker se ne v domači, ne v tuji literaturi, še nihče ni podrobneje lotil tovrstnih učbeniških pristopov, moramo
za potrebe te disertacije zaorati ledino. Pri tem se bomo skušali čim bolj logično nasloniti tako na
opredelitve posameznih vej geografije oz. samega sistema geografske vede v okviru »znanstvene«
geografije, kot tudi na opredelitve same vede geografije in na opredelitve pristopov v šolski geografiji na
splošno in v učnih načrtih. Bolj ko se bomo poglobili v to vprašanje, bolj zapletena bo videti problematika.
Klasifikacija učbeniških pristopov, ki jo bomo »razvili« na ta način, je seveda le ena od možnih. Točne
»meje« med posameznimi »polji« (npr. obče in regionalne geografije) so že v teoriji težko določljive
(spomnimo se le na omenjena prerekanja nemških geografov, ki »domet« obče ali regionalne geografije
pogosto precej samovoljno enačijo s svojim videnjem ene ali druge), konkretna praksa v učbenikih pa je še
vse kaj drugega.
5.3.3.1 Zapletenost navidez enostavnega sistema geografske vede
Ustavimo se še enkrat pri samem sistemu geografske vede. Obča geografija je usmerjena v splošen
pregled posameznih elementov in faktorjev na zemeljskem površju, regionalna geografija pa proučuje
posamezne dele zemeljskega površja (regije) v celoti. (Leksikon Geografija Cankarjeve založbe, 59) Ta na
videz enostavna teoretska opredelitev oz. razmejitev med obema vejama geografije se v posameznih
geografskih raziskavah, še posebej pa v šolskih učbenikih, povečini izkaže le kot teoretska podlaga, temelj,
instrument ali tudi zgolj kot nekakšen konstrukt, ki ga dejanska praksa nikoli povsem ne doseže. (To pa
konec koncev sploh ni cilj niti raziskav, niti učbenikov.) Marsikdaj se srečamo z ugotovitvijo, da je v
dejanskih raziskavah, pa tudi v učbenikih, delitev med občo in regionalno geografijo enostavno
»presežena«. Če pa skušamo narediti neko klasifikacijo učbeniških pristopov v tej smeri, moramo pri analizi
celoto najprej zopet »razstaviti« na posamezne logične dele.
V učbenikih se za razliko od pristopa v »znanstveni« geografiji povečini ne srečujemo s proučevanjem oz.
raziskovanjem, ampak s prikazi tega proučevanja. Obča geografija v učbenikih je torej usmerjena v prikaz
posameznih elementov in faktorjev na zemeljskem površju, regionalna geografija pa v prikaz delov
zemeljskega površja (regij) v celoti. Dejansko pa v učbenikih skoraj nikjer ne srečujemo vseh elementov
geosfere oz. vseh »poglavij« obče geografije. Celo pri starejših učbenikih je pri fizični geografiji poudarek le
na geološki zgradbi, površju, podnebju, rastlinstvu in morda še vodovju, pri družbeni pa predvsem na
prebivalstvu, naseljih in gospodarstvu. Nekatere druge sfere, kot je na primer pedosfera, so že v starejših
učbenikih dokaj zanemarjene oz. sploh niso zastopane.
V novejših učbenikih je takšen »klasičen« oz. »enciklopedičen« nabor zamenjala usmeritev le v nekatere
izbrane teme. V nemški šolski geografiji je temelje za to postavil predvsem Schultze (1970), ki je sicer
zagovarjal nujnost obče geografije namesto regionalne, pri tem pa je poudaril, da se je treba usmeriti le v
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nekatere ključne strukture: naravne strukture, strukture narava – človek, funkcionalne strukture ter
družbeno-kulturno pogojene strukture. Omenjene Schultzejeve strukture v bistvu tako močno izstopajo iz
klasične občegeografske sheme, da se je takega pristopa sčasoma oprijela oznaka tematski pristop in ne
več občegeografski pristop. Tako v nemški šolski geografiji, kot tudi v šolski geografiji drugih držav
zahodnega dela Evrope, so se v naslednjih obdobjih čedalje manj držali tudi teh Schultzejevih struktur in
nabor nekdanjih »strogo« občegeografskih tem čedalje bolj nadomeščali z naborom tem, ki so bile
prepuščene posameznim avtorjem. Nabor oz. izbor tem je postajal čedalje pestrejši, pa tudi čedalje bolj
naključen, predvsem pa se je širil iz nekdanjega klasičnega raziskovalnega polja geografije tudi v smeri
drugih družboslovnih znanosti: sociologije, ekonomije ipd. Za vse skupaj se je čedalje bolj uporabljal izraz
tematski pristop, izraza tematska geografija pa so se skušali avtorji bolj ali manj izogibati. V literaturi ga
zasledimo le na redkih mestih.
Iz tega pa lahko izpeljemo sledeč dokaj logičen zaključek. Občo geografijo oz. občegeografski pristop lahko
razumemo predvsem kot nekakšen sistematski prikaz bolj ali manj vseh elementov in faktorjev, ki jih
poznamo iz »poglavij« obče geografije, tematsko geografijo oz. tematski (sopomenka: tematskogeografski)
pristop pa predvsem kot nekakšen nesistematski prikaz le nekaterih izbranih elementov in faktorjev, lahko
rečemo tudi »geografskih tem«, ki lahko tudi v marsičem odstopajo od sistematike obče geografije, saj
posegajo tudi (ali celo predvsem) v smeri drugih (predvsem) družbenih ved.
Ta še vedno dokaj jasna opredelitev pa je pomanjkljiva predvsem pri oznaki »geografske teme«. Izraz
tema (v učbeniku) se namreč lahko nanaša tako na obravnavo »klasičnih« elementov in faktorjev, kot jih
poznamo iz obče geografije (npr. podnebje, rastlinstvo, prebivalstvo), nadalje na obravnavo »novejših«
specifičnih geografskih problemov, ki se jih »klasična« obča geografija (še) ni lotevala (npr. okoljski
problemi, človek v odnosu do prostora ipd.), kot tudi na obravnavo nekih konkretnih prostorov, teritorialnih
enot oz. regij (npr. Evropa kot tema, Italija kot tema, problem litoralizacije v Sredozemlju kot tema). Tako iz
literature kot iz splošnega dojemanja oznake »tematski pristop« pa je razvidno, da se ta pristop razume kot
»tematski« predvsem v smislu obravnave tem iz nekakšne »nesistematske«, »razširjene« obče geografije,
lahko sicer tudi »sistematske«, »klasične« obče geografije, veliko manj pa v smislu obravnave tem, ki bi
imele v ospredju obravnavo nekih konkretnih prostorskih enot oz. regij, kar je torišče prikaza regionalne
geografije oz. regionalnega pristopa.
Za potrebe te disertacije bomo zato izpeljali naslednje opredelitve. Točne meje med občo in tematsko
geografijo v učbenikih ne moremo potegniti. Oznaka tematska geografija, če jo pojmujemo v najširšem
smislu (v ospredju prikaza so neke »teme« in ne »regije«), pa se zaradi večje možne širine potencialnega
prikaza zdi širša oznaka kot obča geografija oz. je slednji nadrejena kategorija.9
Tematsko geografijo v najširšem smislu tako sestavljata obča geografija in tematska geografija (v ožjem
smislu). Obča geografija je sistematska tematska geografija (uporablja sistematski tematski pristop oz.
sistematski prikaz bolj ali manj vseh elementov in faktorjev iz obče geografije). Označimo jo lahko tudi kot
tematska geografija v širšem smislu, saj ravno tako obravnava teme kot tematska geografija, vendar »vse«
teme iz obče geografije, in ne le »izbranih«. Na drugi strani pa je tematska geografija v ožjem smislu, pri
kateri gre za prikaz le nekaterih »izbranih« tem, in jo zato lahko označimo kot »nesistematsko tematsko
geografijo«. V praksi pa imajo geografi pod oznako »tematska geografija« povečini v mislih le slednjo.
Razlog je najverjetneje v tem, da je slednja zlasti v državah zahodnega dela Evrope postala prevladujoča v
učbenikih za višjo stopnjo sekundarnega izobraževanja (našo srednješolsko stopnjo), ponekod pa tudi na
nižji stopnji (naši osnovnošolski stopnji), nekoliko manj izrazito pa se to že dogaja tudi v vzhodnem delu
Evrope.
Pojdimo sedaj še na drugi pol, na regionalno geografijo. Usmerjena naj bi bila v prikaz delov zemeljskega
površja (regij) v celoti. Ta opredelitev je morda v veliki meri še veljala za klasično regionalno geografijo.
9

Hierarhični odnos med tematsko in občo geografijo pa lahko vidimo tudi obratno. Če namreč togo sledimo logiki razvoja
nemške šolske geografije, bi morali vsako tematsko geografijo smatrati kot nekakšno »nepopolno« ali pa »nesistematsko« občo
geografijo, usmerjeno le v posamezne izbrane teme.
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Kasneje pa so se v šolskih učbenikih namesto s prikazom regij kot »celote« zaradi preobilice snovi morali
vedno bolj omejevati na prikaz nekaterih njihovih ključnih vsebin (dominant) oz. osrednjih problemov. Kljub
temu se je za tak pristop ohranila oznaka regionalnogeografski oz. regionalni pristop, saj so v ospredju
prikaza regije in ne posamezni elementi oz. faktorji.
5.3.3.2 Obča oz. tematska in regionalna geografija v različnih strokovnih delih in šolskih učbenikih
Ključen problem pri takšni »enostavni« delitvi geografije na tematsko (v najširšem smislu) in regionalno pa
je v tem, da lahko takšna delitev velja predvsem za sistem vede kot take, pri konkretnih prikazih
raziskovanja pa se stvar zaplete. S tem so mišljena tako znanstvena oz. strokovna dela (poročila o
raziskavah, strokovne knjige) kot tudi šolski učbeniki. Oglejmo si, v čem je problem.
V tuji liteteraturi imamo kar nekaj knjig, ki bi jih lahko naslovili kot »obča geografija«, saj podajajo temelje
obče geografije. To pomeni, da obravnavajo elemente geosfere po celem svetu, pri čemer so osrčje
prikaza elementi (faktorji, pojavi, procesi, problemi ipd.), ne pa neki konkretni deli sveta (regije). V praksi se
dejansko srečujemo z obilico ločenih fizičnogeografskih in družbenogeografskih občih geografij, saj je
danes le redko kateri posameznik sposoben na univerzitetni stopnji napisati učbenik za celotno občo
geografijo. Na področju šolske geografije pa so učbeniki obče geografije praviloma še vedno združeni v
eno knjigo. (Najpomembnejše na svetu je verjetno znamenito delo A. Waugha z naslovom Geography, An
Integrated approach v stalno novih izdajah.) To velja tudi za Slovenijo.
Drugače pa je pri regionalni geografiji. Melik je svojo povojno regionalno geografijo Slovenije zasnoval v 5
zvezkih. En del je obravnaval občegeografsko podobo cele Slovenije, ostali štirje pa posamezne slovenske
pokrajine. Tudi po osamosvojitvi so Slovenijo obdelali na dva načina. Pri Slovenski matici so izdali knjigo z
občegeografsko obravnavo Slovenije, pri Mladinski knjigi pa knjigo z obravnavo po slovenskih regijah. Tudi
obe omenjeni knjigi (tako prvi Melikov zvezek kot novejša knjiga Slovenske matice), ki »podajata«
občegeografsko obravnavo Slovenije, pa sta namenjena prikazu neke konkretne regije – Slovenije. Se
pravi, da sodita v regionalno geografijo in ju lahko označimo kot regionalnogeografski. Seveda pa to
opravita na drugačen način oz. z drugačnim pristopom kot ostala navedena dela. Tak način prikaza oz. tak
pristop lahko imenujemo občegeografski (obča geografija Slovenije), čeprav ne podaja obravnave
geografskih elementov in faktorjev po celem svetu, ampak le v eni sami konkretni regiji (Sloveniji). Gre torej
za regionalno geografijo Slovenije, vendar uporabljeni pristop imenujemo občegeografski. V tem primeru
lahko govorimo o »občegeografski regionalni geografiji« (Slovenije).
Ostala prej navedena dela pa so namenjena prikazu slovenskih pokrajin. Tudi pri njih gre za regionalno
geografijo Slovenije, vendar je ta pristop bistveno drugačen. V ospredju prikaza niso elementi in faktorji po
celi Sloveniji, ampak prikaz posameznih slovenskih regij (kot bolj ali manj zaključenih celot). Ker je slednji
pristop usmerjen v posamezne regije in ne v posamezne elemente in faktorje, ga lahko imenujemo
»regijski pristop«. V tem primeru lahko govorimo o »regijski regionalni geografiji (Slovenije) oz. o
»regionalni geografiji (slovenskih) regij«.
Pojdimo sedaj naprej na naše osnovnošolske učbenike. Slovenija v njih ni predstavljena v dveh (ali več)
ločenih knjigah (posebej občegeografske in posebej regijske regionalne geografije), ampak v eni sami.
Učbenik geografije Slovenije je torej praviloma kombinacija najprej občegeografske in potem regijske
regionalne geografije, oziroma kombinacija občegeografskega in regijskega pristopa (vrstni red je lahko
tudi obrnjen). Tak pristop lahko imenujemo kombiniran pristop. Kljub temu, da je lahko kar polovica
učbenika namenjena občegeografskemu pristopu (obči geografiji Slovenije) in le polovica regijskemu
pristopu (regijski geografiji Slovenije oz. regionalni geografiji slovenskih regij), velika večina slovenskih
geografov tak pristop dojema predvsem kot regionalni (v širšem smislu) in ne kot kaj drugega.
Enake vzporednice lahko potegnemo tudi pri prikazu geografije Evrope v slovenskih učbenikih. Del
učbenika praviloma uporablja občegeografski pristop (obča geografija Evrope), drugi del pa regijskega
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(regijska geografija Evrope oz. geografija evropskih regij). Se pravi, da uporabljajo kombiniran pristop, ki pa
ga večina dojema kot neke vrste regionalni pristop (v širšem smislu).
Če se sedaj ozremo na obravnavo geografije Evrope v učbenikih drugih evropskih držav, kjer je Evropi
lahko namenjen cel učbenik, povečini pa le večji ali manjši deli učbenika, lahko potegnemo številne
vzporednice, odkrijemo pa tudi nekaj drugačnih elementov oz. pristopov. Najprej je treba povedati, da je v
tujini občegeografski del obravnave Evrope v veliki meri nadomeščen s tematskogeografskim, saj so
močno opustili sistematiko obče geografije in se omejili na nesistematski izbor posameznih tem. Pri
kombiniranih pristopih tako v veliki meri ne gre več za kombinacijo občegeografske in regijske regionalne
geografije, ampak za kombinacijo tematske (v ožjem smislu) in regijske regionalne geografije oziroma za
kombiniran (tematsko-regijski) regionalni pristop.
Točno mejo med občegeografsko in tematsko regionalno geografijo je nemogoče potegniti. Kot
občegeografsko regionalno geografijo lahko razumemo tisto, ki vsaj v najbolj osnovnih potezah sledi
sistematiki obče geografije (npr. zastopanost tako naravnih kot družbenih elementov, neke vrste »klasičen«
redosled obravnave teh elementov ipd.), kot tematsko regionalno geografijo pa tisto, kjer osnovna shema
obče geografije tako rekoč ni več razvidna in kjer je obravnava v pretežni meri ali izključno namenjena zgolj
izbranim družbenim temam (problemom), ki jih včasih nismo ravno »navajeni« iz slovenskih pojmovanj
obče geografije.
Druga pomembna razlika s slovenskimi učbeniki z obravnavo Evrope je v tem, da lahko v tujini najdemo
tudi učbenike oz. dele učbenikov, ki uporabljajo zgolj regijski pristop (obravnavo Evrope zgolj po regijah,
brez splošne oz. občegeografske obravnave Evrope kot celote), pa tudi učbenike, ki uporabljajo nekakšen
vmesni pristop. Pri slednjem gre za nekakšno nesistematsko prepletanje oz. mešanje regijske in tematske
regionalne geografije. Obravnavi posameznih tem sledi obravnava posameznih držav, potem pa spet
posameznih tem, čemur lahko ponovno sledi obravnava posameznih držav ipd. Ker ne gre za nek
sistematski redosled, ki ga vsaj v obrisih še vedno najdemo v naših učbenikih, smo za to uporabili oznako
vmesni pristop. Po analogiji pa lahko tudi tak vmesni pristop uvrstimo med regionalne pristope (v širšem
smislu).
5.3.3.3 Opredelitev regionalne geografije Evrope v tujih učbenikih za potrebe naše raziskave
Vsako takšno obravnavo geografije Evrope v tujih učbenikih, kjer je celi Evropi ali vsaj velikemu delu
njenega površja namenjena posebna obravnava v obliki neke zaključene celote (učbenika kot celote, dela
učbenika v obliki enega ali več vsebinsko zaokroženih poglavij), bomo v tej disertaciji smatrali za
regionalno geografijo Evrope. Končni pogoj za takšno »regionalno« geografijo je v tem, da je že iz naslova
te celote (celega učbenika, lahko pa le njegovega dela oz. enega ali več poglavij) razvidno, da je v
ospredju obravnave znotraj celote neka regija (lahko razdeljena več regij oz. držav), ne pa ena ali več tem
s področja tematske oz. obče geografije. Regionalno geografijo pri tem seveda dojemamo v njenem
verjetno najširšem možnem teoretskem okvirju, ki pa je bil konec koncev prediskutiran tudi z našimi
strokovnjaki, ki o tem seveda nimajo enotnega mnenja.
Avtor teh vrstic se zaveda, da je to lahko za sporno. V tujini imajo namreč učbenike, ki obravnavajo vrsto
tematskih sklopov s podobnimi naslovi, kot so npr. Človek in okolje, Prevrednotenje prostora, Dobra stara
Evropa ipd., pri čemer se le zadnji naslov ukvarja z Evropo, združuje pa več povsem družbenih tem.
Evropo torej obravnava kot »temo« in ne kot »kontinent« oz. »regijo«. Kljub temu bomo takšen tematski
sklop oz. takšno poglavje v učbeniku obravnavali kot regionalno geografijo Evrope, saj je razvidno, da je
kljub vsemu v ospredju obravnave Evropa (čeprav le z nekaterimi izbranimi temami, ki lahko zvenijo celo
precej »negeografsko«), ne pa neke geografske teme iz sveta na splošno (ali pa teme iz kakšnega
drugega konkretnega dela sveta). Regionalno geografijo smo »razširili« do takšnega obsega predvsem
zato, da v raziskavo zajamemo vse učbenike, ki se v obliki neke zaključene celote kakorkoli ukvarjajo z
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Evropo. Razlog za takšno opredelitev je predvsem pragmatičen. S tem smo namreč sploh dobili jasno
opredeljiv in izvedljiv okvir za izbor učbenikov iz vsake evropske države posebej.
Seveda pa lahko na stvar gledamo tudi drugače. Če se pri določanju »regionalnosti« ali »tematskosti«
nekih konkretnih učbeniških besedil opremo na kriterije, ki so jih navajali nekateri nemški šolski geografi,
izhajajoč iz določenih strogo didaktičnih postavk, potem gre pri poglavju Dobra stara Evropa seveda zgolj
za tematsko geografijo v regionalni razporeditvi oz. za tematsko geografijo z regionalno opredeljenim
naslovom, ne pa za »pravo« regionalno geografijo. Ostali naslovi, kot so Človek in okolje, Predvednotenje
prostora ipd., pa so po tej logiki tematska geografija v tematski razporeditvi oz. tematska geografija s
tematsko opredeljenimi naslovi.
Če nadaljujemo naše razmišljanje v tej smeri, bi morali vsako tematsko (tudi občo) geografijo razdeliti na
nekakšno »pravo« tematsko geografijo, ki bi ji rekli tematska (obča) geografija v tematski razporeditvi
(obravnava posameznih tem, razporejenih po različnih tematskih sklopih in ne po regijah), in na nekakšno
»manj pravo« tematsko geografijo, ki bi ji rekli tematska (obča) geografija v regionalni razporeditvi. Če pri
tem mislimo zgolj na nekatere (danes že presežene) strogo didaktične kriterije, po katerih naj bi tematska
geografija omogočala transfer, klasična regionalna geografija pa ne, je takšna opredelitev celo bolj točna.
Vendar pa takoj naletimo na zelo hudo težavo, ki se glasi: »Kje pa je potem sploh meja med neko »pravo«
regionalno geografijo in tematsko geografijo v regionalni razporeditvi?«
Tako rekoč vsako regionalno geografijo v učbenikih namreč lahko vidimo tudi zgolj kot neke vrste tematsko
geografijo v regionalni razporeditvi. Prikazi posameznih regij v učbenikih že zdavnaj ne prikazujejo več regij
v celoti (z vsemi pokrajinotvornimi elementi), ampak se povečini omejujejo na izpostavljanje nekaterih
dominant oz. problemov v teh regijah. V ospredju je obravnava teh dominant oz. problemov, ki jih lahko
konec koncev vidimo le kot neke »teme«, obravnavane v nekem posebnem, to je regionalnem okvirju. Od
tega morda odstopa le povsem klasična enciklopedična regionalna geografija, ki vsaj nekoliko skuša
obravnavati regije kot celote. Pa tudi pri njej bi pravzaprav lahko rekli, da gre pri vsaki regiji zgolj za
obravnavo celega kompleksa nekakšnih »mini« tem (po Hettnerjevi shemi), ki so združene v okviru
obravnave neke regije, potemtakem tudi za neke vrste tematsko geografijo. Tako pa seveda ne pridemo
daleč.
Marsikdo lahko oporeka videnju »širine pokrova« regionalne geografije, kot smo ga opredelili na začetku
tega razdelka. Argumentov za oporekanje je veliko in tudi upravičeni so. Zelo težko pa je poiskati tudi
trdne nasprotne argumente. Tu smo namreč prišli na polje, kjer stroka (geografija) ne daje več dokončnega
odgovora, kot ga tudi že nekaj časa ne daje več glede nekega drugega še bolj temeljnega vprašanja: ali je
vse tisto, kar najdemo v geografskih učbenikih (zlasti na zahodu), sploh še geografija, oz. kje so dokončne
»meje« te vede. »Nova geografija« (new geography) in »nova regionalna geografija« sta namreč te meje
na področju znanstvene geografije postavili daleč izven tradicionalnega sistema geografske vede, proces
širitve polja geografskega raziskovanja pa se zagotovo še ni zaustavil. Pod pokrov »nove« regionalne
geografije so na zahodu »stlačili« marsikaj, pa vendar je oznaka »regionalna« pri tem preživela. Dejansko
lahko pokrov te »nove regionalne geografije«, ki se je v znanstveni geografiji pojavila v 80. letih 20. stoletja,
mirno primerjamo s širino »pokrova« regionalne geografije v učbenikih, kot smo to opredelili na začetku
tega razdelka.
Naša zelo široka opredelitev regionalne geografije, ki pod svoj »dežnik« zajame tudi marsikaj zelo ali
povsem »tematskega«, samo da naslov večjega zaključenega tematskega sklopa v učbeniku prepoznamo
kot »regionalen«, se v tej disertaciji torej uporablja zato, ker je v njenem ospredju raziskava obravnave
Evrope, ne pa raziskava teoretskih izhodišč obče/tematske in regionalne geografije z nekaterih strogo
didaktičnih postavk. Različne manj jasne opredelitve oz. kombinacije besed, kot so regionalno-tematski ali
pa tematsko-regionalni pristop in podobno, ki so jih uporabljali nemški didaktiki pri opredeljevanju pristopov
v učnih načrtih, marsikdaj zelo zameglijo konkretno realnost in lahko predstavljajo tudi neko vrsto
slepomišenja.
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Seveda pa bi lahko šli v drugo skrajnost. Kot regionalno geografijo bi upoštevali le tiste učbenike oz.
njihove dele, kjer Evropa nastopa kot kontinent, kot jasno zaključena celota oz. jasno opredeljena regija, ki
jo po možnosti obravnavamo »klasično«, to je razdeljeno na več manjših »homogenih« regij itd. Če bi šli v
to drugo skrajnost, bi bil izbor učbenikov bistveno manjši (v večjem številu držav sploh ne bi našli
nobenega učbenika za našo raziskavo).
5.3.3.4 Osnovna shema učbeniških pristopov z vidika notranje organiziranosti učne snovi
Iz vsega povedanega lahko končno izpeljemo sistem geografske vede in temeljnih pristopov z vidika
notranje organiziranosti učne snovi, kot ga srečujemo v različnih evropskih učbenikih. Pri tem so mišljeni
vsi učbeniki s katerimikoli vsebinami za vse starostne stopnje in ne le učbeniki z obravnavo geografijo
Evrope. Če bi vzeli v roke nekaj deset naključno izbranih učbenikov, bi pri njih v grobem lahko razlikovali tri
osnovne variante. (Shema 11)
1. Prva varianta so učbeniki, ki obravnavajo zgolj tematsko geografijo (v najširšem smislu). Oznaka
»v najširšem smislu« se nanaša na to, da takšna tematska geografija zajema tako sistematsko kot
nesistematsko tematsko geografijo. Ne pomeni pa tega, da vključuje tudi obravnavo neke regije kot
posebne »teme«, saj je to za nas že regionalna geografija. (Z didaktičnega vidika pa bi lahko govorili o tem,
da gre pri prvi varianti za tematsko geografijo v tematski razporeditvi.)
Takšni učbeniki torej lahko obravnavajo občo geografijo (sistematsko tematsko geografijo oz. tematsko
geografijo v širšem smislu) ali pa tematsko geografijo (nesistematsko tematsko geografijo oz. tematsko
geografijo v ožjem smislu). V prvem primeru uporabljajo občegeografski pristop, v drugem pa
tematskogeografski ali tematski pristop. Ker takšni učbeniki že po definiciji ne morejo obravnavati
regionalne geografije Evrope, njihov pristopov v raziskavi nismo ugotavljali.
2. Druga varianta so učbeniki, ki obravnavajo zgolj regionalno geografijo (v najširšem smislu). (S strogo
didaktičnega vidika bi lahko govorili o tem, da takšna regionalna geografija poleg »prave« regionalne
geografije vključuje tudi ti. tematsko geografijo v regionalni razporeditvi.) Takšen učbenik lahko obravnava
eno ali več regij oz. delov sveta. Lahko je namenjen zgolj obravnavi domače države, zgolj obravnavi
Evrope, regionalni geografiji več kontinentov, regionalni geografiji celega sveta, regionalni geografiji Evrope
in Azije, regionalni geografiji domače države in Evrope itd. Regionalno geografijo pri tem razumemo v
takšnem obsegu oz. teoretskem okvirju, kot smo ga opredelili v prejšnjem razdelku pri opredeljevanju
regionalne geografije Evrope. Za regionalno geografijo torej smatramo tiste zaključene vsebinske celote,
pri katerih je iz naslovov razvidno, da je v ospredju obravnave ena ali več regij, ne pa različni geografski
elementi in faktorji. Pri obravnavi vsake regije lahko načeloma uporabimo štiri možne pristope.
Prvi pristop je tematski ali tematskogeografski (sodi pod tematsko regionalno geografijo). Vsaka regija (npr.
domača država, posamezen kontinent) se obravnava kot neka zaključena celota, vendar zgolj po
posameznih temah in ne po manjših regijah. Pri ostalih treh pristopih, ki pa nosijo oznako
regionalnogeografski, pa se vsaka regija obravnava tudi ali pa samo po (manjših) regijah. Domačo državo
lahko v tem primeru obravnavamo (tudi ali pa samo) po njenih pokrajinah, Evropo po večjih geografskih
enotah ipd. Med temi tremi pristopi razlikujemo: regijski regionalni pristop (izhaja iz regijske regionalne
geografije ali regionalne geografije regij), kombiniran regionalni pristop (zaporedna kombinacija tematske in
regijske regionalne geografije) ter vmesni regionalni pristop (nesistematsko prepletanje oz. mešanje
tematske in regijske regionalne geografije). Težko razumljivost tega sistema povzroča predvsem dejstvo,
da regionalne geografije ne moremo istovetititi z regionalnim pristopom, ampak da imamo na eni strani
regionalno geografijo s tematskim pristopom, na drugi pa regionalno geografijo z različnimi regionalnimi
pristopi.
Dodatno zapletenost pa povzročajo relativno pogosti primeri, da se za obravnavo ene regije uporabi enega
od naštetih regionalnih pristopov, za obravnavo druge regije pa drugega. Najverjetneje je to posledica tega,
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da je en del učbenika sestavljal en avtor, drugega (ki obravnava drugo regijo) pa drug avtor, urednik pa
tega ni uskladil (v kolikor je to včasih sploh potrebno). Pri naši raziskavi smo se tako srečali z učbeniki, ki
imajo eno celino obravnavano z enim pristopom, drugo (na primer Evropo) pa z drugim. Ker smo
raziskovali le obravnavo Evrope, ne pa tudi drugih celin, smo v takem primeru za ugotovljen učbeniški
pristop vzeli tistega, ki je uporabljen za obravnavo Evrope.
3. Tretja varianta so učbeniki, iz katerih je sistem geografske vede včasih že težko razberljiv oz. se ga ne
da več jasno razbrati, saj gre v njih za različne kombinacije in mešanja tematske in regionalne geografije.
(S strogo didaktičnega vidika bi lahko govorili tudi o tem, da gre predvsem za različne kombinacije in
mešanja tematske geografije v tematski razporeditvi in tematske geografije v regionalni razporeditvi.) Zlasti
v zahodnem delu Evrope so takšni učbeniki pogosti in delujejo kot nekakšna »strgana mreža«. Iz njih zelo
težko razberemo kakršnokoli sistematiko oziroma strukturiranje učnih vsebin, rdeča nit je večkrat
»natrgana«. Takšni učbeniki večkrat združujejo vsebinsko zelo težko združljive vsebine. Najverjetneje
nastanejo kot posledica »kravjih kupčij« že pri sestavljanju učnega načrta, neusklajenih avtorskih skupin,
pomanjkanju znanja ipd. Če ima tak učbenik npr. 5 velikih poglavij, sta lahko prvi dve povsem
tematskogeografski, tretje obravnava neko regijo, četrto je spet tematskogeografsko, peto pa spet
obravnava neko regijo ipd. Ker so se takšni učbeniki nekako »dvignili« nad sistem geografske vede, lahko
tako »ne tič ne miš geografijo« poimenujemo nadsistemska geografija.
Pri takšnih učbenikih ne bomo razčlenjevali nadaljnjih možnih variant za učbenik kot celoto. Ker pa kar
nekaj za našo raziskavo izbranih učbenikov z obravnavo geografije Evrope sodi med takšne, moramo
povedati naslednje. Pri teh učbenikih smo v raziskavo (vidika notranje organiziranosti učne snovi, pa tudi
nekaterih drugih vidikov) vključili le tiste dele, ki obravnavajo regionalno geografijo Evrope. Včasih je to le
eno poglavje, se pravi zelo majhen del učbenika. Pristopi, ki smo jih pri tem ugotavljali, so isti štirje, ki smo
jih že navedli pri regionalni geografiji (pri drugi varianti).
Sedaj, ko smo si že ogledali možne variante učbeniških pristopov na splošno, lahko preidemo na
podrobnejše razčlenjevanje pristopov, uporabljenih v izbranih učbenikih pri obravnavi geografije Evrope.
Razčlenili bomo različne variante oz. možnosti pri že omenjenih treh pristopih (enem tematskem in dveh
regionalnih), dočim pri tretjem regionalnem pristopu, to je vmesnem, možnih variant ne bomo navajali iz
dveh razlogov. Prvi je ta, da vmesni pristop nastopa razmeroma zelo redko, drugi pa ta, da bi teoretično
lahko našli skoraj nešteto variant oz. kombinacij.
5.3.3.4.1 Tematskogeografski ali tematski pristop (v najširšem smislu) – v okviru regionalne geografije
Evrope
Prvi pristop v okviru učbeniške regionalne geografije Evrope je tematski oz. tematskogeografski pristop.
(Shema 12) Čeprav ima isto ime, ga ne smemo zamenjati s tematskim pristopom v okviru tematske
geografije, omenjenim v prejšnjem razdelku pri prvi varianti! Izhaja iz tematske regionalne geografije v
najširšem smislu. Še enkrat moramo poudariti, da pri njem ne gre za regionalni pristop, čeprav se uporablja
pri regionalni geografiji. Delimo ga na občegeografski pristop (sistematski tematski pristop oz. tematski
pristop v širšem smislu), ki izhaja iz občegeografske regionalne geografije, ter na tematskogeografski ali
tematski pristop (nesistematski tematski pristop oz. tematski pristop v ožjem smislu), ki izhaja iz tematske
regionalne geografije v ožjem smislu.
Čeprav gre pri tem pristopu za obravnavo po nekih manjših vsebinskih celotah, ki jim lahko rečemo učne
teme, pa lahko znotraj njih razlikujemo nekakšne bolj »splošne« oz. »navadne« teme, bolj »konkretne«
študije primera, kombinacije tematskega »uvoda« ter ene ali več konkretnih študij primera itd. (Na tem
mestu je treba poudariti, da smo v raziskavi učbeniških pristopov študije primera obravnavali kot vsebino,
ne pa kot metodo dela, kar bi bilo z vidika didaktične teorije učbenikov sicer tudi možno.) Točno mejo med
»navadno« temo in študijo primera je težko ali nemogoče potegniti. Več si lahko pomagamo le tam, kjer so
študije primera izrecno kategorizirane (označene) s to oznako, vendar sama oznaka še ne pomeni, da je
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Shema 12: Tematskogeografski pristop (v najširšem smislu) – v okviru regionalne geografije Evrope

neka tako označena študija primera to tudi v resnici. V realnosti so nekatere »navadne« teme lahko bolj
tipične študije primera, kot deli učbenika, ki nosijo to oznako. Glede na možne kombinacije »navadnih« tem
in študij primera se kot najbolj smiselna kaže delitev obeh osnovnih pristopov na pristope z obravnavo
pretežno po temah in na pristope z obravnavo pretežno po študijah primera.
5.3.3.4.2 Regijski regionalni pristop – v okviru regionalne geografije Evrope
Drugi od možnih pristopov v okviru regionalne geografije (Evrope) je hkrati prvi od treh regionalnih
pristopov. (Shema 13) Lahko bi rekli, da je ta pristop na nek način najbolj regionalen, saj nima nobenega
občega ali tematskega uvoda v obravnavo Evrope kot celote, ampak zgolj obravnavo njenih regij. Izhaja
torej iz regijske regionalne geografije oz. regionalne geografije regij. Pri njem lahko razlikujemo enostaven
regijski pristop (brez uvodov v posamezne regije) in kombiniran regijski pristop, pri katerem razlikujemo
varianto z nesistematskim uvodom v posamezno regijo (geografsko enoto) in varianto s sistematskim
uvodom v posamezno regijo (geografsko enoto). Tako pri enostavnem kot pri kombiniranem regijskem
pristopu in njegovih dveh variantah lahko v končni fazi teoretično razlikujemo 5 variant možne obravnave
evropskih regij, ki so razvidne s sheme in označene s črkami od 1 do 5.
Dejansko pa je v učbenikih regijski pristop zelo redek in smo kasneje pri izbranih učbenikih našli le 2
primera kombiniranega regijskega pristopa s sistematskim uvodom v posamezno regijo in obravnavo po
izbranih državah ter nobenega primera enostavnega regijskega pristopa. Z didaktičnega vidika enostaven
regijski pristop v učbenikih zagotovo ne bi bil dobrodošel, je pa uporaben za različne leksikone.
5.3.3.4.3 Kombiniran (tematsko-regijski) regionalni pristop
Najbolj zapleten, hkrati pa tudi največkrat v uporabi, je kombiniran (tematsko-regijski) regionalni pristop, ki v
končni fazi omogoča zelo veliko število različnih variant. (Shema 14) Pri njem gre za kombinacijo tematske
in regijske regionalne geografije, pri čemer v osnovi razlikujemo enkrat in dvakrat kombiniran pristop. (To bi
lahko poimenovali tudi kot enostaven in sestavljen kombiniran pristop.) Vsaka od teh dveh variant se še
naprej deli na varianto s sistematskim (občegeografskim) uvodom v Evropo ter na varianto z
nesistematskim (tematskogeografskim) uvodom v Evropo. Pri prvi gre bolj ali manj za klasične teme iz obče
geografije, pri drugi pa za izbrane teme, ki so praviloma v veliki večini le družbene. Ta »uvod« v Evropo,
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kombiniran regijski pristop
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Shema 13: Regijski regionalni pristop – v okviru regionalne geografije Evrope

*Pri vsakem od teh pristopov so teoretično možne variante z obravnavo zgolj po temah, z obravnavo zgolj po študijah primera ali pa s
kombinirano obravnavo po temah in študijskih primera; kot najbolj smiselna se kaže delitev teh pristopov na pristope z obravnavo
pretežno po temah in na pristope z obravnavo pretežno po študijah primera.
**Pri vsakem od teh pristopov je možna obravnava po državah z vključenimi študijami primera ali obravnava po državah brez
vključenih študij primera.

1.
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enostaven regijski pristop

Regijski regionalni pristop
/regijska regionalna geografija ali regionalna geografija regij/
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Shema 14: Kombiniran (tematsko – regijski) regionalni pristop – v okviru regionalne geografije Evrope
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dvakrat kombiniran pristop

*Pri vsakem od teh pristopov so teoretično možne variante z obravnavo zgolj po temah, z obravnavo zgolj po študijah primera ali pa s kombinirano
obravnavo po temah in študijskih primera; kot najbolj smiselna se kaže delitev teh pristopov na pristope z obravnavo pretežno po temah in na pristope z
obravnavo pretežno po študijah primera.
**Pri vsakem od teh pristopov je možna obravnava po državah z vključenimi študijami primera ali obravnava po državah brez vključenih študij primera.
***Pri vsakem od teh pristopov tematski (občegeografski) del obravnave Evrope ni nujno le v uvodu, ampak lahko v večji ali manjši meri šele sledi
regijskemu delu obravnave Evrope; zato je smiselno izdvajati pristope, kjer je tematski del povečini ali skoraj v celoti za regijskim in ne moremo več
govoriti o »uvodu« v Evropo.
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/kombinacija tematske in regijske regionalne geografije
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dejansko gre za tematski oz. občegeografski del obravnave Evrope, pa ni nujno v celoti pred regijskim
delom obravnave, ampak je lahko delno ali pa celo večinoma za njim. V slednjem primeru gre pravzaprav
za posebno inačico tega pristopa, ki pa ni ravno pogosta, in pri kateri ne moremo več govoriti o tematskem
oz. občegeografskem »uvodu«.
Pri dvakrat kombiniranem pristopu se kombinacija tematske oz. obče in regijske regionalne geografije
ponovi tudi pri obravnavi posameznih regij, saj ločimo nadaljnji varianti s sistematskim in nesistematskim
uvodom v posamezno regijo (geografsko enoto). V končni fazi pa tudi pri vsaki obravnavi posameznih
evropskih regij (geografskih enot) razlikujemo 5 možnih variant, ki so na shemi 14 označene s številkami od
1 do 5. Posamezne regije namreč lahko obravnavamo po neselekcioniranih temah iz obče geografije (se
pravi da o vsaki regiji povemo vse po znani Hettnerjevi shemi, vendar seveda vsakega malo), po izbranih
temah, po neselekcioniranih državah (obravnavamo vse države v posamezni regiji oz. geografski enoti), po
izbranih državah ter po izbranih temah in državah. Dejansko nimamo pristopa, ki bi v resnici obravnaval
čisto vse o prav vsaki državi, vendar se nekateri učbeniki temu še vedno skušajo približati. Prav tako je pri
posameznih temah oz. državah možna vključitev študij primera (kot vsebine) v različnih kombinacijah, kar
seveda poveča končno število možnih kombinacij.
5.4 Primerjalna analiza izbranih učbenikov
5.4.1 Uvodna pojasnila
Analiza se je osredotočila na izbrane učbeniške vsebinsko-didaktične elemente, med katere sodijo tudi
učbeniški pristopi. Oboje bi lahko najverjetneje poimenovali tudi vidiki. Po SSKJ namreč lahko pod tem
izrazom razumemo izhodišče kriterija za presojanje česa, pa tudi podobo, videz, v katerem se kaže kaka
stvar ali pojav. Glede na to, da neka povsem jasna terminologija na tem področju ni vzpostavljena, smo v
prvem in tretjem sklopu analize govorili zgolj o posameznih vsebinsko-didaktičnih elementih. Pomen izraza
»element« je namreč tako širok, da lahko pod njegov pokrov spravimo »marsikaj«. Znotraj vsakega
obravnavanega učbeniškega elementa smo ločevali več kategorij, ki so razvidne iz skupnega evidenčnega
lista za učbenike na obeh stopnjah. (Priloga 11)
Nekateri od proučevanih elementov imajo takšne značilnosti, da jih lahko opredeljujemo kot pristope.
Pojem je zelo širok, zato moramo pristope deliti glede na različne vidike. Razlikovali smo 5 vidikov, znotraj
vsakega pa več kategorij – pristopov. Na ta način smo prišli do 5 različnih smiselnih »skupin« pristopov,
znotraj katerih ima vsak pristop svoje posebno poimenovanje (ime, naziv). Eden od vidikov je na primer
vidik načina razumevanja in interpretiranja pokrajine. Znotraj njega lahko ločimo več kategorij oz.
»konkretnih » pristopov, ki jih poimenujemo naravnogeografski pristop, ekonomskogeografski pristop,
kulturnogeografski pristop itd.
Prvi rezultat analize je tabelaričen prikaz pogostosti (frekvence) posameznih kategorij znotraj vsakega
elementa pri vseh izbranih učbenikih skupaj. Ta prikaz nam daje predvsem neko splošno sliko o
posameznem elementu po vsej Evropi. Za vsak analizirani element pa se je potem izdelalo tudi kartografski
prikaz. Slednji nam omogoča prostorsko primerjavo proučevanih elementov širom Evrope. Na njegovi
osnovi lahko natančno ugotavljamo lastnosti slovenskih učbenikov v primerjavi s tujimi, predvsem pa nam
omogoča vpogled v to, ali so se širom Evrope glede posameznih elementov izoblikovali posebni učbeniški
vzorci. SSKJ pri besedi »vzorec« navaja več možnih pomenov. Eden od njih je, da gre pri tem za besedilo
s splošnimi, tipičnimi lastnostmi, značilnostmi, namenjeno za ustvarjanje posameznih besedil iste vrste s
posnemanjem. Zelo sorodna beseda je »model«, ki ga SSKJ opredeljuje kot ustaljeno obliko česa, po
katerem se kaj dela, pa tudi kot vzorec, obliko. Zato bi lahko govorili tudi o učbeniških modelih. Verjetno pa
je izraz »vzorec« bližji tistemu, kar smo raziskovali, kot pa izraz »model«. Slednji pojem se na primer
pogosto uporablja v zvezi s šolskimi sistemi ali čim podobnim (npr. angleški model mature), v zvezi z
učbeniki pa njegove uporabe nismo ravno navajeni.
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5.4.2 Potencialna območja skupnih učbeniških vzorcev
Učbeniški vzorci se lahko v teoriji izoblikujejo pri vsakem od obravnavanih vsebinsko-didaktičnih
elementov, vendar vsaj pri nekaterih o izoblikovanju vzorcev ni posebej smiselno govoriti. Ker je teh
elementov zelo veliko, je iluzorno pričakovati, da lahko najdemo učbeniške vzorce, ki bi temeljili na vseh
elementih hkrati. Vsaka država lahko glede vsakega elementa razvije svoj vzorec, če pa ga zasledimo v
več državah hkrati, ki so praviloma tudi prostorske sosede, lahko govorimo o skupnih učbeniških vzorcih.
Takšni vzorci temeljijo na enakem ali zelo sorodnem razvoju šolske geografije v več državah hkrati. To pa
je praviloma posledica velike kulturne (jezikovne, verske idr.) bližine ter skupnega ali zelo sorodnega
zgodovinskega in družbeno-političnega razvoja, kar se v končni fazi odraža v razvoju tako »znanstvene«
kot šolske geografije. Kot rezultat prepletanja in medsebojnega vplivanja vseh teh silnic se kaže tudi
sestavljanje učbenikov z vsemi njihovimi elementi.
V sodobni do velike mere že globalizirani evropski družbi prostorsko sosedstvo pri tem zagotovo izgublja
na pomenu, krepi pa se vpliv pedagoških ved iz bolj oddaljenih držav oz. nekaterih jasneje izoblikovanih
žarišč širšega vplivanja. Takšna žarišča nedvomno predstavljajo nekatere večje države, kot so v Evropi V.
Britanija, pa tudi Nemčija in Francija, v tujini pa ZDA.
Glede na to lahko v Evropi iščemo skupne učbeniške vzorce na naslednjih potencialnih območjih oz. pri
naslednjih skupinah držav:
1. države Vzhodne Evrope: Rusija, Ukrajina, Belorusija (celokupen vpliv nekdanje Sovjetske zveze in
vzhodnoslovanske kulture z dominantnim ruskim vplivom);
2. pribaltski trojček: Litva, Latvija in Estonija (zelo podoben zgodovinski razvoj tudi v novejšem času,
kulturna bližina);
3. države nekdanje Jugoslavije (70 let skupnega bivanja z dokaj enotnim šolskim sistemom, dokaj enotna
didaktična teorija učbenikov, ki so jo izoblikovali predvsem hrvaški pedagogi, jezikovna bližina);
4. države na območju vzhodne Srednje Evrope: Poljska, Češka, Slovaška in Madžarska (soroden
zgodovinski razvoj, izoblikovana srednjeevropska kultura, dolgoletno skupno bivanje v socialističnem
taboru z dokaj poenotenim sistemom šolstva in pedagoških ved, z izjemo Madžarske jezikovna bližina);
5. države nemškega govornega območja: Nemčija, Švica in delno Avstrija, ki pa je zaradi specifičnih
razlogov izoblikovala povsem svojski šolski predmet geografija v povezavi z gospodarstvom (kulturna in
jezikovna bližina, Nemčija kot eno od posebnih žarišč razvoja »znanstvene« in šolske regionalne
geografije);
6. romanske države na jugozahodu Evrope: Francija, Španija, Portugalska (vsesplošna kulturna bližina,
soroden razvoj pedagoških ved z dominantnim vplivom Francije);
7. Velika Britanija in Irska (soroden zgodovinski razvoj, anglosaška kulturna dediščina, V. Britanija kot eno
od posebnih žarišč razvoja znanstvene in šolske geografije);
8. nordijske države: Norveška, Švedska, Danska, Islandija in Finska (soroden zgodovinski razvoj, nordijska
kultura, z izjemo Finske jezikovna bližina).
Izven omenjenih držav bi potencialno lahko v paru nastopalo še nekaj držav, kot sta na primer Nizozemka
– Belgija, pa tudi Romunija – Bolgarija, pri čemer po osamosvojitvi romunskim zgledom zvesto sledi
kulturno skoraj identična Moldavija. Ostale so še tri države, ki pa so svojo šolsko (pa tudi »znanstveno«)
geografijo razvijale na zelo samosvoj način – Italija, Albanija in Grčija. Preostale manjše države niso
vključene v raziskavo.
Pred letom 1990 so bili učbeniški vzorci verjetno precej jasneje izoblikovani kot danes. Pedagoške vede
(delno pa tudi »znanstvena« geografija) so se na vzhodu, za ti. »železno zaveso«, namreč razvijale
drugače kot v zahodnem delu Evrope. Z opustitvijo socialistične družbene ureditve se je v vzhodnem delu
Evrope (z izjemo vzhodnoslovanskih držav) močno zmanjšal vpliv nekdanje Sovjetske zveze. To je v
marsičem pomenilo preorientiranje tudi v pedagoških vedah, kjer so v teh nekdanjih socialističnih državah
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začeli zelo na hitro sprejemati močne elemente šolskih modelov iz zahodne Evrope in ZDA, še posebej iz
prej omenjenih žarišč. Ker so se nekdanji ustaljeni vzorci v marsičem podrli, te države pa tudi na zahodu
niso našle nekih enotno izoblikovanih šolskih modelov, je v marsičem prišlo do prave zmešnjave, ki se
nedvomno odraža tudi na področju (geografskih) učbenikov. Ugotovitev velja tudi za države nekdanje
Jugoslavije, pri čemer se je Slovenija zagotovo hitreje in močneje naslonila na nekatere vplive iz
zahodnega dela Evrope kot ostale republike (z izjemo Hrvaške).
5.4.3 Vidik obsega in vsebine prikaza geografije Evrope
1. Prvi proučevani element v izbranih učbenikih znotraj tega vidika je zastopanost (delež) učne snovi iz
geografije Evrope v okviru celotnega učbenika. Na preglednici 5 lahko opazimo precejšnjo razliko med
učbeniki za nižjo in višji stopnjo. Na nižji stopnji je dve tretjini takšnih, kjer je geografiji Evrope namenjen
bolj ali manj cel učbenik (kategorija 1 v preglednici 5) ali vsaj njegov večji del (kategorija 2). Mednje sodi
tudi izbrani slovenski učbenik. Na višji stopnji je takšnih učbenikov manj kot tretjina. Relativno najbolj je
zastopana kategorija 4, kjer je Evropi namenjen le manjši del učbenika. Slovenski učbenik na višji stopnji
zato sodi med manjšino.
Preglednica 5: Zastopanost (delež) učne snovi iz geografije Evrope v okviru celotnega učbenika – število
ugotovljenih učbenikov
Kategorije
1) geografiji Evrope je namenjen bolj ali manj cel učbenik
2) geografiji Evrope je namenjen večji del učbenika
3) geografiji Evrope je namenjena približno polovica učbenika
4) geografiji Evrope je namenjen manjši del učbenika
5) geografiji Evrope je namenjen le majhen del učbenika (manj kot petina učbenika)
Skupaj

nižja
stopnja
17
7
3
4
4
35

višja
stopnja
8
4
10
6
28

Kar se tiče prostorske razširjenosti tega elementa, je na nižji in le delno tudi na višji stopnji moč opaziti več
učbenikov s kategorijama 1 in 2 v bolj osrednjem delu Evrope, proti zahodu in vzhodu pa je ta delež
praviloma nižji. Na nižji stopnji bi lahko govorili o izoblikovanju skupnih vzorcev predvsem na območju
postsocialističnih držav vzhodne Srednje Evrope in držav naslednic nekdanje Jugoslavije, delno pa tudi
ponekod drugod. (Karta 1) Na višji stopnji tak vzorec predstavljata V. Britanija in Irska. (Karta 2)
2. Drugi proučevani element je status geografije Evrope v okviru celotnega učbenika. Na nižji stopnji je
dobra polovica učbenikov, pri katerih je Evropi namenjen bolj ali manj poseben učbenik (kategorija 1 v
preglednici 6), na višji stopnji pa je največ učbenikov takšnih, da je geografija Evrope znotraj kakega
drugega okvirja, praviloma kombinacije in mešanja tematske in regionalne geografije (kategorija 3).
Slovenski osnovnošolski učbenik je na nižji stopnji glede statusa zelo blizu prevladujoči kategoriji 1. Na višji
stopnji pa slovenski učbenik sodi v kategorijo 1, vendar je ta kategorija na tej stopnji zastopana le s slabo
tretjino vseh učbenikov.

249

250

Preglednica 6: Status geografije Evrope v okviru celotnega učbenika – število ugotovljenih učbenikov
Kategorije
1) geografiji Evrope je namenjen bolj ali manj poseben učbenik
2) geografija Evrope je vključena v učbenik, ki obravnava geografijo sveta
3) geografija Evrope je znotraj kakega drugega okvirja, praviloma
kombinacije in mešanja tematske in regionalne geografije
4) geografija Evrope je vključena v učbenik, ki v osnovi obravnava le Evropo
in domačo državo
5) geografija Evrope je vključena v učbenik, ki v osnovi obravnava le Evropo in
Azijo
Skupaj

nižja stopnja
19
5
5

višja stopnja
8
8
10

3

2

3

-

35

28

Kar se tiče prostorske razširjenosti tega elementa, je na nižji stopnji kategorija 1 razširjena predvsem v
osrednjem delu Evrope, delno pa to velja tudi za višjo stopnjo. Na nižji stopnji lahko delno zasledimo
skupen vzorec (s kategorijo 1) na območju nordijskih držav (z izjemo Švedske) ter na območju vzhodne
Srednje Evrope in nekdanje Jugoslavije (delni izjemi sta tu Češka in Slovenija). Skupen vzorec s kategorijo
2, kjer je Evropa vključena v učbenik z obravnavo geografije sveta, pa je opazen na območju držav
Vzhodne Evrope. (Priloga 12) Na višji stopnji je skupen vzorec opazen predvsem na območju V. Britanije in
Irske. (Priloga 13)
3. Tretji element je teritorialni obseg obravnavane Evrope. Na nižji stopnji so daleč najbolj zastopani
učbeniki, v katerih so vključene učne vsebine iz bolj ali manj cele Evrope ali vsaj večine Evrope, vključno z
Rusijo (kategorija 1 v preglednici 7), na višji stopnji pa je ta kategorija sicer relativno najštevilčnejša, vendar
zajema le tretjino vseh učbenikov. Slovenska učbenika na obeh stopnjah sodita v kategorijo 1.
Preglednica 7: Teritorialni obseg obravnavane Evrope – število ugotovljenih učbenikov
Kategorije
1) vključene so učne vsebine iz bolj ali manj cele Evrope ali vsaj večine Evrope,
vključno z Rusijo
2) vključene so učne vsebine iz bolj ali manj cele Evrope ali vsaj večine
Evrope, a brez Rusije
3) vključene so učne vsebine iz bolj ali manj cele Evrope ali vsaj
večine Evrope, dodana je še Turčija
4) vključene so učne vsebine iz večjega dela evropskih držav, tudi iz
nekaterih manjših držav
5) vključene so učne vsebine iz le nekaterih izbranih delov Evrope, regij ali
držav
6) vključene so učne vsebine izključno iz članic EU do leta 2004
7) občegeografski oz. tematski pristop, pri katerem teritorialni obseg
obravnavane Evrope ni vedno enak ali čisto točno razviden
Skupaj

nižja stopnja
23

višja stopnja
9

1

2

1

-

-

4

6

4

4

3
6

35

28

Na nižji stopnji nam karta 3 zelo lepo pokaže razlike med vzhodnim in osrednjim delom Evrope s
prevladujočo kategorijo 1 na eni ter zahodnim delom Evrope na drugi strani, kjer so zastopane različne
druge kategorije. Jasno se vidi, da nekaterih velikih držav na zahodu (V. Britanije, Francije, Španije)
Evropa kot celota ne zanima prav dosti. O skupnem učbeniškem vzorcu s kategorijo 1 pa bi tokrat lahko
govorili na območju skoraj vseh postsocialističnih držav. Na višji stopnji se situacija spremeni, vendar je
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tudi tu težnja po obravnavi bolj ali manj cele Evrope veliko izrazitejša v nekaterih postsocialističnih državah,
vendar o skupnih vzorcih skoraj ne moremo govoriti. (Karta 4)
4. Naslednji element je posebna obravnava vzhodnoevropskih držav izven Rusije (Ukrajine, Belorusije,
Moldavije). Ta element smo vključili v raziskavo iz preprostega razloga, ker tem državam zlasti v zahodnih
državah na splošno namenjajo zelo malo pozornosti. Na nižji stopnji sta kategoriji 1 in 2 (v preglednici 8), ki
pomenita nekoliko konkretnejšo obravnavo tega dela Evrope, še kar dobro zastopani, na višji pa
prevladujejo druge kategorije. Oba slovenska učbenika sodita v kategorijo 1, ki je na nižji stopnji najbolj
zastopana, na višji pa ne več.
Preglednica 8: Obravnava vzhodnoevropskih držav izven Rusije (Ukrajine, Belorusije, Moldavije) – število
ugotovljenih učbenikov
Kategorije
1) učbenik enakovredno obravnava ta del Evrope v okviru regijske regionalne
geografije
2) učbenik v okviru regijske regionalne geografije obravnava eno ali dve od
teh držav, vendar omenja vse
3) učbenik ne obravnava tega dela Evrope
4) učbenik obravnava ta del Evrope le v okviru tematskega pristopa oz.
občegeografskega (tematskega) uvoda v obravnavo posameznih regij (držav)
5) učbenik v okviru tematskega pristopa teoretično vključuje tudi ta del Evrope,
vendar bolj ali manj brez konkretnih učnih vsebin (primerov)
Skupaj

nižja stopnja
13

višja stopnja
6

11

3

5
1

7
12

5

-

35

28

Na nižji stopnji lahko v kategorijah 1 in 2 zasledimo predvsem vse postsocialistične države, v okviru katerih
bi lahko govorili tudi o skupnih vzorcih. Na višji stopnji pa tudi v nekaterih od teh držav že prevladuje
kategorija 3, to je obravnava tega dela Evrope le v okviru tematskega pristopa ali pa občega uvoda v
obravnavo posameznih regij. Skupen vzorec s kategorijo 1 lahko iščemo le na območju vzhodne Srednje
Evrope, vendar že brez Poljske. (Priloga 14 in Priloga 15)
5. Določitev meja Evrope v učbeniku se marsikateremu geografu izven učiteljskih vrst zdi nesmiselna, saj
meja na vzhodu in jugovzhodu dejansko ne predstavlja nobene realne ločnice, ampak le neko dogovorno
črto. Ti geografi pa pozabljajo dvoje. O čemerkoli teče beseda pri pouku, si to učenci bistveno lažje
predstavljajo, če imajo prikazano na zemljevidu. Vsak prikaz nekega pojava na zemljevidu pa zahteva tudi
njegovo jasno omejitev s črto. Pri verbalni komunikaciji ali v besedilu se temu lahko izognemo, pri
kartografskem prikazu pa ne. Po drugi strani pa so ravno meje med različnimi deli sveta oz. med regijami
tisto, kar učence še posebej zanima oziroma preprosto hočejo vedeti. Zakaj bi v njih ubijali željo po nekem
znanju, ki se odraslim zdi nesmiselno, za njih pa je lahko zelo motivacijskega značaja. Saj s tem ne
»zabetoniramo« nekakšnih meja Evrope, ki de facto v pokrajini ne obstajajo, le podamo jim informacijo, ki
jo želijo vedeti.
Preglednica 9 nam jasno pokaže, da na nižji stopnji prevladujejo učbeniki, kjer so meje Evrope jasno
določene, na višji pa velja obratno. Slovenska učbenika tako na nižji kot na višji stopnji sodita v kategorijo
1.
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Preglednica 9: Določitev meja Evrope – število ugotovljenih učbenikov
Kategorije
1) v učbeniku so meje Evrope jasno določene v besedilu ali na karti
2) v učbeniku meje Evrope niso določene
Skupaj

nižja stopnja
21
14
35

višja stopnja
11
17
28

Pregled po Evropi nam tako na nižji kot na višji stopnji pokaže, da k jasni določitvi evropskih meja stremijo
predvsem učbeniki na območju osrednjega in vzhodnega dela Evrope, zlasti na zahodu Evrope pa ne. O
skupnih vzorcih tu ni posebej smiselno govoriti. (Priloga 16 in Priloga 17)
6. Podobno, vendar še nekoliko bolj delikatno vprašanje je določitev meja na območju Kavkaza. Zakaj
sploh govoriti o tem? Razlog je v nekaterih poenostavitvah, ki si jih privoščijo številni učbeniki. V besedilu
ali na karti Evropo razširijo do vršnega grebena Kavkaza, obenem pa kot najvišji evropski vrh navajajo
Mont Blanc v Alpah in ne Elbrus na Kavkazu. Učenci pa takšne nedoslednosti prej opazijo kot odrasli in z
njimi »nadlegujejo« ničesar krive učitelje. Lahko pa gremo še naprej. Če je meja Evrope na Kavkazu,
potem je Čečenija nekakšen notranjeevropski problem, če pa je na podolju Manič-Kum, pa to že sodi v
nekakšno Azijo. To so namreč vprašanja, ki jih zastavljajo nekateri bolj razmišljujoči dijaki, učitelji pa jim
pogosto ne znajo dati odgovora.
Tako na nižji kot še posebej na višji stopnji učbeniki najpogosteje sodijo v kategorijo 4 (v preglednici 10),
kjer meja Evrope na Kavkazu ni posebej definirana. Pojav je veliko bolj izrazit na višji stopnji, na nižji pa je
kar dobro zastopana kategorija, pri kateri meja Evrope poteka po podolju Manič – Kum oz. po severnem
vznožju Kavkaza. Tudi oba slovenska učbenika sodita v to kategorijo.
Preglednica 10 : Določitev meje Evrope na območju Kavkaza – število ugotovljenih učbenikov
Kategorije
1) meja Evrope poteka po podolju Manič – Kum oz. po severnem vznožju
Kavkaza
2) meja Evrope poteka po grebenu Kavkaza
3) meja Evrope sega prek Kavkaza, Evropa vključuje tudi Zakavkazje
4) meja Evrope na območju Kavkaza ni posebej definirana
Skupaj

nižja stopnja
12

višja stopnja
7

7
3
13
35

3
1
17
28

Pregled po Evropi nam pokaže, da to vprašanje na obeh stopnjah ni posebej povezano z nekimi
učbeniškimi vzorci. Primerjava obeh kart za nižjo in višjo stopnjo v prilogah 18 in 19 pa je zanimiva tudi
zato, ker nam jasno pokaže vsebinsko nedoslednost v številnih državah, kjer je na nižji stopnji meja Evrope
določena drugje kot na višji. Katero verzijo naj pri tem usvoji ubogi učenec? Prav ta nedoslednost nam
kaže, da je tudi takšna, za nekatere marginalna vprašanja, treba dobro razčistiti, preden z dvoumnimi
informacijami mešamo dijake. Takšne stvari geografiji kot vedi gotovo niso v čast. (Priloga 18 in Priloga 19)
7. Naslednje je vprašanje obravnave držav Evropske unije z obsegom do leta 2004. Pregled
mednarodnega sejma učil Didacta 2005, ki ga je opravil avtor raziskave, je pokazal, da noben učbenik na
tem sejmu še ni vključil razširitve Evropske unije z desetimi novimi članicami, čeprav je bilo to že skoraj leto
dni realnost. To kaže na žalostno stanje šolske geografije in šolskega založništva vseh velikih zahodnih
držav (npr. Nemčije), ki so razstavljale na tem sejmu. Slovenski učbeniki so pri tem zagotovo bolj ažurni od
zahodnih. Kljub temu pa stalno slišimo namigovanja, kako smo »zastareli« in kako moramo nujno iskati
zglede v bolj razvitih zahodnih državah.
Med izbranimi učbeniki za to raziskavo tako na nižji kot na višji stopnji daleč prevladuje kategorija 3 (v
preglednici 11), pri kateri učbeniki ne dajejo večje pozornosti članicam EU do leta 2004 pred ostalimi
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državami. Ta kategorija izrazito prevladuje v vsem vzhodnem in osrednjem delu Evrope. Vanjo sodita tudi
slovenska učbenika.
Preglednica 11: Obravnava držav Evropske unije z obsegom do leta 2004 – število ugotovljenih učbenikov
Kategorije
1) učbenik obravnava le države EU
2) učbenik daje več pozornosti članicam EU do leta 2004 pred ostalimi
državami
3) učbenik ne daje večje pozornosti članicam EU do leta 2004
pred ostalimi državami
Skupaj

nižja stopnja
1
7

višja stopnja
3
5

27

20

35

28

Zanimivo je, da na nižji stopnji dajejo več pozornosti državam EU ne le nekatere njene članice na zahodu
(vzorec romanskih držav na zahodu Evrope), ampak tudi Islandija in Švica, ki sploh nista članici, na višji
stopnji pa nova članica Madžarska in celo Hrvaška. Na obeh stopnjah je opazna sorodnost pristopa
romanskih držav na jugozahodu Evrope ter V. Britanije in Irske s kategorijama 1 in 2. (Priloga 20 in Priloga
21)
8. Naslednje je vprašanje obravnave institucij Evropske unije. Na obeh stopnjah je nekoliko bolj zastopana
kategorija 2 (v preglednici 12), to je učbeniki, ki ne obravnavajo oz. ne namenjajo posebne pozornosti
institucijam EU. Na nižji stopnji sodi slovenski učbenik v kategorijo 2, na višji pa v kategorijo 1.
Preglednica 12: Obravnava institucij Evropske unije – število ugotovljenih učbenikov
Kategorije
1) učbenik namenja posebno pozornost institucijam EU ali jih vsaj
na kratko obravnava
2) učbenik ne obravnava oz. ne namenja posebne pozornosti institucijam
EU
Skupaj

nižja stopnja
14

višja stopnja
11

21

17

35

28

Pregled stanja po Evropi ne pokaže povsem logičnih zakonitosti. Na nižji stopnji namenjajo posebno
pozornost tem institucijam predvsem v osrednjem delu Evrope, ne pa tudi na zahodu ali vzhodu celine. Kot
da se to starih članic na zahodu ne tiče več, na vzhodu pa to za njih itak ni aktualno. Na višji stopnji je slika
dokaj spremenjena, vendar še vedno ne odraža stanja vključenosti držav v EU, kot bi po logiki pričakovali.
Izjema so države Vzhodne Evrope ter zanimivo tudi pribaltski trojček, kjer na obeh stopnjah nastopa le
kategorija 2. (Priloga 22 in Priloga 23)
9. Pri obravnavi širitve Evropske unije so učbeniki, ki namenjajo posebno pozornost širitvi EU, na obeh
stopnjah v manjšini (kategorija 1 v preglednici 13). Precej bolj so zastopani učbeniki z bolj ali manj kratko
obravnavo širitve EU (kategorija 2), med katere sodita tudi slovenska učbenika. Na višji stopnji ima ta
kategorija celo relativno večino, na nižji pa jo za malenkost prehiti kategorija učbenikov, ki ne namenja
posebne pozornosti širitvi EU (kategorija 3).
Preglednica 13: Obravnava širitve Evropske unije – število ugotovljenih učbenikov
Kategorije
1) učbenik namenja posebno pozornost širitvi EU
2) učbenik bolj ali manj na kratko obravnava širitev EU
3) učbenik ne namenja posebne pozornosti širitvi EU
Skupaj

nižja stopnja
6
14
15
35

višja stopnja
7
13
8
28
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Pregled stanja po Evropi nam na obeh stopnjah pokaže več logike kot pri obravnavi institucij EU. Tako v
starih kot novih članicah močno prevladujeta kategoriji 1 in 2, vendar je tudi kar nekaj izjem. Na drugi strani
pa je seveda enoten »blok« držav Vzhodne Evrope, ki na vključitev v EU ne morejo računati, zato je
zastopana le kategorija 3. (Priloga 24 in Priloga 25)
10. Vprašanje členitve (regionalizacije) Evrope je v učbenikih zastopano večplastno. Po eni strani gre lahko
zgolj za predstavitev te členitve, po drugi strani gre za omenjanje različnih geografskih enot (regij), kot so
Srednja Evropa, Zahodna Evropa, Severna Evropa itd., po tretji pa gre za to, ali so države med konkretno
obravnavo sploh razporejene po teh enotah (regijah) in koliko se to ujema s členitvijo in razporeditvijo v
slovenskih učbenikih. Nek učbenik lahko na primer predstavi členitev Evrope, pa potem ne vsebuje
obravnave po takšnih geografskih enotah ali obratno. Prav zato se je to vprašanje proučilo skozi analizo
treh elementov.
Prvi je zgolj predstavitev členitve (regionalizacije) Evrope. Pri tem nastopajo tri kategorije. V kategoriji 1 (v
preglednici 14) so učbeniki, v katerih je predstavljena zelo podobna členitev kot v slovenskih učbenikih.
Lahko bi napisali tudi »enaka ali zelo podobna« členitev, vendar je med izbranimi učbeniki le eden (s
Češke), v katerem je ta členitve povsem identična s slovensko. Pri ostalih gre za večja ali manjša
odstopanja. Tiste členitve, ki še nekako lovijo »skupnega duha« s slovensko členitvijo, so uvrščene v
kategorijo 1, kjer pa členitev temelji na nekih s slovensko členitvijo povsem neprimerljivih kriterijih, je
uvrščena v kategorijo 2. Preglednica 14 nam pokaže, da je na nižji stopnji več takšnih predstavitev členitve
Evrope kot na višji, pa tudi bolj se ujemajo s členitvijo v slovenskih učbenikih. (Slovenski učbenik na višji
stopnji sodi v kategorijo 3, kjer takšne predstavitve v učbeniku sploh ni, dejansko pa potem Evropo
obravnava po teh enotah.)
Preglednica 14: Predstavitev členitve (regionalizacije) Evrope – število ugotovljenih učbenikov
Kategorije
1) predstavljena je zelo podobna členitev kot v slovenskih učbenikih
2) predstavljena je dokaj drugačna členitev kot v slovenskih učbenikih
3) členitev Evrope ni predstavljena
Skupaj

nižja stopnja
14
5
16
35

višja stopnja
3
8
17
28

Pregled stanja po Evropi nam glede tega vprašanja pokaže dokaj jasne zakonitosti oz. skupne vzorce. Na
nižji stopnji je zelo podobna členitev predstavljena v celotnem srednjeevropskem prostoru (v državah
nemškega govornega območja, v državah vzhodne Srednje Evrope z izjemo Poljske, v večini držav
naslednic nekdanje Jugoslavije, pa tudi v Romuniji in Bolgariji). V večini nordijskih držav in držav Vzhodne
Evrope je predstavljena dokaj drugačna členitev. Na Evropo gledajo z drugega zornega kota, pa tudi
dejansko z druge »stojne točke«. V večini držav zahodnega dela Evrope pa členitev sploh ni
predstavljena. Ta slika pa se le delno ponovi tudi na višji stopnji, saj je tam toliko več tematsko zasnovanih
učbenikov, v katere členitev Evrope ne sodi najbolj. Kot skupen vzorec tu izstopajo države Vzhodne Evrope
in pribaltski trojček s kategorijo 3. (Priloga 26 in Priloga 27)
Drug element je zgolj omenjanje različnih evropskih geografskih enot ali regij z oznakami po straneh neba
(Srednja, Zahodna Evropa ipd.), kar pa še zdaleč ni nujno skladno s pojmovanjem oz. prostorskim
obsegom teh regij v Sloveniji. Gre torej le za omenjanje teh imen, ne pa nujno tudi za obravnavo po teh
enotah. Tako na nižji kot na višji stopnji prevladujejo učbeniki, ki omenjajo vsaj eno od teh enot (kategorija
1 v preglednici 15). Med njih sodita tudi slovenska učbenika. Posebej pa je treba izpostaviti dejstvo, da
skoraj tretjina učbenikov na obeh stopnjah »shaja« brez kakršnegakoli omenjanja teh enot (kategorija 2),
kar kaže na v osnovi drugačen miseln pristop pri sestavi učbenikov.
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Preglednica 15: Omenjanje evropskih geografskih enot (regij), kot so Srednja, Zahodna, Južna,
Jugovzhodna, Vzhodna, Severna Evropa, ki po teritorialnem obsegu niso nujno skladne z obsegom v
slovenskih učbenikih – število ugotovljenih učbenikov
Kategorije
1) učbenik omenja vse, nekaj ali vsaj eno od teh geografskih enot
a) Srednja Evropa
b) Zahodna Evropa
c) Južna Evropa
č) Jugovzhodna Evropa
d) Vzhodna Evropa
e) Severna Evropa
2) učbenik ne omenja teh geografskih enot
Skupaj

nižja stopnja
25
19
19
22
14
21
23
10
35

višja stopnja
20
13
16
10
3
15
14
8
28

Pregled po Evropi nam pokaže, da je na nižji stopnji kategorija 1 zastopana v celotnem srednjeevropskem
prostoru (z izjemo Poljske), v vseh naslednicah Jugoslavije, ter v večini nordijskih držav in držav Vzhodne
Evrope. Na višji stopnji se slika nekoliko spremeni. Kategorija 1 je zastopana v celotnem vzhodnem in
delno tudi osrednjem delu Evrope, na zahodu pa prevladuje kategorija 2. (Priloga 28 in Priloga 29)
Iz preglednice 15 lahko tudi razberemo, v koliko učbenikih se omenja (uporablja) ime posameznega dela
Evrope glede na strani neba v smislu posebne geografske enote oz. regije. Med posameznimi imeni
večinoma ni posebne razlike. Izrazito odstopa le ime oz. pojem Jugovzhodna Evropa, ki je omejen na
bistveno manjše število učbenikov.
Tretji element pa je sama razporeditev držav po geografskih enotah oz. regijah med samo obravnavo učne
snovi. Iz preglednice 16 je razvidno, da je na nižji stopnji relativno najbolj zastopana kategorija 1, kjer so
države razporejene po skoraj enakih ali vsaj podobnih geografskih enotah kot v slovenskih učbenikih, na
višji pa kategorija 2, kjer so države razporejen po dokaj drugačnih enotah. Zlasti na višji stopnji pa je
močno zastopana kategorija 4, kjer države niso razporejene po nobenih enotah. Slovenska učbenika
logično sodita v kategorijo 1.
Preglednica 16: Razporeditev držav po geografskih enotah oz. regijah – število ugotovljenih učbenikov
Kategorije
1) države so razporejene po skoraj enakih ali vsaj podobnih geografskih
enotah glede teritorialnega obsega kot v slovenskih učbenikih
2) države so razporejene po dokaj drugačnih geografskih enotah kot v
slovenskih učbenikih
3) države so le delno razporejene po geografskih enotah
4) države niso razporejene po nobenih geografskih enotah oz. regijah ali
pa je to le izjemoma
Skupaj

nižja stopnja
16

višja stopnja
5

8

11

3
8

2
10

35

28

Pregled po Evropi nam na nižji stopnji pokaže dokaj jasno izoblikovano sliko. Kategorija 1 prevladuje na
območju celotne Srednje Evrope (z izjemo Poljske), na celotnem območju nekdanje Jugoslavije, v Bolgariji
in Romuniji z Moldavijo, od bolj oddaljenih držav pa v Litvi in Portugalski. Na območju nordijskih držav in
Vzhodne Evrope izrazito prevladuje kategorija 2, v zahodnem delu Evrope pa kategorija 4. (Karta 5) Na
višji stopnji se precej poveča zastopanost kategorij 3 in 4, kategorija 1 pa se omeji predvsem na nekatere
države v Srednji Evropi. (Karta 6)
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11. Naslednje je vprašanje obravnave regij, ki ne temeljijo na državnih mejah. V ta sklop se je vključilo več
raznolikih kategorij, ki jih je »navrgla« analiza prave zmešnjave pri obravnavi različnih geografskih enot,
držav, različnih drugače opredeljenih regij (npr. naravnih enot), pa tudi pomembnejših mest. Nastale
kategorije so tako nekakšen nujen kompromis, saj v nekaterih učbenikih nastopa takšna »zmešnjava«, da
je težko zasledovati neko logiko. Iz preglednice 17 je razvidno, da je na obeh stopnjah zelo malo učbenikov
s kategorijo 1 (kamor sodita tudi slovenska učbenika), kjer se obširneje in ločeno od obravnave
posameznih držav obravnava več takšnih regij, kot so na primer Alpe, Srednjeevropska nižina ipd. Na obeh
stopnjah močno prevladuje kategorija 2, kjer se takšnih regij posebej ne obravnava, lahko pa se jih na
kratko omenja.
Preglednica 17: Obravnava regij, ki ne temeljijo na državnih mejah – število ugotovljenih učbenikov
Kategorije
1) učbenik obširneje in ločeno od obravnave posameznih držav
obravnava več takšnih večjih regij (npr. Alpe, Skandinavija,
Sredozemlje, Srednjeevropska nižina)
2) učbenik obširneje ne obravnava takšnih regij, lahko pa jih na kratko
omenja
3) učbenik ločeno od obravnave posameznih držav obširneje
obravnava nekatere manjše regije ali pomembnejša mesta
4) učbenik ne obravnava posameznih držav, obravnava pa nekatere
manjše regije ali pomembnejša mesta
5) učbenik podrobneje obravnava nekatere manjše regije ali
pomembnejša mesta znotraj zelo selektivno izbranih držav
Skupaj

nižja stopnja
4

višja stopnja
2

25

20

2

3

2

1

2

2

35

28

Pregled po Evropi nam pokaže, da je kategorija 2 izrazito prevladujoča v celotnem vzhodnem delu Evrope.
Ker kategorije v tem sklopu zaradi zapletene narave pojava ne odražajo neke jasne vsebinske hierarhije in
logike, ni smiselno iskati skupnih vzorcev. (Priloga 30 in Priloga 31)
12. Zanimivo je vprašanje obravnave sosednjih držav. Posamezen učbenik jim lahko namenja večjo
pozornost kot ostalim državam (kategorija 1 v preglednici 18) ali pa tudi ne (kategorija 2). Tako na nižji kot
na višji stopnji je bolj zastopana kategorija 2, vanjo sodita tudi slovenska učbenika, vendar je težišče v prid
slednje močnejše na višji stopnji. Pri pregledu tega elementa po Evropi ni smiselno govoriti o nekih skupnih
vzorcih. (Priloga 32 in Priloga 33)
Preglednica 18: Obravnava sosednjih držav – število ugotovljenih učbenikov
Kategorije
1) učbenik namenja sosednjim državam nekoliko večjo pozornost
kot ostalim državam
2) učbenik sosednjim državam ne namenja večje pozornosti kot ostalim
državam
3) ni posebne obravnave posameznih držav ali pa je takšne obravnave
zelo malo, pri izboru vključenih učnih vsebin med sosednjimi in drugimi
državami ni opazne razlike
Skupaj

nižja stopnja
13

višja stopnja
7

16

14

6

7

35

28

13. Kar se tiče obravnave manjših držav, je opazna razlika med nižjo stopnjo z veliko zastopanostjo
učbenikov, ki dokaj enakovredno obravnavajo tudi velik del manjših držav (kategorija 1 v preglednici 19) ter
višjo stopnjo, kjer je teh učbenikov bistveno manj. Slovenska učbenika sodita v prvo kategorijo. V nasprotju
s pričakovanji ni prav veliko držav, kjer učbenik obravnava le velike ali drugače pomembne države
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(kategorija 2). Na višji stopnji se težišče prevesi v prid kategoriji 4, kjer ni posebne obravnave posameznih
držav, pri izboru vključenih vsebin pa med velikimi in malimi državami ni opazne razlike, poveča pa se tudi
delež kategorije 2.
Preglednica 19: Obravnava manjših držav – število ugotovljenih učbenikov
Kategorije
1) učbenik poleg večine ali vseh velikih držav relativno enakovredno
obravnava tudi velik del manjših držav
2) učbenik obravnava le velike ali drugače pomembne države
3) učbenik poleg nekaterih velikih obravnava tudi nekaj manjših držav
4) ni posebne obravnave posameznih držav ali pa je takšne obravnave zelo
malo, pri izboru vključenih učnih vsebin med velikimi in malimi državami
ni opazne razlike
Skupaj

nižja stopnja
19

višja stopnja
6

6
2
8

6
5
11

35

28

Pri pregledu po Evropi je moč opaziti, da je na nižji stopnji kategorija 1 zastopana pri izraziti večini
postsocialističnih držav, v preostanku Evrope pa prevladujeta kategoriji 2 in 4. Na višji stopnji se kategorija
1 omeji na države Vzhodne Srednje Evrope (z izjemo Poljske) ter na nekatere posamezne države, povsod
drugod pa se poveča zlasti zastopanost kategorije 4. (Priloga 34 in Priloga 35)
14. Na koncu sklopa, ki združuje elemente z vidika obsega in vsebine prikaza geografije Evrope, se velja
zaustaviti tudi pri obravnavi naše matične države Slovenije. Raziskava se je najprej osredotočila na
posebno obravnavo Slovenije. Pri tem se lahko razlikuje 3 stopnje intenzivnosti oz. 3 kategorije. Pri
kategoriji 1 (v preglednici 20) učbenik le omenja ali zelo na kratko obravnava Slovenijo, pri kategoriji 2 ji
namenja pozornost, ki je nekako v sorazmerju z ostalimi državami enake velikosti, pri kategoriji 3 pa ji
namenja relativno nadpovprečno pozornost. S tem je mišljeno, da na Sloveniji namenja približno enak
obseg kot na primer Madžarski, ki je precej večja država. Razveseljivo je, da skoraj tretjina učbenikov na
nižji stopnji sodi v kategorijo 3, dobra tretjina pa je takšnih, ki sploh ne obravnavajo Slovenije. Na višji
stopnji je situacija precej manj ugodna. Relativno najbolj so zastopani učbeniki iz kategorije 1. Oba
slovenska učbenika sta na obeh stopnjah uvrščena v kategorijo 4, saj Slovenije ne obravnavata. Razlog je
v tem, da imamo za to posebne učbenike.
Preglednica 20: Posebna obravnava Slovenije – število ugotovljenih učbenikov
Kategorije
1) učbenik le omenja ali zelo na kratko obravnava Slovenijo (do 5 vrstic)
2) učbenik namenja Sloveniji pozornost v sorazmerju z ostalimi
državami enake velikosti
3) učbenik namenja Sloveniji relativno nadpovprečno pozornost, saj ji
namenja enako ali več prostora kot nekaterim večjim državam
4) učbenik ne obravnava Slovenije
Skupaj

nižja stopnja
10
2

višja stopnja
11
3

10

4

13
35

10
28

Pregled po Evropi nam na nižji stopnji pokaže dokaj logično sliko. Z izjemo Avstrije nam namenjajo
nadpovprečno pozornost v vseh sosednjih državah, v vseh naslednicah bivše Jugoslavije in tudi v
nekaterih bolj oddaljenih državah. Z oddaljenostjo pa se povečuje delež učbenikov, ki ne obravnavajo
Slovenije. Na višji stopnji je ta slika manj konsistentna. Nadpovprečno pozornost (kategorija 3) nam
namenjajo le v Bosni in Hercegovini, Slovaški, Češki in zanimivo tudi Franciji. Vsekakor pa nam v
osrednjem in vzhodnem delu Evrope namenjajo več pozornosti kot drugod. O posebnih učbeniških vzorcih
pri tem elementu ni smiselno govoriti. (Priloga 36 in Priloga 37)
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15. Naslednje vprašanje se dotika uvrščanja Slovenije v Evropi. Čeprav je Slovenija v naših učbenikih
uvrščena v Srednjo Evropo in bi pri nas radi videli, da bi nas tudi drugi uvrščali v ta del Evrope (kategorija 1
v preglednici 21), pa je takšnih učbenikov na obeh stopnjah malo. Zanimivo je, da jih je relativno več na
višji stopnji. Opozoriti je treba tudi na to, da v tujih učbenikih pojmovanje Srednje Evrope ni nujno identično
z našim pojmovanjem. Na nižji, pa tudi na višji stopnji, nas relativno največ uvršča v kategorijo 2, to je v
okvir nekdanje Jugoslavije, Jugovzhodne Evrope ali tudi Balkanskega polotoka. V »očeh« tujih učbenikov
očitno slej kot prej ostajamo le ena od naslednic nekdanje Jugoslavije, naša vključitev v Evropsko unijo pa
sploh še ni zabeležena. (Avtor raziskave je to odkril le v enem samem, to je najnovejšem finskem učbeniku
za nižjo stopnjo, izdanem leta 2005.) Zanimivo je, da nas na nižji stopnji relativno veliko učbenikov uvršča v
okvir Južne Evrope (kategorija 3), čeprav ta okvir povečini ni identičen z našim. Na višji stopnji je relativno
največ učbenikov, ki Slovenije nikamor posebej ne uvrščajo (kategorija 5).
Preglednica 21: Uvrščanje Slovenije v Evropi – število ugotovljenih učbenikov
Kategorije
1) učbenik uvršča Slovenijo v okvir srednjeevropskih držav, kar pa se ne
ujema nujno z našim pojmovanjem Srednje Evrope
2) učbenik uvršča Slovenijo v okvir nekdanje Jugoslavije, Jugovzhodne
Evrope ali Balkanskega polotoka
3) učbenik uvršča Slovenijo v okviru Južne Evrope, kar pa se ne ujema
nujno z našim pojmovanjem Južne Evrope
4) učbenik uvršča Slovenijo v okvir Vzhodne Evrope
5) učbenik nikamor posebej ne uvršča Slovenije
Skupaj

nižja stopnja
5

višja stopnja
6

14

7

7

2

9
35

2
11
28

Na nižji stopnji nas poleg nas samih vidijo v Srednji Evropi le v avstrijskem, češkem, hrvaškem in
bosansko-hercegovskem učbeniku, na višji stopnji pa večinoma v drugih državah (BiH, Ukrajini in v
pribaltskem trojčku). Tudi to kaže na veliko nedoslednost pri sestavljanju učbenikov v velikem delu
evropskih držav. Nedvomno pa je to tudi posledica dejstva, da je za nekatere geografe vprašanje členitve
Evrope na več regij nekaj anahronističnega, nekaj kar bi moralo biti že zdavnaj preseženo itd. Posledice
omalovaževanja teh domnevno »preseženih« dilem pa se vsakič znova vračajo kot zmeda v učbenikih
znotraj ene in iste države ter posledično zelo verjetno tudi zmeda v glavah učencev. (Priloga 38 in Priloga
39)
5.4.4 Pristopi z vidika načina prikaza geografije Evrope
Ta del analize učbenikov je za našo raziskavo zagotovo najpomembnejši, zahteva pa tudi največjo
teoretsko predpripravo. Za pristope z vidika notranje organiziranosti učne snovi je bila predpriprava podana
predvsem v obširnejšem razdelku 5.3.3, za ostale pristope pa skozi ves teoretski del, nekaj opredelitev pa
se bo dalo tudi ob posameznih skupinah (vidikih) pristopov. Pristopi so zbrani v skupine (sklope) skozi 5
vidikov. Znotraj vsakega ločimo več kategorij oz. pristopov, ki smo jim dali konkretna poimenovanja
(imena). Pri tem gre seveda pogosto za različne skovanke, ki se jim tudi v tuji literaturi niso mogli izogniti.
1. Najpomembnejši je vidik notranje organiziranosti (razporeditve) učnih vsebin iz geografije Evrope (vidik
tematske ali regijske regionalne geografije), saj se najgloblje dotika naše osebne percepcije geografije.
Spomnimo se le neskončnih prerekanj v zvezi s tem. Zelo verjetno pa tudi močno vpliva na prostorske
predstave pri geografiji nasploh in na pomnjenje oz. »skladiščenje« različnih vrst znanja, prikazanega v
učbenikih, v učenčevih možganih. Preglednice v nadaljevanju ne sledijo dosledno vsem zapletenim
shemam učbeniških pristopov iz razdelka 5.3.3.4, ampak analizo organizirajo na nekoliko drugačen način,
ki je po svoje tudi bolj pregleden.
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Iz preglednice 22 je razvidno, da na nižji stopnji absolutno prevladuje kombiniran regionalni pristop
(kategorija 3). Tako tematskogeografski (kategorija 1) kot vmesni regionalni pristop (kategorija 4) sta še
relativno šibko zastopana, regijskega regionalnega pristopa (kategorija 2) pa na tej stopnji še ni moč
zaslediti. Na višji stopnji se situacija precej spremeni. Večino (dobro polovico) sicer še vedno tvori
kategorija 3, vendar je močno zastopana tudi že kategorija 1. Slovenska učbenika se na obeh stopnjah
uvrščata v kategorijo 3.
Preglednica 22: Vidik notranje organiziranosti (razporeditve) učnih vsebin iz geografije Evrope (vidik
tematske ali regijske regionalne geografije)
Kategorije
1) tematskogeografski pristop (v najširšem smislu)
2) regijski regionalni pristop (v obravnavanih učbenikih je zastopan le
kombiniran regijski pristop s splošnim uvodom v posamezno regijo in
obravnavo po izbranih državah)
3) kombiniran regionalni pristop (kombinacija tematske in regijske
regionalne geografije)
4) vmesni regionalni pristop – prepletanje ali mešanje tematske in regijske
regionalne geografije (mešanje izbranih tem in izbranih držav) brez jasno
razvidnega zaporedja
Skupaj

nižja stopnja
5
-

višja stopnja
10
2

26

15

4

1

35

28

Pregled po Evropi nam pokaže, da skupni vzorec kategorije 1 nastopa v vseh državah naslednicah
Jugoslavije, v vseh državah Vzhodne Evrope, v vseh državah vzhodne Srednje Evrope in v trikotu Bolgarija
– Romunija – Moldavija. Večinsko (z izjemo ene države) je zastopan tudi v nordijskih državah in v
pribaltskem trojčku. Med preostalimi velikimi državami je zastopan tudi v Nemčiji, Franciji in Italiji. Kategoriji
1 in 4 sta dokaj razpršeni po različnih delih Evrope. (Karta 7) Na višji stopnji je slika precej drugačna.
Kombiniran regionalni pristop (kategorija 3) nastopa strnjeno le še v pribaltskem trojčku, povečini (z izjemo
ene države) pa tudi v državah nemškega govornega območja in državah vzhodne Srednje Evrope. Drugod
je omejen na nekaj posameznih držav in zato o skupnih vzorcih te kategorije ne moremo več govoriti. Drugi
najbolj zastopan je tematskogeografski pristop (kategorija 1), ki je močno zastopan predvsem v državah
Vzhodne Evrope, v nordijskih državah, pa tudi v nekaterih drugih pomembnejših državah (V. Britaniji,
Španiji, Italiji, Avstriji, Poljski). Precejšnje »praznine« pa seveda predstavlja 8 držav, kjer na višji stopnji ni
uspelo najti učbenika s posebno obravnavo geografije Evrope. (Karta 8)
2. Oglejmo si sedaj podrobneje variante pri tematskogeografskem pristopu. Občegeografski pristop
(varianta 1 v preglednici 23) je na obeh stopnjah zastopan le pri eni državi. Daleč prevladujoča varianta, še
posebej na višji stopnji, je tematskogeografski pristop (v ožjem smislu) z obravnavo pretežno po splošnih
temah (varianta 2). Zlasti na višji stopnji je razpršena širom Evrope. Tematskogeografski pristop (v ožjem
smislu) z obravnavo pretežno po konkretnih študijah primera (varianta 3) pa je zastopan le v V. Britaniji.
(Karta 9 in Karta 10).
Preglednica 23: Variante pri tematskogeografskem pristopu
Variante
1) občegeografski pristop z obravnavo pretežno po splošnih temah
2) tematskogeografski pristop (v ožjem smislu) z obravnavo pretežno po
splošnih temah
3) tematskogeografski pristop (v ožjem smislu) z obravnavo pretežno po
konkretnih študijah primera
4) ni tematskogeografskega pristopa
Skupaj

nižja stopnja
1
4

višja stopnja
1
8

-

1

30
35

18
28
262

263

264

3. Pri kombiniranem pristopu je zadeva bolj zapletena. Najprej lahko razlikujemo varianti glede na število
kombinacij, in sicer enkrat kombiniran pristop (varianta 1 v preglednici 24) in dvakrat kombiniran pristop
(varianta 2). Na obeh stopnjah prevladuje varianta 1. Pregled po Evropi nam pokaže, da je varianta 2
značilna predvsem za nekatere države Srednje Evrope in Balkanskega polotoka, varianta 1 pa za države
zahodno, vzhodno in severno od njih. (Karta 11 in Karta 12)
Preglednica 24: Variante pri kombiniranem pristopu glede na število kombinacij
Variante
1) enkrat kombiniran pristop
2) dvakrat kombiniran pristop
3) ni kombiniranega pristopa
Skupaj

nižja stopnja
17
9
9
35

višja stopnja
9
6
13
28

Nadalje lahko razlikujemo variante glede na značaj in razporeditev tematskega dela (obravnave Evrope).
Pri tem lahko razlikujemo sistematski (občegeografski) uvod v Evropo (varianta 1 v preglednici 25),
nesistematski (tematskogeografski) uvod v Evropo (varianta 2) in kategorijo, kjer je tematski del obravnave
Evrope povečini za regijskim (varianta 3). Oba slovenska učbenika sodita pod varianto 1.
Preglednica 25: Variante pri kombiniranem pristopu glede na značaj in razporeditev tematskega dela
(obravnave Evrope)
Variante
1) sistematski (občegeografski) uvod v Evropo
2) nesistematski (tematskogeografski) uvod v Evropo
3) tematski del obravnave Evrope je povečini za regijskim
4) ni kombiniranega pristopa
Skupaj

nižja stopnja
19
4
3
9
35

višja stopnja
7
6
2
13
28

Na nižji stopnji je varianta 1 značilna za vse države Vzhodne Evrope in naslednice nekdanje Jugoslavije ter
za skoraj vse preostale postsocialistične države. Matrica sistematske obče geografije se v vzhodnem delu
Evrope očitno kaže veliko bolj živa kot v preostanku Evrope. Na višji stopnji je ta varianta prisotna le še
razpršeno po posameznih državah. Manj zakonitosti opažamo pri prostorski razporeditvi variant 2 in 3, ki
sta večinoma razpršeni po posameznih državah širom Evrope. (Karta 13 in Karta 14)
Pri kombiniranem pristopu lahko razlikujemo variante tudi glede na značaj uvoda v posamezno geografsko
enoto (regijo). Ta je lahko sistematski oz. občegeografski (varianta 1 v preglednici 26), nesistematski oz.
tematskogeografski (varianta 2), povečini pa daljšega uvoda sploh ni (varianta 3). Na nižji stopnji je
varianta 1 relativno bolj zastopana kot varianta 2, na višji pa je obratno. Tudi tu opažamo jasen trend, da se
s večanjem starostne stopnje opušča sistematika obče geografije in se prehaja na bolj izbrane teme. To se
vidi tudi pri obeh slovenskih učbenikih.
Preglednica 26: Variante pri kombiniranem pristopu glede na značaj uvoda v posamezno geografsko enoto
(regijo)
Variante
1) sistematski (občegeografski) uvod v posamezno geografsko enoto (regijo)
2) nesistematski (tematskogeografski) uvod v posamezno geografsko
enoto (regijo)
3) ni daljšega uvoda v posamezno geografsko enoto (regijo)
4) ni kombiniranega pristopa
Skupaj

nižja stopnja
8
2

višja stopnja
3
4

16
9
35

8
13
28

265

266

267

Pregled po Evropi nam pokaže, da je na nižji stopnji varianta 1 značilna za vse naslednice nekdanje
Jugoslavije ter nekatere druge postsocialističnedržave, na višji stopnji pa o skupnih vzorcih ne moremo več
govoriti. (Karta 15 in Karta 16)
Na koncu lahko pri kombiniranem pristopu razlikujemo tudi variante glede na predmet obravnave
regijskega dela (obravnave Evrope). Ta del obravnave Evrope lahko poteka po neselekcioniranih državah
(varianta 1 v preglednici 27), po nekaterih izbranih državah (varianta 2), po izbranih temah (varianta 3) ter
mešano po izbranih temah in izbranih državah (varianta 4). Na nižji stopnji še absolutno prevladuje varianta
1, na višji pa so dokaj enakomerno zastopane vse variante. Slovenski učbenik na nižji stopnji sodi pod
varianto 3, na višji pa pod varianto 4.
Preglednica 27: Variante pri kombiniranem pristopu glede na predmet obravnave regijskega dela
(obravnave Evrope)
Variante
1) obravnava po neselekcioniranih državah
2) obravnava po izbranih državah
3) obravnava po izbranih temah
4) mešana obravnava po izbranih temah in državah
5) ni kombiniranega pristopa
Skupaj

nižja stopnja
15
5
3
3
9
35

višja stopnja
5
3
4
3
13
28

Na nižji stopnji lahko govorimo o jasno izoblikovanem vzorcu z varianto 1 na območju celotne vzhodne
Srednje Evrope, povečini pa tudi v pribaltskih državah in v naslednicah nekdanje Jugoslavije. Na območju
Vzhodne Evrope je razviden vzorec variante 2 z obravnavo po izbranih državah. Spet se dokaj jasno kaže
razlika med postsocialističnimi državami z obravnavo po državah na eni strani in »starimi« kapitalističnimi
državami, ki pri tem ubirajo druge poti. Edina večja zahodna država z varianto 1 je Italija. Na višji stopnji se
ta vzorec postsocialističnih držav ohrani le pri nekaterih državah. (Karta 17 in Karta 18)
2. Naslednji je vidik uravnoteženosti obravnave naravnogeografskih in družbenogeografskih vsebin. Pri tem
lahko razlikujemo 4 pristope. Zmerno ali pretežno naravnogeografski pristop (kategorija 1 v preglednici 28)
je zastopan le na nižji stopnji, pa še to zelo šibko. Na obeh stopnjah prevladuje zmerno
družbenogeografski pristop (kategorija 2). Pretežno družbenogeografski pristop (kategorija 3) je značilen (z
eno izjemo) le za višjo stopnjo, geografsko dokaj uravnotežen pristop (kategorija 4) pa povečini nastopa le
na nižji stopnji. S prehodom z nižje na višjo stopnjo se tako jasno spremeni poudarek obravnave v smeri
proti družbeni geografiji. To lahko v veliki meri opazimo tudi pri obeh slovenskih učbenikih. Tisti na nižji
stopnji sodi v kategorijo 4, tisti na višji pa v kategorijo 2.
Preglednica 28: Vidik uravnoteženosti obravnave naravnogeografskih in družbenogeografskih vsebin
Kategorije
1) zmerno ali pretežno naravnogeografski pristop
2) zmerno družbenogeografski pristop
3) pretežno družbenogeografski pristop
4) geografsko dokaj uravnotežen pristop
Skupaj

nižja stopnja
3
21
1
10
35

višja stopnja
14
11
3
28

Kategorija 1 se v Evropi na nižji stopnji pojavlja le v posameznih izoliranih državah, ki pa so vse po vrsti
postsocialistične. Kategorija 2 je značilna za različne dele Evrope. Najbolj enovito je zastopana v nordijskih
državah in državah Vzhodne Evrope. Kategorija 4 se pojavlja razpršeno v različnih delih Evrope, dokaj
enovito tudi v naslednicah nekdanje Jugoslavije. Na višji stopnji se slika močno spremeni, saj tudi v velikem
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delu postsocialističnih držav nastopi kategorija 3 z izrazitim družbenogeografskim poudarkom. (Karta 19 in
Karta 20)
3. Vidik načina razumevanja in interpretiranja pokrajine (temeljni vsebinski pristopi) je na prvi pogled
soroden prejšnjemu vidiku. Razlika je predvsem v tem, da skušamo bolj poglobljeno oz. podrobneje
klasificirati družbenogeografsko orientiranost posameznih učbenikov. Pri tem smo se v veliki meri naslonili
na prispevek Drozga (2002 c), ki je pri nas na tem področju zaoral ledino. V tuji strokovni literaturi je moč
glede tega vprašanja zaslediti pravo poplavo različnih oznak in opredelitev. Nekateri pristopi, ki se jih
navaja v teoretskih prispevkih, pa v konkretnih učbenikih nimajo dejanskega odraza. Dokončna
kategorizacija se je tako izoblikovala šele po pregledu vseh izbranih učbenikov. Pri tem seveda
dopuščamo, da v realnosti nastopajo tudi drugi pristopi (npr. socialnogeografski, ekološki itd.), ki pa jih v
izbranih učbenikih ni bilo moč zaslediti. Uvrstitev posameznega učbenika v neko kategorijo je seveda zelo
okvirna. Skoraj v vsakem učbeniku se namreč znotraj tega vidika prepleta več pristopov. Posamezen
učbenik je tako uvrščen v kategorijo, ki se kljub vsemu prepletanju različnih vidikov zdi izstopajoča. Pred
vsako kategorijo bi bilo zato smiselno dodati še oznako »pretežno«.
Na ta način smo razlikovali 5 različnih pristopov: naravnogeografski (kategorija 1 v preglednici 29),
ekonomskogeografski (kategorija 2), kulturnogeografski (kategorija 3), historičnogeografski (kategorija 4) in
političnogeografski (kategorija 5). Ker kljub temu precejšnega dela učbenikov nismo mogli uvrstiti v nobeno
od teh kategorij, smo uvedli še kategorijo 3, kjer gre za izrazito kombinacijo naravnogeograsfkega in
ekonomskogeografskega pristopa. Pri večini pristopov že njihovo poimenovanje jasno pove, na čem je
poudarek pri obravnavi. Manj jasno je to le pri kulturnogeografskem pristopu, saj bi takšna oznaka lahko
dopuščala različna tolmačenja. Pri našem pojmovanju smo se naslonili predvsem na Drozga (2002), ki
smatra, da je pri tem pristopu v ospredju odnos med naravo, človekom in zgodovinskim razvojem; razvoj
pokrajine se prikazuje kot posledico naravnih determinant, preteklosti in človekovega delovanja. Ko se je
skušalo ta pristop razlikovati predvsem od sorodnih kategorij 1, 2 in 3, se je v učbeniških besedilih iskalo
predvsem prisotnost zgodovinskega razvoja oz. preteklosti. Zgodovinski razvoj mora biti pri kategoriji 4
»vtkan« v razlago sedanje podobe pokrajine, ne sme pa predstavljati prevladujoče orientacije. Če gre za to,
imamo potem opravka s kategorijo 5 – historičnogeografskim pristopom.
Preglednica 29 prikazuje, da so na nižji stopnji prevladujoče kategorije 2, 3 in 4, ki so precej sorodne in
medsebojno težko razločljive, na višji stopnji pa izrazito prevlada kategorija 2. Na višji stopnji se tako
ponovno kaže premik težišča v smeri proti družbeni geografiji. Zaznamuje ga tudi prisotnost dveh »novih«
pristopov, kot sta historičnogeografski in političnogeografski. Slovenska učbenika smo na obeh stopnjah
uvrstili pod kategorijo 3.
Preglednica 29: Vidik načina razumevanja in interpretiranja pokrajine (temeljni vsebinski pristopi)
Kategorije
1) naravnogeografski pristop
2) ekonomskogeografski pristop
3) izrazita kombinacija naravnogeografskega in
ekonomskogeografskega pristopa
4) kulturnogeografski pristop
5) historičnogeografski pristop
6) političnogeografski pristop
7) nedoločljivo
Skupaj

nižja stopnja
2
11
12

višja stopnja
15
5

8
2
35

5
1
2
28

Na nižji stopnji lahko širom Evrope še beležimo nekatere jasneje izoblikovane vzorce: v državah Vzhodne
Evrope in v romanskih državah na jugovzhodu Evrope (kategorija 2), v naslednicah nekdanje Jugoslavije
ter v Romuniji in Bolgariji (kategorija 3). Na višji stopnji se slika precej spremeni oz. predvsem v
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postocialističnih državah prevesi v korist ekonomskogeografskega pristopa. Tako na nižji kot na višji stopnji
pa lahko po sredini Evrope od Danske prek Nemčije in Švice do Italije zasledimo kulturnogeografski
pristop. (Karta 21 in Karta 22)
4. Veliko težav je povzročil tudi vidik namena celotnega geografskega prikaza (temeljni metodološki
pristopi), kot to povečini povzemamo po Drozgu (2002 c, 63). Pri genetskem pristopu (kategorija 1 v
preglednici 30) gre za razvojno naravnanost prikaza Evrope, ki se jo prikazuje v zgodovinski oz. razvojni
dimenziji. Problemski pristop (z vidika vsebine, ne z vidika metode dela) išče in definira razvojna in
strukturna neskladja, ki so vzrok razmeram v pokrajini (kategorija 2). Pri sistematskem pristopu gre za
stremljenje po sistematičnem, informativnem pregledu bolj ali manj vseh pokrajinotvornih elementov
(kategorija 3). Na koncu pa ostane še en pristop, ki ga je Drozg opredelil kot strukturnega. Na osnovi
pregledane literature smo videli, da ima ta oznaka lahko zelo različen pomen. Zato smo jo nadomestili z
oznako “pristop izbranih (dominantnih) vsebin” (kategorija 4). Izpostavljal naj bi bistvene značilnosti
obravnavane pokrajine, v našem primeru Evrope. Na vprašanje, ali je tisto “bistveno” oz. “dominantno” res
bistveno, ali pa je bila to le posledica subjektivnega izbora sestavljavcev učbenikov, pa raziskava ni mogla
odgovoriti.
Ne glede na vso didaktično teorijo je na obeh stopnjah relativno še vedno najbolj zastopan sistematski
pristop (kategorija 3). Pregled po Evropi pa nam pokaže velike razlike med zahodnim in vzhodnim delom
Evrope. V postsocialističnih državah je ta pristop na nižji stopnji izrazito prevladujoč, v veliki meri pa je
zastopan tudi na višji stopnji. V ostalih državah na evropskem zahodu na nižji stopnji izstopa pristop
izbranih (dominantnih) vsebin, ki pod svojim pokrovom združuje marsikaj, na višji pa se v tem delu Evrope
močneje uveljavi problemski pristop. O bolj enovitih učbeniških vzorcih bi zlasti na zahodu težko govorili.
Slovenski učbenik na nižji stopnji sodi v kategorijo 3, na višji pa v kategorijo 4. Oba učbenika tako
povzemata »zmernejše« novejše evropske struje. (Karta 23 in Karta 24)
Preglednica 30: Vidik namena celotnega geografskega prikaza (temeljni metodološki pristopi)
Kategorije
1) genetski pristop
2) problemski pristop
3) sistematski pristop
4) pristop izbranih (dominantnih) vsebin
5) nedoločljivo
Skupaj

nižja stopnja
2
19
11
3
35

višja stopnja
2
8
11
7
28

5. Na koncu sledi še vidik načina prikaza regij oziroma držav. Za razliko od prejšnjega vidika tu ne gre več
za analizo prikaza vseh vsebin iz geografije Evrope, ampak se osredotočamo zgolj na prikaz posameznih
evropskih regij. Zlasti na višji stopnji je relativno močno zastopana kategorija 5, kjer takšnega prikaza sploh
ni ali pa je zanemarljiv.
Enciklopedičen pristop (kategorija 1 v preglednici 31) skuša vsako regijo (državo) prikazati v vseh njenih
pokrajinotvornih elementih (po Hettnerjevi shemi). V praksi to sicer ne uspe opraviti noben učbenik, vendar
se nekateri temu zastarelemu načelu »vse o vsem«, vendar pri tem le »vsakega malo«, skušajo čim bolj
približati. Tako se je porodila oznaka »parcialno (delno) enciklopedičen pristop«. Naslednji je pristop
dominantnih faktorjev (kategorija 2), katerega izvor lahko iščemo že v Spethmannovi dinamični regionalni
geografiji. Pri vsaki regiji se osredotoča na njene dominante (bistvene značilnosti), ki pa so še vedno
prikazane bolj ali manj deskriptivno, ne pa tudi problemsko. Tretja stopnja je pristop osrednjih problemov (v
smislu vsebine), kjer se posamezno regijo (državo) obravnava skozi enega ali več izstopajočih problemov.
Srž obravnave se prevesi na same geografske probleme kot takšne (ponavadi so to različna razvojna in
strukturna neskladja), regije kot celote pa stopijo v ozadje oz. postanejo le prostorski okvir oz. instrument

273

274

275

za obravnavo teh problemov. Tako kot je skoraj nemogoče potegniti točno mejo med kategorijama 1 in 2,
je morda še težje postaviti točno ločnico med kategorijama 2 in 3.
Na nižji stopnji še vedno močno prevladuje kategorija 1, močneje je zastopana le še kategorija 2. V slednjo
sodi tudi slovenski učbenik. Na višji stopnji je kategorija 1 še vedno močno zastopana, močno pa se
uveljavi tudi kategorija 3, v katero sodi tudi slovenski učbenik. Pri vsem tem pa je opazna izrazita razlika
med evropskim vzhodom in zahodom. Velika večina postsocialističnih držav ima na nižji stopnji še vedno
parcialno enciklopedičen pristop, od večjih držav na zahodu pa le še Italija. Na višji stopnji je tega pristopa
bistveno manj, ohranijo pa ga izključno nekatere postsocialistične države. Pri državah v zahodnem delu
Evrope, ki sploh imajo prikaz posameznih regij, je na nižji stopnji relativno močno zastopan pristop
dominantnih faktorjev, na višji pa pristop osrednjih problemov. Značilen je za velike države, kot so V.
Britanija, Francija in Nemčija, in njihova vplivna območja (npr. Irska, Švica). (Karta 25 in Karta 26)
Preglednica 31: Vidik načina prikaza regij oziroma držav
Kategorije
1) enciklopedičen ali parcialno enciklopedičen pristop
2) pristop dominantnih faktorjev
3) pristop osrednjih problemov (osrednjeproblemski pristop)
4) pristop pars pro toto (psevdoeksemplaričen pristop)
5) ni prikaza regij ali pa je prikaz zanemarljiv
6) nedoločljivo
Skupaj

nižja stopnja
19
8
2
1
4
1
35

višja stopnja
10
1
8
9
28

5.4.5 Pristopi z vidika splošnodidaktične teorije učbenika
V prvem in drugem sklopu analiziranih vsebinsko-didaktičnih elementov je bila osrednja pozornost
namenjena vsebinam učbenikov, tretji sklop pa se loteva elementov z vidika splošnodidaktične teorije
učbenika. Pod ta »pokrov« so vključeni nekateri elementi učbenikov, ki niso nujno navezani na geografijo,
ampak bi se jih dalo proučevati tudi v negeografskih učbenikih. Za nadaljevanje naše raziskave ta sklop ni
prvobitnega pomena, močno pa prispeva k bolj celostni podobi evropskih učbenikov in s tem tudi različnih
evropskih šolskih geografij kot takšnih. V podrobnejšo analizo nekaterih elementov zunanje strukture
učbenikov v različnih evropskih državah se pri tem nismo spuščali, saj je avtor to že raziskal v okviru neke
druge raziskave. (Senegačnik, 2001 a)
1. Prvi analizirani element v tem sklopu je vprašanje analitičnosti in sintetičnosti. Pri tem lahko razlikujemo
tri kategorije: prevladujoča analitična metoda (kategorija 1 v preglednici 32), sinteza v obliki zaključkov
sredi oz. na koncu učne teme ali poglavja (kategorija 2) in sinteza v obliki posebnega sinteznega poglavja
na koncu učbenika ali obsežnejšega dela učbenika (kategorija 3). Pri analizi tega vprašanja smo se omejili
na jasno razvidne rubrike ali “vložke”, ki že z naslovom ali pa tudi le z drugačnim grafičnim oblikovanjem
nakazujejo, da gre za sintezo. Iz preglednice 32 je razvidno, da je na obeh stopnjah v izraziti prevladi zgolj
analitična metoda. To je seveda v nasprotju s predvsem nekoliko starejšo teorijo. Na nižji stopnji, kjer so
učbeniki itak didaktično praviloma bolje oblikovani, je nekaj več elementov sinteze kot na višji. Seveda pa
dopuščamo možnost, da je sama sinteza marsikje “skrita” tudi znotraj samih besedil oz. med vrsticami,
česar pa raziskava ni mogla odkrivati.
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Preglednica 32: Analitičnost in sintetičnost
Kategorije
1) prevladujoča analitična metoda, kjer sinteza ni posebej razvidna
2) sinteza v obliki zaključkov sredi oz. na koncu učne teme ali poglavja
3) sinteza v obliki posebnega sinteznega poglavja na koncu učbenika
ali obsežnejšega dela učbenika
Skupaj

nižja stopnja
21
11
3

višja stopnja
23
5
-

35

28

Pregled po Evropi nam na nižji stopnji pokaže, da je več elementov sinteze predvsem v učbenikih iz
osrednjega dela Evrope. Poleg Nemčije tu izstopa predvsem območje nekdanje Jugoslavije, kjer so vzorci
šole Poljaka in Malića še dosti živi. Na višji stopnji je kategorija 2 z izjemo V. Britanije omejena le na
nekatere postsocialistične države. Slednje dajejo različnim sintetičnim »vložkom« očitno več pozornosti kot
v zahodnem delu Evrope, kjer so to praviloma bolj ali manj opustili. (Priloga 40 in Priloga 41)
2. Drug didaktičen element je razvijanje deklarativnega in proceduralnega oz. procesnega znanja. V
sodobni didaktični teoriji se na veliko poudarja razvijanje proceduralnega oz. procesnega znanja, dejansko
pa je tega v učbenikih bistveno manj, kot bi to želela teorija. Lahko bi celo rekli, da povsod še vedno
prevladuje deklarativno znanje, pri čemer pa lahko razlikujemo več nians oz. stopenj. Na najnižji stopnji so
učbeniki, ki razvijajo pretežno ali izključno le deklarativno znanje (kategorija 1). Na drugi stopnji so
učbeniki, kjer je razvijanje proceduralnega oz. procesnega znanja že precej bolj prisotno. To smo opredelili
kot poudarek na razvijanju deklarativnega znanja (kategorija 2), kar nakazuje, da v učbenikih ni le
razvijanja deklarativnega znanja, ampak se razvija tudi procesno (kategorija 2). Najvišjo stopnjo
predstavljajo učbeniki, ki imajo v največji doseženi meri prisotno tudi razvijanje procesnega znanja, čeprav
to kljub temu po obsegu še ne prevladuje. To smo označili kot razvijanje deklarativnega in proceduralnega
oz. procesnega znanja (kategorija 3).
Pri tem pa moramo opozoriti na zelo pomembno dejstvo, da se je v analizo vključilo le učbenike, ne pa tudi
njihovih delovnih zvezkov, v kolikor jih sploh imajo. Prav delovni zvezki pa naj bi bili veliko bolj namenjeni
razvijanju procesnega znanja kot sami učbeniki. Sodoben delovni zvezek tako ni le nek dodatek, ampak je
nepogrešljiv del »učbeniške celote«. Ker pa se delovnih zvezkov žal ni dalo vključiti v raziskavo, se naše
ugotovitve nanašajo le na učbenike, ne pa na »učbeniške celote«, in so zato glede tega vprašanja
nepopolne.
Preglednica 33 nam jasno pokaže razliko med nižjo in višjo stopnjo. Na nižji stopnji je precej več razvijanja
proceduralnega znanja, kar pomeni, da so učbeniki didaktično bolje razdelani oz. oblikovani. Oba
slovenska učbenika pri tem sodita v kategorijo 2.
Preglednica 33: Razvijanje deklarativnega in proceduralnega oz. procesnega znanja
Kategorije
1) razvijanje pretežno ali izključno deklarativnega znanja
2) poudarek na razvijanju deklarativnega znanja
3) razvijanje deklarativnega in proceduralnega oz. procesnega znanja
Skupaj

nižja stopnja
13
17
5
35

višja stopnja
18
7
3
28

Pregled po Evropi nam na nižji stopnji pokaže velike razlike med evropskim vzhodom in zahodom. Za vse
države Vzhodne Evrope, pa tudi za nekatere druge postsocialistične države je značilna kategorija 1.
Kategorija 2 se pojavlja v velikem delu tistih postsocialističnih držav, ki so vstopile v Evropsko unijo leta
2004 ali pa se na to pripravljajo, v vseh nordijskih državah, pa tudi v nekaterih drugih državah evropskega
zahoda. Kategorija 3 pa je omejena na romanske države na jugozahodu Evrope ter na V. Britanijo in
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Nemčijo. Gre torej za nekatera pomembna žarišča vpliva na druge dele Evrope, kjer se je to že uveljavilo,
proces pa se očitno širi proti vzhodu.
Na višji stopnji je slika manj pregledna. Večina postsocialističnih držav je ostala na kategoriji 1, v različnih
delih Evrope je nekaj več le kategorije 2, kategorija 3 pa je omejena na V. Britanijo z Irsko ter na Francijo.
(Karta 27 in Karta 28)
3. Vprašanje razmerja med osnovnim besedilom, dodatnimi vsebinami in drugimi metodičnimi rubrikami je
na praktičnih primerih dokaj zapleteno, saj ni vedno jasno, kaj so sestavljavci učbenika smatrali za neko
»osnovo«, ki naj bi jo »obvladali« vsi učenci, kaj pa za nek bolj ali manj neobvezen »dodatek« (dopolnilno
besedilo). Ta meja je še posebej težko določljiva pri nekaterih učbenikih na evropskem zahodu. Glede na
to je bilo treba sprejeti kompromis in se odločiti le za 3 osnovne kategorije. Najbolj enostavna je kategorija
1 (v preglednici 34), kjer ima učbenik le osnovno besedilo. Na nižji stopnji je ta kategorija relativno precej
manj zastopana kot na višji, kar spet govori o boljši didaktični razdelanosti učbenikov na nižji stopnji. V
kategorijo 2 smo združili vse učbenike, kjer je osnovno besedilo grafično ločeno od dodatnih vsebin, vendar
medsebojno razmerje s tem še ni nujno hierarhično opredeljeno v smislu, da nečesa iz učbenika ni treba
»predelati«. Znotraj te kategorije bi lahko ločevali več variant, vendar bi bila za to potreben vpogled v
priročnike za učitelje (če sploh obstajajo) ali pa razgovor s sestavljavci konkretnih učbenikov na temo, kaj
so z grafično ločitvijo posameznih vsebin sploh hoteli narediti. Ker to ni bilo izvedljivo, ostajamo marsikje le
na stopnji ugibanja oz. pri kompromisni rešitvi, ki dopušča vse možnosti.
Kategorijo 3 pa predstavljajo le učbeniki v romanskih državah na evropskem jugozahodu, kjer se pojavlja
niz (zaporednih) metodičnih rubrik v jasno določenem razmerju, kar bi lahko poimenovali tudi francoskoiberski model. Povedati pa je treba, da se ta model ne uveljavlja v prav vseh učbenikih teh držav in da še
zdaleč ni enoten, ampak predstavlja le nekakšen pokrov za uvrstitev rubrik z različnimi imeni in funkcijami.
Na prvi pogled je takšen model v didaktičnem pogledu seveda najboljši, saj vključuje tudi nekatere
postulate sodobne didaktike, ki jih učbeniki v drugih delih Evrope ne. Ker pa to močno poveča obseg
učbenikov in tudi obseg samega dela v razredu, se lahko vprašamo, ali je takšna rešitev res najboljša.
Pojavlja se namreč upravičen dvom, ali je takšna pot do znanja res uresničljiva pri vseh učencih (tudi
“neresnih” oz. nemotiviranih). Zagotovo pa tak model ni v skladu z načelom racionalnosti pouka in s tem
tudi učbenika.
Preglednica 34 nam pokaže razlike med nižjo in višjo stopnjo. Delež kategorije 1 je na višji stopnji precej
večji kot na nižji, kar spet govori o slabši didaktični razdelanosti učbenikov na višji stopnji. Na obeh
stopnjah je kategorija 1 omejena le na nekatere postsocialistične države. Povsod drugod prevladuje
kategorija 2, na jugozahodu pa kategorija 3. Oba slovenska učbenika sodita v kategorijo 2. (Priloga 42 in
Priloga 43)
Preglednica 34: Razmerje med osnovnim besedilom, dodatnimi vsebinami in drugimi metodičnimi rubrikami
Kategorije
1) učbenik s samo osnovnim besedilom
2) učbenik z ločenim osnovnim besedilom in dodatnimi vsebinami brez
jasno določenega medsebojnega razmerja
3) učbenik z nizom (zaporednih) metodičnih rubrik v jasno določenem
razmerju (francosko-iberski model)
Skupaj

nižja stopnja
5
27

višja stopnja
9
18

3

1

35

28

4. Iz teoretičnega dela disertacije je razvidno, da je vprašanje vključenosti študij primera že v teoretskem
pogledu zelo zapleteno, še bolj pa se je to pokazalo pri konkretnem pregledu učbenikov. Študijo primera
namreč lahko dojemamo kot vsebino ali pa kot metodo dela. Po drugi strani imamo v učbenikih študije
primera, ki so izrecno kategorizirane pod to oznako, ali pa študije, ki so to po vsebini (lahko tudi po metodi
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dela), pa niso kategorizirane. (Izrecna kategoriziranost pomeni, da je pred takšno študijo že v naslovu
napisano: case study, Fallstudie, etude de cas ipd.) Ker v disertaciji nismo raziskovali vseh možnih oblik
dela v razredu oz. dela z učbenikom, se z vprašanjem študije primera kot metode dela nismo posebej
ukvarjali. Tudi če gledamo na študijo primera le kot na vsebino, pa lahko ugotovimo, da nekatere izrecno
kategorizirane študije primera verjetno v resnici to niso, po drugi strani pa je veliko več učbenikov, kjer ta
oznaka ne nastopa, pa bi verjetno lahko govorili o »dejanskih« študijah primera. Zato je na koncu ostala le
pragmatična odločitev, da zasledujemo le frekvenco učbenikov, kjer se taka oznaka izrecno pojavlja.
Pri tem lahko razlikujemo 3 kategorije. Pri kategoriji 1 (v preglednici 35) izrecno kategorizirane študije
primera tvorijo nekakšno jedro obravnave, saj pred njimi, še posebej pa med posameznimi študijami
primera (skoraj) ni obširnejših uvodnih oz. veznih besedil, ki bi jih smiselno povezovale. Pri kategoriji 2 pa
takšne študije primera zajemajo le manjši del učbenika. To pomeni, da ne tvorijo jedra obravnave, so pa
vsaj na zunaj praviloma enakovredne osnovnemu besedilu. Preglednica 36 nam prikazuje, da na obeh
stopnjah izrecno kategoriziranih študij primera skoraj ni . Na nižji stopnji je izjema le V. Britanija, ki se ji na
višji stopnji pridruži še nekaj držav evropskega zahoda. (Priloga 44 in Priloga 45)
Preglednica 35: Vključenost izrecno kategoriziranih študij primera
Kategorije
1) študije primera tvorijo jedro obravnave
2) študije primerov ne tvorijo jedra obravnave, a so vsaj na zunaj
enakovredne osnovnemu besedilu
3) ni izrecno kategoriziranih študij primera
Skupaj

nižja stopnja
1

višja stopnja
1
2

34
35

25
28

5. Kar se tiče vključenosti posebnih motivacijskih vložkov pri uvodni stopnji učnega procesa, lahko v
grobem razlikujemo le dve kategoriji. Pri kategoriji 1 učbenik ima, pri kategoriji 2 pa nima posebnih
motivacijskih vložkov. Pri njih gre običajno za krajša besedila, ki so lahko v kombinaciji s kartografskoslikovnim gradivom, pa tudi za različna motivacijska vprašanja na uvodu v neko temo ipd. Preglednica 36
nam kaže, da je teh vložkov na nižji stopnji več kot na višji, kar govori o boljši didaktični razdelanosti na
nižji stopnji. Pregled po Evropi pa spet pokaže veliko razliko med evropskim zahodom in vzhodom.
Kategorija 2 je na obeh stopnjah povečini omejena na postsocialistične države, še posebej v Vzhodni
Evropi. V vzhodni del Srednje Evrope, delno pa še bolj proti vzhodu in jugovzhodu, pa so takšni vložki v
učbenikih ponekod že prodrli. Slovenski učbenik na nižji stopnji sodi v kategorijo 1, na višji pa v kategorijo
2. (Priloga 46 in Priloga 47)
Preglednica 36: Vključenost posebnih motivacijskih vložkov pri uvodni stopnji učnega procesa (pri uvodih v
posamezne učne teme ali manjše skupine tem)
Kategorije
1) učbenik s posebnimi motivacijskimi vložki
2) učbenik brez posebnih motivacijskih vložkov
Skupaj

nižja stopnja
25
12
35

višja stopnja
16
12
28

6. Kar se tiče vključenosti vprašalno-aktivnostnega instrumentarija, lahko razlikujemo učbenike z relativno
veliko (kategorija 1), relativno malo (kategorija 2) ali povsem brez tega instrumentarija (kategorija 3).
Posebni kategoriji pa tvorijo še učbeniki, ki imajo posebno obširno rubriko za aktivnosti na koncu poglavja
ali učne teme, in sicer s sprotnim instrumentarijem med samim besedilom (kategorija 4) ali brez njega
(kategorija 5). Pri slednjih dveh kategorijah lahko v bistvu govorimo o nekakšni vključenosti funkcije
delovnega zvezka v sam učbenik.
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Preglednica 37 prikazuje jasno razliko med obema stopnjama. Na nižji je bistveno več tega instrumentarija,
kar seveda priča o njihovi boljši didaktični razdelanosti. Na nižji stopnji je kategorija 2 značilna za vse
države Vzhodne Evrope, pa tudi za številne druge postsocialistične države. Kategorija 1 se pojavlja
predvsem v osrednjem delu Evrope in na Balkanskem polotoku, kategoriji 4 in 5 pa le v nekaterih državah
evropskega zahoda. Na višji stopnji je slika manj jasna, zato težje govorimo o izoblikovanih učbeniških
vzorcih. Slovenski učbenik na nižji stopnji sodi v kategorijo 2, na višji pa v kategorijo 1.
Opozoriti pa je treba na pomembno dejstvo. Na obeh stopnjah (še zlasti na višji) pa imamo tudi primere
učbenikov iz nekaterih najbolj razvitih evropskih držav (Danska, Švica, Nizozemska, Belgija), ki so sploh
brez vsakršnega vprašalno-aktivnostnega instrumentarija (kategorija 3). Sklicevanje na zglede razvitih
evropskih držav se v teh primerih kaže kot zelo vprašljivo. (Priloga 48 in Priloga 49)
Preglednica 37: Vključenost vprašalno-aktivnostnega instrumentarija
Kategorije
nižja stopnja
1) učbenik z relativno veliko vprašalno-aktivnostnega instrumentarija
15
2) učbenik z relativno malo vprašalno-aktivnostnega instrumentarija
12
3) učbenik brez vsega vprašalno-aktivnostnega instrumentarija
2
4
4) učbenik s sprotnim vprašalno-aktivnostnim instrumentarijem med
samim besedilom in s posebno obširno rubriko za aktivnosti na koncu
poglavja ali učne teme
5) učbenik brez sprotnega vprašalno-aktivnostnega instrumentarija med 2
samim besedilom in s posebno obširno rubriko za aktivnosti na
koncu poglavja ali učne teme
Skupaj
35

višja stopnja
7
11
6
-

4
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7. Kar se tiče vključenosti posebne rubrike za obravnavo geografskih metod dela, so na obeh stopnjah v
veliki večini učbeniki, ki takšne rubrike ne vključujejo (kategorija 2 v preglednici 39). Mednje sodita tudi
slovenska učbenika. Pregled po Evropi nam pokaže, da na nižji stopnji to velja za vse postsocialistične in
nordijske države, pa tudi nekatere države evropskega zahoda. Na nemškem govornem območju in v Italiji
je zastopana kategorija 4, v V. Britaniji pa kategorija 5. Na višji stopnji se situacija nekoliko pomeša.
Prevladujoča kategorija 2 se razširi na več držav evropskega zahoda, na evropskem vzhodu pa Bolgarija in
Estonija pridobita obravnavo metod dela. (Priloga 50 in Priloga 51)
Preglednica 38: Vključenost posebne rubrike za obravnavo geografskih metod dela
Kategorije
1) učbenik vključuje posebno rubriko za obravnavo geografskih metod dela
2) učbenik ne vključuje posebne rubrike za obravnavo geografskih metod
dela
3) geografske metode dela so večinoma vključene v posebno rubriko
aktivnosti na koncu poglavja ali učne teme
4) učbenik ima eno ali več posebnih poglavij o geografskih metodah dela,
vendar izven obravnave geografije Evrope
Skupaj

nižja stopnja
1
28

višja stopnja
2
23

2

3

3

-

35

28

8. Oznaka uporaba »novih« strategij je nekakšen sumarnik različnih prizadevanj sestavljavcev učbenikov
po sledenju novih trendov, ki so se pojavili znotraj didaktične teorije učbenikov. To pomeni predvsem večja
prizadevanja za razvijanje procesnega znanja, vključevanje različnih metodičnih rubrik in motivacijskih
vložkov, induktivnega pristopa, pa tudi nazornejšega likovno-grafičnega oblikovanja, boljše kakovosti in
uporabnosti kartografsko-slikovnega gradiva in podobno. S to oznako skušamo poudariti nek skupen vtis,
ki se ga dobi ob pregledu posameznega učbenika. Pri tem razlikujemo 3 stopnje uporabe »novih« strategij:
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nizka (kategorija 1), srednja (kategorija 2) in visoka (kategorija 3). Iz preglednice 39 je razvidno, da je na
višji stopnji najbolj zastopana kategorija 1, kar kaže na slabšo didaktično oblikovanje v primerjavi z nižjo
stopnjo. Slovenska učbenika na obeh stopnjah sodita v kategorijo 2.
Preglednica 39: Uporaba »novih« strategij
Kategorije
1) »klasični« oz. »razlagalni« učbenik z nizko stopnjo uporabe
»novih« strategij
2) učbenik s srednjo stopnjo uporabe »novih« strategij
3) učbenik z visoko stopnjo uporabe »novih« strategij
Skupaj

nižja stopnja
14

višja stopnja
17

15
6
35

9
2
28

Pregled po Evropi nam na nižji stopnji razumljivo pokaže precejšnje razlike med evropskim vzhodom in
zahodom. Kategorija 1 je značilna za vse države Vzhodne Evrope, v precejšnji meri pa tudi za pribaltski
trojček, naslednice nekdanje Jugoslavije in še nekatere druge države. kategorija 2 se najbolj strnjeno
pojavlja v nordijskih državah, pa tudi pri vseh slovenskih sosedah. Kategorija 3 pa je značilna za V.
Britanijo, Nemčijo ter romanske države na jugozahodu. Na višji stopnji se kategorija 1 razširi tudi v
Skandinavijo, Avstrijo in Italijo. (Karta 29 in Karta 30)
9. Čisto za konec smo prihranili še vprašanje vsebinske zaokroženosti in celostnosti učbenika. Vprašanje
izpostavlja predvsem nekoliko starejša didaktična literatura. Tudi tu se kaže jasna razlika med nižjo stopnjo
z večjim poudarkom na zaokroženosti in celostnosti učbenika (kategoriji 1 in 2 v preglednici 40) ter višji
stopnjo z manjšim poudarkom na tem. Glede na to, da se na višji stopnji poudarek prevesi z regionalnega
pristopa na tematskega, je to tudi razumljivo. Oba slovenska učbenika sodita v kategorijo 1.
Preglednica 40: Vsebinska zaokroženost in celostnost učbenika
Kategorije
1) učbenik daje vtis povsem zaokrožene vsebinske celote
2) učbenik daje vtis pretežno zaokrožene vsebinske celote
3) učbenik ne daje posebnega vtisa vsebinske celote, rdeča nit je
marsikje prekinjena
Skupaj

nižja stopnja
16
12
7

višja stopnja
3
18
7

35

28

Pregled po Evropi nam na nižji stopnji pokaže velike razlike med osrednjim in vzhodnim delom Evrope (z
večjo vsebinsko zaokroženostjo in celostnostjo učbenikov) v primerjavi z njenim najbolj zahodnim delom.
Na višji stopnji postane ta slika bolj zamegljena, saj tudi na evropskem vzhodu prevlada kategorija 2.
Poudariti pa je treba dejstvo, da je ravno v nekaterih državah z najvišjo stopnjo uporabe »novih« strategij
(npr. Španija, V. Britanija) najtežje govoriti o vtisu vsebinske celote (kategorija 3). (Karta 31 in Karta 32) To
pa je verjetno tudi največja hiba »zahodnih« strategij pri didaktičnem oblikovanju učbenikov. Rdeča nit v
učbenikih je namreč marsikje prekinjena. Na tem mestu pa se vprašamo, kako jo bo potem v svojih
možganih vzpostavil učenec kot uporabnik takšnega učbenika.
5.4.6 Preizkušanje povezanosti posameznih spremenljivk s χ2 preizkusom
V nadaljevanju se je iskalo povezanost med posameznimi vsebinsko-didaktičnimi elementi s χ2
preizkusom. S programom SPSS se je to najprej izvedlo za obe stopnji skupaj, nato pa še posebej za nižjo
in višjo stopnjo. Ob križanju vrednosti vsake spremenljivke (vsebinsko-didaktičnega elementa) z vrednostmi
vseh ostalih spremenljivk, razvidnih iz preglednic v razdelku 5.4.4, je matematični izračun pokazal tudi
nekatere povezanosti, ki nimajo posebne logike in so za naše potrebe brezpredmetne. Zato se bomo pri
prikazu omejili le na povezanost tistih vsebinsko-didaktičnih elementov (spremenljivk), ki izkazujejo neko
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jasno naraščanje ali upadanje vrednosti spremenljivke. Vključili pa bomo tudi spremenljivko vidika notranje
organiziranosti učnih vsebin, saj je to eno od osrednjih vprašanj disertacije.
Povezanost med dvema spremenljivkama se iz izračunov ugotavlja na naslednji način. O značilni razliki
govorimo tedaj, če je točna stopnja tveganja manjša od 0,05. Če je na primer pri dveh spremenljivkah
vrednost kazalca povezanosti χ2 enaka 17,197, pri 4 stopinjah prostosti, je točna stopnja tveganja enaka
0,002. Ker je točna stopnja tveganja manjša kot 0,05, je preizkus odkril značilno razliko. Ugotavljamo, da
obstaja povezanost med spremenljivkama. Če pa je na primer pri dveh spremenljivkah vrednost kazalca
povezanosti χ2 enaka 7,112, pri 4 stopinjah prostosti, je točna stopnja tveganja enaka 0,130. Ker je točna
stopnja tveganja več kot 0,05, preizkus ni odkril značilne razlike. Zato ne moremo trditi, da obstaja
povezanost med spremenljivkama.
Največ povezanosti je pokazalo križanje dvojic spremenljivk za obe stopnji skupaj, ko se je vključilo vseh
63 učbenikov. Manj povezanosti je bilo znotraj 35 učbenikov za nižjo stopnjo, še manj pa znotraj 28
učbenikov za višjo stopnjo. Konkretne dvojice križanih spremenljivk, vrednosti χ2 preizkusa, stopinje
prostosti in točne stopnje tveganja so prikazane v treh preglednicah v prilogi. Zaradi racionalnosti smo
vanje vključili le primere, ki kažejo na značilno razliko (stopnja tveganja je manjša od 0,05). (Priloga 52,
Priloga 53, Priloga 54)
Analiza povezanosti dvojic spremenljivk na podlagi χ2 preizkusa in pregleda relativnih frekvenc (iz
navzkrižnih preglednic) nam pokaže naslednje:
– manjši ko je delež Evrope v učbeniku, bolj je zastopan tematskogeografski pristop (pa tudi regijski in
vmesni regionalni pristop); večji ko je delež Evrope v učbeniku, več je najpogosteje uporabljenega
kombiniranega regionalnega pristopa (velja za obe stopnji skupaj);
– manjši ko je delež Evrope v učbeniku, bolj se stopnjuje zastopanost družbenogeografskih vsebin na
račun naravnogeografskih (velja za obe stopnji skupaj in za nižjo stopnjo);
– manjši ko je delež Evrope v učbeniku, manj je razvijanja proceduralnega znanja (velja za obe stopnji
skupaj);
– manjši ko je delež Evrope v učbeniku, manj je uporabe »novih« strategij (velja za obe stopnji skupaj);
– manjši ko je delež Evrope v učbeniku, manjša je vsebinska zaokroženost učbenika (velja za obe stopnji
skupaj);
– večja ko je pozornost državam Evropske unije, več je razvijanja proceduralnega znanja (velja za obe
stopnji skupaj, za nižjo stopnjo, za višjo stopnjo);
– večja ko je pozornost državam Evropske unije, več je uporabe »novih« strategij (velja za obe stopnji
skupaj, za nižjo stopnjo, za višjo stopnjo);
– manjša ko je pozornost državam Evropske unije, večja je vsebinska zaokroženost učbenikov (velja za
obe stopnji, za nižjo stopnjo, za višjo stopnjo);
– pri tematskogeografskem pristopu je opazna večja pozornost širitvi Evropske unije kot pri kombiniranem
regionalnem pristopu (velja za obe stopnji skupaj, za nižjo stopnjo, za višjo stopnjo);
– večji ko je poudarek na družbenih vsebinah na račun naravnogeografskih, več pozornosti je namenjeno
širitvi Evropske unije (velja za obe stopnji skupaj in za nižjo stopnjo);
– pri kombiniranem regionalnem pristopu je nadpovprečna vsebinska zaokroženost učbenikov, pri
tematskogeografskem pa podpovprečna (velja za obe stopnji in za nižjo stopnjo);
– večji ko je poudarek na družbenik vsebinah na račun naravnogeografskih, manjša je vsebinska
zaokroženost učbenikov (velja za obe stopnji skupaj);
– višja ko je stopnja razvijanja proceduralnega znanja, višja je tudi stopnja uporabe »novih« strategij (velja
za obe stopnji skupaj, za nižjo stopnjo, za višjo stopnjo);
– pri tematskogeografskem pristopu se namenja več pozornosti državam Evropske unije kot pri
kombiniranem regionalnem pristopu (velja za nižjo stopnjo).
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5.4.7 Povzetek glavnih ugotovitev
Analiza izbranih vsebinsko-didaktičnih elementov v evropskih učbenikih je pokazala marsikaj. Čeprav smo
proučevali le izbrane učbenike, lahko te ugotovitve verjetno v marsičem posplošimo na celoto.
Prva splošna ugotovitev je, da se obravnava Evrope na višji stopnji precej razlikuje od obravnave na nižji
stopnji. Pri tem je treba izpostaviti naslednje. Največje razlike je moč zaslediti pri tretjem sklopu analiziranih
vsebinsko-didaktičnih elementov, kar pomeni, da so učbeniki na višji stopnji slabše didaktično oblikovani
kot na nižji. Pri ostalih dveh sklopih razlike niso več toliko vezane na starostno stopnjo. Sicer pa je stanje
na višji stopnji v primerjavi z nižjo stopnjo naslednje:
– Evropi je v učbenikih namenjeno manj prostora oz. so ji namenjeni manjši deli učbenikov;
– Evropa se ne obravnava več toliko v okviru samostojnih učbenikov, ampak bolj v učbenikih regionalne
geografije sveta ali v okviru mešanja tematske in regionalne geografije;
– manj je obravnave držav Vzhodne Evrope izven Rusije;
– meje Evrope so manj jasno določene;
– manj je predstavitev členitve Evrope, te členitve pa se tudi manj ujemajo s členitvijo v slovenskih
učbenikih;
– države so na splošno manj razporejene po evropskih geografskih enotah oz. so bolj razporejene po
drugačnih enotah kot v slovenskih učbenikih;
– manj je obravnave Slovenije;
– nekaj več je uvrščanja Slovenije v okvir Srednje Evrope, vendar se še bolj poveča število učbenikov, ki
nikamor posebej ne uvršajo Slovenije;
– močno se poveča zastopanost tematskogeografskega pristopa in zmanjša delež kombiniranega
regionalnega pristopa;
– zmanjša se zastopanost sistematskega (občegeografskega) uvoda v Evropo oz. zastopanost vsakršnega
uvoda;
– zmanjša se zastopanost obravnave po neselekcioniranih državah;
– poveča se poudarek na družbenogeografskih vsebinah na račun fizičnogeografskih;
– poveča se zastopanost problemskega pristopa (pri obravnavi Evrope kot celote) in pristopa osrednjih
problemov (pri obravnavi posameznih regij ali držav);
– poveča se razvijanje pretežno ali izključno deklarativnega znanja;
– poveča se zastopanost učbenikov brez dodatnih vsebin;
– zmanjša se vključevanje posebnih motivacijskih vložkov;
– zmanjša se vključenost vprašalno-aktivnostnega instrumentarija;
– zmanjša se uporaba »novih« strategij;
– zmanjša se vsebinska zaokroženost in celostnost učbenikov.
Druga splošna ugotovitev je, da nastopajo znotraj Evrope precejšnje razlike, ki se kažejo predvsem na
relaciji zahod – vzhod. To je brez dvoma posledica nekdanje blokovske delitve in s tem posledično
različnega razvoja pedagoških ved in geografije. Te razlike pa so na nižji stopnji izrazitejše kot na višji. Če
gremo od evropskega zahoda proti vzhodu, lahko dokaj jasno zasledujemo naslednje:
– povečuje se vključenost geografije Evrope v učbenike, ki obravnavajo regionalno geografijo sveta (na
obeh stopnjah);
– povečuje se vključenost vsebin iz bolj ali manj cele Evrope, vključno z Rusijo (predvsem na nižji stopnji);
– povečuje se obravnava vzhodnoevropskih držav izven Rusije (predvsem na nižji stopnji);
– zmanjšuje se posebna pozornost državam EU (na obeh stopnjah);
– zmanjšuje se pozornost širitvi EU (na obeh stopnjah);
– zmanjšuje se obširnejša obravnava regij, ki ne temeljijo na državnih mejah (na obeh stopnjah);
– nekoliko se zmanjšuje zastopanost tematskogeografskega pristopa v primerjavi z različnimi regionalnimi
pristopi (na nižji stopnji);
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– povečuje se zastopanost sistematskega uvoda v Evropo v primerjavi z zastopanostjo nesistematskega
(na nižji stopnji);
– nekoliko se povečuje zastopanost sistematskega uvoda v posamezno regijo (na nižji stopnji)
– pri regijskem delu obravnave Evrope se nekoliko povečuje obravnava po neselekcioniranih državah (na
nižji stopnji);
– povečuje se zastopanost pretežno družbenogeografskega pristopa (na višji stopnji);
– povečuje se zastopanost sistematskega pristopa kot temeljnega metodološkega pristopa (na nižji in manj
izrazito na višji stopnji) ter hkrati delno zmanjšuje zastopanost problemskega pristopa in pristopa izbranih
vsebin;
– povečuje se zastopanost parcialno enciklopedičnega pristopa pri obravnavi regij (na nižji in delno na višji
stopnji) ter hkrati zmanjšuje zastopanost pristopa dominantnih faktorjev (na nižji stopnji) in pristopa
osrednjih problemov (na višji stopnji);
– zmanjšuje se razvijanje procesnega znanja (na obeh stopnjah);
– delno se povečuje zastopanost učbenikov s samo osnovnim besedilom (na obeh stopnjah);
– zmanjšuje se vključenost izrecno kategoriziranih študij primera (na obeh stopnjah);
– zmanjšuje se vključenost posebnih motivacijskih vložkov (na nižji in manj izrazito na višji stopnji);
– zmanjšuje se vključenost vprašalno-aktivnostnega instrumentarija (na nižji stopnji);
– zmanjšuje se vključenost posebne rubrike za obravnavo geografskih metod dela (na obeh stopnjah);
– zmanjšuje se uporaba »novih« strategij (na obeh stopnjah);
– povečuje se vsebinska zaokroženost in celostnost učbenika (na nižji in manj izrazito na višji stopnji).
Tretja splošna ugotovitev je, da učbeniki iz držav v osrednjem delu Evrope pri več elementih nastopajo v
obliki skupnega vzorca. To je na nižji stopnji izrazitejše kot na višji. Tako govorimo o nekakšni osi skupnih
učbeniških vzorcev, ki se vleče od Nemčije prek Slovenije v Jugovzhodno Evropo (predvsem na območje
nekdanje Jugoslavije, včasih pa tudi še na Romunijo in Bolgarijo). To zagotovo govori o vplivu nemške
šolske geografije na te države. Občasno se jim priključijo tudi Italija in države vzhodne Srednje Evrope.
Izven te osi se razlike povečujejo tako proti zahodu kot proti vzhodu. Skupni učbeniški vzorci na osi
Nemčija – države Jugovzhodne Evrope se kažejo predvsem pri naslednjih elementih:
– geografiji Evrope je namenjen cel učbenika ali vsaj večji del učbenika (na obeh stopnjah);
– v učbeniku so meje Evrope jasno določene v besedilu ali na karti (predvsem na nižji stopnji);
– učbenik namenja posebno pozornost institucijam EU (predvsem na nižji stopnji);
– v učbeniku je predstavljena zelo podobna členitev kot v slovenskih učbenikih (na nižji stopnji);
– države so razporejene po enakih ali vsaj podobnih geografskih enotah kot v slovenskih učbenikih (na nižji
stopnji);
– zastopan je dvakrat kombiniran pristop (predvsem na nižji stopnji);
– zastopana je sinteza v obliki zaključkov sredi oz. na koncu učne teme ali poglavja (na nižji stopnji).
Četrta splošna ugotovitev je, da so učbeniški vzorci na splošno bolj izoblikovani na nižji stopnji kot na višji.
O skupnih učbeniških vzorcih lahko povečini govorimo le v povezavi s posameznimi elementi, veliko težje
pa v povezavi z več elementi hkrati. V nobenem primeru pa ne moremo govoriti o vzorcih, ki bi bili skupni
pri znatnem deležu vseh elementov hkrati. Vsaka evropska država in vsaka skupina sestavljavcev
učbenikov očitno pri večini elementov ubira lastna pota.
Pregled po Evropi pa je dal osnovo še za neko ugotovitev. Čeprav v slovenskih pedagoških krogih številni
odklanjajo teze o pedagogiki kulture in pedagogiki kapitala, ki jih je izoblikoval Jurman (1999), in ki smo jih
obširneje predstavili v razdelku 2.14, nam »potovanje« od evropskega zahoda proti vzhodu vsaj v grobih
obrisih potrjuje Jurmanova izvajanja. Seveda pa bi bila za trdnejšo potrditev potrebna dodatna analiza, ki bi
raziskala predvsem usmeritve k doseganju vzgojnih ciljev (razvoja vrednot in odnosov), kar pa bi bilo
izvedljivo le z detajlno znotrajbesedilno analizo prevodov vseh učbenikov v slovenščino.
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Glede na vse to lahko ugotovimo, da je potrjena naša prva hipoteza, ki se glasi: »Vsaj pri nekaterih
vsebinsko-didaktičnih elementih, uveljavljenih v izbranih evropskih učbenikih s posebno obravnavo
geografije Evrope, lahko govorimo o posebej izoblikovanih skupnih učbeniških vzorcih na območju več
sosednjih držav hkrati, ki temeljijo na enakem ali zelo podobnem razvoju šolske geografije.«
Vsi analizirani vsebinsko-didaktični elementi še zdaleč nimajo enake teže, zato jih pri poskusih uvrščanja
posameznega učbenika v nek soroden sklop učbenikov iz več držav ni mogoče kar preprosto seštevati. Če
pa se opremo na nekatere pomembnejše elemente, vidimo, da so se potencialna območja skupnih
učbeniških vzorcev, ki smo jih opredelili v razdelku 5.4.2, do neke mere zlasti na nižji stopnji izkazala kot
realnost. Takšno najbolj izrazito območje so države Vzhodne Evrope (Rusija, Ukrajina, Belorusija), v
nekoliko manjši meri tako nastopajo tudi romanske države na jugozahodu Evrope ter nekatere druge
skupine držav. Večkrat v obliki skupnega vzorca nastopajo postsocialistične države kot celota, čeprav je
med njimi seveda vedno tudi kakšna izjema. Na območju skupnih vzorcev v vzhodni Srednji Evropi na
primer od celote praviloma največkrat odstopa poljski učbenik.
Manj skupnih značilnosti so izkazali omenjeni pari držav (Nizozemska – Belgija, Romunija – Bolgarija), pri
Italiji, Albaniji in Grčiji pa se je v veliki meri potrdil njihov samosvoj razvoj.
Na osnovi povedanega se je izkazala kot potrjena tudi druga hipotezo: “V različnih evropskih državah je v
izbranih učbenikih za nižjo starostno stopnjo (pod 14/15 let) glede obsega in načina prikaza učne snovi iz
geografije Evrope (glede vsebinsko-didaktičnih elementov) več skupnih potez kot v učbenikih za višjo
starostno stopnjo (nad 14/15 let).”
Ravno tako je potrjena tudi tretja hipoteza, ki se glasi: “Izbrani slovenski osnovnošolski učbenik je glede
obsega in načina prikaza učne snovi iz geografije Evrope (glede vsebinsko-didaktičnih elementov) bolj
primerljiv in ima več skupnih potez z evropskimi učbeniki za isto starostno stopnjo kot naš gimnazijski
učbenik.”
Pri tem pa moramo na koncu še enkrat izpostaviti naslednje. Vse ugotovitve in potrjene hipoteze se
nanašajo le na izbrane učbenike, ne pa na vse učbenike, ki bi bili teoretično lahko vključeni v raziskavo, če
bi iz vsake države vključili vse konkurenčne učbenike iz vseh obstoječih programov. Če bi tako v drugih
državah kot v Sloveniji izbrali druge učbenike, bi bile posamezne ugotovitve nujno nekoliko drugačne,
vendar bistva rezultatov opravljene analize učbenikov ne bi spremenile.
Ustavimo se še pri vprašanju regionalnega in tematskega pristopa pri obravnavi vsebin iz geografije
Evrope. Analiza je pokazala, da so v številnih državah na višji stopnji regionalne pristope nadomestili s
tematskim. Razlogov za to pa ne gre iskati le v drugačnih usmeritvah šolskih geografij, ampak tudi v
preprostem dejstvu, da ima geografija kot šolski predmet v veliko državah (zlasti) na višji stopnji praviloma
manjši pomen kot v Sloveniji. To je namreč pokazal okviren pregled celotnih “vertikal” učbenikov v skoraj
vseh evropskih državah, ki ga je opravil avtor raziskave. S primerjalnimi podatki o tem, koliko ur je
namenjeno geografiji v različnih programih višje stopnje v različnih državah, pa žal ne razpolagamo.
Če pa imaš za celotno geografijo na tej stopnji zelo omejeno število ur, je dokaj logično, da se odločiš za
tematski pristop. To smo naredili tudi v Sloveniji. V gimnazijskem programu, kjer je za vse dijake na voljo
210 ur, imamo poudarek na regionalni geografiji. V ostalih srednješolskih programih, kjer je na voljo
bistveno manj ur, pa je tudi pri nas le tematska geografija. Če imaš na primer na voljo le 70 ur, bi po
dosedanji logiki vsebinam iz Evrope lahko namenil kvečjemu tretjino, saj sveta in domače države, pa še
česa drugega, enostavno ne moreš izpustiti. Ker pa Evrope z regionalnim pristopom v tretjini tega časa
preprosto ne moreš “obdelati”, preostane tematski pristop zelo smiselna rešitev. Omogoča vključitev tem
po izbiri, pri čemer nismo omejeni z bojaznijo, da nekega dela Evrope oz. nekega tematskega sklopa nismo
“obdelali” dovolj natančno.
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Dodajmo na koncu še ugotovitev o ti. evropski usmerjenosti oz. evropski dimenziji slovenskih učnih načrtov
in posledično tudi učbenikov. Že na nižji stopnji se uvrščamo med države, ki “evropskim vsebinam”
namenjajo zelo veliko pozornost. Skorajda ni moč najti države oz. učbenika, ki bi dajal nek popolnejši
pregled Evrope. (To ne velja le za izbrani slovenski osnovnošolski učbenik, ampak tudi za oba
konkurenčna učbenika.) Obstajajo sicer učbeniki (npr. italijanski), ki nudijo večjo količino predvsem
faktografskih podatkov. Ob njih pa se poraja upravičen dvom, ali tamkajšnji učenci vso to učno snov v
resnici “predelajo” oz. kaj od vsega v resnici usvojijo.
Na višji stopnji pa je Slovenija ena redkih držav, ki geografiji Evrope sploh še namenja poseben učbenik,
čeprav le v gimnazijskem programu. (V dejanski uporabi sta dva učbenika, namenjena izključno geografiji
Evrope.) Slovenija ni tista, ki bi se na tej stopnji morala zgledovati po zgledih iz zahodne Evrope, ampak so
po mnenju avtorja raziskave veliko prej zahodnoevropske države tiste, ki bi se morale zgledovati po
Sloveniji. Njihovi politiki imajo “polna usta” Evrope, njihovi geografski učbeniki na višji stopnji pa jasno
razodevajo, da jih Evropa vsaj v okviru šolskega predmeta geografija v resnici ne zanima prav dosti. Zato
je naravnost nerazumljivo vztrajanje nekaterih slovenskih pedagoških strokovnjakov, da si moramo po vsej
sili iskati zglede v “bolj” razvitih zahodnoevropskih državah. Če lahko to do neke mere še razumemo v
okviru iskanja prizadevanj po večji uveljavitvi procesnega znanja nasproti vsebinskemu, pa postane
situacija naravnost absurdna pri samem izboru in obsegu učnih vsebin.
Zaključimo lahko namreč s preprosto ugotovitvijo, da smo v Sloveniji glede vsebinskega vključevanja
Evrope na nižji stopnji vsaj primerljivo (če ne bolj) “evropski”, na višji stopnji pa zagotovo bolj “evropski” kot
večina članic Evropske unije, po katerih naj bi se zgledovali. Ugotovitev se nanaša na vsebinska znanja in
ne na procesna. Tudi glede razvijanja procesnega znanja pa z našimi delovnimi zvezki zagotovo nismo
korak nazaj, ampak kvečjemu korak vštric ali pa pogosto tudi korak naprej v primerjavi s “primerljivimi
zahodnoevropskimi zgledi”, kot jih postavljajo nekateri predstavniki pedagoških ved in šolskih oblasti.
5.4.8 Sklepne misli o analizi učbenikov
Primerjalna analiza učbenikov je pripeljala do cele vrste ugotovitev, ki nam obravnavano problematiko v
marsičem prikažejo v drugačni luči, kot bi to morda pričakovali glede na usmeritve, izkušnje in splošno
doživljanje šolske geografije v Sloveniji. Ta del raziskave je na nek način razbil nekakšen »mit«, da se
moramo, oziroma da se sploh da »v vsem« zgledovati po domnevnih zgledih iz razvitih zahodnih držav.
Kljub temu, da je bila analiza omejena le na dva izbrana učbenika iz (skoraj) vsake evropske države
posebej in na več kot 30 vsebinsko-didaktičnih elementov v njih, je zelo jasno pokazala, kakšno je v resnici
stanje na tem področju v različnih delih Evrope. Čeprav lahko pri posameznih elementih govorimo o nekih
izoblikovanih učbeniških vzorcih, pa dejansko ne obstaja noben skupen model, ki bi bil »vzoren« v vseh
pogledih in ki bi ga lahko enostavno prenesli v Slovenijo ali pa se po njem vsaj močno zgledovali. Prej velja
nasprotno.
Evropska dimenzija pouka geografije je – kar se tiče vsebinske plati učbenikov – pri nas bolje zastopana
kot v velikem delu zahodnih držav, ki naj bi služile za zgled. Nekoliko »slabše« kot v posameznih zahodnih
državah sta se naša učbenika odrezala le pri tretjem sklopu učbeniških elementov, ki se nanašajo na
splošnodidaktično teorijo učbenika. V mislih imamo nekatere prvine, ki jih vključujejo britanski učbeniki, pa
tudi učbeniki z območja ti. francosko-iberskega modela (Francije, Španije, Portugalske), ki se še posebej
nanašajo na razvijanje procesnega znanja. Čeprav smo vsaj nekatere od teh prvin v veliki meri že začeli
vnašati v naše učbenike, pa se jih ne da enostavno »kopirati«. Pri tem je treba upoštevati tudi dejstvo, da
imamo v Sloveniji ravno te prvine najbolje zastopane v delovnih zvezkih, ki jih raziskava ni zajela. Z drugimi
besedami lahko rečemo, da imamo v Sloveniji v delovnih zvezkih vključeno marsikaj tistega, kar imajo v
prej omenjenih državah vključeno v učbenike. Če bi tudi pri nas država dopuščala ti. »delovne« učbenike
za starostno stopnjo višjih razredov osnovne šole in za srednjo šolo, in bi vaje iz delovnih zvezkov vključili v
učbenike, bi se ta domnevni »zaostanek« zmanjšal ali izničil.
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Kar se tiče obeh izbranih slovenskih učbenikov, je raziskava potrdila, da je naš osnovnošolski učbenik bolj
soroden najpogosteje uveljavljenim rešitvam v različnih evropskih državah kot pa naš gimnazijski učbenik.
V precejšnji meri gre to pripisati tudi dejstvu, da so šolske geografije na učbeniškem področju posameznih
evropskih držav na nižji starostni stopnji nekoliko bolj »sorodne« kot na višji, čeprav še vedno zelo daleč od
kakršnekoli poenotenosti.
Še posebej na nižji stopnji lahko pri učbenikih spremljamo precejšnje razlike med evropskim zahodom,
osrednjim delom in evropskim vzhodom. Slovenija zgodovinsko in kulturno sodi v tisti del
srednjeevropskega prostora, kjer se je nemški kulturni vpliv delno prepletal tudi z vplivom drugih sosed –
Hrvaške, Italije in Madžarske. To je dejstvo, ki se do neke mere zrcali tudi iz rezultatov te analize. Učbenik
namreč ni neko »brezbarvno« orodje za doseganje znanja, ampak je predvsem v družboslovju tudi odsev
kulture nekega naroda. Zato moramo tudi v bodoče vsebine iz geografije Evrope vključevati v naše
učbenike predvsem z vidika prostora, v katerem živimo. To pomeni, da vanje vključujemo teme iz vseh
delov Evrope in ne zanemarimo evropskega vzhoda, kot to počnejo ponekod na zahodu. Prav pri vsebinski
plati učbenikov so namreč zgledi iz bolj oddaljenih delov Evrope za nas veliko bolj vprašljivi, saj tam nujno
izhajajo iz svojega geografskega položaja in iz svoje zgodovinske dediščine. Prav pa je, da v še večji meri
kot do sedaj vključujemo v naše učbenike vse tisto, kar pripomore k razvijanju procesnih znanj, pri čemer
pa bomo morali zglede nujno iskati tudi v bolj oddaljenih državah evropskega zahoda.
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6 UGOTAVLJANJE TEMELJNEGA UČBENIŠKEGA PRISTOPA ZA OBRAVNAVO GEOGRAFIJE
EVROPE, KI BO NAJBLIŽJI SLOVENSKIM DIJAKOM V GIMNAZIJSKEM PROGRAMU
6.1 Izhodišča tega dela raziskave in razjasnitev nekaterih osnovnih dilem
Osnovni namen drugega dela aplikativnega dela raziskave je narediti aplikacijo ugotovitev primerjalne
analize učbenikov za slovenske potrebe. Vprašanje, kateri temeljni učbeniški pristop uporabiti pri učbenikih
geografije Evrope (in s tem v veliki meri tudi pri učbenikih regionalne geografije nasploh) je zagotovo eno
tistih, ki najbolj visi v zraku oz. najbolj burka duhove. Z oznako temeljni pristop mislimo predvsem na vidik
notranje organiziranosti učne snovi, saj izhaja iz samih temeljev oz. sistema geografske vede. Čeprav gre
za vprašanje učbeniškega pristopa, pa lahko na to gledamo v neposredni povezavi s samim koncipiranjem
(novih) učnih načrtov oz. naše geografske vertikale v celoti.
Na tem mestu je treba ponovno poudariti paradoks, ki ga je izpostavil že Wright (1987): učbeniki so
namenjeni učencem, ocenjujejo pa jih odrasli. Wright je dokazal, da lahko učenci uspešno ocenjujejo
posamezne elemente učbenikov, kot so na primer fotografije. Naša raziskava samo nadaljuje in nadgrajuje
to Wrightovo iztočnico. Če lahko učenci ocenjujejo, katera slika jim je mentalno bliže, lahko to poskusimo
tudi pri veliko bolj zapletenih vprašanjih, kot so učbeniški pristopi. Tudi v slovenski šolski geografiji so
namreč diskusije o večji primernosti enega ali drugega pristopa do sedaj potekale le bolj ali manj znotraj
akademskih krogov, znotraj kurikularne komisije ali znotraj učiteljskih krogov. Prav med tistimi, ki so jim
učbeniki v resnici namenjeni, pa ni bila narejena nobena relevantna raziskava.
Na to osnovno vprašanje smo lahko poskusili odgovoriti le tako, da se je za učence pripravila posebna
simulacija različnih učbeniških pristopov, saj jim že narejenih tujih učbenikov iz več razlogov nismo mogli
dati v vrednotenje. Razlogi so predvsem naslednji:
1. Tuji učbeniki obravnavajo zelo različne vsebine, zato bi lahko že sam izbor vsebin v posameznem
učbeniku vplival na oceno. Učencem bi bil lahko en učbenik »bližji« od drugega zgolj zato, ker bi vseboval
za njih bolj privlačne vsebine, vidik temeljnega pristopa pa bi bil prezrt.
2. Tuji učbeniki so s svojim izborom vsebin včasih tako daleč od izbora vsebin, ki so ga učenci navajeni v
naših učbenikih, da bi tudi to lahko vplivalo na njihovo vrednotenje.
3. Nek tuj učbenik bi lažje ocenjevali, saj bi bil napisan v jeziku, ki ga vsaj delno obvladajo, drugega pa ne
bi mogli ocenjevati z istimi merili.
4. Učbenike bi nehote v preveliki meri ocenjevali zgolj na osnovi kakovosti kartografsko-slikovnega gradiva
(predvsem privlačnih fotografij in ilustracij), saj to počnejo tudi odrasli oz. učitelji, ko se odločajo za izbor
enega od konkurenčnih učbenikov v šolske sklade.
5. Na ocenjevanje bi lahko vplivala tudi obseg in kakovost vprašalno-aktivnostnega instrumentarija.
6. Na ocenjevanje bi lahko močno vplivala kakovost likovno-grafičnega oblikovanja, ki pa s pristopi nima
neposredne zveze.
7. Vsak učenec, ki bi bil vključen v raziskavo, bi moral imeti pred seboj cel niz tujih učbenikov. To bi bilo
povezano z velikimi dodatnimi stroški, saj bi v primeru vključitve celega razreda pri vrednotenju 4 pristopov
potrebovali več kot sto učbenikov.
Tako rekoč vse te moteče dejavnike se je dalo odpraviti edino tako, da se je naredilo simulacije različnih
pristopov v slovenščini v enotni likovno-grafični obliki, pri čemer se je namerno izključilo vse kartografskoslikovno gradivo in ves vprašalno-aktivnostni instrumentarij. Te simulacije vključujejo kazalo
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»namišljenega« učbenika, iz katerega je razvidna osnovna organiziranost učnih vsebin, ter nek v kazalu
označen »izsek« besedila, ki pa obsega le par strani. Na ta način ocenjevalec v veliko krajšem času dobi
vpogled v bistvo posameznega pristopa. To dejstvo pa sploh omogoča časovno izvedbo raziskave. Učenci
so lahko v eni šolski uri dobili vpogled v 4 izbrane pristope in imeli tudi dovolj časa za ocenjevanje. Če bi
jim dali v ocenjevanje 4 učbenike, bi to zahtevalo več časa, kar bi bilo s čisto organizacijskega vidika veliko
težje izvedljivo. Učitelji geografije so namreč za raziskavo lahko dali na razpolago svoje ure. Če pa bi
ocenjevanje pristopov trajalo več kot eno uro, bi se za to morali dogovarjati z vodstvom šole in z učitelji
drugih predmetov. (To je bilo možno le v nekaterih primerih, zlasti pri gimnazijcih četrtošolcih, ki imajo za
geografijo praviloma na razpolago blok ure (po dve uri skupaj).
Pri simulaciji učbeniških pristopov smo se osredotočili na vidik notranje organiziranosti učnih vsebin. Z
drugimi besedami to pomeni, da smo iskali odgovor najprej na vprašanje, ali so učencem bližji tematski ali
regionalni pristopi, potem pa tudi na vprašanje, kateri od tematskih ali regionalnih pristopov jim je najbližji.
V simulacijo pa so bili vsaj deloma zajeti tudi drugi vidiki (zlasti vidik namena celotnega geografskega
prikaza in vidik načina prikaza regij oz. držav). Te ostale vidike delno razkrivajo dolga poimenovanja
simuliranih pristopov, ki se nekoliko razlikujejo od zapletenih poimenovanj v shemah 11, 12, 13 in14 v
prejšnjem poglavju. Oglejmo si primer. Oznaka »regionalni pristop po regijah in njihovih osrednjih
problemih« tako ne nakazuje le vidika notranje organiziranosti učnih vsebin (z navedbo: regionalni pristop
po regijah) ampak tudi vidik načina prikaza regij (z navedbo: po njihovih osrednjih problemih). Simulacijam
pristopov smo morali nujno dati bolj enostavna poimenovanja kot v prej omenjenih shemah, saj so slednje
za učence enostavno prezahtevne. Zato se je posameznemu pristopu dalo neko opisno poimenovanje, ki
razodeva srž pristopa.
Ob vsem tem pa nastopi vprašanje, koliko pristopov dati v ocenjevanje, da bo raziskava glede na časovne
možnosti sploh izvedljiva in da bodo možgani ocenjevalcev sploh še sposobni obvladati oz. »prebaviti«
količino gradiva, ki se jim ga da v ocenjevanje. Pri učencih se je izkazalo, da je ocenjevanje 4 pristopov
zgornja še obvladljiva meja. Pri učiteljih se je sicer dalo v ocenjevanje 5 pristopov, vendar je bil to tudi za
učitelje skrajni domet.
Če je bilo anketiranje učencev nujno omejeno le na 4 pristope, pa pridemo do vprašanja, katere izmed
množice možnih pristopov vključiti, da bomo čim bolj zajeli resnično bistvo problematike. Tudi če bi se
omejili zgolj na vidik notranje organiziranosti učnih vsebin, ne bi mogli zajeti vseh možnih variant, zajetih v
shemah 11, 13 in 14 v razdelkih 5.3.3.3 in 5.3.3.4. Če pa skušamo vključiti še vse ostale vidike, je to
povsem neizvedljivo. Zato smo se morali nujno omejiti na ozek izbor takšnih pristopov, ki ne temeljijo toliko
na številčni zastopanosti posameznih pristopov (z različnih vidikov) v tujini, ampak predvsem na njihovi
aktualnosti za slovenske razmere. Pri tem pa izhajamo iz dejstva, da so se različne strokovne diskusije v
zadnjih letih pri nas vrtele povečini le okoli nekaterih vidikov oz. pristopov znotraj njih. Pri tem mislimo
predvsem na vprašanje tematskega in regionalnega pristopa, na vprašanje zgolj deskriptivnega ali bolj
problemskega načina prikaza regij ter na vključevanje študij primera.
Pojasniti pa je treba tudi to, zakaj so bili anketirani le gimnazijski dijaki, ne pa tudi osnovnošolci. Prvi razlog
je v tem, da je analiza tujih učbenikov pokazala, da v tujini na nižji stopnji prevladuje kombiniram regionalni
pristop. Vanj sodijo tudi slovenski učbeniki na tej stopnji. To pomeni, da so del prevladujoče usmeritve v
Evropi oz. del nekakšne »večine«, kar ravno ne implicira nujnosti iskanja drugačnih rešitev. Drugi razlog je
v tem, da se pri nas dvomi o umestnosti uporabe do sedaj uporabljanega (kombiniranega) regionalnega
pristopa še zdaleč niso pojavljali toliko v zvezi z osnovnošolskim programom, ampak predvsem v zvezi z
gimnazijskim. Tretji razlog je v tem, da bi anketiranje osnovnošolcev preveč razširilo obseg raziskave. Četrti
razlog je v tem, da se je na novo razvita metoda vrednotenja simulacije učbeniških pristopov ob pomoči
anketnega vprašalnika izkazala primerna za gimnazijce, ki so zanjo že dovolj »dozoreli«, v osnovni šoli pa
nam zaradi starostne »nedozorelosti« učencev zagotovo ne bi dala tako jasnih rezultatov. Že pri
anketiranju gimnazijcev se je namreč pokazalo, da so bili četrtošolci nekoliko bolj »dozoreli« za takšno
raziskavo kot tretješolci. Na gimnaziji v Celovcu, kjer so bili v raziskavo vključeni tudi dijaki starostne
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stopnje naših gimnazijskih prvošolcev in drugošolcev, pa se je jasno pokazalo, da so mlajši dijaki opazno
težje dojel, za kaj v raziskavi sploh gre. Upravičeno lahko sklepamo, da bi se to še toliko bolj pokazalo pri
anketiranju v osnovni šoli.
6.2 Priprava simulacije temeljnih učbeniških pristopov (prve skupine pristopov)
Spomladi 2003 je na osnovi primerjalne analize učbenikov iz različnih držav dozorel čas za pripravo
simulacije učbeniških pristopov. Najprej se je naredilo simulacijo 5 pristopov, ki povečini temeljijo na nekih
konkretnih besedilih iz tujih učbenikov. Seznam v ta namen uporabljene literature je v prilogi 55. Gre za
nekoliko aktualizirane prevode oz. smiselne priredbe posameznih izsekov besedila, delno pa tudi kazal
učbenikov. Pri aktualizaciji nekaterih vsebin je bila uporabljena predvsem knjiga Države sveta 2000
avtorjev K. in M. Natek.
Pri kazalih se ni bilo možno v tolikšni meri nasloniti na tuje učbenike, saj so nekateri zahodni učbeniki
usmerjeni predvsem na območje evropskega zahoda. Kazala simuliranih učbenikov je bilo zato potrebno
povsod napisati tako, kot da učbenik enakovredno obravnava tudi evropski vzhod. Če bi bil le-ta zajet
preveč pomanjkljivo ali pa sploh ne, bi že to lahko nehote vplivalo na oceno slovenskih ocenjevalcev,
čeprav pri ocenjevanju ni šlo za ocenjevanje izbora vsebin, ampak pristopov. Učbeniki, ki so bili vzeti za
osnovo teh simulacij, tudi niso vsi na seznamu izbranih učbenikov, uporabljenih za primerjalno analizo v
poglavju 5. V to analizo se je namreč kasneje namesto »starih« vključilo nekatere »nove« učbenike, ki
tedaj še niso bili na razpolago.
Bistvo posamezne simulacije je v tem, da se zajame srž oz. celoten »duh« nekega pristopa. Bistvo ne
temelji na nekih konkretnih podrobnostih ali podatkih v samem besedilu simulacije. Anketirani dijaki itak
niso imeli časa, da bi podrobno prebrali vsa besedila, ampak so jih skupaj z osebo, ki je izvajala
anketiranje, lahko le zgoščeno »preleteli«. Na ta način so dobili vtis o tem, na čem je pri posameznem
pristopu poudarek, predvsem pa so si lahko ustvarili nazorno sliko o notranji organiziranosti učnih vsebin.
Če bi šli v podrobno branje vseh besedil, bi lahko videli le še drevesa, gozda pa ne več.
Da je lahko primerjava oz. vrednotenje posameznih pristopov čim bolj verodostojno, morajo biti simulacije
približno enako dolge in v kazalu zajemati izbor vsebin iz cele Evrope. Obe postavki se je dalo izpolniti. Ni
pa se dalo izpolniti tega, da bi vsi pristopi obravnavali približno isto tematiko, saj je to v nasprotju s samimi
osnovami teh pristopov. Tematski pristopi obravnavajo po temah, regionalni pa po regijah. Zato se je
naredilo poenotenje vsaj znotraj teh dveh skupin. Pri obeh tematskih pristopih se je izbralo tematiko
kmetijstva, ki med dijaki zagotovo ne sodi med neke odbijajoče teme, pri regionalnih pristopih pa se je
izbralo obravnavo Severne Evrope, ki za dijake tudi ni nekaj odbijajočega. Z namernim izborom nekih
odbijajočih tem bi namreč tudi lahko vplivali na ocenjevanje pristopov kot takih.
V prvotni anketni vprašalnik so bili vključeni naslednji pristopi s preprostejšimi in širšemu krogu razumljivimi
opisnimi poimenovanji, ki pa so bila tedaj še bolj »delovna« in so se nekoliko razlikovala od »dokončnih«
poimenovanj, uporabljenih pri anketiranju dijakov spomladi 2005. Da bi se izognili nejasnostim, v
nadaljevanju navajamo le »dokončna« poimenovanja, v oklepaju pa tudi to, kam sodijo ti pristopi v okviru
zapletenih shem 11 do 14. Podrobneje so vsi pristopi predstavljeni v prilogi 56 (vprašalniku za
strokovnjake).
1. Občegeografski (sistematski) pristop po poglavjih obče geografije. (Glede na shemo 12 gre za
občegeografski pristop /sistematski tematski pristop oz. tematski pristop v širšem smislu/ z obravnavo zgolj
po temah.)
2. Tematski pristop po študijah primera. (Glede na shemo 12 gre še vedno za dokaj sistematski tematski
pristop z obravnavo pretežno po študijah primera, vendar je sistematika že bolj zabrisana, zato ima več
elementov nesistematskega tematskega pristopa oz. tematskega pristopa v ožjem smislu kot prejšnji
pristop.)
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3. Tematski pristop po izbranih problemskih temah. (Glede na shemo 12 gre za povsem nesistematski
tematski pristop oz. tematski pristop v ožjem smislu z obravnavo pretežno po temah. Glede na to, da je
vključena tudi krajša študija primera, ne moremo eksplicitno navajati, da gre za obravnavo zgolj po temah.
Z oznako »problemske« teme pa nakazujemo, da lahko glede namena celotnega prikaza pristop
opredelimo kot problemski.)
4. Enciklopedični regionalni pristop po državah (ali skupinah sorodnih držav). (Glede na shemo 14 gre za
kombiniran (tematsko-regijski) regionalni pristop, in sicer za dvakrat kombiniran pristop s sistematskim
uvodom v Evropo in sistematskim uvodom v posamezno regijo ter obravnavo po neselekcioniranih
državah. Z oznako »enciklopedični« povemo, da gre z vidika načina prikaza regij za enciklopedičen
pristop.)
5. Regionalni pristop po regijah in njihovih osrednjih problemih. (Glede na shemo 14 gre za kombiniran
(tematsko-regijski) regionalni pristop, in sicer za dvakrat kombiniran pristop z nekoliko manj sistematskim
uvodom v Evropo in posamezno regijo ter z obravnavo po izbranih temah. Z navedbo »osrednjih
problemov« povemo, da je pristop z vidika namena prikaza problemski, z vidika načina prikaza regij pa
osrednjeproblemski.)
S tako pripravljeno simulacijo pristopov je avtor raziskave opravil več skupinskih diskusij na različnih
ljubljanskih gimnazijah. Učitelje geografije je zaprosil, da so izbrali skupine od 8 do 10 posebej motiviranih
dijakov (večinoma četrtošolcev) in za skupinsko diskusijo organizirali na šoli poseben prostor. Ponavadi je
bil to kar geografski kabinet ali pa knjižnica. Če se je le dalo, so takšne diskusije trajale dve šolski uri, ali pa
vsaj eno uro in cel glaven odmor. Avtor je dijakom najprej predstavil vsak pristop posebej, dijaki pa so temu
sledili z istočasnim gledanjem v anketni vprašalnik, kjer so bili pristopi predstavljeni. Dijaki so posamezne
pristope najprej ocenjevali s šolskimi ocenami od 1 do 5, potem pa jih še rangirali. Rangiranje je potrebno
zato, ker so dvema pristopoma lahko dali enako oceno, vendar so pri rangiranju le morali izkazati svojo
preferenco, saj dvema pristopom niso smeli dati enakega ranga. Na prazne črte pod vsakim pristopom so
potem o vsakem pristopu napisali tudi kratko mnenje. Vsak je potem povedal, kakšno oceno in rang je dal
posameznemu pristopu in to tudi utemeljil. Na ta način se je jasno razkrilo, kaj jim je pri nekaterih pristopih
všeč in kaj jih moti. Temu je sledila širša diskusija z obojestransko izmenjavo mnenj.
V tem obdobju se je dalo anketni vprašalnik, ki pa nikoli ni vključeval vseh 5 pristopov, ampak le 4, s še
nekaj dodatnimi vprašanji v poskusna anketiranja tudi na par drugih gimnazij širom Slovenije, kjer so
poskusna anketiranja celih razredov opravili učitelji. Ta predhodna anketiranja in skupinske diskusije so
pokazale, da so dijakom v osnovi bistveno bližji regionalni pristopi kot pa tematski. Glavni očitek tematskim
pristopom je bil ta, da jim onemogoča, da bi obravnavane teme oz. probleme v svojih glavah uvrstili v nek
konkreten prostor. V okviru neke tematike se namreč stalno »skače« širom Evrope, kar onemogoča, da bi
spoznanja trdneje povezali z nekim delom Evrope oz. državo. Vse skupaj jim zato »visi nekje v zraku« oz.
na koncu »vse pomešajo«, oni pa si želijo, da se stvari postavi na »neka trdna tla«, v konkreten prostor, ki
ima svoje geografsko ime, da lahko neko temo z njim v svojih glavah neposredno povežejo. Tako si vse
skupaj bistveno lažje zapomnijo. Dokler pa posamezne teme oz. problemi ne stojijo na trdnih tleh, jih tudi
ne morejo med seboj dobro povezovati. Povezuješ lahko nekaj, kar »stoji«, ne pa nekaj, kar »bega« oz.
»visi v zraku«. Če pa je obravnava po regijah, si vse skupaj bistveno lažje predstavljajo in posledično tudi
zapomnijo. Seveda pa je to le nekakšno večinsko mnenje, ki se mu nikoli v vsem ne pridružijo prav vsi
dijaki. Vedno se najdejo takšni, ki argumentirano zagovarjajo tudi prednosti tematskih pristopov in
pomanjkljivosti obravnave po regijah. Pri tem navajajo predvsem to, da jim slednja preveč predstavlja
nekakšne »kalupe«, da se jim to ne zdi dovolj »moderno«, da so državne meje čedalje manj pomembne in
podobno. Nekateri dijaki se v zvezi z dilemo prednosti enega ali drugega pristopa odločajo zelo črno-belo,
pri drugih pa argumenti v prid ene skupine pristopov le rahlo prevladajo. Kljub povečini opazno bolj
odklonilnemu mnenju do tematskih pristopov pa tudi najbolje ocenjeni regionalni pristop po regijah in
njihovih osrednjih problemih, ki ga je avtor na tihem smatral za »aduta«, ni doživel nekega vsesplošnega
konsenza oz. zelo dobre povprečne ocene.
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Pri nadaljnjih skupinskih diskusijah pa je na Gimnaziji Šentvid prvič prišlo do »preboja« pri tem vprašanju in
do nastopa povsem novega momenta. Skupina izvrstno motiviranih in razmišljujočih dijakov je najprej v
diskusiji na splošno ponovila vsa omenjena občutja, ki so se s skoraj enako intenzivnostjo izkazala za tako
rekoč identična po vseh šolah, hkrati pa povedala, da noben od teh pristopov za njih ni idealen. Zato je po
njihovem treba poiskati novo rešitev, ki bo predstavljala nekakšno kombinacijo več pristopov s pomembnim
novim elementom.
Regionalni pristop z obravnavo po evropskih geografskih enotah in njihovih osrednjih problemih se jim sicer
v primerjavi s tematskimi pristopi zdi precej boljši, vendar menijo, da jim tudi te enote (npr. Severna Evropa
ipd.) delujejo nekako premalo oprijemljivo. Vsako temo oz. problem si želijo »postaviti« v nek za njih res
konkreten prostor, to pa so posamezne države. Najbolj pa jih moti, da se pri tem pristopu npr. o Severni
Evropi sicer najprej pove nekaj splošnega, potem pa se takoj preide na obravnavo določenega problema
(teme) v neki državi, ne da bi najprej obnovili ali na novo usvojili nekaj najosnovnejšega znanja o tej državi.
Slednje namreč predstavlja nujni temelj za razumevanje tega problema. Oglejmo si primer. Ne moreš »kot
strela z jasnega« kar takoj na izbrane probleme kmetijstva na Danskem, če ne veš (več) najosnovnejših
informacij o tej državi. Kmetijstvo na Danskem moraš umestiti na nek temelj, se pravi da moraš najprej
zvedeti nekaj malega o Danski nasploh, da lahko na osnovi tega sploh dobro razumeš izbrani problem.
Zato so predlagali drobno, a zelo pomembno korekcijo. Preden se gre na obravnavo kmetijstva na
Danskem, je treba podati nek splošen »geografski okvir« te države, ki pa je lahko čisto kratek. Zadostuje le
par vrstic v učbeniku, ki so lahko le v nekem »drobnem tisku«. S tem se poda nekakšna podstat, da lahko
nanjo »obesijo« izbrano temo oz. problem. (Dijaki so v bistvu sami nakazali to, kar smo že omenjali pri
Ausublovih kognitivističnih pojmovanjih učenja v razdelku 2.4.1.)
Po dijaškem mnenju pa ni treba obravnavati vseh evropskih držav posebej. Manjše (npr. pribaltske države
ali republike nekdanje SFRJ) ali zelo sorodne države (npr. Španijo in Portugalsko) se lahko pri tem
združuje v manjše skupine držav. Element obravnave po državah si torej želijo »sposoditi« pri
enciklopedičnem pristopu, vendar le ta prostorski okvir, ne pa same duhomorne enciklopedičnosti kot take.
Po njihovem je treba tudi v naslovih učnih tem najprej napisati imena držav (ali skupin manjših držav), temu
sledi rubrika »geografski okvir«, šele potem pa naslovi konkretnih izbranih problemov.
Po drugi strani pa je po dijaškem mnenju treba vzeti tudi nekaj elementov od tematskih pristopov. Tako pri
pristopu po študijah primera, kot še posebej pri pristopu po izbranih problemskih temah sta jih pritegnila
zlasti družbena aktualnost, problemskost in bolj povedni naslovi tem, ki v marsičem že spominjajo na
naslove člankov iz časopisov. Klasični naslovi, kot so »podnebje«, »migracije« ipd. se jim zdijo dolgočasni
in odbijajoči, saj ne razvijajo nobene radovednosti, ampak implicirajo zgolj na suhoparno znanstveno
sistematiko.
Skoraj natanko iste misli so povedali par dni kasneje tudi na dveh skupinskih diskusijah na gimnaziji
Ledina. Avtor je zato na osnovi teh enotnih sugestij naredil simulacijo dodatnega oz. »novega« pristopa. V
bistvu je šlo le za izpeljavo iz regionalnega pristopa po osrednjih problemih, kjer se je na prvo mesto
napisalo ime države, čemur je najprej sledil kratek »geografski okvir države« in šele nato obravnava
izbranega problema (ali več problemov, če gre za velike države). Naslove posameznih »klasičnih« tem se
je nekoliko spremenilo v smislu, da delujejo bolj »žurnalistično«, predvsem pa se je vključilo nekatere bolj
izrazito družboslovne teme, s katerimi se dijaki srečujejo vsak dan na televiziji. Nov pristop je na ta način
dobil bolj aktualističen in tudi žurnalističen pridih, čeprav gre za relativno drobne spremembe, ki pa dijakom
očitno veliko pomenijo.
Preizkus še tega pristopa je pri nadaljnjih skupinskih diskusijah pokazal naravnost osupljive rezultate.
Povprečna ocena je pri novem pristopu poskočila za vrednosti od pol do ene ocene. Naj povemo bolj
konkretno. Tematski pristopi so bili v povprečju ocenjeni med 2 in 3, »novi« regionalni pristop pa je dobil
povprečno oceno med 4 in 5. Tudi dijaki, ki mu niso dali ocene odlično, so se potem v diskusiji skoraj
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stoodstotno strinjali, da je to »tisto pravo«. Pristop, ki v točno takšni obliki ni uveljavljen prav nikjer v svetu,
je pri dijakih očitno dobil vsesplošen konsenz. Zato bi ga po njihovih predlagateljih lahko poimenovali kar
»pristop slovenskih dijakov«. Dejansko pa smo nov pristop poimenovali kombiniran regionalni pristop po
regijah in državah ter njihovih osrednjih problemih. Oznaka »kombiniran« se v tem primeru nanaša na to,
da je pristop neke vrste kombinacija ostalih pristopov, seveda pa je kombiniran tudi v smislu sheme 14, da
gre za kombinacijo tematske in regijske regionalne geografije. Glede na to shemo bi ga lahko označili za
dvakrat kombiniran regionalni pristop z nesistematskim uvodom v Evropo in nesistematskim uvodom v
posamezno regijo ter obravnavo po bolj ali manj neselekcioniranih državah. Z navedbo »osrednjih
problemov« pa impliciramo, da je pristop problemski (z vidika namena prikaza) in osrednjeproblemski (z
vidika načina prikaza regij oz. držav).
Preliminarna faza iskanja pristopa, ki bo najbližji slovenskim dijakom, se je s tem končala. Pristop je
pomenil nekaj novega, vendar na prvi pogled že »preživetega«, saj vključuje obravnavo posameznih držav
in tako nehote asociira na povsem preživel enciklopedičen pristop. Zato je avtorja zanimalo, kaj si o vseh
teh pristopih mislijo različni slovenski strokovnjaki. V vrednotenje jim je poslal vprašalnik, ki je poleg
prejšnjih 5 pristopov vključeval še novi (šesti) 6 pristop, vendar jih je zaprosil le za njihove okvirne vtise, ne
pa tudi za konkretne (številčne oz. »šolske«) ocene. Pri vrednotenju je s svojimi mnenji sodelovalo 15
strokovnjakov, od katerih jih je večina izpolnjen vprašalnik vrnila po pošti, ostalim pa je bil ljubši ustni
razgovor ob samem vprašalniku. V ta del raziskave se je vključilo predavatelje regionalne geografije ter
didaktike z ljubljanske in mariborske univerze, strokovnjake z Zavoda RS za šolstvo in ZRC SAZU ter
nekatere že upokojene šolske geografe. Poleg 15 geografov se je avtor v zvezi s tem posvetoval tudi s
tremi negeografskimi pedagoškimi strokovnjaki. Nekateri od skupaj 18 strokovnjakov so bili vključeni že leta
2003, nekateri pa šele leto ali dve kasneje, ko je avtor že prišel do nekaterih novih spoznanj tudi na polju
teorije. Na osnovi njihovih mnenj ter na osnovi novih teoretskih spoznanj se je poimenovanje pristopov tudi
malce spremenilo in vključilo nekatere popravke, ki pa bistva pristopov niso prav v ničemer spremenili.
Dokončna oblika tega vprašalnika za strokovnjake, kot so ga nekateri prejeli leta 2005, je razvidna iz
priloge 56.
Nov pristop pa je bilo seveda treba tudi nekako »verificirati« z anketiranjem res reprezentativnega vzorca
dijakov in tudi učiteljev. Ker je postalo jasno, da se je treba pri skupinskem anketiranju omejiti na manj
pristopov, se je najprej izločilo občegeografski (sistematski tematski) pristop po poglavjih obče geografije.
Na predhodnih anketiranjih je dobival slabše ali kvečjemu enake ocene kot druga dva tematska pristopa,
poleg tega jima je zelo soroden.
Zaradi spleta okoliščin se je moralo najprej izvesti dokončno anketiranje učiteljev, in sicer že septembra
2003. Avtor je namreč tik pred zdajci dobil informacijo, da se tedaj slovenski učitelji geografije še zadnjič
zberejo v okviru študijskih skupin, ker so jih potem razpustili. Ravno ti sestanki študijskih skupin pa so bili
edinstvena priložnost, da se učitelje dobi na kupu in izvede množično anketiranje. Na ta način je avtorju
sicer uspelo anketirati več kot polovico vseh gimnazijskih učiteljev (63 od približno 110), kar je odličen
vzorec. Žal pa ni bilo časa za predhodno poskusno anketiranje učiteljev, zato je tedanji vprašalnik vseboval
še nekaj vprašanj, ki so se kasneje izkazala za odvečna. Tudi poimenovanja pristopov še niso bila
dokončna, preživeti in didaktično neustrezni enciklopedičen pristop pa je pri učiteljih še ostal v vprašalniku
kot neke vrste »provokacija«. Avtorja je namreč zanimalo, ali so učitelji res tako konzervativni, kot nekateri
za njih mislijo. »Provokacija« je povsem uspela, saj so učitelji ta pristop postavili daleč na zadnje mesto. Pri
obsežnem anketiranju več kot 1000 dijakov spomladi 2005 se je izločilo tudi pristop, tako da so ostali le
štirje modernejši in didaktično ustreznejši.
6.3 Priprava simulacije druge skupine pristopov
Pristop, ki je najbližji slovenskim dijakom, je bil tako ugotovljen že spomladi 2003, le statistično še ni bil
verificiran na dovolj velikem vzorcu. Avtorja pa je začelo mučiti neko drugo vprašanje. »Novi« dijaški pristop
je bil sicer očitno iskani »adut«, porodil pa se je dvom, ali ni na tako odlične ocene morda vplival tudi izbor
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vsebin. Kaj pa če bi vsebine pri pristopih povsem zamenjali, ali bi jim dijaki še dajali enake ocene? Pri
tematskih pristopih se je namreč ocenjevala tematika kmetijstva, pri regionalnih pa tematika Severne
Evrope. To dvoje pa ni primerljivo.
K iskanju nadaljnjih rešitev so pripomogla tudi mnenja nekaterih strokovnjakov, da med tematskim
pristopom po študijah primera in tematskim pristopom po izbranih problemskih temah ne vidijo nobene
posebne razlike, ravno tako pa je ne vidijo med regionalnim pristopom po regijah in njihovih osrednjih
problemih ter kombiniranim regionalnim pristopom po regijah in državah ter njihovih osrednjih problemih.
Ker so pri anketiranju več kot 1000 dijakov spomladi 2005 končno ostali v vprašalniku le ti štirje pristopi, jih
bomo v nadaljevanju navajali le še kot prvi in drugi tematski pristop ter prvi in drugi regionalni pristop.
Ob ponovnem prebiranju naše simulacije pristopov in prebiranju tujih učbenikov pa se je avtorju utrnila
rešilna misel. Zakaj pravzaprav dajemo dijakom v ocenjevanje pristope z neprimerljivimi vsebinami, če nas
zanimajo le pristopi oz. konkretno vprašanje notranje organiziranosti učnih vsebin, to je vidik tematskega ali
regionalnega pristopa, ne pa same vsebine. Dajmo torej dijakom v ocenjevanje iste vsebine (učne teme), le
pristopi, se pravi notranja organizacija oz. razporeditev učnih vsebin (učnih tem), naj bo drugačna.
Analiza novejših učbenikov iz zahodnih držav je namreč pokazala naslednje. Klasične oz. enciklopedične
regionalne geografije na zahodu na višji stopnji ni več. Predvsem zaradi očitkov, da klasična regionalna
geografija ne omogoča transfera, tematska geografija pa ga, so šli na zahodu bolj ali manj povsod na
obravnavo tem, ki naj bi omogočale transfer. Razlika je le v tem, da nekateri učbeniki te teme združujejo v
tematskem okviru (npr. po sklopih: vodovje, površje, podnebje, migracije, ekološki problemi itd., ki konec
koncev izvirajo iz obče geografije), drugi pa v regionalnem okvirju (npr. po sklopih: Zahodna Evropa,
Sredozemlje itd.). Pri prvi skupini učbenikov nam naslovi poglavij razodevajo »tematskost«, pri drugi pa
»regionalnost«. Dejansko pa gre v obeh primerih le za različno razporeditev oz. organizacijo učnih tem. S
strogo didaktičnega vidika gre torej v obeh primerih le še za tematsko geografijo, vendar v prvem primeru
za tematsko geografijo v tematski, v drugem pa regionalni razporeditvi.
Če pa gledamo na to tako, lahko izvedemo preprost preizkus. Dijakom ponudimo seznam (spisek) učnih
tem (lahko jim rečemo tudi geografski problemi, lahko gre za študije primera, v bistvu to za preizkus sploh
ni pomembno) z različnih področij, tako naravne kot družbene geografije, kot tudi iz najbolj različnih delov
Evrope. (Seznam, ki je razviden s strani 21 v prilogi 57, torej dosti dobro pokriva Evropo tako po tematikah
kot po območjih.) Sedaj pa naj dijaki sami s tega seznama »sestavijo« učbenik tako, kot smatrajo, da bo
notranja organiziranost učbenika njim najbližja. To pomeni, da čutijo, da se bodo po takem učbeniku
najbolje učili, da bo njihovo znanje najbolj trajno in da bodo lahko različna spoznanja najlažje povezovali.
Pri tem dijakom ponudimo na voljo tri možnosti oz. tri pristope. Da jih ne bi mešali s prejšnjimi pristopi,
bomo za prejšnje v nadaljevanju povsod uporabili oznako »prva skupina pristopov«, za te tri pristope pa
oznako »druga skupina pristopov«. V prilogi 57 je prva skupina pristopov predstavljena v prvem delu
(str. 2 – 21), druga skupina pa v drugem delu vprašalnika (str. 21 – 27).
Pri prvem pristopu so teme razporejene po tematskih sklopih, kot so na primer človek v odvisnosti od
narave, okoljski problemi, kmetijstvo, pri čemer ima vsak tematski sklop najprej nekakšen skupen uvod. Ta
pristop v bistvu »opravlja« isto, kar z vidika notranje organizirnosti učnih vsebin »opravljata« prvi in drugi
tematski pristop iz prve skupine pristopov. V nadaljevanju ga bomo imenovali tematski pristop iz druge
skupine pristopov.
Pri drugem pristopu so teme razporejene po evropskih regijah oz. geografskih enotah, kot so Severna,
Zahodna Evropa itd., pri čemer ima vsaka geografska enota na začetku uvod z opredelitvijo njenih skupnih
naravnih in družbenih značilnosti. Ta pristop opravlja isto funkcijo kot prvi regionalni pristop iz prve skupine
pristopov. V nadaljevanju ga bomo imenovali prvi regionalni pristop iz druge skupine pristopov.
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Pri tretjem pristopu pa so posamezne teme najprej razporejene po evropskih geografskih enotah, pri
čemer ima vsaka na začetku nek uvod z opredelitvijo njenih skupnih naravnih in družbenih značilnosti, nato
pa še po posameznih državah ali skupinah sorodnih držav. Pri vsaki državi se v kratkem uvodu najprej
poda njen »geografski okvir«, na katerega se potem »nasloni« eno ali več izbranih tem oz. geografskih
problemov posamezne države. Ta tretji pristop seveda ni nič drugega kot drugi regionalni pristop iz prve
skupine pristopov oz. pristop, ki so ga predlagali slovenski dijaki. V nadaljevanju ga bomo imenovali drugi
regionalni pristop iz druge skupine pristopov.
Natanko to se je tudi naredilo v kratkem poskusnem vprašalniku. (Zajemal je le 2. del vprašalnika, ki je v
prilogi 57, in sicer na straneh 21 – 27.) Te tri pristope se je ravno tako dalo v številčno ocenjevanje s
šolskimi ocenami in potem v rangiranje na več slovenskih gimnazij. Rezultati so bili več kot impresivni. Prvi
pristop, ki je tematski, je v povprečju dobil praktično enake ocene, kot prvi in drugi tematski pristop iz
prejšnje skupine pristopov. Drugi in tretji pristop, ki sta regionalna, pa sta v povprečju dobila praktično
enake ocene kot prvi in drugi tematski pristop iz prejšnje skupine pristopov. Gre torej za nekakšno skoraj
povsem zrcalno sliko povprečnih ocen pristopov iz prve in druge skupine. To je bil nedvoumen dokaz, da
so se dijaki pri anketiranju res osredotočili na notranjo organiziranost učnih vsebin, ne pa na izbor samih
vsebin. Vsebine očitno lahko tudi zamenjamo, pa se ocene zato skoraj ne bodo spremenile.
Preizkus je že po nekaj anketiranjih na različnih slovenskih gimnazijah jasno pokazal, da je dijakom
bistveno bližja regionalna razporeditev (organiziranost) učnih tem (tj. po regijah) kot tematska (tj. po
temah), pri čemer želijo razporeditev ne le po geografskih enotah, ampak tudi po državah, vendar tako, da
se pred obravnavo vsakega problema nujno najprej poda »geografski okvir« države v par vrsticah. Seveda
pa lahko kdo oporeka, da pri teh regionalnih pristopih sploh ne gre več za regionalno, ampak za tematsko
geografijo, čeprav v regionalni razporeditvi. S strogo didaktičnega vidika mu lahko celo pritrdimo.
Vendar za pisca teh vrstic to v resnici sploh ni »življenjsko« pomembno vprašanje. Kitajski pregovor pravi,
da ni važno, kakšne barve je mačka, pomembno je, da lovi miši. Tako tudi za pisca teh vrstic sploh ni toliko
pomembno, ali bomo novi dijaški pristop na koncu označili kot regionalno geografijo (v smislu sheme 14),
kot veleva neka splošna percepcija, ali pa kot tematsko geografijo v regionalni razporeditvi (s strogo
didaktičnega vidika) oz. za to uporabljali obe oznaki. Najpomembnejše je le ugotovitev, da je ta pristop
dijakom najbližji, se pravi, da je »maček, ki najbolje lovi miši«. Po mnenju pisca teh vrstic lahko tako mirno
uporabljamo obe oznaki – tako regionalna geografija kot tematska oz. obča geografija v regionalni
razporeditvi –, v vseh primerih kakršnegakoli dvoma pa je treba nujno razložiti še kontekst, iz katerega
podajamo te oznake. Tako bo volk sit in koza cela.
6.4 Simulacija variant učnega načrta
Temeljni učbeniški pristop za obravnavo geografije Evrope v gimnazijskem programu, ki je najbližji
slovenskim dijakom, je tako postal razviden že spomladi 2003. Ob tem pa je nastopilo novo vprašanje. Tudi
če je ta pristop ugotovljen, pa nam to nič ne pomaga, če se v osnovi spremeni notranja organiziranost
učnih vsebin v gimnazijskem učnem načrtu. Že v času kurikularne prenove so bile namreč zelo jasno
izražene pobude v to smer. Če bi prišlo do tega, da bi se sedanjo pretežno regionalno naravnanost naših
učnih načrtov zamenjalo s pretežno tematsko naravnanostjo po zgledu nekaterih zahodnih držav, zelo
verjetno ne bi imeli več samostojnih učbenikov, namenjenih zgolj obravnavi Evrope. Zato je iz vrst učiteljev,
ki so izvajali predhodna poskusna anketiranja dijakov, prišla naslednja pobuda. V vprašalnike, ki so
namenjeni četrtošolcem, naj se na koncu vključi še ocenjevanje možnih variant (bodočega) učnega načrta.
Takšno ocenjevanje lahko opravijo le četrtošolci, ki so dali skozi celotno vertikalo, ne pa tudi tretješolci.
Pri tem je treba ugotoviti predvsem to, kje in kako vidijo četrtošolci mesto geografije Evrope v bodočem
potencialno spremenjenem gimnazijskem programu. V dosedanjem programu zavzema »samostojna«
regionalna geografija Evrope dokaj pomembno mesto. Ker pa so učni načrti še zlasti pri geografiji po nekaj
letih nujno potrebni prenove in posodobitve, se postavlja vprašanje, v kakšnem okviru naj bi se po njihovem
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mnenju dogajale te spremembe in kako v tem okviru tega vidijo geografijo Evrope: še naprej v okviru
»samostojnega« učbenika ali kako drugače. Z drugimi besedami je četrtošolce treba vprašati, ali je za njih
sedanji okvir »obča geografija + svet + Evropa + Slovenija« dovolj ustrezen. Vrstni red »svet – Evropa –
Slovenija« bi se lahko tudi zamenjal, vendar bi s tem okvir v bistvu ostal enak. Druga alternativa pa je, da
se ta okvir v celoti zamenja z drugačnimi variantami, pri katerih posledično ni več “samostojnih” učbenikov
za Evropo.
Če bi dali dijakom v ocenjevanje le alternativo: ali še naprej dosedanji okvir (ki jim je znan) ali pa odpravo
samostojnih učbenikov Evrope (za čemer pa se lahko skriva karkoli), to do njih ne bi bilo ravno korektno.
Pri drugi alternativi jim je namreč treba ponuditi nekaj najboljših možnih variant, da si ustvarijo sliko, kakšne
možnosti sploh obstajajo oz. kaj lahko tu stroka sploh ponudi namesto dosedanjega okvira. Ker se pisec
teh vrstic nikoli ni nagibal v smeri spreminjanja dosedanjega okvira, se mu je zdelo korektno, da dijakom
kot alternativo predstavi nekatere najbolj skrbno izbrane in pretehtane variante, nastale v okviru diskusij
tistih, ki so se s potencialnimi spremembami dosedanjega okvira najbolj poglobljeno ukvarjali. Zato se je pri
tem naslonil na možne variante spreminjanja učnega načrta, ki jih je v svojem prispevku zbrala N. Cigler
(2000).
Četrtošolcem se je tako dalo v ocenjevanje naslednje 4 variante:
1. Pri varianti 1 gre za dosedanji okvir z občo geografijo v 1. letniku ter regionalno geografijo v naslednjih
letnikih, pri čemer se lahko vrstni red “svet – Evropa – Slovenija” tudi zamenja, ostane pa terensko delo.
Bistvo variante je v tem, da geografija Evropa ostane v obliki samostojnega učbenika.
2. Pri varianti 2 se obča geografija raztegne na 2 leti, v 3. in po izbiri 4. letniku pa sledi geografija Slovenije
in terensko delo.
3. Pri varianti 3 je v 1. in 2. letniku tematska geografija s primeri nekaj izbranih držav Evrope in sveta, v 3.
in izbirno 4. letniku pa tematska geografija s področja Slovenije in terensko delo.
4. Pri varianti 4 je v 1. in 2. letniku obča geografija s primeri iz Slovenije, Evrope in sveta, terenskim delom
in seminarsko nalogo, v 3. letniku je obravnava aktualnih problemov iz Evrope in sveta ter terensko delo, v
4. letniku pa predpisane evropske in svetovne regije v obliki projektov in seminarskega dela.
Za našo raziskavo je pomembno predvsem to, da variante 2, 3 in 4 ne predpostavljajo več samostojnega
učbenika za Evropo, ampak bi bile vsebine iz Evrope razporejene po drugače notranje organiziranih
učbenikih. S tem, če damo vse 4 variante v ocenjevanje dijakom, pa nikakor nočemo implicirati, da so dijaki
edini merodajni pri presoji potrebe sprememb učnega načrta. Po mnenju pisca teh vrstic pa takšna presoja
ne more iti povsem mimo dijakov, saj so učni načrti namenjeni prav njim. Vse 4 variante so podrobneje
predstavljene v vprašalniku za četrtošolce na str. 27 – 29 v prilogi 57.
6.5 Potek in rezultati anketiranja velikih vzorcev dijakov
6.5.1 Izvedba anketiranja celih razredov na 8 gimnazijah
6.5.1.1 Splošna pojasnila
Anketiranje velikih vzorcev dijakov je potekalo v pomladnih mesecih 2005 v več nizih. V prvem nizu se je
anketiralo tako tretješolce kot četrtošolce na 8 izbranih gimnazijah. Celoten vzorec je anketiralo 13 različnih
učiteljev. V nadaljevanju bomo uporabljali le kategoriji »učitelji«, čeprav so mednje zajete tudi učiteljice, in
»dijaki«, kar vključuje tudi dijakinje. Tretješolci so bili anketirani v času, ko bi po programu že morali končati
z obravnavo geografije Evrope ali pa so bili vsaj blizu konca. Pri tretješolcih se je anketiralo cele razrede,
kar pomeni, da so bili vključeni vsi dijaki, ne glede na njihov odnos do geografije. Pri četrtošolcih pa so bili
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anketirani le tisti, ki so si geografijo izbrali za maturo. Se pravi, da je v načelu šlo za nekoliko bolj motiviran
vzorec dijakov, kar se seveda tiče geografije. Anketiranje pa je tudi pri njih potekalo tako, da je bil anketiran
cel razred, ki pa je pri geografiji v 4. letniku večkrat formiran na novo. Anketiranje tretješolcev se je izvršilo
v eni šolski uri, pri čemer so dijaki v vprašalnik zapisovali le ocene in range. Anketiranje četrtošolcev pa je
praviloma potekalo v blok urah. Dijaki so poleg šolskih ocen in rangov pod posameznimi pristopi iz prve
skupine v vprašalnik pisali tudi svoje komentarje za in proti posameznemu pristopu. Na ta način je nastala
zelo uporabna kvalitativna dokumentacija. Poleg pristopov pa so ocenjevali in rangirali tudi variante učnega
načrta.
Če je kateri od dijakov izjavil, da za razmislek potrebuje več časa, so učitelji dobili jasna navodila, da lahko
vprašalnik odnese domov in ga vrne naslednjo uro. Na eni od gimnazij pa se je (glede na poročanje
samega učitelja) zgodilo, da je učitelj četrtošolcem le razložil za kaj gre in jim potem razdelil vprašalnike,
naj jih izpolnejo doma. Rezultat je bil seveda porazen, saj je vprašalnike vrnilo le par dijakov. Zato je potem
anketiral drug razred, vendar je tista gimnazija zato najmanj dosegla predvideno kvoto števila anketiranih
četrtošolcev. O kakšnih drugih večjih težavah ni bilo poročil. Glede na to, da je z gimnazije 8 prišlo nazaj
nekaj vprašalnikov šele po par dneh, pa lahko sklepamo, da so tudi tam dijaki v večji meri nosili vprašalnike
domov. Kot bomo videli v nadaljevanju, pa prav ta gimnazija najbolj odstopa od povprečnih rezultatov.
Dejstvo, da je anketiranje izvedlo 13 učiteljev, ima dobre in slabe lastnosti. Če bi namreč vse gimnazije
anketirala le ena oseba, bi se lahko pojavil dvom o njeni morebitni pristranosti oz. sugestibilnosti. Ker pa je
rezultat vsaj glede splošnega trenda pri vseh učiteljih enak, daje to raziskavi veliko večjo verodostojnost.
Po drugi strani pa so bile med učitelji, ki so anketirali, zagotovo velike razlike. Večina je raziskavo vzela
zelo resno, nekaj indicev pa kaže na to, da je lahko kateri od njih to opravil manj zavzeto, nekako samo
zato, da je bila stvar »opravljena«. Na nekaj šolah so namreč anketiranje izvajali tudi učitelji, na katere se
avtor raziskave ni neposredno obrnil, saj jih sploh ne pozna. Gre povečini za mlade učitelje, ki so jih bolj
izkušeni kolegi prosili, naj to izvedejo, ker to leto sami niso poučevali v 3. ali 4. letniku. Nekateri učitelji so
zagotovo imeli več predhodnih izkušenj z anketiranjem in več teoretičnega znanja ter izkušenj v razredu kot
drugi. Tudi sama izvedba anketiranja se je verjetno razlikovala, saj avtor z učitelji ni opravil nekega
skupnega predhodnega »treninga«, kot ga imajo na primer izvajalci popisa prebivalstva. Nekaj indicev kaže
tudi na to, da je bila ne glede na jasna navodila vsaj malo prisotna tudi sugestibilnost učitelja ali pa so se
dijaki nadpovprečno odločali za kakšen pristop zato, ker jih je učitelj z vsem dosedanjim delom nekako
»navadil«, da je takšen pristop najboljši. V mislih imamo predvsem ocenjevanje prvega regionalnega
pristopa, pa tudi obeh tematskih pristopov. Vse to je seveda moralo vsaj malo vplivati tudi na same
rezultate, ki pa so ne glede na to silno enotni. Razlike so na primer manjše kot pri rezultatih volitev po
različnih slovenskih volilnih okrožjih, če lahko seveda to dvoje sploh primerjamo.
Tudi dejstvo, da se je v prvem nizu anketiralo cele razrede, ima zlasti pri tretješolcih dobre in slabe
lastnosti. Ker so bili vključeni vsi dijaki iz razreda, ne pa le bolj motivirani »izbranci«, ima raziskava na nek
način širšo veljavo, čeprav so rezultati zato opazno manj kontrastni. Bistveno močnejša pa je slaba plat
vključevanja celih razredov. Na ta način so bili namreč v raziskavo vključeni tudi številni dijaki, ki so
vprašalnik izpolnjevali zgolj zato, ker je »učitelj tako rekel«. Zadeva jih ni zanimala. Zato so pri ocenjevanju
in rangiranju pisali »kar nekaj«, samo da je zgledalo, da ne »bojkotirajo« anketiranja. Pri pregledovanju
vprašalnikov se je jasno videlo, da je bilo na nekaterih gimnazijah takšnih dijakov bistveno več kot na
drugih. Ocene so pisali skoraj nečitljivo, rangi se še zdaleč niso ujemali z ocenami, v vprašalnike so iz
dolgočasja risali različne »risbice«, pisali nepotrebne opazke ipd. V obdelavo se je vključilo tudi vse tako
izpolnjene vprašalnike, razen če dijaki niso napisali šolskih ocen za prav vse pristope.
Na samo ocenjevanje pa je verjetno vplivalo tudi to, na kakšno strogost so dijaki navajeni pri učitelju
geografije ali na šoli kot celoti. Če je na kakšni šoli pri pouku skoraj nemogoče dobiti odlično oceno, so bili
tudi dijaki verjetno manj »radodarni« z dobrimi ocenami sedaj, ko so sami ocenjevali z ocenami od 1 do 5.
Vse to pa je v končni fazi zagotovo vplivalo na to, da rezultati po različnih gimnazijah niso povsem enaki.
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Uporabno izpolnjenih vprašalnikov je bilo med tretješolci 666, med četrtošolci pa 263, skupaj torej 929. Na
ta način je bilo zajetih več kot 5 % populacije vseh slovenskih tretješolcev in še nekoliko višji odstotek
četrtošolcev, ki so se odločili za maturo iz geografije. Dodatnih 38 pridobljenih vprašalnikov je bilo zaradi
neuporabnosti izločenih. Tako nizek delež neuporabnih vprašalnikov (okoli 4 %) gre pripisati dejstvu, da so
prvo selekcijo najverjetneje opravili že učitelji.
Ker se pri prvem nizu še ni natančno vedelo, ali na vrednotenje pristopov kaj vplivata regionalna pripadnost
ter način življenja v mestnem ali bolj podeželskem okolju, se je pri izboru gimnazij izhajalo iz naslednjih
postavk. Gimnazije se je izbiralo iz treh delov Slovenije – zahodne, osrednje in vzhodne. Iz vsakega dela
se je izbralo eno mestno in eno bolj podeželsko gimnazijo, le pri osrednji Sloveniji, ki vključuje Ljubljano z
zaledjem, se je zaradi večjega deleža slovenske populacije izbralo 3 gimnazije. V končni izbor so tako
prišle gimnazije: Piran, Postojna, Šentvid (Ljubljana), Poljane (Ljubljana), Ledina (Ljubljana), Litija, III.
gimnazija (Maribor) in Ptuj. Na vsaki naj bi se po prvotnem načrtu anketiralo 80 – 100 tretješolcev ter 30 –
40 četrtošolcev. Zaradi različnih razlogov to število ni bilo v celoti doseženo, se je pa temu močno
približalo. Verodostojnost vzorca pa zaradi velikega števila dijakov ni bila s tem nič zmanjšana.
Pred samo izvedbo anketiranja so učitelji na posameznih šolah dobili tako ustna kot zelo jasna pisna
navodila, kako naj anketiranje poteka. Na osnovi rezultatov lahko sklepamo, da je ne glede na to s strani
dijakov na dveh šolah prišlo do bistveno bolj neresnega odnosa do same raziskave kot na ostalih šestih
šolah. Krivdo za to pa je zelo težko pripisovati (le) učiteljem. Avtor raziskave je namreč kasneje tudi sam
izvedel anketiranje nekega celega razreda na gimnaziji v Celovcu, kjer so zaradi neresnega odziva dijakov
rezultati opazneje odstopali od povprečja. (Dijaki so namreč naslednjo uro pisali kontrolno nalogo pri
drugem predmetu in so se tudi med anketiranjem pripravljali nanjo.) Zaradi zaščite osebnostne integritete
učiteljev, ki so bili pripravljeni žrtvovati nekaj ur svojega dela v korist raziskave, pa rezultatov po gimnazijah
ne bomo navajali po konkretnih imenih gimnazij, ampak smo vsaki dali šifro, ki se ne sklada s prej naštetim
vrstnim redom gimnazij.
Glede na to, da lahko pri anketiranju vrstni red možnih odgovorov vpliva na same odgovore, se je na
polovico gimnazij poslalo vprašalnike, ki so imeli pri prvi skupini pristopov zaporedje najprej dveh tematskih
in potem dveh regionalnih pristopov, pri drugi polovici gimnazij pa je bil vrstni red obraten. Isto je veljalo
tudi pri ocenjevanje druge skupine pristopov ter pri ocenjevanju variant učnega načrta. Pri statističnih
izračunih pa bomo rezultate seveda prikazali tako, kot da je bil vrstni red povsod enak.
Pri obdelavi vprašalnikov so bili izločeni le vsi tisti, ki niso napisali ocen za vse pristope. Za tem se je
preverilo, ali se rangi dejansko skladajo z napisanimi ocenami. Tu je bilo kar nekaj napak, zato je bilo
potrebno redigiranje.
6.5.1.2 Rezultati anketiranja glede šolskih ocen in rangiranja posameznih pristopov
Pri prvi skupini pristopov je prvi tematski pristop dobil povprečno šolsko oceno (aritmetično sredino) 2,80,
drugi tematski pristop 2,649, prvi regionalni pristop 3,795 in drugi regionalni pristop 4,249. (Graf 1)
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Graf 1: Povprečne ocene 4 pristopov
pri prvi skupini pristopov – vzorec 929 dijakov
z gimnazij 1–8
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Pri rangiranju so dijaki naredili vrstni red primernosti pristopov tako, da so na prvo mesto postavili tistega, ki
jim je najbližji, na zadnje mesto pa tistega, ki jim je najmanj všeč. Na osnovi tega se je lahko izračunalo,
katerega od pristopov so največkrat postavili na prvo mesto. Rezultati so naslednji: prvi tematski pristop je
postavilo na prvo mesto 9,6 % dijakov, drugi tematski pristop 6,7 %, prvi regionalni pristop 20,8 % in drugi
regionalni pristop 63,0 %. Slednji je očiten favorit tako glede najvišje povprečne šolske ocene kot glede
deleža tistih, ki so ga postavili na prvo mesto. (Graf 2)
Graf 2: Delež dijakov v % glede na to, katerega od
pristopov iz prve skupine so postavili na prvo
mesto - vzorec 929 dijakov z gimnazij 1–8
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Razlike aritmetičnih sredin šolskih ocen posameznih pristopov iz prve skupine smo ocenili z intervalnimi
ocenami pri izbrani stopnji tveganja α oz. stopnji zaupanja 1 – α. Na podlagi vzorčnih podatkov
ugotavljamo, da so šolske ocene dijakov pri drugem regionalnem pristopu (pristop št. 4) višje kot pri prvem
regionalnem pristopu (pristop št. 3). Razlika aritmetičnih sredin šolskih ocen je med 0,358 in 0,550 (glej
preglednico 41), pri stopnji tveganja α = 0,05. Pri izračunu je bila uporabljena Bonferronijeva formula:
( y4 − y3 ) sp < µ 4 − µ 3 < ( y4 − y3 ) zg

pri čemer je:
y4 – ocena aritmetične sredine šolskih ocen drugega regionalnega pristopa (pristopa št. 4)
y3 – ocena aritmetične sredine šolskih ocen prvega regionalnega pristopa (pristopa št. 3)

µ 4 – aritmetična sredina šolskih ocen drugega regionalnega pristopa (pristopa št. 4)
µ3 – aritmetična sredina šolskih ocen prvega regionalnega pristopa (pristopa št. 3)
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V zgornji vrstici preglednice 41 se to kaže kot: 0,358 < µ 4 − µ3 < 0,550
Še večje razlike pa so med drugim regionalnim pristopom (pristopom št. 4) in obema tematskima
pristopoma (pristopa št. 1 in 2). (Preglednica 41).
Preglednica 41: Prikaz intervalnih ocen razlike aritmetičnih sredin šolskih ocen dijakov za dvojice
primerjanih pristopov iz prve skupine pri stopnji tveganja α = 0,05 (vzorec 929 dijakov z gimnazij 1 – 8)
pristop številka
4
4
4
3
3
2

pristop številka
3
2
1
2
1
1

spodnja meja
0,358
1,467
1,317
1,032
0,875
0,052

zgornja meja
0,550
1,732
1,574
1,260
1,109
0,256

Ocenjevanje druge skupine pristopov kaže skoraj zrcalno sliko. Tematski pristop je dobil povprečno oceno
2,616, prvi regionalni pristop 3,779, drugi regionalni pristop pa 4,424. (Graf 3)

povprečna ocena

Graf 3: Povprečne ocene treh pristopov
iz druge skupine pristopov – vzorec 929 dijakov
z gimnazij 1–8
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Pri rangiranju je tematski pristop postavilo na prvo mesto 9,7 %, prvi regionalni pristop 24,9 %, drugi
regionalni pristop pa 65,4 % dijakov. (Graf 4)
Graf 4: Delež dijakov v % glede na to, katerega
od pristopov iz druge skupine so postavili na
prvo mesto – vzorec 929 dijakov z gimnazij 1–8
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Z intervalnimi ocenami pri izbrani stopnji tveganja α oz. stopnji zaupanja α – 1 smo ocenili tudi razlike
aritmetičnih sredin šolskih ocen posameznih pristopov iz druge skupine. Te ocene so pri drugem
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regionalnem pristopu višje kot pri prvem regionalnem pristopu, razlika aritmetičnih sredin pri stopnji
tveganja α = 0,05 pa je med 0,370 in 0,554. Ravno tako pa so še večje razlike med drugim regionalnim
pristopom ter tematskim pristopom. (Preglednica 42)
Preglednica 42: Prikaz intervalnih ocen razlike aritmetičnih sredin šolskih ocen za dvojice primerjanih
pristopov iz druge skupine pri stopnji tveganja α = 0,05 – vzorec 929 dijakov z gimnazij 1 – 8
pristop številka
3
3
2

pristop številka
2
1
1

spodnja meja
0,370
1,507
1,062

zgornja meja
0,554
1,745
1,265

V nadaljevanju nas je zanimalo, ali so četrtošolci ocenjevali kaj drugače od tretješolcev. Razlike so sicer
majhne, vendar se pri četrtošolcih na osnovi povprečnih ocen in rangiranja vidi še nekoliko večja
nagnjenost k regionalnim pristopom in še nekoliko manjša nagnjenost k tematskim pristopom kot pri
tretješolcih. Razlogi za to so lahko v večji motiviranosti za geografijo, saj so jo izbrali za maturo, v večji
izkušenosti in dozorelosti, v konkretnih pripravah na maturo, kjer »trenirajo« na osnovi maturitetnih pol iz
prejšnjih let, lahko pa so seveda plod česa drugega, še nepoznanega. Zagotovo pa je precej vplivalo
dejstvo, da so imeli četrtošolci praviloma na voljo dve šolski uri in so se lahko v vse skupaj bolj poglobili kot
tretješolci. (Preglednice 43 – 46)
Preglednica 43: Povprečne ocene 4 pristopov iz prve skupine pristopov – vzorec 666 tretješolcev /levo/ in
263 četrtošolcev /desno/ z gimnazij 1 – 8
Pristop
prvi tematski pristop
drugi tematski pristop
prvi regionalni pristop
drugi regionalni pristop

tretješolci
2,880
2,709
3,783
4,200

četrtošolci
2,608
2,496
3,825
4,373

Preglednica 44: Delež dijakov v % glede na to, katerega od pristopov iz prve skupine so postavili na prvo
mesto – vzorec 666 tretješolcev /levo/ in 263 četrtošolcev /desno/ z gimnazij 1 – 8
Pristop
prvi tematski pristop
drugi tematski pristop
prvi regionalni pristop
drugi regionalni pristop

tretješolci
10,5
7,7
21,5
60,4

četrtošolci
7,2
4,2
19,0
69,6

Preglednica 45: Povprečne ocene 3 pristopov iz druge skupine pristopov – vzorec 666 tretješolcev in 263
četrtošolcev z gimnazij 1 – 8
Pristop
tematski pristop
prvi regionalni pristop
drugi regionalni pristop

tretješolci
2,653
3,760
4,198

četrtošolci
2,521
3,829
4,352
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Preglednica 46: Delež dijakov v % glede na to, katerega od pristopov iz druge skupine so postavili na prvo
mesto – vzorec 666 tretješolcev in 263 četrtošolcev z gimnazij 1 – 8
Pristop
tematski pristop
prvi regionalni pristop
drugi regionalni pristop

tretješolci
11,3
24,5
64,3

četrtošolci
5,7
25,9
68,6

Zanimivi pa so tudi rezultati po posameznih gimnazijah. Splošen trend, to je dobro ocenjevanje in
rangiranje prvega in še posebej drugega regionalnega pristopa, ter bistveno slabše ocenjevanje in
rangiranje obeh tematskih pristopov, je iz preglednic 47 – 50 razviden že na prvi pogled. Možne razloge,
zakaj je kljub temu prihajalo do določenih razlik med gimnazijami, smo že podali na začetku tega razdelka.
Bistveno pa je to, da je trend povsod enak in da tudi slučajno na nobeni gimnaziji stvar ni obrnjena na glavo
v smislu, da bi dijaki bolje ocenjevali tematske pristope od regionalnih.
Pokazalo pa se je še nekaj. Na polovici gimnazij, kjer so pri prvi skupini pristopov najprej ocenjevali oba
tematska in šele nato oba regionalna pristopa, so v povprečju dajali tematskima pristopoma za malenkost
višje, regionalnima pristopoma pa za malenkost nižje ocene, kot na drugi polovici gimnazij, kjer je bil vrstni
red zamenjan. Vrstni red pa ni vplival na to, da ne bi bil drugi regionalni pristop v obeh primerih najbolje
ocenjen. V prvem primeru je bil v vprašalniku na vrsti kot četrti, v drugem pa kot drugi. Povsem iste
ugotovitve veljajo za drugo skupino pristopov, situacija pa se je ponovila tudi kasneje pri anketiranju
manjših skupin dijakov. Iz tega lahko sklepamo naslednje. Če bi na vseh gimnazijah anketirali tako, da bi
se dijaki najprej »soočili« z obema regionalnima pristopoma, šele potem pa s tematskim(a), bi bile
povprečne ocene regionalnih pristopov še za malenkost višje, povprečne ocene tematskih pa še za
malenkost nižje, kot to prikazujeta grafa 1 in 3. Če pa bi za vse gimnazije veljal obrnjen vrstni red, bi bile
razlike v ocenah tematskih na eni in regionalnih pristopov na drugi strani, za malenkost manjše.
Preglednica 47: Povprečne ocene 4 pristopov iz prve skupine pristopov – rezultati po posameznih
gimnazijah 1 – 8
Gimnazija
številka
1
2
3
4
5
6
7
8

prvi tematski
pristop
2,754
3,029
2,704
2,705
2,344
2,836
2,795
3,396

drugi tematski
pristop
2,697
2,699
2,512
2,586
2,008
2,496
3,036
3,317

prvi regionalni
pristop
3,607
3,893
3,656
3,463
3,582
4,189
4,027
4,020

drugi regionalni
pristop
4,107
4,398
4,408
4,074
4,516
4,254
4,107
4,109
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Preglednica 48: Delež dijakov v % glede na to, katerega od pristopov iz prve skupine so postavili na prvo
mesto – rezultati po posameznih gimnazijah 1 – 8
Gimnazija
številka
1
2
3
4
5
6
7
8

prvi tematski
pristop
12,3
11,7
8,8
11,5
3,3
8,2
8,0
13,9

drugi tematski
pristop
6,6
5,8
6,4
7,4
2,5
4,1
8,9
12,9

prvi regionalni
pristop
16,4
18,4
13,6
15,6
9,0
41,0
26,8
26,7

drugi regionalni
pristop
64,8
64,1
71,2
65,6
85,2
46,7
56,3
46,5

Preglednica 49: Povprečne ocene 3 pristopov iz druge skupine pristopov – rezultati po posameznih
gimnazijah 1 – 8
Gimnazija številka
1
2
3
4
5
6
7
8

tematski pristop
2,652
2,524
2,520
2,762
2,279
2,328
2,871
3,079

prvi regionalni pristop
3,811
3,767
3,648
3,568
3,488
4,189
3,920
3,851

drugi regionalni pristop
4,111
4,456
4,480
4,098
4,451
4,115
4,054
4,168

Preglednica 50: Delež dijakov v % glede na to, katerega od pristopov iz druge skupine so postavili na prvo
mesto – rezultati po posameznih gimnazijah 1 – 8
Gimnazija številka
1
2
3
4
5
6
7
8

tematski pristop
9,8
10,7
8,0
12,3
5,7
4,9
13,4
13,9

prvi regionalni pristop
27,9
16,5
18,4
19,7
12,3
42,6
34,8
26,7

drugi regionalni pristop
62,3
72,8
73,6
68,0
82,0
52,5
51,8
59,4

Na koncu pa pojdimo še na vprašanje, ali lahko omenjene razlike med gimnazijami smatramo kot odraz
razlik med različnimi deli Slovenije do tega vprašanja. Nikakor ne! Največje razlike namreč niso med
gimnazijami, ampak je največja ugotovljena razlika znotraj ene same gimnazije. Avtor raziskave namenoma
ni poizvedoval o tem, katere razrede je anketiral nek učitelj, saj bi to lahko pomenilo neke vrste ocenjevanje
dela posameznega učitelja, kar pa ni namen raziskave in bi bilo tudi zelo nekorektno do učiteljev. Izjemo je
naredil le v enem primeru. Ko je znotraj gimnazije 7 ugotovil naravnost »skrajen« primer, da so četrtošolci
ocenjevali preveč bistveno drugače kot tretješolci, je »po ovinkih« diskretno vprašal na šolo, kdo je sploh
sodeloval pri anketiranju. Izvedel je, da je četrtošolce anketirala ena oseba, tretješolce pa druga. Za prvo
se je izkazalo, da gre za učitelja »stare šole« z dolgoletnimi izkušnjami, za drugo pa, da gre za učitelja
začetnika. Na preglednicah 51 in 52 si lahko ogledamo te očitne razlike pri povprečnih ocenah, enako
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stanje pa bi lahko videli tudi pri deležu dijakov glede na to, katerega od pristopov so postavili na prvo
mesto.
Preglednica 51: Povprečne ocene 4 pristopov iz prve skupine pristopov – vzorec 80 tretješolcev in 32
četrtošolcev z gimnazije 7
Pristop
prvi tematski pristop
drugi tematski pristop
prvi regionalni pristop
drugi regionalni pristop

tretješolci
3,238
3,275
4,038
3,925

četrtošolci
1,688
2,438
4,000
4,563

Preglednica 52: Povprečne ocene 3 pristopov iz druge skupine pristopov – vzorec 80 tretješolcev /levo/ in
32 četrtošolcev /desno/ z gimnazije 7
Pristop
tematski pristop
prvi regionalni pristop
drugi regionalni pristop

tretješolci
3,094
3,975
4,000

četrtošolci
2,313
3,781
4,288

Prikazane razlike znotraj iste gimnazije nam jasno pričajo o tem, da pri ocenah in rangiranju pristopov še
zdaleč ni toliko pomembna gimnazija, ampak konkreten učitelj, ki poučuje dijake in je hkrati tudi izvajal
anketiranje. Ker je vloga učitelja večja od vloge gimnazije, bi bilo na osnovi rezultatov po gimnazijah
nesmiselno sklepati na razlike po regijah. Raziskava pa s tem ne zanika, da lahko takšne razlike obstajajo,
le dokazati ali ovreči ne more te možnosti. Zagotovo ne obstaja nobena slovenska regija, ki bi se v tem
bistveno razlikovala od drugih, pač pa so lahko velike razlike med učitelji znotraj vsake regije.
Prav s pomembnejšo vlogo učitelja kot gimnazije kot take pa lahko pojasnimo, zakaj rezultati na gimnaziji 8
opazneje odstopajo od ostalih gimnazij. Na gimnaziji 7 sta se namreč ekstrema v povprečju ublažila. Na
gimnaziji 8 pa je anketiranje izvedel le en sam učitelj, ki je delo očitno opravil drugače kot večina, vzrokov
za to pa se ni raziskovalo. V nadaljevanju pa bomo videli, da tudi na tej gimnaziji ne gre toliko za tematsko
opredeljenost dijakov, ki bi bila višja kot drugod. To bi namreč lahko sklepali glede na ocene. V resnici gre
za močno povečan delež povsem nekonsistentnih odgovorov, pri katerih so dijaki pri eni skupini pristopov
dajali boljše ocene in range eni, pri drugi skupini pa drugi tematsko-regionalni alternativi. To pa pomeni
predvsem dejstvo, da so dijaki na tej gimnaziji v povprečju sodelovali precej bolj neresno kot na ostalih
gimnazijah.
6.5.1.3 Iskanje povezanosti med šolskimi ocenami in rangi posameznih pristopov ter nekaterimi
karakteristikami (spremenljivkami) dijakov
Kot spremenljivke smo pri dijakih že na začetku vprašalnika vključili spol, zaključno oceno iz geografije v
preteklem šolskem letu, šolski uspeh v preteklem šolskem letu ter oceno zanimivosti predmeta. Vrednosti
teh spremenljivk za vzorec 929 dijakov so podane v preglednicah 53 – 56.
Preglednica 53: Dijaki glede na spol – vzorec 929 dijakov z gimnazij 1 – 8
Spol
moški
ženski

delež v %
36,9
62,8
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Preglednica 54: Dijaki glede na zaključno oceno iz geografije v preteklem šolskem letu – vzorec 929
dijakov z gimnazij 1 – 8
Zaključna ocena iz geografije
zadostno (2)
dobro (3)
prav dobro (4)
odlično (5)

delež v %
9,6
35,7
42,7
11,5

Preglednica 55: Dijaki glede na šolski uspeh v preteklem šolskem letu – vzorec 929 dijakov z gimnazij 1 – 8
Šolski uspeh
zadosten (2)
dober (3)
prav dober (4)
odličen (5)

delež v %
10,9
47,3
34,8
6,9

Preglednica 56: Dijaki glede na to, kako zanimiv je za njih predmet geografija – vzorec 929 dijakov z
gimnazij 1 – 8
Zanimivost predmeta
zelo zanimiv
zanimiv
manj zanimiv
popolnoma nezanimiv

delež v %
30,9
59,7
8,5
0,9

Na osnovi podanih šolskih ocen in rangiranja se je za vsakega dijaka posebej izračunalo še dve
spremenljivki – konsistentnost in regionalno-tematsko opredeljenost. Pri obeh spremenljivkah spremljamo
to, ali je dijakova “simpatija” v celoti bolj namenjena obema regionalnima pristopoma (regionalnemu
“taboru”) ali pa obema tematskima pristopoma (tematskemu “taboru”), ali pa njegova “simpatija” ni tako
jasno izražena oz. da na prvo mesto pristop iz enega “tabora”, na drugo pa pristop iz drugega “tabora”. Pri
tem moramo upoštevati, da je pri drugi skupini le en tematski pristop. Zato si moramo zamisliti, kot da sta
tudi tam dva tematska pristopa.
Prvi pogoj za konsistentnost je v tem, da anketirani pri vsakem rangiranju znotraj obeh skupin pristopov
uvrsti na prvo mesto pristop iz istega »tabora« (regionalnega ali tematskega), ne pa da pri tem zamenja
»tabor«. (Če ga zamenja, je nejasno opredeljen.) Bistvo konsistentnosti pa je v tem, da tudi pri rangiranju
znotraj iste skupine pristopov uvrsti na drugo mesto pristop iz istega »tabora«, oz. da znotraj iste skupine
pri rangiranju na prvih dveh mestih ne zamenja »tabora«. Takšen dijak pade v kategorijo “konsistenten”.
(Pri drugi skupini pristopov, kjer je le en tematski pristop, velja naslednje. Če na prvo mesto uvrsti “edini”
tematski pristop, velja enako, kot da je na prvi dve mesti postavil dva tematska pristopa. Dijak namreč na
drugo mesto sploh ne more postaviti drugega tematskega pristopa, ker ga v tej skupini ni. Matematično
gledano je takšno kategoriziranje korektno, je pa nenavadno oz. nek izhod v sili, da lahko sploh izvedemo
kategorizacijo v smislu konsistentnosti – nekonsistentnosti.)
Čim pa da dijak pri rangiranju znotraj iste skupine pristopov na prvo mesto pristop iz enega tabora (npr. en
regionalni pristop), na drugo mesto pa pristop iz drugega tabora (npr. en tematski pristop), se pravi, čim
znotraj iste skupine pristopov pri rang lestvici na prvih dveh mestih zamenja »tabor«, pade v kategorijo
»nekonsistenten«.
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Oglejmo si to na primerih:
1. Dijak da v prvi skupini pristopov zaporedne ocene 2, 3, 4 in 5, v drugi pa 2, 3 in 4. Pri rangiranju v prvi
skupini postavi na prvo mesto pristop št. 4 (drugi regionalni pristop z oceno 5), na drugo pa pristop št. 3
(prvi regionalni pristop z oceno 4). V drugi skupini postavi na prvo mesto pristop št. 3 (drugi regionalni
pristop z oceno 4), na drugo mesto pa pristop št. 2 (prvi regionalni pristop z oceno 3). Ker je tako v prvi kot
drugi skupini na prvi dve mesti postavil pristopa iz istega »tabora«, v tem primeru regionalnega, je
konsistenten.
2. Dijak da v prvi skupini pristopov zaporedne ocene 3, 4, 4 in 5, v drugi pa 3, 3 in 4. Pri rangiranju v prvi
skupini postavi na prvo mesto pristop št. 4 (drugi regionalni pristop z oceno 5), na drugo mesto pa pristop
št. 3 (prvi regionalni pristop z oceno 4). V drugi skupini sicer postavi na prvo mesto pristop št. 3 (drugi
regionalni pristop z oceno 4), na drugo mesto pa ne postavi pristopa št. 2 (prvega regionalnega pristopa z
oceno 3), ampak pristop št. 1 (tematski pristop z oceno 3). Ne glede na to, da je dal tematskemu pristopu in
prvemu regionalnemu pristopu isto oceno 3, je pri rangiranju na prvo mesto postavil pristop iz enega (v tem
primeru regionalnega), na drugo mesto pa pristop iz drugega (v tem primeru tematskega) »tabora«. Zato
ga uvrstimo v kategorijo »nekonsistenten«. Kot vidimo, se oznaka nekonsistenten lahko pridobi zelo hitro,
pogosto tudi zaradi nepazljivosti pri rangiranju pristopov, ki se jim da isto oceno, vendar drugačen rang.
3. Dijak da v prvi skupini pristopov zaporedne ocene 2, 4, 4 in 5, v drugi pa 5, 2 in 1. V tem primeru pa je že
na prvi pogled razvidno, da je pri prvi skupini postavil na prvo mesto pristop iz enega »tabora«, pri drugi
skupini pa iz drugega »tabora«. Tak dijak ni le nekonsistenten, ampak povsem nejasno opredeljen.
Na osnovi šolskih ocen in rangiranja smo ocenjevali (v bistvu izračunali) izračunali tudi dijakovo regionalno
ali tematsko opredeljenost. Pri tem nastopajo naslednje kategorije:
1. Regionalno opredeljen dijak: Pri obeh skupinah pristopov da na prvo mesto enega od regionalnih
pristopov. Skupen seštevek ocen obeh regionalnih pristopov v prvi skupini pristopov je večji ali kvečjemu
enak skupnemu seštevku obeh tematskih pristopov v prvi skupini. (Če je seštevek enak, gre za regionalno
opredelitev le v primeru, če je dal na prvo mesto enega od regionalnih pristopov.) Ravno tako mora biti tudi
skupen seštevek ocen obeh regionalnih pristopov v drugi skupini pristopov večji ali kvečjemu enak v
primerjavi z dvakratno vrednostjo ocene tematskega pristopa v drugi skupini pristopov. (Ker v drugi skupini
za ocenjevanje nista na voljo dva tematska pristopa, ampak le eden, zaradi možnosti matematične
primerjave vrednost ocene tega »edinega« tematskega pristopa podvojimo.)
2. Nepopolno regionalno opredeljen dijak: Pri obeh skupinah pristopov da na prvo mesto enega od
regionalnih pristopov. Ker pa je vsaj pri eni skupini pristopov dal drugemu regionalnemu pristopu prenizko
oceno, je seštevek ocen obeh regionalnih pristopov znotraj te skupine manjši od seštevka ocen obeh
tematskih pristopov (če gre za prvo skupino pristopov) oz. manjši od dvakratne vrednosti edinega
tematskega pristopa (če gre za drugo skupino pristopov).
3. Nejasno opredeljen dijak: Čim pri eni skupini pristopov da na prvo mesto enega od regionalnih, pri drugi
pa enega od tematskih pristopov, se pravi, da iz ene skupine pristopov v drugo zamenja »tabor«. (Če v
nekaterih izjemnih primerih rang lestvica zaradi ponavljajočih se ocen in nelogičnega rangiranja samega
anketiranca ni povsem jasna, odloča skupen seštevek ocen obeh pristopov, ki ga pri tematskem pristopu v
drugi skupini pristopov nadomesti dvakratna vrednost ocene tematskega pristopa.)
4. Nepopolno tematsko opredeljen dijak: Pri obeh skupinah pristopov da na prvo mesto enega od tematskih
pristopov. Ker pa je pri eni skupini pristopov dal drugemu tematskemu pristopu prenizko oceno, je seštevek
ocen obeh tematskih pristopov znotraj te skupine manjši od seštevka ocen obeh regionalnih pristopov.
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5. Tematsko opredeljen dijak: Pri obeh skupinah pristopov da na prvo mesto enega od tematskih pristopov.
Skupen seštevek ocen obeh tematskih pristopov v prvi skupini pristopov je večji ali kvečjemu enak
skupnemu seštevku obeh regionalnih pristopov v prvi skupini. (Če je seštevek enak, gre za tematsko
opredelitev znotraj te skupine le v primeru, če je dal na prvo mesto enega od tematskih pristopov.) Ravno
tako mora biti tudi dvakratna vrednost ocene tematskega pristopa v drugi skupini pristopov večja ali
kvečjemu enaka v primerjavi s seštevkom ocen obeh regionalnih pristopov v drugi skupini pristopov.
Pa še o razmerju med nekonsistentnimi in nejasno opredeljenimi. Vsi nejasno opredeljeni so hkrati tudi
nekonsistentni. Vsi nekonsistentni pa niso nujno tudi nejasno opredeljeni. Večina jih kljub temu, da znotraj
iste skupine pri rangiranju na prvih dveh mestih zamenjajo »tabor«, zaradi matematičnih izračunov
(seštevkov) ostaja regionalno ali tematsko opredeljenih.
Konsistentnost dijakov in njihovo regionalno ali tematsko opredeljenost nam prikazujeta preglednica 57 in
graf 5. Okoli 60 % dijakov v vzorcu je konsistentnih, okoli 40 % pa nekonsistentnih. Regionalno
opredeljenih je 77,8 %, smiselno pa jim lahko prištejemo še 2,3 % nepopolno regionalno opredeljenih.
Tematsko opredeljenih je 4,8 %, nepopolno tematsko opredeljenih pa 0,5 %. 14,5 % je nejasno
opredeljenih.
Preglednica 57: Dijaki glede na konsistentnost – vzorec 929 dijakov z gimnazij 1 – 8
Konsistentnost
konsistenten
nekonsistenten

delež v %
59,6
40,4
Graf 5: Delež dijakov v % glede na regionalno-tematsko opredeljenost –
vzorec 929 dijakov z gimnazij 1–8
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Konsistentnost in regionalno-tematsko opredeljenost po posameznih gimnazijah nam prikazujeta
preglednici 58 in 59. Od zelo podobne slike po vseh gimnazijah odstopata gimnazija 7 in še posebej
gimnazija 8. Tudi na slednji pa je delež jasno tematsko opredeljenih le 5,9 %, kar je le za malenkostjo nad
povprečjem celotnega vzorca. Močno pa se poveča delež nejasno opredeljenih (22,8 %), predvsem pa
delež nekonsistentnih (60,4 %). To pa je jasen dokaz neresnosti pri izpolnjevanju vprašalnika.
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Preglednica 58: Delež dijakov v % glede na konsistentnost po posameznih gimnazijah 1 – 8
Gimnazija številka
1
2
3
4
5
6
7
8

konsistenten
55,7
61,2
65,6
55,7
78,7
66,4
50,0
39,6

nekonsistenten
44,3
38,8
34,4
44,3
21,3
33,6
50,0
60,4

Preglednica 59: Delež dijakov v % glede na regionalno-tematsko opredeljenost po posameznih gimnazijah
1–8
Gimnazija
številka

regionalno
opredeljen

1
2
3
4
5
6
7
8

77,0
80,6
81,6
70,5
90,2
83,6
74,1
62,4

nepopolno
regionalno
opredeljen
0,8
5,7
0,8
2,5
1,8
6,9

nejasno
opredeljen
18,9
10,7
12,8
17,2
6,6
10,7
17,9
22,8

nepopolno
tematsko
predeljen
0,8
0,8
0,9
2,0

tematsko
opredeljen
4,1
8,7
4,8
5,7
2,5
2,5
5,4
5,9

V nadaljevanju se je s χ2 preizkusom iskalo povezanost med šolskimi ocenami in rangi posameznih
pristopov ter omenjenimi karakteristikami dijakov. Dvojice križanih spremenljivk, vrednosti χ2 preizkusa,
stopinje prostosti in stopnje tveganja (pod 0,05), kjer je preizkus odkril značilne razlike, so prikazane v
prilogi 58. Analiza povezanosti dvojic spremenljivk na podlagi χ2 preizkusa in pregleda relativnih frekvenc
(iz navzkrižnih preglednic) nam pokaže naslednje:
– konsistentnost je nekoliko bolj značilna za ženske kot za moške;
– ženske so nekoliko bolj izrazito regionalno opredeljene kot moški;
– dijaki z najboljšimi zaključnimi ocenami iz geografije dajejo boljše ocene drugima regionalnima
pristopoma iz prve in druge skupine kot ostali dijaki;
– dijaki z boljšim učnim uspehom so bolj konsistentni od tistih s slabšim uspehom;
– relativno najbolj regionalno opredeljeni so dijaki s prav dobrim uspehom, relativno najbolj nejasno
opredeljeni dijaki z zadostnim uspehom, relativno najbolj tematsko opredeljeni pa dijaki z dobrim uspehom;
– odličnjaki so za malenkost nadpovprečno tematsko opredeljeni;
– odličnjaki in prav dobri precej bolje ocenjujejo prvi regionalni pristop iz prve skupine kot ostali dijaki;
– odličnjaki in še zlasti prav dobri bolje ocenjujejo drugi regionalni pristop iz prve skupine kot ostali;
– najvišje ocene drugega regionalnega pristopa iz druge skupine dajejo prav dobri dijaki;
– prav dobri in delno tudi odličnjaki bolje ocenjujejo drugi regionalni pristop iz druge skupine od ostalih;
– regionalno opredeljeni dijaki nadpovprečno ocenjujejo geografijo kot zelo zanimiv predmet, nejasno in
tematsko opredeljeni jo nadpovprečno ocenjujejo kot popolnoma nezanimiv predmet,;
– drugi regionalni pristop tako iz prve kot druge skupine pristopov najbolje ocenjujejo in rangirajo dijaki, za
katere je geografija zelo zanimiv predmet.
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6.5.1.4 Rezultati anketiranja četrtošolcev glede šolskih ocen in rangiranja variant učnega načrta
Anketiranje je pokazalo, da je dijakom daleč najbližja varianta 1. To pomeni, da so se daleč najbolj odločali
za to, da geografija Evrope še naprej ostane v okviru »samostojnega« učbenika. Ne glede na domišljenost
vseh ostalih variant, četrtošolci očitno v prav nobeni ne vidijo boljše alternative. Varianta 1 je dobila
povprečno šolsko oceno 4,160. Ostale tri imajo povprečne ocene bistveno nižje (varianta 2: 2,494, varianta
3: 2,707 in varianta 4: 2,673). Varianto 1 je na prvo mesto postavilo kar 69,2 % četrtošolcev (varianto 2: 8,7
%, varianto 3: 8,4 % in varianto 4: 13,7 %). (Graf 6 in Graf 7)

povprečne ocene

Graf 6: Povprečne ocene 4 variant učnega
načrta – vzorec 263 četrtošolcev
z gimnazij 1–8
5
4
3
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varianta 1 varianta 2 varianta 3 varianta 4

Graf 7: Delež dijakov v % glede na to, katero varianto
učnega načrta so postavili na prvo mesto – vzorec
263 četrtošolcev z gimnazij 1–8
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Razlike aritmetičnih sredin ocen posameznih variant smo ocenili z intervalnimi ocenami pri izbrani stopnji
tveganja α oz. stopnji zaupanja 1 – α. Na podlagi vzorčnih podatkov ugotavljamo, da so ocene četrtošolcev
pri varianti 1 višje kot pri variantah 2, 3 in 4. Razlike aritmetičnih sredin šolskih ocen pri stopnji tveganja α =
0,05 so prikazane v preglednici 60.
Preglednica 60: Prikaz intervalnih ocen razlike aritmetičnih sredin šolskih ocen za dvojice primerjanih
variant pri stopnji tveganja α = 0,05 – vzorec 263 četrtošolcev z gimnazij 1 – 8
varianta številka
1
1
1

varianta številka
2
3
4

spodnja meja
1,405
0,779
1,211

zgornja meja
1,926
2,126
1,763

Oglejmo si sedaj še razlike med posameznimi gimnazijami glede ocenjevanja in rangiranja najbolje
ocenjene variante 1. Prav na vseh gimnazijah je dosegla daleč prvo mesto tako po povprečni oceni kot po
313

deležu dijakov, ki so jo postavili na prvo mesto. Glede najnižje uvrstitve ponovno izstopa gimnazija 8.
(Preglednica 61)
Preglednica 61: Povprečne ocene variante 1 in delež dijakov v %, ki so jo postavili na prvo mesto po
različnih gimnazijah
Gimnazija
gimnazija 1
gimnazija 2
gimnazija 3
gimnazija 4
gimnazija 5
gimnazija 6
gimnazija 7
gimnazija 8

povprečna
ocena
4,143
4,048
4,056
3,973
4,306
4,283
4,625
3,750

delež dijakov, ki so jo postavili na prvo mesto v %
62,9
61,9
52,8
54,1
88,9
84,2
93,8
50,0

Iskanje povezanosti s χ2 preizkusom med šolskimi ocenami in rangi posameznih variant ter
karakteristikami četrtošolcev je tudi pokazalo nekaj povezav. Dvojice križanih spremenljivk, vrednosti χ2
preizkusa, stopinje prostosti in stopnje tveganja (pod 0,05), kjer je preizkus odkril značilne razlike, so
prikazane v prilogi 59. Analiza povezanosti dvojic spremenljivk na podlagi χ2 preizkusa in pregleda
relativnih frekvenc (iz navzkrižnih preglednic) nam pokaže naslednje:
– ženske v povprečju bolje ocenjujejo in rangirajo varianto 1 kot moški;
– moški nadpovprečno dobro ocenjujejo varianto 2;
– varianto 1 najslabše rangirajo dijaki, za katere je geografija popolnoma nezanimiv predmet.
6.5.2 Izvedba anketiranja manjših skupin dijakov na 13 gimnazijah
6.5.2.1 Splošna pojasnila
Rezultati anketiranja celih razredov na 8 gimnazijah spomladi 2005 so nedvoumno pokazali, da je dijakom
najbližji drugi regionalni pristop, in sicer pri obeh skupinah pristopov. Kljub temu je bil avtor raziskave nad
rezultati nekoliko presenečen, saj omenjeni »dijaški« pristop ni dobil skoraj stoodstotne podpore kot na
skupinskih diskusijah spomladi 2003. Prav zato se je odločil, da sam izvede anketiranje manjših skupin, ki
bi po številu dijakov okvirno ustrezale številu udeležencev posameznih skupinskih diskusij, in tako ugotovi
razloge za razliko. V to anketiranje so bile vključene naslednje gimnazije iz različnih delov Slovenije:
Gimnazija I (Maribor), Gimnazija II (Maribor), Škofja Loka, Kranj, Ledina (Ljubljana), Šentvid (Ljubljana),
Šubičeva gimnazija (Ljubljana), Vič (Ljubljana), Ljubljana (Ljubljana), Poljane (Ljubljana), Srednja
ekonomska šola (Ljubljana), Bežigrad (Ljubljana) in Želimlje. Na treh od teh gimnazij, kjer je bilo že v prvem
nizu izvedeno anketiranje celih razredov, se je vključilo dijake iz drugih razredov.
Anketiranje manjših skupin od 8 do največ 15 dijakov je potekalo v kabinetih, knjižnicah ali učilnicah, ki so
se že spraznile. Avtor raziskave je prosil učitelje, naj mu med svojo uro »odstopijo« nekaj dijakov, za katere
ni pomembno, kakšni so glede šolskega uspeha ali ocene iz geografije, važno je le, da bodo visoko
motivirani za sodelovanje. To se je tudi zgodilo. Glede na to, da so učitelji te dijake posebej izbrali, so se
slednji že takoj počutili kot neke vrste »izbranci«. Ko se jim je avtor raziskave predstavil in jim povedal, da
sam piše učbenike in da želi z njihovo pomočjo »odkriti« njim najbližji učbeniški pristop, je motivacija še
bistveno bolj porasla. Dijaki namreč povečini avtorjeve učbenike poznajo, zato so začutili, da sodelujejo pri
nečem res »pomembnem«. Anketiranje in morebitne kasnejše krajše diskusije so potekale skoraj brez
izjeme v izredno motiviranem ozračju, kar se odraža tudi pri homogenosti ocenjevanja. Na več šolah so
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želeli posamezni dijaki še nadaljevati diskusijo tudi tedaj, ko je »uradni« del že potekel. Anketiranje manjših
skupin je potekalo v dveh serijah, ki sta imeli različen namen in zato tudi nekoliko drugačno obliko dela.
6.5.2.2 Anketiranje in rezultati prve serije
Namen prve serije je bilo nadaljnje zbiranje podatkov, vendar z anketiranjem manjših skupin dijakov.
Vključenih je bilo 261 dijakov z 9 gimnazij. Avtor raziskave je sicer uporabil enak vprašalnik za tretješolce,
kot so ga uporabili učitelji pri anketiranju celih razredov, vendar je naredil pomembno spremembo. Dijaki so
najprej ocenjevali 3 pristope iz druge skupine pristopov in šele nato 4 pristope iz prve skupine. S tem so že
takoj dobili poglavitno informacijo o tem, da gre pri raziskavi v bistvu za »opredeljevanje«, ali jim je bližja
»razporeditev« učnih vsebin po tematskih sklopih ali po regijah. To je avtor raziskave skoraj zagotovo bolj
poudaril, kot v prejšnjem nizu učitelji, ki niso mogli poznati vse teoretske podlage oz. ozadja raziskave. Ko
so dijaki prešli od ocenjevanja 3 pristopov druge skupine na ocenjevanje 4 pristopov prve skupine, so v
slednjih verjetno lažje začutili »tematsko« ali »regionalno« shemo, kot njihovi predhodniki. Kljub temu pa
tega vsi dijaki očitno niso dojeli. K večji homogenosti rezultatov pa je zagotovo prispevalo dejstvo, da je vse
dijake po vrsti anketirala le ena oseba in to s popolnoma identičnim postopkom. Najpomembnejša razlika v
primerjavi z anketiranjem celih razredov pa je bila v tem, da ni bilo več dijakov, ki bi obkrožali »kar nekaj«.
Skoraj brez izjeme so se zelo poglobili v raziskovalni problem, bili naravnost počaščeni, da lahko sodelujejo
in bili hkrati tudi presenečeni, da tudi njih sploh kdo kaj sprašuje v zvezi z učbeniki. Pri vseh skupinah so
rekli, da prvič sodelujejo pri nečem podobnem.
Pri rezultatih anketiranja se opazijo še precej večji kontrasti med ocenami in rangi tematskih in regionalnih
pristopov kot pri anketiranju celih razredov. Rezultate navajamo v istem vrstnem redu kot prej, pri čemer
povprečni oceni v oklepaju sledi še delež dijakov, ki so posamezen pristop postavili na prvo mesto. Pri prvi
skupini pristopov je prvi tematski pristop dobil oceno 2,739 (4,4 %), drugi tematski pristop 2,841 (6,8 %),
prvi regionalni pristop 3,576 (6,4 %) in drugi regionalni pristop 4,582 (82,5 %). Pri drugi skupini pristopov pa
je tematski pristop dobil povprečno oceno 2,498 (7,6 %), prvi regionalni pristop 3,442 (7,6 %) in drugi
regionalni pristop 4,526 (84,9 %). (Grafi 8, 9, 10, 11)
Graf 8: Povprečne ocene 4 pristopov
iz prve skupine pristopov – vzorec
251 dijakov z gimnazij 9–17
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Graf 9: Delež dijakov v % glede na to, katerega od
pristopov iz prve skupine so postavili na prvo
mesto – vzorec 251 dijakov z gimnazij 9–17
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Graf 10: Povprečne ocene treh pristopov
iz druge skupine pristopov – vzorec 251 dijakov
z gimnazij 9–17
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Graf 11: Delež dijakov v % glede na to, katerega
od pristopov iz druge skupine so postavili
na prvo mesto – vzorec 251 dijakov
z gimnazij 9–17
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Če primerjamo te rezultate z rezultati anketiranja celih razredov, lahko opazimo naslednje izrazitejše
razlike. Ocene tematskih pristopov se niso kaj dosti spremenile, močno pa se je zmanjšal delež tistih, ki so
kakšnega od njih postavili na prvo mesto. Pri regionalnih pristopih se je povprečna ocena prvega
regionalnega pristopa celo malce zmanjšala, močno pa se je dvignila že prej daleč najvišja ocena drugega
regionalnega pristopa. Na prvo mesto ga je postavilo kar 82,5 % (pri prvi skupini pristopov) in 84,5 %
dijakov (pri drugi skupini pristopov). Očitno ima drugi regionalni pristop v očeh dijakov pri bolj poglobljenem
razmišljanju res bistveno več prednosti pred prvim regionalnim pristopom, čeprav gre samo za njegovo
izpeljavo. Dodatki, ki jih vsebuje, niso le »kozmetične« narave, ampak prepričajo tudi tiste, ki prvemu
regionalnemu pristopu sicer niso tako zelo naklonjeni.
Z intervalnimi ocenami pri izbrani stopnji tveganja α oz. stopnji zaupanja 1 – α smo najprej ocenili razlike
aritmetičnih sredin šolskih ocen posameznih pristopov iz prve skupine. Na osnovi tega ponovno
ugotavljamo, da so ocene pri drugem regionalnem pristopu (pristop št. 4) višje kot pri prvem regionalnem
pristopu (pristop št. 3). Razlika aritmetičnih sredin šolskih ocen je med 0,854 in 1,158 pri stopnji tveganja α
= 0,05. Še večje razlike pa so med drugim regionalnim pristopom (pristopom št. 4) in obema tematskima
pristopoma (pristopa št. 1 in 2). (Preglednica 62).
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Preglednica 62: Prikaz intervalnih ocen razlike aritmetičnih sredin šolskih ocen dijakov za dvojice
primerjanih pristopov iz prve skupine pri stopnji tveganja α = 0,05 – vzorec 251 dijakov z gimnazij 9 – 17
pristop številka
4
4
4
3
3
2

pristop številka
3
2
1
2
1
1

spodnja meja
0,854
1,520
1,630
0,511
0,626
-0,093

zgornja meja
1,158
1,962
2,055
0,959
1,047
0,296

Na ta način smo ocenili tudi razlike aritmetičnih sredin šolskih ocen posameznih pristopov iz druge skupine.
Tudi tu ugotavljamo, da so ocene pri drugem regionalnem pristopu višje kot pri prvem regionalnem
pristopu, ravno tako pa so še večje razlike med drugim regionalnim pristopom ter tematskim pristopom.
Intervalne ocene razlike aritmetičnih sredin prikazuje preglednica 63.
Preglednica 63: Prikaz intervalnih ocen razlike aritmetičnih sredin šolskih ocen za dvojice primerjanih
pristopov iz druge skupine pri stopnji tveganja α = 0,05 – vzorec 251 dijakov z gimnazij 9 – 17
pristop številka
3
3
2

pristop številka
2
1
1

spodnja meja
0,923
1,800
0,750

zgornja meja
1,244
2,256
1,138

Preden se lotimo iskanja povezanosti med ocenami in rangiranjem pristopov ter spremenljivkami pri dijakih,
si oglejmo glavne značilnosti tokratnega dijaškega vzorca. Če primerjamo značilnosti tega vzorca z
značilnostmi vzorca 929 dijakov z gimnazij 1 – 8 na grafih 1 – 4, ugotovimo, da razlike pravzaprav sploh
niso velike. Tudi v tem vzorcu je neke vrste dijaško povprečje in še zdaleč ne le odličnjaki. Delež zadostnih
z okoli 10 % je enak kot prej. V tem vzorcu je rahlo večji delež moških kot prej, nekoliko boljše so zaključne
ocene iz geografije in splošni uspeh, predmet geografija pa ima nekaj več oznake »zelo zanimiv«. Seveda
pa sta večji tudi konsistentnost (64,9 %) in regionalna opredeljenost (82,9 %), vendar ne prav izrazito.
Skoraj pol manjši pa je delež nejasno opredeljenih (le še 8 %), delež tematsko opredeljenih pa je ostal
popolnoma enak (4,8 %). Razlika med vzorcema je predvsem v motiviranosti dijakov in načinu izvedbe
anketiranja, saj manjše skupine pomenijo popolnima drugačne pogoje. Zato so tako rekoč vsi dijaki iz
novega vzorca raziskavo vzeli zelo resno. Prav zato lahko rezultate tega vzorca smatramo kot precej bolj
relevantne. (Preglednice 64 – 68 in Graf 12)
Preglednica 64: Dijaki glede na spol – vzorec 251 dijakov z gimnazij 9 – 17
Spol
moški
ženski

delež v %
40,2
59,8

Preglednica 65: Dijaki glede na zaključno oceno iz geografije v preteklem šolskem letu – vzorec 251
dijakov z gimnazij 9 – 17
Zaključna ocena iz geografije
zadostno (2)
dobro (3)
prav dobro (4)
odlično (5)

delež v %
7,6
25,5
48,6
18,3
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Preglednica 66: Dijaki glede na šolski uspeh v preteklem šolskem letu – vzorec 251 dijakov z gimnazij 9 –
17
Šolski uspeh
zadosten (2)
dober (3)
prav dober (4)
odličen (5)

delež v %
10,8
33,5
45,8
10,0

Preglednica 67: Dijaki glede na to, kako zanimiv je za njih predmet geografija – vzorec 251 dijakov z
gimnazij 9 – 17
Zanimivost predmeta
zelo zanimiv
zanimiv
manj zanimiv
popolnoma nezanimiv

delež v %
38,2
56,2
5,6
-

Preglednica 68: Dijaki glede na konsistentnost – vzorec 251 dijakov z gimnazij 9 – 17
Konsistentnost
konsistenten
nekonsistenten

delež v %
64,9
35,1
Graf 12: Delež dijakov v % glede na regionalno-tematsko opredeljenost – vzorec
251 dijakov z gimnazij 9–17
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V nadaljevanju se je s χ2 preizkusom iskalo povezanost med šolskimi ocenami in rangi posameznih
pristopov ter prikazanimi značilnostmi dijakov. Dvojice križanih spremenljivk, vrednosti χ2 preizkusa,
stopinje prostosti in stopnje tveganja (pod 0,05), kjer je preizkus odkril značilne razlike, so prikazane v
prilogi 60. Analiza povezanosti dvojic spremenljivk na podlagi χ2 preizkusa in pregleda relativnih frekvenc
(iz navzkrižnih preglednic) nam pokaže naslednje:
– ženske dajejo drugemu regionalnemu pristopu iz prve skupine pristopov relativno več odličnih ocen kot
moški;
– dijaki z odlično oceno iz geografije in dijaki z odličnim učnim uspehom bolje ocenjujejo drugi tematski
pristop iz druge skupine pristopov kot ostali;
– regionalno opredeljeni dijaki nadpovprečno ocenjujejo geografijo kot zelo zanimiv predmet, tematsko
opredeljeni pa jo nadpovprečno ocenjujejo kot manj zanimiv predmet;
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– dijaki, za katere je geografija zelo zanimiv predmet, dajejo več odličnih ocen prvemu regionalnemu
pristopu iz prve skupine pristopov kot ostali; dijaki, za katere je geografija manj zanimiv predmet, pa mu
nadpovprečno dajejo slabše ocene;
– dijaki, za katere je geografija zelo zanimiv predmet, nižje rangirajo prvi tematski pristop in višje prvi
regionalni pristop iz prve skupine pristopov kot ostali;
– dijaki, za katere je geografija zelo zanimiv predmet, bistveno bolje ocenjujejo drugi regionalni pristop iz
druge skupine pristopov kot ostali.
Če ta spisek povezav primerjamo s spiskom pri vzorcu 929 dijakov, vidimo, da je bistveno krajši. Številnih
povezav oz. odvisnosti med spremenljivkami v tem primeru nismo odkrili, kar je v nekaterih primerih najbrž
povezano z manjšim vzorcem. Testiranje s χ2 preizkusom ni več odkrilo nekaterih povezav med spolom
na eni ter konsistentnostjo in regionalno-tematsko opredeljenostjo na drugi strani. Regionalno-tematska
opredeljenost tudi ni enoznačno povezana s splošnim učnim uspehom ali oceno iz geografije. Razkrila pa
se je tesna povezava med regionalno opredeljenostjo in občutenjem geografije kot zelo zanimivega
predmeta. Bolj ko se dijakom zdi predmet zanimiv, bolj so regionalno opredeljeni (boljše ocene in range
dajejo regionalnim pristopom) in obratno. Slednje je jasno razvidno iz obeh vzorcev tudi na osnovi
testiranja s χ2 preizkusom.
6.5.2.2.1 Ugotavljanje vpliva učitelja
Vpliva učitelja na dijaške rezultate oz. na njihovo regionalno-tematsko opredeljenost se ni posebej
ugotavljalo, saj bi to pomenilo poseg v učiteljevo osebnostno integriteto. Kot ima vsak učitelj neodtujljivo
pravico do lastnega svetovnega nazora, jo ima tudi do lastne regionalne ali tematske opredeljenosti. Učitelji
jo zelo neradi javno razgrinjajo, posredno pa jo kažejo z načinom dela v razredu in tudi z izbiro učbenikov.
Vse to se potem do neke mere odraža tudi na usmerjenosti dijakov, vprašanje pa je, do kolikšne mere. Ker
je to preveč občutljivo vprašanje, se ga avtor raziskave ni lotil. Na nek način je namreč to podobno
drezanju v ljudi, za katere politične opcije se opredeljujejo. O njihovi regionalni ali tematski opredeljenosti
se z učitelji, ki poučujejo anketirane dijake, ni pogovarjal, razen če so po opravljenem anketiranju sami
izrecno načeli to temo in začeli razgrinjati svoje poglede. Večina učiteljev pa tega ni storila. Glede na veliko
število gimnazij, vključenih v raziskavo, so bili zagotovo zajeti vplivi celega spektra različnih učiteljskih
opredelitev, od popolnoma regionalne do popolnoma tematske.
V zvezi s tem si oglejmo rezultate anketiranja majhnega vzorca 25 dijakov z gimnazije 9. Učitelj, ki ima med
dijaki in kolegi velik ugled, je avtorju raziskave neposredno po anketiranju najprej sam poudaril, da se mu
zdi tematski pristop bistveno sodobnejši in primernejši od regionalnega. Zanimali pa so ga tudi rezultati
njegovih dijakov. Ko pa mu je avtor dal v listanje izpolnjene vprašalnike, je bil vidno presenečen. Dijaki so
se namreč tako kot drugod opredelili večinoma regionalno. Avtor pa je po drugi strani opazil, da je bilo pri
teh dijakih le nekaj več naklonjenosti tematskim pristopom kot drugod. Čeprav je vzorec premajhen za
delanje nekih splošnih zaključkov, si velja ogledati tudi te rezultate. (Preglednice 69 – 72)
Razlika je opazna predvsem pri rangiranju prvega regionalnega pristopa. Na prvo mesto ga je postavilo
manj dijakov kot pri tematskih pristopih. Zelo podobno sliko pa smo kasneje srečali tudi v Celovcu, kjer
dijaki regionalnih pristopov sploh ne poznajo.
Preglednica 69: Povprečne ocene 4 pristopov iz prve skupine pristopov – vzorec 25 dijakov z gimnazije 9
prvi tematski pristop
drugi tematski pristop
prvi regionalni pristop
drugi regionalni pristop

3,080
3,040
3,600
4,600
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Preglednica 70: Delež dijakov v % glede na to, katerega od pristopov iz prve skupine so postavili na prvo
mesto – vzorec 25 dijakov z gimnazije 9
prvi tematski pristop
drugi tematski pristop
prvi regionalni pristop
drugi regionalni pristop

16,0
8,0
4,0
72,0

Preglednica 71: Povprečne ocene treh pristopov iz druge skupine pristopov – vzorec 25 dijakov z gimnazije 9
tematski pristop
prvi regionalni pristop
drugi regionalni pristop

3,200
3,120
4,320

Preglednica 72: Delež dijakov v % glede na to, katerega od pristopov iz druge skupine so postavili na prvo
mesto – vzorec 25 dijakov z gimnazije 9
tematski pristop
prvi regionalni pristop
drugi regionalni pristop

24,0 %
8,0 %
68,0 %

6.5.2.3 Anketiranje in rezultati druge serije
Namen in zato tudi izvedba anketiranja v drugi seriji sta bila drugačna kot pri prvi seriji. Namen je bil
dvojen. Na eni strani se je skušalo ugotoviti, kako bi dijaki ocenjevali, če ne bi imeli na voljo tudi novega
»pristopa slovenskih dijakov«, ampak le 3 pristope, že uveljavljene v tujini. Na drugi strani pa je avtor
skušal ugotoviti, kako velik vpliv ima lahko medsebojni subjektivni vpliv dijakov, če soočijo svoja mnenja na
skupinski diskusiji, na končne rezultate ocenjevanja. Na ta način se je v bistvu preverjalo, ali ima »dijaški«
pristop lahko tako izjemno (skoraj stoodstotno) podporo, kot jo je dobil na skupinskih diskusijah spomladi
2003, če seveda dijaki prej v skupni diskusiji »premeljejo« prednosti in slabosti vseh ponujenih pristopov.
Šlo je torej za neke vrste eksperimentiranje, čeprav to ni imelo značilnosti pravega pedagoškega
eksperimenta.
Anketiralo se je v manjših skupinah 8 – 12 dijakov na 5 gimnazijah. Avtor raziskave je dijakom najprej
predstavil le 3 pristope iz prve skupine. To sta bila oba tematska ter prvi regionalni pristop. Tu je zadevo
začasno prekinil in prosil dijake, naj tem trem pristopom napišejo šolske ocene. Ko so jih napisali, je vsak
na glas povedal svoje ocene in jih na kratko argumentiral. Povsod se je izkazalo, da je prvi regionalni
pristop dobil bistveno boljše ocene od tematskih (povprečje kar 4,083), vendar ni bilo dosti odličnih ocen.
Avtor raziskave je potem dijake nagovoril, naj povedo, kaj manjka temu pristopu, da ga ne ocenjujejo z
oceno odlično. Dijaki so pri tem ponavljali isto, kot na skupinskih diskusijah spomladi 2003. Za tem pa jim je
avtor predstavil še četrti pristop. Dijaki so videli, da dejansko vsebuje vse tisto, kar so par minut prej želeli,
zato so mu dali izredno visoke ocene (povprečje kar 4,708). Nato se je šlo še na drugo skupino pristopov,
kjer je bil ocenjevanje ravno tako zelo kontrastno v prid drugega regionalnega pristopa. (Preglednice 73 –
76)
Preglednica 73: Povprečne ocene 4 pristopov iz prve skupine pristopov – vzorec 108 dijakov z gimnazij 18
– 22
prvi tematski pristop
drugi tematski pristop
prvi regionalni pristop
drugi regionalni pristop

2,704
3,028
4,083
4,708
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Preglednica 74: Delež dijakov v % glede na to, katerega od pristopov iz prve skupine so postavili na prvo
mesto – vzorec 108 dijakov z gimnazij 18 – 22
prvi tematski pristop
drugi tematski pristop
prvi regionalni pristop
drugi regionalni pristop

1,9
11,1
87,0

Preglednica 75: Povprečne ocene treh pristopov iz druge skupine pristopov – vzorec 108 dijakov z gimnazij
18 – 22
tematski pristop
prvi regionalni pristop
drugi regionalni pristop

2,495
3,560
4,583

Preglednica 76: Delež dijakov v % glede na to, katerega od pristopov iz druge skupine so postavili na prvo
mesto – vzorec 108 dijakov z gimnazij 18 – 22
tematski pristop
prvi regionalni pristop
drugi regionalni pristop

0,9
4,6
94,4

Rezultati kažejo naslednje. Če dijaki ne bi imeli na voljo novega »dijaškega« pristopa, bi prvemu
regionalnemu pristopu dajali višje ocene, saj bi bil v tem primeru edini, ki bi imel učne vsebine razporejene
po regijah. Po drugi strani se je pokazalo, da lahko skupinska diskusija, pri kateri pa so argumente za in
proti navajali le dijaki sami, brez arbitriranja avtorja raziskave, vpliva na ocenjevanje. Nekaj dijakov, ki bi po
vsej verjetnosti le dali prednost tematskim pristopom, se je očitno pustilo prepričati mnenju kolegov. Zato
so končni rezultati res zelo podobni rezultatom s skupinskih diskusij izpred dveh let. Seveda pa jih moramo
jemati z vsem potrebnim zadržkom, saj je bila uporabljena posebna metoda dela.
Z današnjega zornega kota se to »eksperimentiranje« v drugi seriji morda zdi odvečno. Ker pa je avtor po
vsej verjetnosti prvi na svetu uporabil metodo vrednotenja simulacije učbeniških pristopov, je metodo moral
preizkusiti v različnih pogojih. Pokazalo se je, da je za nepristranost rezultatov ključnega pomena
odstranitev vsakršnih predhodnih skupnih diskusij, popolna anonimnost in tudi čim večja prostorska
ločenost dijakov pri samem anketiranju. Če namreč sedijo skupaj, se ni moč izogniti delnemu prepisovanju
od soseda.
6.6 Anketiranje učiteljev
Ugotavljanje temeljnega pristopa, ki je najbližji slovenskim dijakom, bi bilo nepopolno, če ne bi v zvezi s
tem anketirali tudi učiteljev. Zaradi že pojasnjenega spleta okoliščin pa je bilo njihovo anketiranje izvedeno
skoraj dve leti prej, in sicer konec poletja 2003. Uporabljen je bil v bistvu enak vprašalnik, kot kasneje za
četrtošolce (priloga 57). Razlika je bila predvsem v tem, da se je za učitelje v vprašalniku najprej zbiralo
nekoliko drugačne osebne karakteristike kot pri dijakih (poleg spola še delovna leta, naziv in velikost kraja
srednje šole), pri prvi skupini pristopov pa so učitelji poleg štirih (dveh tematskih in dveh regionalnih)
ocenjevali še enciklopedični regionalni pristop po državah (ali skupinah sorodnih držav). Zaradi svoje
“preživelosti” tako na področju znanstvene kot šolske geografije, je bil v vprašalnik vključen prej kot neke
vrste “provokacija”, ne pa kot neka realna alternativa. Rezultati so potem pokazali, da ga je bilo smiselno
vključiti, ker se je razbilo vse dvome o domnevni preveč “konzervativni” naravnanosti učiteljev, sicer pa je
ta pristop le povečal obseg gradiva, ki so ga učitelji ocenjevali, in s tem otežil osredotočanje na bolj
relevantna vprašanja. Tudi prikaz in poimenovanje pristopov sta kasneje doživela nekatere “kozmetične”
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popravke, ki pa niso v ničemer spremenili bistva pristopov. Zato so rezultati ocenjevanja in rangiranja
pristopov pri učiteljih lahko neposredno primerljivi z rezultati pri dijakih.
Razlika z anketiranjem dijakov je bila tudi v tem, da vprašalnikov niso izpolnili le učitelji, prisotni na
sestankih študijskih skupin. Nekaj učiteljev je neizpolnjene vprašalnike vzelo še za svoje kolege s šole, ti
pa so jih kasneje avtorju poslali po pošti.
Učitelji so odgovarjali tudi na nekatera dodatna vprašanja, ki so se tedaj avtorju raziskave še zdela
potrebna. Ker pa je sámo ocenjevanje pristopov bolje odgovorilo na vse tedanje dileme, teh vprašanj
potem nismo vključili v statistično obdelavo podatkov. Ker je bilo anketiranje učiteljev pripravljeno v veliki
časovni stiski, se je pripetilo še nekaj. Pri anketiranju prve študijske skupine učiteljev še ni bilo vključeno
ocenjevanje variant učnega načrta, saj je pri avtorju prevladala bojazen, da bo vse skupaj enostavno
prevelik zalogaj za relativno skromno odmerjen čas (okoli dve šolski uri), kot ga je avtor dobil na razpolago.
Takoj za tem pa je s strani učiteljev prišla pobuda, naj se tudi to vključi v vprašalnik. Pri anketiranju drugih
dveh študijskih skupin par dni kasneje so tako učitelji na koncu ocenjevali tudi te variante, na šolske
naslove učiteljev iz prve študijske skupine pa se je poslal le dodatek vprašalnika z ocenjevanjem variant
učnega načrta. Ker pa vsi tega dodatka niso vrnili, se je statistična obdelava ocen in rangov pri pristopih
lahko izvedla za 63 učiteljev, pri variantah učnega načrta pa le za 58 učiteljev.
6.6.1 Ocenjevanje in rangiranje pristopov
Rezultati so pokazali bolj podobno sliko z dijaškimi rezultati, kot je to pričakoval avtor raziskave. Dijaki so
se namreč odločali brez vsega teoretskega predznanja o dilemah regionalnega ali tematskega pristopa,
tako rekoč instinktivno, predvsem pa povsem neobremenjeni, učitelji pa so bili s temi dilemami vsaj do
neke mere seznanjeni in tako tudi “obremenjeni” s teorijo.
Pri prvi skupini pristopov je prvi tematski pristop dobil povprečno oceno 3,13, drugi tematski pristop 3,00,
enciklopedični regionalni pristop 1,86, prvi regionalni pristop 3,94, drugi regionalni pristop pa kar 4,43. Pri
slednjem je to še višja povprečna ocena, kot jo je dobil pri vzorcu 929 dijakov z 8 gimnazij. Tudi učitelje so
očitno prepričali predvsem “dodatki”, ki so jih predlagali dijaki. Po drugi strani pa so učitelji nekoliko bolje
ocenjevala in rangirali oba tematska pristopa kot dijaki. Prvi tematski pristop je postavilo na prvo mesto 7,9
% učiteljev, drugi tematski pristop 11,1 %, prvi regionalni pristop 14,3 % in drugi regionalni pristop kar 66,7
%. Enciklopedičnega regionalnega pristopa ni na prvo mesto postavil nihče. Tako rekoč zrcalna slika se je
ponovila tudi pri drugi skupini pristopov, kjer so imeli tudi učitelji na voljo le tri pristope. (Grafi 13 – 16)
Graf 13: Povprečne ocene 5 pristopov
iz druge skupine pristopov – vzorec 63 učiteljev
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Graf 14: Delež učiteljev v % glede na to, katerega od pristopov iz prve skupine
so postavili na prvo mesto – vzorec 63 učiteljev
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Graf 15: Povprečne ocene treh pristopov
iz druge skupine pristopov – vzorec 63 učiteljev
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Graf 16: Delež učiteljev glede na to, katerega
od pristopov iz druge skupine so postavili
na prvo mesto – vzorec 63 učiteljev
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Anketiranje je tako jasno pokazalo, da je vsaj na tem področju vez med dijaki in učitelji bistveno tesnejša,
kot vez med teorijo in prakso. Slovenski učitelji so z dijaki v zvezi z raziskovalnim problemom večinsko v
očitnem sozvočju, niso pa v sozvočju z nekaterimi teorijami zlasti iz tujine, ki preferirajo tematski pristop.
Z intervalnimi ocenami pri izbrani stopnji tveganja α oz. stopnji zaupanja 1 – α smo tudi pri učiteljih ocenili
razlike aritmetičnih sredin šolskih ocen posameznih pristopov, in sicer najprej iz prve, nato pa še iz druge
skupine. Tudi pri učiteljih ugotavljamo, da so ocene pri drugem regionalnem pristopu (pristop št. 5) višje kot
pri prvem regionalnem pristopu (pristop št. 4). Še večje razlike pa so med drugim regionalnim pristopom
(pristopom št. 4) in obema tematskima pristopoma (pristopa št. 1 in 2) ter enciklopedičnim regionalnim
pristopom (pristop št. 3). (Preglednica 77).
Preglednica 77: Prikaz intervalnih ocen razlike aritmetičnih sredin šolskih ocen učiteljev za dvojice
primerjanih pristopov iz prve skupine pri stopnji tveganja α = 0,05 – vzorec 63 učiteljev
pristop številka
5
5
5
5
4
4
4
3
3
2

pristop številka
4
3
2
1
3
2
1
2
1
1

spodnja meja
0,134
2,094
0,820
0,760
1,729
0,397
0,310
-1,662
-1,775
-0,545

zgornja meja
0,851
3,049
2,038
1,827
2,430
1,476
1,293
-0,624
-0,781
0,275

Na ta način smo ocenili tudi razlike aritmetičnih sredin šolskih ocen posameznih pristopov iz druge skupine.
Tudi tu ugotavljamo zelo podobno sliko kot pri dijakih. Intervalne ocene razlike aritmetičnih sredin prikazuje
preglednica 78.
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Preglednica 78: Prikaz intervalnih ocen razlike aritmetičnih sredin šolskih ocen učiteljev za dvojice
primerjanih pristopov iz druge skupine pri stopnji tveganja α = 0,05 – vzorec 63 učiteljev
pristop številka
3
3
2

pristop številka
2
1
1

spodnja meja
-0,001
0,796
0,477

zgornja meja
0,890
1,950
1,380

Preden gremo na iskanje povezanosti med ocenami in rangiranjem pristopov ter spremenljivkami pri
učiteljih, si oglejmo glavne značilnosti vzorca učiteljev. Zaradi nekaterih pomanjkljivo izpolnjenih
vprašalnikov, vrnjenih po pošti, vse vrednosti spremenljivk niso povsod znane. (Preglednice 80 – 84 in
Graf 17)
Preglednica 79: Učitelji glede na spol – vzorec 63 učiteljev
Spol
moški
ženski
neznano

delež v %
25,4
68,3
6,3

Preglednica 80: Učitelji glede na leta službe v pedagoškem poklicu – vzorec 63 učiteljev
Leta službe
0 – 1 leto
1 – 2 leti
2 – 5 let
5 – 10 let
10 – 20 let
nad 20 let
neznano

%
1,6
4,8
7,9
23,8
25,4
34,9
1,6

Preglednica 81: Učitelji glede na pridobljeni naziv – vzorec 63 učiteljev
Pridobljeni naziv
brez naziva
mentor
svetovalec
svetnik
neznano

%
14,3
41,3
36,5
6,3
1,6

Preglednica 82: Učitelji glede na velikost kraja srednje šole – vzorec 63 učiteljev
Velikost kraja srednje šole
kraj z več kot 20 000 prebivalci
kraj z manj kot 20 000 prebivalci
neznano

%
50,8
47,6
1,6

Preglednica 83: Učitelji glede na konsistentnost – vzorec 63 učiteljev
Konsistentnost
konsistenten
nekonsistenten

%
61,9
38,1
326

Graf 17: Delež učiteljev v % glede na regionalno-tematsko opredeljenost –
vzorec 63 učiteljev
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Po izračunih sodeč se učitelji glede konsistentnosti skoraj ne razlikujejo od dijakov. Pri tem je treba
upoštevati, da so morali učitelji rangirati en pristop več. Osredotočili so se na prvo mesto za njih
najboljšega pristopa, pri ostalih pa so kaj hitro zapisali tudi nekonsistenten vrstni red primernosti.
Nekoliko opaznejša razlika je glede regionalno-tematske opredeljenosti. Regionalno (72,2 %) in nepopolno
regionalno opredeljenih (3,2 %) je skupaj nekaj manj kot pri dijakih, nekaj več pa je tematsko (9,5 %) in
nepopolno tematsko opredeljenih (1,6 %). Nejasno opredeljenih (9,5 %) je celo za malenkost več kot pri
vzorcu 251 motiviranih dijakov z gimnazij 9 – 17. V celoti pa je slika presenetljivo podobna kot pri dijakih, in
sicer bolj, kot je avtor raziskave pričakoval glede na »glasnost« nekaterih zagovornikov tematskega
pristopa. K temu pa zagotovo prispeva dejstvo, da je imelo okoli 60 % vključenih učiteljev za seboj več kot
10 let delovnih izkušenj.
Zelo zanimivo pa je, da iskanje povezanosti med šolskimi ocenami in rangi posameznih pristopov ter
prikazanimi značilnostmi učiteljev s χ2 preizkusom ni obrodilo nobenih sadov. To je zagotovo tudi posledica
majhnega števila učiteljev v vzorcu, čeprav je bilo na ta način zajete več kot polovica celotne populacije in
so zato rezultati zelo zanesljivi. χ2 preizkus namreč pri manjših vzorcih pri stopnji tveganja α = 0,05 težje
odkrije značilne povezave kot pri večjih vzorcih.
Na koncu pa še ključna ugotovitev. Četrta hipoteza, ki smo jo skušali potrditi v disertaciji, se glasi:
»Slovenskim uporabnikom gimnazijskih učbenikov, to je dijakom in učiteljem, je med različnimi pristopi
najbližji kombiniran regionalni pristop po regijah in državah ter njihovih osrednjih problemih.« Z vsemi temi
rezultati je hipoteza potrjena.
6.6.2 Ocenjevanje in rangiranje variant učnega načrta
Tudi tukaj je razvidna skoraj zrcalna podoba rezultatov anketiranja četrtošolcev. Povprečna ocena učiteljev
pri varianti 1 je 4,12, pri varianti 2 2,98, pri varianti 3 2,63 in pri varianti 4 2,57. Tudi pri rangiranju je
varianto 1 postavil na prvo mesto le komaj opazno manjši delež učiteljev (65,5 %) kot dijakov (69,2 %).
(Graf 18 in Graf 19) Na osnovi tega sklepamo, da si opazna večina učiteljev želi dosedanjega okvira
učnega načrta, pri katerem geografija Evrope ostane v okviru samostojnega učbenika.
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Graf 18: Povprečne ocene 4 variant učnega načrta –
vzorec 58 učiteljev
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Graf 19: Delež učiteljev v % glede na to, katero varianto učnega
načrta so postavili na prvo mesto – vzorec 58 učiteljev
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6.7 Anketiranje dijakov na Zvezni gimnaziji za Slovence v Celovcu
Rezultate anketiranja zgolj za drugo skupino pristopov, ki se jih je dobilo na osnovi predhodnih anketiranjih
dijakov leta 2003 in pri anketiranju učiteljev, je avtor predstavil na 13. Ilešičevih dnevih. Ob vroči diskusiji, ki
se je razvila ob tem, je bilo izraženo tudi naslednje mnenje. (Navajamo ga po smiselnih postavkah, ne pa
po neposrednem zapisu, ker slednjega ni bilo.) Naši dijaki in učitelji so sicer očitno močno nagnjeni k
regionalnemu pristopu in ne k tematskemu, vendar to izvira iz vsega dosedanjega geografskega
izobraževanja, ki jim je »vsadilo« to regionalno »matrico«. Tematskega pristopa naši dijaki sploh ne
poznajo, ker ga še niso preizkusili, zato se tudi odločajo za varno »zavetje« regionalnega pristopa, ki ga
edinega poznajo, in jim je skozi vsa leta šolanja »zlezel pod kožo«. Če pa bi enostavno zamenjali to
»matrico« tako, da bi že v osnovni šoli začeli s tematskim pristopom, kot to delajo ponekod na zahodu, bi
dijaki pridobili tematsko »matrico«. Ker pa še naprej izobražujemo po regionalni, se stanje sploh ne more
spremeniti, je tako rekoč »zabetonirano«, čeprav bi se moralo spremeniti.
Takšna zelo preprosta logika razmišljanja je seveda v marsičem absurdna. Če bi namreč domnevo takšnih
»vsajenih in zabetoniranih matric« prenesli še na druge družbene pojave, potem kakršnekoli spremembe v
družbi sploh ne bi bile niti zaželene, niti izvedljive, razen če to ne bi bilo v imenu nekih »višjih ciljev«
vsiljeno »od zgoraj«. Po drugi strani pa vpliva dosedanjega izobraževanja zagotovo ne moremo izključiti.
Zato se ob tem dejansko pojavi naslednje vprašanje: do kakšne mere je izrazito prevladujoča regionalna
opredeljenost tako dijakov kot učiteljev posledica delovanja naših možganov oz. posledica notranje
organizacije »snovi« v možganih, če se opremo na splošne domneve možganskega strokovnjaka Russela
(1993, 86 – 89), do kakšne mere pa je to plod vsajene »matrice«, ki so jo pridobili skozi proces
izobraževanja.
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Ker lahko o funkcioniranju možganov bolj ali manj le sklepamo, saj tega ne moremo neposredno opazovati,
kot npr. pri delovanju avtomobila, se moramo zateči k posrednim oblikam ugotavljanja. V našem primeru to
pomeni, da damo vse te pristope v ocenjevanje in rangiranje dijakom, ki niso obremenjeni z našo
regionalno »matrico«, ampak so jih nasprotno izobraževali v tematski »matrici«. Za to se je ponudila
naravnost izvrstna rešitev. Na slovenski gimnaziji v Celovcu, kjer dijaki obvladajo slovenščino, delajo po
avstrijskem programu in uporabljajo le učbenike s tematskim pristopom. Dijaki se z regionalnim sploh še
niso imeli prilike srečati.
Avtor raziskave se je zato obrnil na to šolo. Jeseni 2003 so tam sami izvedli poskusno anketiranje 70
dijakov (celih razredov) od tamkajšnjega 5. do 8. razreda, kar ustreza starostni stopnji naše gimnazije.
Dijaki so pri tem ocenjevali le drugo skupino pristopov, ker je to terjalo bistveno manj časa. Avstrijske
ocene od 5 do 1 je bilo pri obdelavi podatkov seveda potrebno prevesti v slovenske ocene od 1 do 5.
Rezultati so bili zelo podučni. Avstrijski dijaki so v povprečju nekoliko bolje ocenili tematski ter nekoliko
slabše oba regionalna pristopa kot v Sloveniji, vendar slika tudi slučajno ni bila obrnjena, kot bi morala biti,
če bi držala teza o »vsajenih matricah«. Tudi avstrijski dijaki so prepoznali regionalna pristopa kot njim
bližja, le v nekoliko manjši meri kot v Sloveniji. Vpliv tam uporabljanega tematskega pristopa oz. tematske
»matrice« se torej čuti, vendar le do neke mere in ni odločilen.
Ker pa je bil tedanji vzorec relativno majhen in ker se ni preizkusilo še prve skupine pristopov, da bi bili
rezultati res primerljivi s slovenskimi, je avtor raziskave spomladi 2005 še enkrat zaprosil na gimnazijo, če
lahko sam izvede anketiranje. Žal je bilo to z avstrijske strani možno šele na začetku junija, ko pa
tamkajšnji maturanti niso bili več dosegljivi. Zato se je anketiralo prav vse ostale dijake, ki so na starostni
stopnji naše gimnazije, in sicer cele razrede in ne manjših skupin. (Razredi so na celovški gimnaziji v
povprečju manjši kot v Sloveniji.) Poučujeta jih dva učitelja. Časovno konec šolskega leta ni bil ravno dobra
možnost, ker je veliko dijakov iz različnih razlogov manjkalo, pa tudi sicer v tem času na vseh šolah v
Evropi vsi čakajo le še na konec pouka. Avtorja raziskave so tudi v veliko večji meri občutili kot neke vrste
»tujca« kot v Sloveniji, saj je le prihajal iz druge države, ne pa kot potencialnega avtorja njihovih učbenikov.
Zato celovški dijaki razumljivo še zdaleč niso bili tako motivirani, kot so bili naši dijaki mesec prej pri
anketiranju manjših skupin. O tem govori tudi veliko večji delež nepopolno izpolnjenih vprašalnikov. Skupaj
je bilo 99 uporabnih, neuporabnih pa kar 8. Poznalo pa se je tudi to, da v 5. in 6. letniku enostavno še niso
bili toliko »dozoreli« za raziskavo kot v 7. letniku, kjer je sama izvedba anketiranja potekala v veliko bolj
motiviranem ozračju, primerljivim s tistim v Sloveniji. Polovica neuporabnih vprašalnikov izvira iz enega
samega nižjega razreda, kjer so naslednjo uro pisali kontrolno nalogo iz drugega predmeta, in so se več
kot očitno pripravljali na to.
Ne glede na to pa so rezultati zelo zgovorni in tudi primerljivi z rezultati iz Slovenije. Pri prvi skupini
pristopov je prvi tematski pristop dobil povprečno oceno 3,09, drugi tematski pristop 3,18, prvi regionalni
pristop 3,28 in drugi regionalni pristop kar 4,34. Deleži tistih, ki so posamezen pristop postavili na prvo
mesto, so bili naslednji: 10,1 %, 10,1 %, 8,1 % in 71,7 %. Pri drugem regionalnem pristopu je to celo za
malenkost več kot pri anketiranju celih razredov na 8 gimnazijah, opazno slabše pa so ocenili in rangirali
prvi regionalni pristop. Tu se ponovno vidi vloga »dodatkov«, ki so jih v Sloveniji predlagali sami dijaki, to je
vključitev kratkega »geografskega okvirja« in obravnava po državah in ne le po evropskih geografskih
enotah. Slednje namreč avstrijskim dijakom ne pomenijo nič, saj se z njimi v učbenikih ne srečujejo, države
pa jim predstavljajo jasno določljiv prostorski okvir, ki ga želijo ravno tako kot dijaki v Sloveniji.
Pri drugi skupini pristopov se je slika ponovila. Tematski pristop je dobil povprečno oceno 3,04, prvi
regionalni pristop 3,38 in drugi regionalni pristop kar 4,43. Deleži tistih, ki so posamezen pristop postavili na
prvo mesto, so bili naslednji: 12,1 %, 13,1 % in 74,7 %. (Grafi 20 – 23)
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Graf 20: Povprečne ocene 4 pristopov pri prvi skupini
pristopov – vzorec 99 dijakov z Zvezne gimnazije za
Slovence v Celovcu
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Graf 21: Delež dijakov v % glede na to, katerega od pristopov
iz prve skupine so postavili na prvo mesto – vzorec 99
dijakov z Zvezne gimnazije za Slovence
v Celovcu
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Graf 22: Povprečne ocene treh pristopov
iz druge skupine pristopov – vzorec
99 dijakov z Zvezne gimnazije za Slovence v Celovcu
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Graf 23: Delež dijakov glede na to, katerega od pristopov
iz druge skupine so postavili na prvo mesto – vzorec
99 dijakov z Zvezne gimnazije za Slovence v Celovcu
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Anketiranje dijakov v Celovcu torej razbija domnevo, da na izrazito regionalno opredeljenost v Sloveniji
vpliva le »matrica«, po drugi strani pa dokazuje, da »matrica« le ima nekaj vpliva. Rezultati iz Celovca so
namreč predvsem glede prvega regionalnega pristopa zelo podobni rezultatom z gimnazije 9, kjer poučuje
izrazito tematsko opredeljen učitelj. To pa je indic za domnevo, da dijaki, ki dlje časa doživljajo pouk s
tematskim pristopom, v prvem regionalnem pristopu ne vidijo odločilnega »preobrata« od sheme, ki jo
doživljajo v šoli. Izrazito boljšo alternativo vidijo predvsem v drugem regionalnem pristopu. Seveda pa je to
le domneva, ki bi za potrditev terjala posebno raziskavo.
Bolj kot pri ocenah in rangih pa se vpliv tematske »matrice« pri celovških dijakih razodeva pri njihovi
konsistentnosti in regionalno-tematski opredeljenosti. Zlasti prva se jasneje razlikuje od slike v Sloveniji oz.
je najbolj podobna sliki v gimnaziji 8, kjer so dijaki sodelovali najbolj neresno. (Preglednica 84 in Graf 24)
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Preglednica 84: Dijaki glede na konsistentnost – vzorec 99 dijakov z Zvezne gimnazije za Slovence v
Celovcu
Konsistentnost
konsistenten
nekonsistenten

delež v %
29,3 %
70,7 %
Graf 24: Delež dijakov v % glede na regionalno-tematsko opredeljenost –
vzorec 99 dijakov z Zvezne gimnazije za Slovence v Celovcu
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Nekonsistentnih je kar 70 % dijakov. Odgovor za to lahko v veliki meri iščemo v že prej omenjeni opazno
slabši motiviranosti ter v anketiranju ob koncu šolskega leta, ko so bili dijaki z mislimi že drugje. Verjetno pa
ga je treba iskati tudi drugje. Oglejmo si možno psihološko razlago, ki jo je avtor nekako začutil iz
kasnejšega razgovora z dijaki. Večina dijakov je bila namreč s tem vprašalnikom potisnjena v naravnost
shizofreno situacijo. V glavi so imeli eno matrico (tematsko), kot njim nekaj bistveno bližjega pa so začutili
pristop, ki je bil z matrico v diametralnem nasprotju (regionalni pristop). Zato so mu s tem, da so ga
postavili na prvo mesto, sicer poklonili svojo »simpatijo«, nekako »za vsak slučaj«, da le ne gredo predaleč
od »že poznanega« ali od šole »sugeriranega«, pa so na drugo mesto »na veliko« postavljali tematske
pristope. To se kaže predvsem v bistveno višjem deležu nejasno opredeljenih (23,2 %) kot v Sloveniji.
Seveda pa je višji tudi delež tematsko opredeljenih (8,1 %) ter manjši delež regionalno in nepopolno
regionalno opredeljenih (skupaj 68,6 %). Delež regionalno opredeljenih pa ni toliko manjši na račun
tematsko opredeljenih, ampak na račun nejasno opredeljenih. Kako tuj je pravzaprav tematski pristop
dijakom, kaže to, da je celo ob tematski matrici »trdno« tematsko opredeljenih manj kot 10 %!
Seveda pa se ob tem jasno zavedamo, da je naš matematični »izračun« regionalno-tematske
opredeljenosti dejansko le izračun, le matematika, občutja v možganih pa se ne odvijajo čisto po tej logiki.
Ali lahko konec koncev svoja prijateljska čustva ali antipatije do posameznih sodelavcev merimo s šolskimi
ocenami? Lahko jih, vendar so decimalke in aritmetične sredine ocen pri tem sredstvo za vrednotenje zgolj
zato, ker si česa preciznejšega ljudje še niso uspeli izmisliti. Tudi opisne ocene v šoli ljudje v glavah takoj
prevedejo v neke številke.
Kaj pa drugod v Evropi? Kako bi odgovarjali tamkajšnji dijaki? Koliko je to povezano s splošnim kulturnim
miljejem in načinom življenja? Za naše sosednje države in za tiste, ki so nam kulturno zelo blizu in imajo
zelo podoben način razmišljanja (npr. Hrvati, Nemci, Čehi), lahko z večjo verjetnostjo predvidevamo, da bi
bili rezultati zelo podobni. Morda pa bi bili v nekem velemestnem okolju Zahodne Evrope, na primer v
Parizu, že bolj drugačni. Toda tu lahko ostanemo le pri domnevah, dokler ni na voljo konkretnih raziskav.
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Rezultati iz Celovca so na nek še pomembnejši od rezultatov iz Slovenije. Jasno namreč kažejo, da na
subjektivno organizacije (učne) snovi v možganih – na relaciji regionalni nasproti tematskemu pristopu – še
zdaleč ne vpliva le šolska »matrica«, ampak da možgani najverjetneje iščejo svoja pota tudi ali predvsem
izven te »matrice«, če je ne čutijo kot dovolj »uporabno«. To namreč lahko »povlečemo« iz dijaških
odgovorov na eni in drugi strani Karavank. Seveda pa so možgani vsakega posameznika unikat, ki se ne
podreja vsiljenim matricam, takšnim ali drugačnim. Težko pa kdo oporeka smiselnosti tega, da naj bi bila
matrica, ki je v vsakem primeru »postavljena od zgoraj«, veliko bolj po meri izrazite večine kot pa izrazite
manjšine.
6.8 Sklepne misli o ugotavljanju dijakom najbližjega temeljnega učbeniškega pristopa
Pri iskanju temeljnega učbeniškega pristopa, ki je najbližji našim dijakom, smo upoštevali predvsem vidik
notranje organiziranosti učne snovi v učbenikih. To je za avtorja raziskave namreč eno ključnih vprašanj ne
le učbenikov, ampak celotne vertikale (šolske geografije). Bistvo tega dela raziskave je bilo ugotoviti, ali si
dijaki želijo tematsko ali regionalno organiziran učbenik geografije Evrope, pri čemer so lahko »izbirali«
med več različicami. V ta namen je bilo potrebno razviti novo metodo vrednotenja simulacij učbeniških
pristopov, ki je sicer pokazala tudi nekaj šibkih točk, v končni fazi pa je dala zelo nazorne in uporabne
rezultate.
Noben pristop, uveljavljen v tujih učbenikih, pri naših dijakih ni doživel vsesplošnega konsenza, čeprav so
jim regionalni pristopi očitno bistveno bližji od tematskih. Konsenz je dobil šele pristop, narejen na osnovi
dijaških predlogov na skupinskih diskusijah. Na prvi pogled gre pri njem le za »kozmetične« popravke
regionalnega pristopa po regijah in njihovih osrednjih problemih. Bistvo teh dopolnitev je namreč le v tem,
da se učne teme »organizira« še po državah (ali skupinah manjših oz. sorodnih držav), pri čemer se pri
vsaki državi na začetku napiše njen kratek »geografski okvir«. Ta pristop so potem v skoraj enaki meri
podprli učitelji, pa tudi dijaki na gimnaziji v Celovcu, ki so sicer »vzgojeni« v tematski »matrici«. Omenjene
dopolnitve – njihovo teoretsko razlago lahko iščemo pri idejah ameriškega kognitivista Ausubla – so
namreč tisto, kar je bistveno povečalo navdušenje za ta pristop. S strogo didaktičnega vidika ga lahko
označimo tudi kot tematsko geografijo v regionalni razporeditvi. Za avtorja raziskave pa ni bistvena oznaka
pristopa (regionalna ali tematska), ampak to, kakšne rezultate daje.
Vprašanje tematskega ali regionalnega pristopa se v tej luči sploh ne kaže več toliko kot izključna domena
didaktike geografije v ožjem smislu, ki se je do sedaj (zlasti na zahodu) neskončno vrtela predvsem okoli
eksemplarnosti in transferja, ampak tudi ali celo predvsem kot vprašanje psihologije pomnjenja oz. kot
vprašanje delovanja možganov nasploh. Pri tem pa že zahajamo na področje bolj naravoslovnih ved (npr.
medicine idr.), kjer izhajajo iz drugih zakonitosti in modelov raziskovanja kot v pedagoških vedah. Vsekakor
pa bo okoli tega vprašanja tudi v bodoče še kako zanimivo.
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7 OKVIREN PREDLOG PROBLEMSKIH TEM ZA GIMNAZIJSKI UČBENIK GEOGRAFIJE EVROPE
S PRISTOPOM, KI JE NAJBLIŽJI SLOVENSKIM DIJAKOM IN UČITELJEM
S tem smo prišli do zadnjega cilja disertacije. V prejšnjem poglavju smo ugotovili temeljni učbeniški pristop,
ki je najbližji našim dijakom in učiteljem, kot aplikacija tega pa sedaj sledi še okviren predlog izbora vsebin
oz. konkretnih problemskih tem za tak gimnazijski učbenik. Ob tem pa so nujna naslednja pojasnila.
Učbenik je tisti, ki ga je treba sestaviti na osnovi učnega načrta in ne obratno. Preden bi se naš predlog
problemskih tem lahko »realiziral« v učbeniku, bi moral biti tako najprej vključen v učni načrt. Ker pa je
težišče novejših učnih načrtov na ciljih in ne na vsebinah, ne moremo vedeti, do kolikšne mere bodo bodoči
učni načrti sploh še vsebovali konkretne predloge vsebin oz. koliko bodo te vsebine v njih zamenljive. Ne
glede na to pa lahko pripravimo nek predlog vsebin, ki itak ne more biti za nikogar obvezujoč, članom
bodoče kurikularne komisije ob naslednji večji spremembi učnega načrta pa lahko predstavlja dobrodošlo
osnovo za izbor. Pri tem pa moramo upoštevati še naslednje postavke. Predlog tem bo lahko neposredno
uporabljiv le v primeru, če ostane osnovni okvir učnih načrtov tudi v bodoče isti, se pravi, da je geografiji
Evrope tudi v gimnaziji namenjen poseben učbenik. Raziskava je pokazala, da si tega v izraziti večini ne
želijo le dijaki, ampak tudi učitelji. Naslednja postavka pa se dotika vprašanja, v kolikšni meri je v
gimnazijskem učnem načrtu in posledično učbeniku smiselno ponoviti in nadgraditi učne vsebine, s katerimi
so se učenci srečali že v osnovni šoli, v kolikšni meri pa gre stremeti k temu, da se vključijo le povsem nove
učne vsebine. Poglejmo primer. Nekaj malega o kmetijstvu v Franciji lahko učenci zagotovo zvedo iz
osnovnošolskega učbenika. Ali naj zato to tematiko v gimnazijskem učbeniku povsem izpustimo, ali pa jo
lahko vključimo, seveda v nadgrajeni obliki in z veliko bolj problemskim pristopom? Ker pa ne vemo, katere
vsebine bodo vsebovali bodoči osnovnošolski učni načrti oz. učbeniki, smo lahko pri našem predlogu
nehote navedli tudi kaj takega, kar bo v dovolj veliki meri vključeno že v osnovnošolske učbenike.
Naslednje odprto vprašanje pa se glasi: »Od kod vse sploh črpati predloge vsebin za nov učni načrt oz.
učbenik?« Ali so to znanstvena dela, strokovne knjige, univerzitetna predavanja, strokovni članki, časopisni
članki, internet ipd., ali pa so to predvsem tuji učbeniki. Vprašanje v didaktični teoriji ni jasno razčiščeno, po
logiki pa naj bi se upoštevalo vse to. V prvem delu disertacije pa smo jasno opozorili, da eden največjih
problemov pri sestavljanju učbenikov ni pomanjkanje besedilnih virov, ampak pomanjkanje ustreznega
kartografsko-slikovnega gradiva. Razvijanje procesnih znanj je namreč v največji meri navezano prav na to
gradivo, ki pa je v največjem obsegu zbrano prav v učbenikih. Prav zato so nam že narejeni tuji učbeniki, in
ne ostali viri, služili kot temeljno merilo pri pripravi našega predloga problemskih tem.
Naš predlog tako temelji na pregledu pisane množice tujih učbenikov, tudi tistih, ki niso bili vključeni v
primerjalno analizo v poglavju 4. Nekatere teme smo »nabrali« v povsem tematsko zasnovanih učbenikih.
Ker smo iskali problemske teme (osrednje probleme posameznih držav), smo se povečini naslonili na
učbenike za višjo stopnjo, in sicer iz zahodnoevropskih in srednjeevropskih držav, saj so v njih te teme
zastopane v večji meri kot v vzhodnoevropskih učbenikih. Glavni kriterij za vključitev posamezne teme v
naš predlog je bil naslednji: ta tema se mora čim večkrat (v tej ali oni obliki) pojavljati v različnih učbenikih
različnih evropskih držav. Z našim predlogom tako zajemamo predvsem frekvenco pojavljanja nekih tem
(problemov) v tujih učbenikih, kar pa še ni noben dokaz, da je neka tema res pomembna (tudi z vidika
»znanstvene« regionalne geografije), neka druga pa ne. To navajamo zato, ker lahko vedno padejo očitki,
zakaj smo nekaj vključili v predlog, nečesa drugega pa ne. V teoretskem delu disertacije pa smo videli, da
didaktika geografije doslej še ni zmogla razrešiti vprašanja, kdaj je izbor neke teme res upravičen, kdaj pa
ne. V praksi izbor potem ostaja neke vrste dogovor ali pa celo »trgovina« med člani kurikularnih komisij (pri
pripravi učnih načrtov), kasneje pa lahko tudi med avtorji pri pripravi učbenikov.
Pri sestavi predloga pa smo naleteli še na tri probleme. Pregled tujih učbenikov nam je kljub zavestnemu
reduciranju »navrgel« veliko število problemskih tem iz Evrope. Teh tem je zagotovo mnogo preveč, da bi
lahko vse vključili v en učbenik za tri četrtine šolskega leta, kot je to pri sedaj veljavnem učnem načrtu. Zato
smo izbor pomembnejših tem, ki bi se jih nekako le dalo vključiti v tak učbenik, natisnili v polkrepkem tisku,
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ostale teme pa so natisnjene v običajnem tisku. Kdo drug bi na tem spisku seveda lahko dal polkrepki tisk
nekatere druge teme. Spisek bomo pustili v širšem oz. neokrnjenem obsegu prav zato, da lahko nudi
možnost take izbire. Tokratni izbor za polkrepki tisk je namreč temeljil na (subjektivni) presoji avtorja, ki pa
se zaveda, da mora končen izbor za vsak učni načrt nujno temeljiti na nekem širšem dogovoru večjega
števila strokovnjakov, ki morajo pri tem upoštevati tudi še kaj drugega, kot predvsem zastopanost nekih
tem v tujih učbenikih. Učni načrt bi moral iti tudi v širšo javno diskusijo, pri čemer se nujno še kaj spremeni
itd., itd.
Drug problem pa je naslednji. Pregled tujih učbenikov je pokazal, da za območje držav Jugovzhodne
Evrope (Balkana) skoraj ni nobenih drugih tem, kot je razpad večnacionalne Jugoslavije in morda še
problemi življenje na krasu. Za nas v Sloveniji pa je ta prostor precej bolj pomemben kot za zahodnjake, saj
mejimo nanj. Ne tako majhen del prebivalstva R Slovenije izvira iz tega prostora, priseljevanje od tam v
Slovenijo se bo zagotovo nadaljevalo tudi v prihodnje. Prav zato smo v naš predlog vključili nekaj dodatnih
tem (po lastni presoji), ki ne temeljijo na tujih učbenikih. Označili smo jih z znakom * (zvezdico).
Tretji problem pa se nanaša na to, na katero državo »prilepiti« posamezno temo, če se slednja dotika dveh
ali več držav. Temo v takem primeru »prilepimo« na državo, ki je v to temo nekako najbolj »vpletena«. Če
pa se tema nanaša na več držav skupaj oz. na celo geografsko enoto, jo vključimo v poseben sklop
»skupne teme«, ki je pred obravnavo po državah.
Pri prvem delu »kazala« učbenika, to je pri uvodu v Evropo posameznih klasičnih naravnogeografskih tem
s področja obče geografije, kot so površje, vodovje ipd., nismo zapisali v bolj povedni obliki, kot kasneje pri
družbenih temah v samem uvodu in še posebej v regijskem delu učbenika. Takšno stanje je namreč
značilno tudi za tuje (predvsem zahodne) učbenike, iz katerih smo črpali te teme, v kolikor ti tuji učbeniki
sploh še vključujejo neko bolj sistematično obravnavo naravnogeografskih osnov Evrope.
Prav tu pa moramo izhajati iz slovenskih razmer in naše šolske tradicije. To pomeni, da moramo najprej
vključiti neke sistematične naravnogeografske osnove po poglavjih iz obče geografije. Temu naj sledijo
družbenogeografske osnove, ki pa so že bolj selekcionirane. To pomeni, da so manj občegeografske in bolj
tematske. Poseben sklop je v tem okviru potreba nameniti delovanju Evropske unije.
Šele nato lahko preidemo na drugi del učbenika, to je na obravnavo po regijah. Pri vsaki geografski enoti
je najprej »splošen uvod«. Običajno je s tem mišljeno nekaj posebnih značilnosti površja ali podnebja, pa
tudi historični dejavnikov, prebivalstva itd. Poglejmo si primer. Pri obravnavi Južne Evrope je v tem
splošnem uvodu zagotovo mišljena obravnava mediteranske klime, dediščina antike ipd. Temu splošnemu
uvodu lahko sledijo »skupne teme« – pri Južni Evropi bo to npr. litoralizacija kot proces celotnega
Sredozemlja – lahko pa teh skupnih tem ni. Nato pa sledi navedba posameznih držav ali manjših skupin
držav (pogosto sta združeni dve državi) in navedba konkretnih problemskih tem, ki se nanašajo na te
države. Za navedbo imena vsake države bi morali vmes dodati še »geografski okvir« (kot je bilo to v
vprašalnikih pri drugem regionalnem pristopu), vendar tega ne bomo pisali, saj se razume samo po sebi.
Za regijskim delom pa v tretjem delu učbenika predvidevamo še nekaj bolj sinteznih tem, ki se dotikajo
Evrope kot celote. Razporeditev tem bi zgledala takole:
I. Uvod Evropo
1. sklop tem
Naravnogeografske značilnosti Evrope – geološka zgradba in površje, podnebje, rastlinstvo, prsti,
vodovje (več tem)
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2. sklop tem
Ali evropsko prebivalstvo izumira?
V nekdaj skoraj povsem krščanski Evropi je vedno več muslimanov
Nacionalizmi in regionalizmi v Evropi
So priseljenci v Evropi družbena skupina »nižje« kategorije?
Urbanizacija, suburbanizacija in metropolizacija Evrope
Revščina v Evropi
Tipi kmetijstva v Evropi
Mineralna in energetska bogastva kot do nedavnega najpomembnejši dejavnik razvoja evropskega
gospodarstva
Evropski »pas rje« – jeklarstvo in premogovništvo v krizi
Kisel dež v Evropi in njegovi učinki
Jedrska energija – energija evropske prihodnosti?
Evropsko prometno omrežje se širi proti vzhodu
Terciarizacija je zajela celotno Evropo
Evropsko jedro in periferija
3. sklop tem (o Evropski uniji)
Evropski združitveni proces in delovanje institucij EU
Evropska monetarna unija
Skupna agrarna politika EU – kriza in reforme brez konca
Regionalna razvojna politika Evropske unije in pomoč manj razvitim
Kaj prinaša širitev EU proti vzhodu?
Prekomejno sodelovanje, evropske regije in partnerstva
Okoljska in energijska politika EU med jedrsko energijo in vetrnicami
Štiri gonilne sile gospodarskega razvoja EU: Baden – Würtemberg, Lombardija, Rhône –
Alpes in Katalonija
II. Obravnava po regijah
Severna Evropa
Splošen uvod
Skupne teme: Skandinavija ima svoj nerazviti sever
Laponci – ljudstvo evropskega severa
Okoljski problemi Baltskega morja
Islandija: Problemi ribolova v severnem Atlantiku
Življenje ob dremajočem vulkanu
Norveška: Nafta in plin kot »zlata žila« izpod Severnega morja
Izraba hidroenergije na Norveškem in Švedskem
Švedska: Od izkoriščanja železove rude do izvoza tehnologije
Ali se je švedski model blagostanja in demokracije izčrpal?
Danska: Ali je danski model kmetijstva lahko zgled za ostale?
Nove cestne povezave čez morske ožine na Danskem
Finska: Trajnostni razvoj lesnega gospodarstva na Finskem in Švedskem
Pribaltske države: Slovanski priseljenci kot dediščina nekdanje SZ
Politična in gospodarska preusmeritev pribaltskih držav na primeru Latvije
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Zahodna Evropa
Splošen uvod
V. Britanija: Kraljevina regionalnih disparitet
Kriza starih industrijskih panog in strukturne spremembe v Veliki Britaniji
Škotska kot problemska regija
Veliki London in razvoj jugovzhodne Anglije
Obnova mestnega jedra v Londonu
Fenomen Cambridge in razvoj industrije visoke tehnologije v jugozahodni Angliji
Severnoirsko vprašanje še ni rešeno
Evropredor in njegov učinki
Irska: Kratkotrajni boom ali trajnostni razvoj?
Francija: Centralizem in decentralizacija v Franciji
Francija kot kmetijska velesila
Francoska energetska dilema
Problemi razvoja pariške mestne aglomeracije
Centralni masiv kot primer razvoja francoske periferne regije
Države Beneluksa: Rotterdam kot vrata v Evropo in vrata v svet
Nizozemska v stoletni borbi proti morju
Ranstadt Holland in njegovo »zeleno« srce
V čem so prednosti intenzivnega vrtnarstva na Nizozemskem?
Flamci in Valonci
Srednja Evropa
Splošen uvod
Avstrija in Švica: Alpe kot evropski tranzitni prostor
Turizem v Alpah – blagoslov ali poguba?
Izraba hidroenergije v Alpah
Kako funkcionira večjezična švicarska konferederacija?
Nemčija: Nemčija po združitvi – ena država, dva svetova
Berlin – izgradnja nove prestolnice
Deindustrializacija na primeru nekdanje Vzhodne Nemčije
Porurje – regija v vzponu ali regija v krizi?
Regija Ren – Majna kot finančno in storitveno središče Evrope
Ren – nič več evropska kloaka?
Poljska: Kmetijstvo na Poljskem pred novimi izzivi
Okoljski problemi in prestrukturiranje Zgornješlezijskega industrijskega območja
Češka in Slovaška: Češka in Slovaška po razdružitvi
Praga kot zrcalo procesa transformacije
Zgodba o uspehu: joint-venture Škoda in Volkswagen
Madžarska: Privatizacija kmetijstva v panonski Madžarski
Budimpešta kot stara nova srednjeevropska prestolnica
Reaktiviranje starih disparitet med vzhodom in zahodom na Madžarskem
Južna Evropa
Splošen uvod
Skupne teme: Negativne okoljske posledice monokulturne pridelave oljke
Erozija prsti ogroža človekovo bivanje
Sonce, pesek in onesnaževanje morja – okoljski problemi Mediterana
Industrija kot motor strukturnih sprememb v Južni Evropi
337

Litoralizacija kot proces celotnega Sredozemlja
Prostorski konflikti med industrijo, kmetijstvom in turizmom
Portugalska in Španija: Portugalska po vključitvi v EU – emigracijo je zamenjala imigracija
Borba proti poletni suši v Španiji
Razvoj masovnega turizma in njegove ekološke posledice v Španiji
Italija: Dualizem razvoja na relaciji italijanski sever – Mezzogiorno
Severna Italija kot propulzivna industrijska regija
Mezzogiorno včeraj, danes in jutri
Potresi in vulkanizem na primeru Italije
Grčija: Turizem na grških otokih
Litoralizacija v Grčiji in problemi konurbacije Atene – Pirej
Ciper: Ciper – ena ali dve državi?
Jugovzhodna Evropa
Splošen uvod
Skupne teme: Razpad Jugoslavije in njegove posledice
Donava kot prometna pot
Hrvaška: Razvojne razlike na Hrvaškem*
BiH: Ali bo vsiljeni mir v BiH postal trajna rešitev?*
Srbija in Črna gora: Srbija in Črna gora pred razdružitvijo?*
Kosovo – kako dolgo še status quo?*
Makedonija: Damoklejev meč medetničnih konfliktov visi tudi nad Makedonijo*
Albanija: Evropska država z najmlajšim prebivalstvom
Romunija in Bolgarija: Romunija in Bolgarija na poti v EU
Manjšine kot element nestabilnosti na primeru Romunije in Bolgarije
Turizem ob Črnem morju
Vzhodna Evropa
Splošen uvod
Skupne teme: Razpad multinacionalne velesile in nastanek ohlapne SND
Od planskega gospodarstva prek splošnega kaosa do počasnega umirjanja razmer
Geoekološkim problemom ni konca
Belorusija, Ukrajina in Moldavija: Posledice rusifikacije v Belorusiji in Ukrajini
Ukrajinski zahod proti ukrajinskemu vzhodu
Kaj se dogaja s kmetijstvom v nekdanji evropski žitnici Ukrajini?
Doneški bazen včeraj in danes
Pridnestrska republika v Moldaviji kot zapuščina nekdanje SZ
Rusija: Kje so naravne meje človekovih bivalnih in gospodarskih zmožnosti?
Kako živeti na permafrostu?
Federalna ureditev ter novi etnično – teritorialni konflikti
Rusko kmetijstvo med starimi in novimi ovirami
Procesi transformacije v ruski industriji
Kuzbas – spremembe v starem industrijskem območju
Monopolna podjetja v Rusiji na primeru Gasproma
Terciarni sektor ali siva ekonomija?
Transformacijski procesi v naselbinski strukturi na primeru Moskve
Regionalne disparitete v Rusiji nekoč in danes
Povolžje kot prometni koridor in zgostitveno območje industrije
Infrastruktura kot dejavnik razvoja na primeru Sibirije
Razvoj in pomen energetske regije Zahodna Sibirija
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III. Evropa kot celota
Evropski turistični tokovi se spreminjajo
Ali je prihodnost naše celine Evropa regij?
Prostorske disparitete v Evropi zavzemajo drugačne dimenzije
Tokovi priseljevanja v Evropo ne pojenjajo
Multikulturne skupnosti v krizi
Evropa v sodobnem svetu
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8 ZAKLJUČEK
Disertacija je namenjena raziskavi geografije Evrope v šolskih učbenikih različnih evropskih držav. Preden
pa smo se sploh lahko približali raziskavi tega vprašanja, se je bilo potrebno poglobiti v obsežno teorijo,
najprej s področja osnov pouka geografije in teorije geografskega učbenika, potem pa še s področja
razvoja »znanstvene« in šolske regionalne geografije, in sicer doma in v tujini. Tam se je zaradi kulturne
bližine in zgodovinske povezanosti s Slovenijo osredotočila predvsem na razvoj nemške šolske geografije
Avtor je na vseh teh teoretskih poljih skušal priti »do dna«. Raziskava se namreč vseskozi giblje nekje blizu
roba vsesplošno uveljavljenih teorij, marsikje pa poseže tudi čez ta rob, v neznano.
Pregled teoretičnih osnov pouka geografije in učbenika je pokazal, da ne razpolagamo z nobeno izčrpno in
vsesplošno priznano »teorijo učbenika«. Na nekatera konkretna vprašanja, s katerimi se srečujejo
sestavljavci učbenikov, teorija sploh ne daje jasnih odgovorov. Pri tem smo izpostavili predvsem
pomanjkanje ustreznega kartografsko-slikovnega gradiva, saj je to najboljši instrument za razvijanje
procesnih znanj, ki danes stopajo v ospredje. Med bistvenimi vprašanji s področja teoretičnih osnov pouka
geografije je bilo izpostavljeno vprašanje eksemplarnosti in transferja, saj je bilo ravno to na zahodu
poglavitni argument zagovornikov odprave regionalne in uvedbe tematske geografije. V tem delu raziskave
pa je izpostavljeno tudi vprašanje tehnik pomnjenja oz. vprašanje notranje (subjektivne) organizacije snovi
v možganih, kot to opredeljuje Russel v svoji knjigi o možganih.
Pregled razvoja »znanstvene« in šolske regionalne geografije je sicer pokazal številne vzporednice, vendar
se je razvoj šolske geografije bolj kot pri matični vedi navdihoval pri različnih usmeritvah na področju
pedagoških ved. »Znanstvena« regionalna geografija se je po drugi svetovni vojni na zahodu čedalje bolj
oddaljevala od »klasične« regionalne geografije, ki so jo istovetili predvsem s Hettnerjevem modelom. V
času kvantitativne revolucije in ob nastopu »nove geografije« (new geography) je doživela uničujoče kritike.
Začela se je usmerjati v bolj problemski pristop oz. težiti k obravnavi osrednjega problema v neki regiji.
Sčasoma je nekdanjo regionalistično paradigmo v vedno večji meri zamenjala prostorska paradigma.
V šolski geografiji je ta razvoj potekal nekoliko drugače. Klasični Hettnerjev model je najprej v veliki meri
zamenjala Spethmannova dinamična regionalna geografija. Pravemu izbruhu »nove geografije« na polju
»znanstvene« geografije je ponekod na zahodu sledilo tudi radikalno opuščanje regionalne geografije oz.
regionalnega pristopa na polju šolske geografije. Glavni argumenti za to so bili domnevna nezmožnost
transferja pri regionalni geografiji, ki naj bi bila usmerjena v »enkratnost«, »edinstvenost« oz.
»neponovljivost«, kar pa naj ne bi ustrezalo imperativu tedaj na široko uvajane eksemplarnosti. V nemški
šolski geografiji so se zato po prelomnem kielskem kongresu leta 1969 enostransko usmerili v občo oz.
tematsko geografijo. Kljub radikalni odpravi regionalnega pristopa pa se je ta v Nemčiji začel počasi,
vendar zanesljivo vračati predvsem na nivoju osnovnošolskega izobraževanja. Nekdanje togo tolmačenje
Schultzejevega občegeografskega koncepta je močno omajal predvsem Newigov koncept obče geografije
v regionalni razporeditvi. V strogo didaktičnem pogledu naj bi ta koncept »omogočal« vse prednosti, ki so
jih pripisovali obči geografiji (eksemplarnost in transfer), po drugi strani pa je omogočal regionalno notranjo
organiziranost učne snovi, ki si jo želijo (kot je kasneje pokazala naša raziskava) učenci in tudi učitelji.
Slovenska geografija je usmeritve z zahoda vedno sprejemala z določenim zamikom in pridržki. Na polju
»znanstvene« geografije je regionalna geografija sicer doživljala obsežne kritike še zlasti v osemdesetih
letih, vendar je v eni ali drugi obliki preživela oz. se je v novejšem času vsaj glede izdanih strokovnih knjig
celo okrepila. Na področju šolske geografije je bolj radikalen zasuk v smer tematske geografije oz.
tematskega pristopa skušal v sedemdesetih letih izvesti predvsem Medved, vendar se je po obdobju
usmerjenega izobraževanja in po osamosvojitvi Slovenije ponovno utrdila regionalna geografija, ki pa ni
bila ista kot prej. Na osnovnošolski stopnji je šla predvsem v Spethmannovo smer dominantnih faktorjev,
na gimnazijski stopnji pa v bolj problemski pristop. Ne glede na vsesplošno priljubljenost teh dveh modelov
med učitelji praktiki in učenci, pa je takšna regionalna usmeritev tudi v novejšem času doživela več kritik.
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Preden je raziskava lahko prešla v povsem aplikativno fazo primerjalne analize učbenikov, pa je bilo
potrebno izdelati shemo sistema obravnave geografske vede in sheme temeljnih pristopov z vidika notranje
organiziranosti učne snovi v učbenikih (vidik tematskosti ali regionalnosti). To se je izkazalo kot izredno
zapleteno vprašanje. Razlog je tudi v tem, da so se tuji (predvsem nemški) strokovnjaki v zvezi s tem
vprašanjem ubadali le v zvezi z učnimi načrti, ne pa tudi v zvezi z učbeniki.
Za primerjalno analizo učbenikov se je iz vsake evropske države vključilo dva učbenika s posebno
obravnavo geografije Evrope – enega za nižjo in drugega za višjo starostno stopnjo. Vključeni so bili
učbeniki iz 36 držav. V vsakem se je analiziralo več kot 30 različnih vsebinsko-didaktičnih elementov, med
katere prištevamo tudi učbeniške pristope. Ti pristopi so kategorizirani znotraj različnih vidikov, med
katerimi je najpomembnejši vidik notranje organiziranosti učne snovi. Raziskava je odkrila pomembne
razlike tako med nižjo in višjo stopnjo (na slednji se poudarek prevesi od regionalnih pristopov k tematskim)
kot tudi med evropskim zahodom, osrednjim delom ter evropskim vzhodom. V zvezi s tem se je iskalo
skupne učbeniške vzorce, in sicer pri skupinah kulturno in zgodovinsko bolj povezanih držav. Ugotovljeni
so bili pri nekaterih vsebinsko-didaktičnih elementih, nikakor pa ne moremo govoriti o skupnih učbeniških
vzorcih pri večini elementov hkrati. Pri tem se je tudi pokazalo, da je izbrani slovenski učbenik za nižjo
stopnjo bolj soroden prevladujočim usmeritvam v Evropi kot izbrani učbenik za višjo stopnjo. Ob tem je
pomembno poudariti, da se Slovenija uvršča med tiste države, ki Evropi posvečajo največ pozornosti ne le
na nižji, ampak še zlasti na višji stopnji.
Ker avtor raziskave ravno vprašanje prevladujoče regionalne ali tematske usmerjenosti šolske geografije
smatra kot enega ključnih za bodoči razvoj in tudi položaj predmeta geografije v šoli, se ga je lotil še z
drugega vidika, ki je bil skoraj povsem zanemarjen. Izhajal iz dejstva, da je šolska geografija namenjena
učencem, o njej pa »odločajo« le odrasli. Zato je izvedel prvo obsežno raziskavo sploh s ciljem ugotoviti,
kako tematski in regionalni pristop v učbenikih doživljajo sami učenci, pa tudi njihovi učitelji. Ker je to
vprašanje v slovenskem okolju aktualno predvsem za višjo (gimnazijsko) stopnjo, je bilo v raziskavo
vključeno 1387 gimnazijskih dijakov z 18 različnih gimnazij v Sloveniji, z ene gimnazije v Avstriji, poleg tega
pa še 63 gimnazijskih učiteljev.
Pri razvijanju primerne raziskovalne metode je avtor dobil idejo pri raziskovalcu učbenikov Wrightu, ki pa
učencem ni dajal v ocenjevanje pristopov, ampak le fotografije v učbenikih ipd. Za slovenske dijake je bilo
potrebno pripraviti simulacije različnih temeljnih pristopov, uveljavljenih v tujini. Te simulacije so vsebovale
kazala »namišljenih« učbenikov, pa tudi par strani konkretnih besedil, vendar brez vsega kartografskoslikovnega gradiva in vprašalno-aktivnostnega instrumentarija, ki bi le zameglila bistvo raziskave. Na
predhodnih skupinskih diskusijah z manjšimi skupinami dijakov se je pokazalo, da je dijakom relativno
najbližji regionalni pristop po regijah in njihovih osrednjih problemih, ki pa ni doživel nekega vsesplošnega
konsenza. Dijaki pa so sami predlagali nekatere njegove dopolnitve. Obravnava Evrope naj bi potekala po
državah (ali skupinah manjših držav) in ne le po večjih geografskih enotah, pred obravnavo osrednjih
problemov neke države pa naj bi se najprej v par vrsticah podalo osnovni »geografski okvir« države. Dijaki
so tako predlagali tisto, kar je utemeljeval že kognitivist Ausubel s svojimi »vnaprejšnjimi organizatorji« in
»sidrnimi idejami«. Ko je tako izboljšana verzija omenjenega regionalnega pristopa šla v ocenjevanje, je na
nadaljnjih skupinskih diskusijah doživela vsesplošen konsenz, izredno visoko podporo pa tudi pri kasnejših
anketiranjih.
Še bolj kot ocenjevanje in rangiranje dveh tematskih in dveh regionalnih pristopov, ki so »prinašali«
različne vsebine, je bistvo vse dileme razgalilo ocenjevanje druge skupine pristopov. V njej so bili le trije
pristopi, vendar je šlo za razporeditev povsem enakih vsebin. Anketiranim se je najprej pokazalo spisek
pomešanih učnih tem, ki se jih lahko v učbeniku »združuje« na tri načine oz. s tremi pristopi. Pri prvem se
teme združuje po tematskih sklopih, pri drugem po evropskih geografskih enotah, pri tretjem pa po
geografskih enotah in potem še po državah, pri čemer vsaka država pred obravnavo osrednjih problemov
dobi še »geografski okvir«. Slednji pristop je torej pristop, ki so ga predlagali slovenski dijaki. S strogo
didaktičnega vidika, če za osnovo vzamemo teoretske diskusije nemških šolskih geografov, gre pri vseh
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treh pristopih za tematsko geografijo, le da so pri prvem teme združene po tematskih sklopih, pri drugem
po geografskih enotah (regijah), pri tretjem pa še po državah. Ocenjevanje teh treh pristopov je dalo tako
rekoč zrcalno sliko ocen prej omenjenih 4 pristopov. S tem je bilo potrjeno, da anketirani dijaki in učitelji ne
dajejo največje preference »dijaškemu« regionalnemu pristopu zaradi vsebin, ampak zaradi notranje
organiziranosti učne snovi.
Ker je bila na 13. Ilešičevih dnevih izražena domneva, da je visoka podpora regionalnim pristopom rezultat
regionalne »matrice«, ki naj bi bila našim dijakom in učiteljem »vsajena« tekom regionalno usmerjenega
izobraževanja, se je šlo to domnevo preverjati tudi v Avstrijo. Na Zvezni gimnaziji za Slovence v Celovcu se
namreč dijaki izobražujejo zgolj v tematski »matrici«. Anketiranje tamkajšnjih dijakov pa je pokazalo, da je
tudi njim daleč najbližji isti regionalni pristop kot v Sloveniji. Ravno tako pa se je pokazalo tudi to, da
tematska »matrica« ima nekaj vpliva, ki pa ni prav velik. (Verjetno ne presega 20 % vseh možnih vplivov na
ocenjevanje.) Na osnovi tega lahko sklepamo, da je najbolje ocenjeni regionalni pristop najbližji notranji
organizaciji učne snovi v možganih, ki jo pri pomnjenju opravljajo možgani sami, brez naše zavestne želje.
Če pa bi hoteli to domnevo potrditi kot obče veljavno za ves svet, bi bilo nujno opraviti enake raziskave v
različnih delih sveta. Pri tem pa bi zadostovalo, da se v simulacijo vključi le tri pristope iz druge skupine
pristopov, to je ocenjevanje različnega razporejanja istih učnih tem.
Dijaki so v skupinskih diskusijah pokazali tudi to, da so jim nepomembne teoretske diskusije o tem, kaj je
regija oz. ali je neka geografija regionalna ali tematska. V veliki večini si želijo le to, da se učna snov iz
Evrope obravnava po nekih konkretnih prostorskih enotah (najbolje: po državah) in ne (le) po tematskih
sklopih. Pri tem sploh ni potrebno, da te prostorske enote imenujemo »regije«, pristop pa »regionalni«. Te
»regije« moramo namreč videti le kot instrument za organiziranje učnih vsebin v nek za njih prostorsko
najbolj predstavljiv okvir. (Če »regij« ne bi imeli, bi si jih morali za to izmisliti!) Če je komu ljubše, lahko zato
namesto o regionalni govorimo o tematski geografiji v regionalni razporeditvi. Ker gre za iste teme, samo
razporejene oz. organizirane po »regijah«, odpadejo vsi pomisleki, da takšen pristop omogoča manjšo
eksemplarnost in transfer, oziroma da je za dijake manj primeren glede njihovega samostojnega
izgrajevanja znanja. Ravno tako v povsem enaki meri omogoča uporabo najsodobnejših metod dela v
razredu. Nedvomno pa bo dijakom s tem pristopom geografija kot šolski predmet veliko bližja kot pri
uporabi (zgolj) tematskega pristopa.
Pri 263 četrtošolcih in 58 učiteljih je bilo v anketnem vprašalniku vključeno tudi ocenjevanje 4 variant
učnega načrta. Pri obojih je najvišjo podporo dobila varianta, po kateri ostane osnovni okvir gimnazijskega
učnega načrta isti, se pravi, da geografija Evrope ostane v samostojnem učbeniku in ni vključena v kak
drugačen okvir.
Zadnji cilj raziskave je bila priprava predloga aktualnih učnih tem, ki bi jih kazalo vključiti v »bodoči«
učbenik geografije Evrope. Spisek takšnih tem seveda še zdaleč ni učni načrt, ker to ne more biti. Je pa
lahko bodočim sestavljavcem prenovljenih učnih načrtov v veliko oporo. V ta predlog so bile vključene tiste
teme (povečini jih lahko gledamo tudi kot študije primera), ki se nekako najpogosteje pojavljajo v tujih
učbenikih.
Raziskava je s tem dosegla vse cilje, ki si jih je zadala v uvodu. Potrjene so bile tudi vse 4 delovne
hipoteze. Na koncu velja še enkrat poudariti, kaj je raziskava prinesla povsem novega oz. na katerih poljih
je zaorala v ledino.
Raziskava je na začetku podala obsežen pregled teoretskih izhodišč pouka geografije v povezavi s
pripravo učbenikov. Pri tem je »prinesla« tudi nekaj nove terminologije, predvsem pa opozorila na nekatere
»luknje« v teoriji oz. na razkorak med teorijo in prakso. Sledi zelo obsežen in temeljit pregled razvoja
»znanstvene« in šolske regionalne geografije, tako v Sloveniji kot v tujini. V tem okviru je bil podan tudi
temeljit slovenski pregled razvoja nemške šolske geografije. Nasploh raziskava zelo poglobljeno »vrta« na
področju razmerij in smiselnih povezav med »znanstveno« in šolsko geografijo. Gre za eno redkih raziskav
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v mednarodnem merilu, ki se je poglobljeno osredotočila na učbeniške pristope, pri čemer je bilo potrebno
razviti novo shemo sistema geografske vede in temeljnih pristopov z vidika notranje organiziranosti učne
snovi v učbenikih na splošno, nastale pa so tudi podrobne sheme tematskega in regionalnih pristopov. Tudi
pri tem je bilo potrebno do neke mere razviti novo terminologijo.
Dosedanje tuje raziskave so se omejevale na analize učbenikov dveh ali nekaj več evropskih držav, ta pa
je zajela učbenike iz (skoraj) vseh evropskih držav. Pri tem so bili v analizo vključeni nekateri učbeniški
vsebinsko-didaktični elementi, ki jih druge raziskave še niso vključevale. Njen rezultat je obsežna
primerjalna slika obravnave geografije Evrope na nižji in višji starostni stopnji na območju cele Evrope.
Z veliko gotovostjo lahko domnevamo, da gre za prvo raziskavo v mednarodnem merilu, ki se je tako
poglobljeno lotila vprašanja, ali je tistim, ki jim je izobraževanje namenjeno, bližji regionalni ali tematski
pristop. Pri tem je bilo potrebno razviti povsem novo metodo vrednotenja simulacije učbeniških pristopov, ki
se je kljub določenim omejitvam izkazala za zelo uporabno. Na ta način je raziskava pripeljala do pristopa,
ki je daleč najbližji slovenskim dijakom in učiteljem, v točno takšni obliki pa ga učbeniki drugod po svetu ne
uporabljajo. Pristop je bil preizkušen tudi v Avstriji, s čimer se je ugotavljalo, v kolikšni meri regionalna ali
tematska »matrica«, pridobljena skozi izobraževanje, vpliva na preferenco dijakov do tematskega ali
regionalnega pristopa. Nov doprinos je tudi kategorizacija dijakov in učiteljev glede na njihovo regionalnotematsko opredeljenost, ki temelji na kvantitativnih kazalcih (šolskih ocenah in rangih). Predvsem na
podlagi frekvence pojavljanja določenih problemskih tem v učbenikih iz cele Evrope je bil narejen konkreten
predlog tem, ki bi jih kazalo vključiti v slovenske učne načrte.
Dotaknimo se še vprašanja uporabnosti raziskave in njenih rezultatov. Pregled teoretskih izhodišč pouka
geografije v povezavi z geografskim učbenikom ne bo uporaben le za avtorje in urednike bodočih
slovenskih geografskih učbenikov, ampak tudi za pripravo učbenikov z drugih predmetnih področij. Ker je v
tem delu zbrane toliko didaktike, bo disertacija lahko do neke mere uporabna tudi za bodoče izvajalce
drugih raziskav s področja pedagoškega raziskovanja. Še posebej koristne bodo izkušnje pri uporabi
metode vrednotenja simulacije učbeniških pristopov, ki se lahko v modificirani obliki uporablja tudi na
drugih predmetnih področjih ali pa služi kot ideja za razvijanje novih metod na raziskovalnem polju šolske
geografije.
Rezultati primerjalne analize učbenikov imajo velik mednarodni pomen, saj podajajo takšno primerjalno
sliko, kot še ni bila narejena. Rezultati pa niso uporabni le za šolske geografe povsod po Evropi, ampak
tudi za uradniške strukture na šolskih ministrstvih in druge vplivne skupine (predvsem v okviru institucij
Evropske unije), ki so »zadolžene« za razširjanje »evropskih idej« in »evropske dimenzije«, tako v šolskih
sistemih evropskih držav, kot tudi v politiki in javnem mnenju.
Morda pa so še bolj pomembni rezultati anketiranja dijakov in učiteljev v zvezi z tematskimi in regionalnimi
pristopi. Dejstvo, da srednješolski uporabniki učbenikov želijo regionalni pristop, je namreč zelo pomembno
za vse bodoče sestavljavce učbenikov in za založbe, ki želijo uspeti na učbeniškem trgu. Kaj pa uporaba
regionalnega ali tematskega pristopa na univerzi? Raziskava nima niti namena niti dometa, da bi kakorkoli
posegala na to stopnjo. Ker so študenti starejši, zrelejši in imajo bistveno več geografskega znanja kot
dijaki, se bo vsak univerzitetni predavatelj pri tem vprašanju lahko odločil po svoje. Če pa je v dvomu, mu
priporočamo, da pri svojih študentih izvede podobno anketiranje s simulacijami možnih pristopov.
Čisto na koncu pa še ena dilema. Raziskava je pokazala, kateri pristop je dijakom in učiteljem najbližji,
vendar s tem še zdaleč ni mogla potrditi, da je ta pristop v resnici tudi najboljši. Nihče ne more znanstveno
dokazati, ali je v resnici boljši regionalni ali tematski pristop. To bi lahko ugotovili le tako, da bi naredili dva
učbenika z povsem istimi vsebinami, pri čemer bi imel eden teme razporejene po tematskih sklopih, drugi
pa po regijah in državah. Iz prvega bi se učili na eni skupini šol, iz drugega pa na drugi. Potem pa bi
preverjali znanje, vendar ne le ob koncu šolskega leta, ampak bi morali zajeti iste dijake še čez pet, deset,
dvajset ali morda še več let. Edino na ta način bi ugotovili, kateri pristop daje bolj vseživljenjska znanja, ki
so danes postala imperativ.
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Sedaj pa nastopi ključno vprašanje: »V kolikšni meri naj snovalci bodoče slovenske šolske geografije
upoštevajo očitno preferenco dijakov in učiteljev do regionalnega pristopa.« Naš odgovor se glasi: »Šolske
geografije ne morejo razvijati zgolj na osnovi občutenj dijakov, vendar pa nikakor ne morejo iti povsem
mimo ali v izrazito nasprotno smer, kot to kažejo občutja dijakov. Če bi se to zgodilo, bi toliko proklamirana
»usmeritev k učencem« ne postala le floskula, ampak tudi farsa.
Pustimo sedaj ozko strokovno področje, in se preselimo še v neko drugo stvarnost. Zaradi upadanja števila
otrok so ogrožena delovna mesta učiteljev vseh predmetov. S spremembami v šolstvu, ki sledijo trendom
na evropskem zahodu, utegne geografija tudi v Sloveniji postati čedalje bolj izbirni predmet. V takšnem
primeru se bodo dijaki odločali zanjo le tedaj, če jim bo privlačna. Zagotovo pa jih bo bolj pritegnila, če bo v
uporabi pristop, ki jim je blizu. Iz tega pa lahko izpeljemo domnevo, da bo izbira pristopa posledično
pomenila tudi nekaj več ali nekaj manj delovnih mest za učitelje. Ali gremo res lahko v vsem nekritično
kopirat zglede nekaterih zahodnih držav, ki so oklestile število ur geografije in šle na tematski pristop? V
takem primeru bi sicer lahko končno vzkliknili, da smo postali »napredni« in »evropski«, istočasno pa bi se
morali vprašati, ali ne bi vsaj za nekaj let prenehali izobraževati bodoče učitelje geografije. Zaposlitvene
možnosti za njih bi namreč postale še bistveno večja utopija kot danes.
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Povzetek
GEOGRAFIJA EVROPE V ŠOLSKIH UČBENIKIH EVROPSKIH DRŽAV
Disertacijo sestavljata zelo obsežen teoretičen in krajši aplikativen del. V slednjem se raziskava najprej
osredotoča na obravnavo geografije Evrope v učbenikih različnih evropskih držav, potem pa preide na
iskanje temeljnega učbeniškega pristopa, ki bo najbližji slovenskim dijakom. Preden pa se je raziskava
lahko približala tem vprašanjem, je bilo potrebno razčistiti vrsto teoretskih dilem. Prvo poglavje je zato
namenjeno teoriji pouka (geografije) in (geografskega) učbenika. Sledi temeljit pregled razvoja najprej
»znanstvene«, potem pa še šolske regionalne geografije, in sicer tako v tujini kot v Sloveniji. Pri pregledu
razvoja šolske geografije v tujini je poudarek na prikazu razvoja v Nemčiji, kjer so po kongresu v Kielu v
učnih načrtih najprej radikalno zamenjali dotedanji regionalni pristop z občegeografskim oz. tematskim, v
zadnjem obdobju pa je do neke mere prišlo do ponovnega oživljanja regionalnega pristopa, vendar v
posodobljeni obliki.
Pregled razvoja »znanstvene« in šolske regionalne geografije je pokazal številne vzporednice. Na razvoj
slednje pa ni vplivala le geografija kot znanost, ampak tudi različne usmeritve na področju pedagoških ved.
To velja tudi za razvoj v Sloveniji. Ideje »nove« geografije, ki je nastala na zahodu, se v slovenski
»znanstveni« geografiji niso prijele. Na področju šolske geografije pa smo kljub nekaterim poskusom v
učnih načrtih obdržali regionalno geografijo.
Še pred primerjalno analizo učbenikov je bilo potrebno izdelati sheme sistema geografske vede in temeljnih
pristopov z vidika notranje organiziranosti učne snovi v učbenikih (vidik tematskih in regionalnih pristopov).
V analizo učbenikov sta bila iz (skoraj) vsake evropske države vključena dva učbenika s posebno
obravnavo geografije Evrope – eden za nižjo in eden za višjo starostno stopnjo. V 63 učbenikih iz 35 držav
je bilo analiziranih več kot 30 različnih vsebinsko-didaktičnih elementov. Med slednje lahko prištevamo tudi
učbeniške pristope. Raziskava je odkrila pomembne razlike tako med nižjo in višjo stopnjo, kot tudi med
učbeniki iz zahodnega, osrednjega in vzhodnega dela Evrope. V zvezi s tem se je iskalo skupne učbeniške
vzorce pri skupinah kulturno in zgodovinsko bolj povezanih evropskih držav. Ti vzorci so bili ugotovljeni le
pri nekaterih vsebinsko-didaktičnih elementih. Pokazalo se je tudi, da je za raziskavo izbrani slovenski
učbenik za nižjo stopnjo bolj soroden prevladujočim usmeritvam v Evropi kot izbrani učbenik za višjo
stopnjo.
V nadaljevanju je raziskava skušala ugotoviti, kako tematske in regionalne pristope, uveljavljene v tujini,
doživljajo slovenski gimnazijski dijaki in učitelji. V ta namen je bilo potrebno razviti novo metodo
vrednotenja simulacije učbeniških pristopov ob pomoči anketnega vprašalnika. Te simulacije so najprej
ocenjevali dijaki na skupinskih diskusijah. Izkazalo se je, da jim je regionalni pristop po regijah in njihovih
osrednjih problemih precej bližji kot tematska pristopa, vendar so predlagali njegove izboljšave. Obravnava
Evrope naj bi potekala po državah in ne le po geografskih enotah, pred obravnavo osrednjih problemov
posamezne države pa naj bi se v par vrsticah podalo njen osnovni »geografski okvir«. Tako je nastal nov
pristop, ki je med dijaki in učitelji v Sloveniji doživel daleč največ podporo. Pri anketiranju manjših skupin ga
je na prvo mesto postavilo več kot 80 % dijakov, pa tudi okoli dve tretjini gimnazijskih učiteljev. Pristop je bil
preizkušen tudi v Avstriji na slovenski gimnaziji v Celovcu. Tam so dijaki vzgajani le v tematskem pristopu,
vendar so se kljub temu večinsko odločili za novi regionalni pristop. Pristop označujemo kot regionalni, v
didaktičnem pogledu pa ga lahko označimo tudi kot tematsko geografijo v regionalni razporeditvi. Skupaj je
bilo anketiranih 1387 dijakov z 19 gimnazij in 63 učiteljev.
Kot nekakšno logično nadaljevanje vsega tega raziskava na koncu prinaša tudi okviren predlog
problemskih tem, ki bi se jih lahko vključilo v nov slovenski učbenik geografije Evrope, pri čemer bi uporabili
novi učbeniški pristop.
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Summary
THE GEOGRAPHY OF EUROPE IN THE SCHOOL TEXTBOOKS OF EUROPEAN COUNTRIES
The dissertation consists of an extremely comprehensive theoretical section and a briefer applied section.
The latter looks first at the treatment of the geography of Europe in the textbooks of various European
countries and then turns to a search for a fundamental approach for texts which will be most accessible to
Slovene high school students. However, before the research could approach these questions, it was
necessary to resolve a range of theoretical dilemmas. The first chapter is thus devoted to a theory of
(geography) instruction and of the (geography) textbook. Next, a comprehensive review of the development
of, first, “scientific” regional geography, followed by regional geography as taught in schools, both abroad
and in Slovenia is provided. In reviewing the development of geography in schools abroad, particular focus
is given to Germany, where the regional approach to the geography curriculum was replaced after the Kiel
Congress by a more general or thematic approach; more recently, the regional approach has been revived,
though in a more contemporary form.
The survey of the development of “scientific” and school regional geography displays numerous parallels.
The development of the latter was influenced not only by geography as a science but also by various
trends in the pedagogical sciences. This is true of its development in Slovenia as well. The idea of “new”
geography as it emerged in the West did not take root in Slovene “scientific” geography. The geography
lessons taught in schools retained the elements of regional geography despite some attempts to do
otherwise.
Before attempting a comparative analysis of textbooks it was necessary to prepare an outline of the system
of geographical sciences from the point of view of the internal organization of teaching materials in
textbooks (the aspects of thematic and regional approaches). Two textbooks with a special focus on the
geography of Europe, one for younger pupils and one for older pupils, from just about every European
country, were included in the analysis of textbooks. More than 30 different content-instructional elements
from 63 textbooks from 35 countries were analyzed. These elements also include textbook approaches.
The research discovered important differences between lower and higher levels as well as among
textbooks from the western, central, and eastern parts of Europe. In this connection we looked for common
textbook samples in groups of culturally and historically more connected European countries, but these
were found only in a few content-instructional elements. It was also found that the Slovene textbook for
younger pupils was closer to the predominant tendencies in Europe than the textbook for the higher level.
The research then attempted to determine how thematic and regional approaches which are in use abroad
are experienced by Slovene secondary school pupils and their teachers. For this purpose it was necessary
to develop a new method for the evaluation of simulation of textbook approaches by means of a
questionnaire. These simulations were evaluated first by high school pupils in group discussions. It was
found that the regional approach, based on regions and their central problems, was much more accessible
to pupils than a thematic approach, but the pupils did suggest improvements to this approach. The
treatment of Europe should be organized by country and not just by geographical unit, and before the
examination of the main problems of individual countries there should be a few lines providing a basic
“geographical framework.” In this way a new approach was developed which enjoyed by far the most
support of pupils and teachers. In small group surveys more than 80% of pupils and about two-thirds of
teachers favored this approach. The same approach was tested in Austria at the Slovene gymnasium in
Klagenfurt. Pupils there are exposed only to the thematic approach but a majority nevertheless favored the
new regional approach. While this approach can be termed regional, in a didactic sense it can also be
characterized as thematic geography organized within a regional framework. Altogether 1387 pupils from
19 secondary schools (gymnasiums) and 63 teachers were included in the survey.
As a kind of logical follow-up of this research, topics are proposed which could be included in a new
Slovene textbook on the geography of Europe which would be based on this new approach for a text.
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Preglednica 36: Vključenost posebnih motivacijskih vložkov pri uvodni stopnji učnega procesa (pri
uvodih v posamezne učne teme ali manjše skupine tem)
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of Europe. A Thematic Approach. Dublin, Mentor Publications.)

Priloga 9: Seznam proučevanih učbenikov iz 35 evropskih držav z obravnavo geografije Evrope –
nižja starostna stopnja
Država
Albanija
Avstrija
Belgija
Belorusija

Bolgarija
Bosna in
Hercegovina
Češka
Danska
Estonija
Finska
Francija
Grčija
Hrvaška
Islandija
Italija

Latvija
Litva
Madžarska
Makedonija
Moldavija
Nemčija

Podatki o učbeniku
Sheme, S., Balla, N., 1999: Gjeografia e kontinenteve. Për klasën e 7-të të
shkollës 8-vjeçare. Tirana, Shtëpia boutuese e librit shkollor.
Hofmann-Schneller, M., Beran, A., Forster, F., Graf, F., 2002: Durchblick
4. Geographie und Wirtschaftskunde für die 8. Schulstufe. Wien, Westermann.
Paulissen, E., Tibau, G., 1990: Standaard aadrijkskunde 2. Leefmilieus in
Europa. Antwerpen, Standaard educatieve uitgeverij.
Jurčevič, N. S., Krajko, B. N., Obuh, G. G., Rogač, P. I., 1998: Geografija
materikov i stran. Učebnoe posobie dlja 8 klassa srednej školy. Minsk,
Narodnaja asveta.
Lazarov, P., Želev, Ž., 1999: Geografija za 7. klas na srednite
obščoobrazovatelni učilišča. Sofija, Izdatelska kašča Anubis.
Nurković, S., Zubčević, O., Spahić, M., 2001: Geografija – zemljopis za 6.
razred osnovne škole. Sarajevo, IP »Svjetlost« d. d., Zavod za udžbenike i
nastavna sredstva.
Voženílek, V., Fňukal, M., Mahrová, M., 2001: Zemêpis 3. Zemêpis oceánu a
svêtadílu. Amerika – Asie – Europa. Olomouc, Prodos.
Steen, J., 1999: Ny geografi 1. Grundbog. Copenhagen, Gyldendal
Undervisning.
Ruumo, T., 1999: Geografija. Zemlja i mir. 8 klass. Tallinn, Avita.
Leinone, M., Nyberg, T., Kenno, P., Martikainen, A., Veistola, S., 2005:
Koulun maantieto Eurooppa. Helsinki, Otava.
Barillé, C., Condat, C., Laroche, E., Morin, A., 2002: Histoire Géographie 4 e,
Paris, Hachette Éducation.
Karampatsa, A., Klonari, A., Koutsopolulos, K., Tsounakos, Th., 2002:
Geografia v'gimnasiou. Athina, Organismos ekdoseon didaktikon biblion.
Povrženić, M., Salopek, J., 2000: Zemljopis 3. Udžbenik za 7. razred osnovne
škole. Zagreb, Školska knjiga.
Gíslason, R. 2002: Evrópa – álfan okkar. Reykjavik, Námsgagnastofnun.
Bernardi, R., Salgaro, S., Pappalardo, M. L., Vantini, S., 2002: Georeporter
obiettivo Europa. Nuova edizione aggiornata. Bergamo, Istituto Italiano Edizioni
Atlas.
Buile, N., Druva-Druvaskalne, I., 2000: Āzijas un Eiropas Ģeogrāfija 8. klasei.
Riga, Apgāds Zvaigzne ABC.
Januškis, V., 1999: Europa. Gamtine ir socialine geografija. Vadovelis VIII
klasei. Kaunas, Kaunas »Šviesa«.
Tamasics, K., 1998: Európa földrajza. 13 évesek számára. Budapest, Nemzeti
Tankönyvkiadó.
Pavlovski, G., 1999: Geografija za VI oddelenie. Skopje, Prosvetno delo.
Odoleanu, N., Rusu, E. 2001: Geografia. Continentelor şi oceanelor. Manual
pentru clasa a VI-a. Chişinâu, Editura ARC.
Richter, D., Weinert, G., 2002: Geografie 6. Ausgabe MecklenburgVorpommern. Berlin, Volk und Wissen Verlag.

Država
Nizozemska
Norveška
Poljska

Portugalska
Romunija
Rusija
Slovaška
Slovenija
Srbija in
Črna gora
Španija
Švedska
Švica

Ukrajina
Velika
Britanija

Podatki o učbeniku
Baeten, M., 2002: Wijzer door de wereld Aardrijkskundemethode voor de
basisschool. Amsterdam, Wolters-Noordhoff.
Mathiesen, T., Mikkelsen, R., 1998: Geografi og samfunnskunskap 6. Oslo,
Cappelen.
Krynicka-Tarnacka, T., Wnuk, G., Wojtkovitz, Z., 2001: Moje miejsce w
Europie. Podręcznik geografii dla gimnazjum. Torun, Stowarzyszenie
oświatowców polskich w Toruniu.
Gualberto, M. H., de Sousa M. L. F., 1997: Geografia 7°ano. Lisboa, Editorial
O Livro.
Anastasiu, V., Marin, I., Dumitru, D., 2000: Geografia Europei. Manual pentru
clasa a VI-a. Bucureşti, Editura didacticâ şi pedagogicâ.
Dušina, I. V., Korinskaja, V. A., Ščenev, V. A., 2000: Geografija. Materiki,
okeany, narody i strany. Naš dom – Zemlja. 7. klass. Moskva, Drofa.
Zat'ková, M., 2001: Geografia Európy tercia. Učebnica pre gymnáziá s
osemročným štúdiom. Bratislava, Vydavatel'stvo Pol'ana, spol. s. r. o.
Senegačnik, J., Drobnjak, B. 2000: Spoznavamo Evropo in Azijo. Ljubljana,
Modrijan.
Potkonjak, M., Milošević, M., 2001: Geografija za 6. razred osnovne škole.
Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Sánchez, J., Santacana, J., Zaragoza, G., Zárate, A., 2000: Ciencias sociales:
geografia – historia. Secundaria 1. Madrid, SM.
Thorstensson, P., Thorstensson, A., Jonasson, C., 2002: Geografi elevbok.
Stockhlom, Natur och Kultur.
Eck, H., Jäger, U., Reichert, G., Reinert, E., Schneider, J., Schornick, F.,
Schwand, L., Seidel, I., Wittum. G., 1999: Mensch und Raum. Ausgabe
Schweiz 1. Berlin, Cornelsen.
Korneev, V. P., Gerasimčuk, V. M., Pičugin, B. V. 2003: Geografija materikiv
i okeaniv. Pidručnik dlja 7 klasu. Kijiv, Kijiv »Osvita« »Škil'na osvita«.
Ross, S. 2004: Geography 21. Europe. Updated to include the new 25-member
EU. Collins Educational.

Priloga 10: Seznam proučevanih učbenikov iz 28 evropskih držav z obravnavo geografije Evrope – višja
starostna stopnja
Država
Albanija
Avstrija

Belgija
Belorusija
Bolgarija
Bosna in
Hercegovina
Češka
Danska
Estonija
Francija
Hrvaška
Irska
Italija
Latvija
Litva
Madžarska
Nemčija

Norveška
Poljska

Rusija
Slovaška

Podatki o učbeniku
Naço, V., Yzeiri, E., Balla, N., 2001: Gjeografia e shteteve. Për shkollat
mesme. Tirana, Shtëpia botuese e librit shkollor.
Klappacher, O., Fischer, I., Fischer, R., 2002: Planquadrat Erde. Geographie
und Wirtschaftskunde 4. Band. Lehr- und Arbeitsbuch für die 12. Schulstufe.
Linz, Veritas.
Coolsaet, D., Swijsen, A., Vancorenland, I., van den Branden, J., 1992: Terra 3:
De Europese Ruimte. Oostmalle, Uitgeverij De Sikkel.
Gladki, Ju. N., Laŭroŭ, S. B., 1994: Ekanamičnaja i sacyjal'naja geagrafija svetu.
Padručnik dlja 10 klasa sjarednjaj školy. Minsk, Narodnaja asveta.
Penin, R., Trajkov, T., Sultanova, M., 2000: Geografija za 9. klas. Sofija,
Izdatelstvo Bulvest.
Hodžić, T., 1994: Geografija za 2. razred gimnazije. Sarajevo, Ministarstvo
obrazovanja nauke i kulture.
Kašparovský, K., 2002: Zemepis II. v kostce. Praha, Fragment.
Furhauge, B., Møller, J. P., 1996: GO • Europa. Brenderup, GO
Geografforlaget.
Rummo, T., Kont, A., 2000: Geografija. Zemlja i mir. 9 klass. Tallinn, Avita.
Arias, S., Arnal, F., Biaggi, C., Knafou, R., 2003: Géographie. L'Europe, la
France. 1 re L, ES. Paris, S. Belin.
Feletar, D., Stiperski, Z., 2001: Geografija 3. Udžbenik za 3. razred gimnazije.
Samobor, Naklada »Dr. Feletar« – Hrvatski zemljopis.
MacNamara, W., Ó Cinnéide, B., 1997: New Aspects 2. Studies in Western
Europe – regional and thematic. Dublin, The Educational Company.
Annunziata, L., Deaglio, E., Emiliani, M., Foa, L., Sofri, G., 2002: Dall'Italia ai
continenti extraeuropei. Bologna, Zanichelli.
Jankevics, J., Melbārde, Z., 2001: Pasaules Ģeogrāfija Vidusskolai. Riga,
Apāds Zvaigzne ABC.
Vaitekunas, S., 1997: Geografija. Učebnik dlja 10 klassa. Kaunas, Kaunas
»Šviaesa«.
Probáld, F., 2004: Regionális földrajz a középiskolák számára. Budapest,
Nemzeti Tankönyvkiadó.
Deuringer, L., Geiger, H., Mackevicius, J., Schultz, D., Wittmann, C. E., 2002:
Fundamente Kursthemene. Europa – Raumnutzung, Raumverflechtung. Gotha
und Stuttgart, Klett-Perthes.
Bergesen, H. O., Kullerud, L., Par,mann, G., Røyr, L., 1996: Geo 2. Samfunnsog regionalgeografi VK II. Oslo, Universitetsforlaget.
Powęska, H., Rościszewski, M., Szlajfer, F., 2001: Świat Europa Polska.
Moduł dla gimnazjum z elementami edukacji europjskiej. Warszawa, Nowa
Era.
Kuznecov, A. P., 1999: Geografija. Naselenie i hozjajstvo mira. 10 klas.
Moskva, Izdatel'skij dom »Drofa«.
Mariot, P., Gardavský, V., ,Hlaváček, P., Holeček, M., Hubik, P., Jehlička, P.,
Kašpar, V., Novotný, J., 1994: Geografia. Pre 2. ročník gymnázia. 1. diel.
Bratislava, Orbis pictus istropolitana.

Država
Slovenija
Srbija in
Črna gora
Španija
Švedska

Švica
Ukrajina

Velika
Britanija

Podatki o učbeniku
Brinovec, S., Drobnjak, B., Pak, M., Senegačnik, J., 2004: Geografija Evrope. Lju
Mladinska knjiga.
Čurić, V., 2000: Geografija za II razred gimnazije. Beograd, Zavod za
udžbenike i nastavna sredstva.
Estébanez, J., Molina, M., Garcia, A., Utanda, L., 1999: Geografia sèrie
16 – 18. Barcelona, Santillana.
Östman, P., Barrefors, O., Luksepp, K., Molin, L., Öberg, S., 1998: Geografi.
Männinskan – resurserna – miljön. A + B-kurs. Stockholm,
Almquist & Wiksell.
Bär, O., 1999: Geografie Europas. Zürich, Interkantonale Lehrmittelzentrale,
Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
Jacenko, B. P., Jurkivs'kij, V. M., Ljubiceva, O. O., Kuz'mins'ka, O. K., Bejdik,
O. O., 2000: Ekonomična i social'na geografija svity. Pidručnyk dlja 10 klasu
seredn'oï školy. Kijev, Artek.
Edwards, J., 1998: Europe. Places & Cases. Cheltenham, Stanley Thornes
Publishers Ltd.

Priloga 11:

EVIDENČNI LIST UČBENIKA

zaporedna št.
učbenik (avtorji in naslov)
država
starostna
stopnja

VIDIK OBSEGA IN VSEBINE PRIKAZA GEOGRAFIJE EVROPE
1 ZASTOPANOST (DELEŽ) UČNE SNOVI IZ GEOGRAFIJE EVROPE V OKVIRU
CELOTNEGA UČBENIKA
1) geografiji Evrope je namenjen bolj ali manj cel učbenik
2) geografiji Evrope je namenjen večji del učbenika
3) geografiji Evrope je namenjena približno polovica učbenika
4) geografiji Evrope je namenjen manjši del učbenika
5) geografiji Evrope je namenjen le majhen del učbenika (manj kot petina učbenika)
2 STATUS GEOGRAFIJE EVROPE V OKVIRU CELOTNEGA UČBENIKA
1) geografiji Evrope je namenjen bolj ali manj poseben učbenik
2) geografija Evrope je vključena v učbenik, ki obravnava geografijo sveta
3) geografija Evrope je znotraj kakega drugega okvirja, praviloma tematske
geografije
4) geografija Evrope je vključena v učbenik, ki v osnovi obravnava le Evropo in
domačo državo
5) geografija Evrope je vključena v učbenik, ki v osnovi obravnava le Evropo in
Azijo
3 TERITORIALNI OBSEG OBRAVNAVANE EVROPE
1) vključene so učne vsebine iz bolj ali manj cele Evrope ali vsaj večine Evrope,
vključno z Rusijo
2) vključene so učne vsebine iz bolj ali manj cele Evrope ali vsaj večine Evrope,
a brez Rusije
3) vključene so učne vsebine iz bolj ali manj cele Evrope ali vsaj večine Evrope,
dodana je še Turčija
4) vključene so učne vsebine iz večjega dela evropskih držav, tudi iz nekaterih
manjših držav
5) vključene so učne vsebine iz le nekaterih izbranih delov Evrope, regij ali držav
6) vključene so učne vsebine izključno iz članic EU do leta 2004
7) občegeografski oz. tematski pristop, pri katerem teritorialni obseg obravnavane Evrope
ni vedno enak ali čisto točno razviden
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4 OBRAVNAVA VZHODNOEVROPSKIH DRŽAV IZVEN RUSIJE (UKRAJINE, BELORUSIJE, MOLDAVIJE)
1) učbenik enakovredno obravnava ta del Evrope v okviru regijske regionalne geografije
2) učbenik v okviru regijske regionalne geografije obravnava eno ali dve od teh držav,
vendar omenja vse
3) učbenik ne obravnava tega dela Evrope
4) učbenik obravnava ta del Evrope le v okviru tematskega pristopa oz. občegeografskega
(tematskega) uvoda v obravnavo posameznih regij (držav)
5) učbenik v okviru tematskega pristopa teoretično vključuje tudi ta del Evrope,
vendar bolj ali manj brez konkretnih učnih vsebin (primerov)
5 DOLOČITEV MEJA EVROPE
1) v učbeniku so meje Evrope jasno določene v besedilu ali na karti
2) v učbeniku meje Evrope niso določene
6 DOLOČITEV MEJE EVROPE NA OBMOČJU KAVKAZA
1) meja Evrope poteka po podolju Manič – Kum oz. po severnem vznožju Kavkaza
2) meja Evrope poteka po grebenu Kavkaza
3) meja Evrope sega prek Kavkaza, Evropa vključuje tudi Zakavkazje
4) meja Evrope na območju Kavkaza ni posebej definirana
7 OBRAVNAVA DRŽAV EVROPSKE UNIJE Z OBSEGOM DO LETA 2004
1) učbenik obravnava le države EU
2) učbenik daje več pozornosti članicam EU do leta 2004 pred ostalimi državami
3) učbenik ne daje večje pozornosti članicam EU do leta 2004 pred ostalimi državami
8 OBRAVNAVA INSTITUCIJ EVROPSKE UNIJE
1) učbenik namenja posebno pozornost institucijam EU ali jih vsaj na kratko obravnava
2) učbenik ne obravnava oz. ne namenja posebne pozornosti institucijam EU
9 OBRAVNAVA ŠIRITVE EVROPSKE UNIJE
1) učbenik namenja posebno pozornost širitvi EU
2) učbenik bolj ali manj na kratko obravnava širitev EU
3) učbenik ne namenja posebne pozornosti širitvi EU
10 PREDSTAVITEV ČLENITVE (REGIONALIZACIJE) EVROPE
1) predstavljena je zelo podobna členitev kot v slovenskih učbenikih
2) predstavljena je dokaj drugačna členitev kot v slovenskih učbenikih
3) členitev Evrope ni predstavljena
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11 OMENJANJE EVROPSKIH GEOGRAFSKIH ENOT, KOT SO SREDNJA, ZAHODNA, JUŽNA,
JUGOVZHODNA, VZHODNA, SEVERNA EVROPA, KI PA PO TERITORIALNEM OBSEGU NISO
NUJNO SKLADNE Z OBSEGOM V SLOVENSKIH UČBENIKIH
1) učbenik omenja vse, nekaj ali vsaj eno od teh geografskih enot
a) Srednja Evropa
b) Zahodna Evropa
c) Južna Evropa
č) Jugovzhodna Evropa
d) Vzhodna evropa
e) Severna Evropa
2) učbenik ne omenja teh geografskih enot
12 RAZPOREDITEV DRŽAV PO GEOGRAFSKIH ENOTAH OZ. REGIJAH
1) države so razporejene po skoraj enakih ali vsaj podobnih geografskih enotah glede
teritorialnega obsega kot v slovenskih učbenikih
2) države so razporejene po dokaj drugačnih geografskih enotah kot v slovenskih učbenikih
3) države so le delno razporejene po geografskih enotah
4) države niso razporejene po nobenih geografskih enotah oz. regijah ali pa je to le izjemoma
13 OBRAVNAVA REGIJ, KI NE TEMELJIJO NA DRŽAVNIH MEJAH
1) učbenik obširneje in ločeno od obravnave posameznih držav obravnava več takšnih
večjih regij (npr. Alpe, Skandinavija, Sredozemlje, Srednjeevropska nižina)
2) učbenik obširneje ne obravnava takšnih regij, lahko pa jih na kratko omenja
3) učbenik ločeno od obravnave posameznih držav obširneje obravnava nekatere
manjše regije ali pomembnejša mesta
4) učbenik ne obravnava posameznih držav, obravnava pa nekatere manjše regije
ali pomembnejša mesta
5) učbenik podrobneje obravnava nekatere manjše regije ali pomembneješa mesta
znotraj zelo selektivno izbranih držav
14 OBRAVNAVA SOSEDNJIH DRŽAV
1) učbenik namenja sosednjim državam nekoliko večjo pozornost kot ostalim državam
2) učbenik sosednjim državam ne namenja večje pozornosti kot ostalim državam
3) ni posebne obravnave posameznih držav ali pa je takšne obravnave zelo malo, pri
izboru vključenih učnih vsebin med sosednjimi in drugimi državami ni opazne razlike
15 OBRAVNAVA MANJŠIH DRŽAV
1) učbenik poleg večine ali vseh velikih držav relativno enakovredno obravnava tudi
velik del manjših držav
2) učbenik obravnava le velike ali drugače pommebne države
3 učbenik poleg nekaterih velikih obravnava tudi nekaj manjših držav
4) ni posebne obravnave posameznih držav ali pa je takšne obravnave zelo malo,
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pri izboru vključenih učnih vsebin med velikimi in malimi državami ni opazne
razlike
16 POSEBNA OBRAVNAVA SLOVENIJE
1) učbenik le omenja ali zelo na kratko obravnava Slovenijo (do 5 vrstic)
2) učbenik namenja Sloveniji pozornost v sorazmerju z ostalimi državami enake
velikosti
3) učbenik namenja Sloveniji relativno nadpovprečno pozornost, saj ji namenja enako
ali več prostora kot nekaterim večjim državam
4) učbenik ne obravnava Slovenije
17 UVRŠČANJE SLOVENIJE V EVROPI
1) učbenik uvršča Slovenijo v okvir srednjeevropskih držav, kar pa se ne ujema
nujno z našim pojmovanjem Srednje Evrope
2) učbenik uvršča Slovenijo v okvir nekdanje Jugoslavije, Jugovzhodne Evrope ali Balkanskega
polotoka
3) učbenik uvršča Slovenijo v okviru Južne Evrope, kar pa se ne ujema nujno z našim
pojmovanjem Južne Evrope
4) učbenik uvršča Slovenijo v okvir Vzhodne Evrope
5) učbenik nikamor posebej ne uvršča Slovenije

PRISTOPI Z VIDIKA NAČINA PRIKAZA GEOGRAFIJE EVROPE
18 VIDIK NOTRANJE ORGANIZIRANOSTI (RAZPOREDITVE) UČNIH VSEBIN IZ GEOGRAFIJE EVROPE
(VIDIK TEMATSKE ALI REGIJSKE REGIONALNE GEOGRAFIJE)
1) tematskogeografski pristop (v širšem smislu)
2) regijski regionalni pristop – kombiniran regijski pristop s splošnim uvodom v
posamezno regijo in obravnavo po izbranih državah
3) kombiniran pristop (kombinacija tematske in regijske regionalne geografije)
4) vmesni pristop – prepletanje ali mešanje tematske in regijske regionalne geografije
(mešanje izbranih tem in izbranih držav) brez jasno razvidnega zaporedja
19 VARIANTE PRI TEMATSKOGEOGRAFSKEM PRISTOPU
1) občegeografski pristop z obravnavo pretežno po splošnih temah
2) tematskogeografski pristop (v ožjem smislu) z obravnavo pretežno po splošnih temah
3) tematskogeografski pristop (v ožjem smislu) z obravnavo pretežno po konkretnih študijah
primera
20 VARIANTE PRI KOMBINIRANEM PRISTOPU GLEDE NA ŠTEVILO KOMBINACIJ
1) enkrat kombiniran pristop
2 dvakrat kombiniran pristop
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21 VARIANTE PRI KOMBINIRANEM PRISTOPU GLEDE NA ZNAČAJ IN RAZPOREDITEV
TEMATSKEGA DELA (OBRAVNAVE EVROPE)
1) sistematski (občegeografski) uvod v Evropo
2) nesistematski (tematskogeografski) uvod v Evropo
3) tematski del obravnave Evrope je povečini za regijskim
22 VARIANTE PRI KOMBINIRANEM PRISTOPU GLEDE NA ZNAČAJ UVODA V POSAMEZNO
GEOGRAFSKO ENOTO (REGIJO)
1) sistematski (občegeografski) uvod v posamezno geografsko enoto (regijo)
2) nesistematski (tematskogeografski) uvod v posamezno geografsko enoto (regijo)
3) ni daljšega uvoda v posamezno geografsko enoto (regijo)
23 VARIANTE PRI KOMBINIRANEM PRISTOPU GLEDE NA PREDMET OBRAVNAVE REGIJSKEGA
DELA (OBRAVNAVE EVROPE)
1) obravnava po neselekcioniranih državah
2) obravnava po izbranih državah
3) obravnava po izbranih temah
4) mešana obravnava po izbranih temah in državah
24 VIDIK URAVNOTEŽENOSTI OBRAVNAVE NARAVNOGEOGRAFSKIH IN DRUŽBENOGEOGRAFSKIH
VSEBIN
1) zmerno ali pretežno naravnogeografski pristop
2) zmerno družbenogeografski pristop
3) pretežno družbenogeografski pristop
4) geografsko dokaj uravnotežen pristop
25 VIDIK NAČINA RAZUMEVANJA IN INTERPRETIRANJA POKRAJINE (TEMELJNI VSEBINSKI PRISTOPI)
1) naravnogeografski pristop
2) ekonomskogeografski pristop
3) izrazita kombinacija naravnogeografskega in ekonomskogeografskega pristopa
4) kulturnogeografski pristop
5) historičnogeografski pristop
6) političnogeografski pristop
7) nedoločljivo
26 VIDIK NAMENA CELOTNEGA GEOGRAFSKEGA PRIKAZA (TEMELJNI
METODOLOŠKI PRISTOPI)
1) genetski pristop
2) problemski pristop
3) sistematski pristop
4) pristop izbranih (dominantnih) vsebin
5) nedoločljivo
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27 VIDIK NAČINA PRIKAZA REGIJ OZIROMA DRŽAV
1) enciklopedičen ali parcialno enciklopedičen pristop
2) pristop dominantnih faktorjev
3) pristop osrednjih problemov (osrednjeproblemski pristop)
4) pristop pars pro toto (psevdoeksemplaričen pristop)
5) ni prikaza regij ali pa je prikaz zanemarljiv
6) nedoločljivo

VIDIK SPLOŠNODIDAKTIČNE TEORIJE UČBENIKA
28 VIDIK ANALITIČNOSTI IN SINTETIČNOSTI
1) prevladujoča analitična metoda, kjer sinteza ni posebej razvidna
2) sinteza v obliki zaključkov sredi oz. na koncu učne teme ali poglavja
3) sinteza v obliki posebnega sinteznega poglavja na koncu učbenika ali
obsežnejšega dela učbenika
29 VIDIK RAZVIJANJA DEKLARATIVNEGA IN PROCEDURALNEGA ZNANJA
1) razvijanje izključno deklarativnega znanja
2) izrazit poudarek na razvijanju deklarativnega znanja
3) razvijanje deklarativnega in proceduralnega znanja
30 VIDIK RAZMERJA MED OSNOVNIM BESEDILOM, DODATNIMI VSEBINAMI IN DRUGIMI
METODIČNIMI RUBRIKAMI
1) učbenik s samo osnovnim besedilom
2) učbenik z ločenim osnovnim besedilom in dodatnimi vsebinami brez jasno
določenega medsebojnega razmerja
3) učbenik z nizom (zaporednih) metodičnih rubrik v jasno določenem razmerju
(francosko-iberski model)
31 VIDIK VKLJUČENOSTI IZRECNO KATEGORIZIRANIH ŠTUDIJ PRIMERA
1) študije primera tvorijo jedro obravnave
2) študije primerov ne tvorijo jedra obravnave, a so vsaj na zunaj enakovredne
osnovnemu besedilu
3) ni izrecno kategoriziranih študij primera
32 VIDIK VKLJUČENOSTI POSEBNIH MOTIVACIJSKIH VLOŽKOV PRI UVODNI STOPNJI
UČNEGA PROCESA (PRI UVODIH V POSAMEZNE UČNE TEME ALI MANJŠE SKUPINE TEM)
1) učbenik s posebnimi motivacijskimi vložki
2) učbenik brez posebnih motivacijskih vložkov
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33 VIDIK VKLJUČENOSTI VPRAŠALNO-AKTIVNOSTNEGA INSTRUMENTARIJA
1) učbenik z relativno veliko vprašalno-aktivnostnega instrumentarija
2) učbenik z relativno malo vprašalno-aktivnostnega instrumentarija
3) učbenik brez vsega vprašalno-aktivnostnega instrumentarija
4) učbenik s sprotnim vprašalno-aktivnostnim instrumentarijem med samim besedilom
in posebno obširno rubriko za aktivnosti na koncu poglavja ali učne teme
5) učbenik brez sprotnega vprašalno-aktivnostnega instrumentarija med samim
besedilom in s posebno obširno rubriko za aktivnosti na koncu poglavja ali učne teme
34 VIDIK VKLJUČENOSTI POSEBNE RUBRIKE ZA OBRAVNAVO GEOGRAFSKIH METOD DELA
1) učbenik vključuje posebno rubriko za obravnavo geografskih metod dela
2) učbenik ne vključuje posebne rubrike za obravnavo geografskih metod dela
3) geografske metode dela so večinoma vključene v posebno rubriko aktivnosti na koncu
poglavja ali učne teme
4) učbenik ima eno ali več posebnih poglavij o geografskih metodah dela, vendar izven
obravnave geografije Evrope
35 VIDIK UPORABE »NOVIH« STRATEGIJ
1) »klasični« oz. »razlagalni« učbenik bolj ali manj brez uporabe »novih« strategij
2) učbenik z nizko stopnjo uporabe »novih« strategij
3) učbenik z visoko stopnjo uporabe »novih« strategij
36 VIDIK VSEBINSKE ZAOKROŽENOSTI IN CELOSTNOSTI UČBENIKA
1) učbenik daje vtis povsem zaokrožene vsebinske celote
2) učbenik daje vtis pretežno zaokrožene vsebinske celote
3) učbenik ne daje posebnega vtisa vsebinske celote, rdeča nit je
marsikje prekinjena
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Priloga 52: Proučevanje posameznih spremenljivk – obe stopnji skupaj (63 učbenikov)
Dvojica spremenljivk
zastopanost učne snovi iz Evrope v okviru celotnega
učbenika
vidik notranje organiziranosti učnih vsebin
zastopanost učne snovi iz Evrope v okviru celotnega
učbenika
uravnoteženost obravnave naravnogeografskih in
družbenogeografskih vsebin
zastopanost učne snovi iz Evrope v okviru celotnega
učbenika
razvijanje deklarativnega in proceduralnega oz.
procesnega znanja
zastopanost učne snovi iz Evrope v okviru celotnega
učbenika
uporaba novih strategij
zastopanost učne snovi iz Evrope v okviru celotnega
učbenika
vsebinska zaokroženost in celostnost učbenika
obravnava držav Evropske unije z obsegom do l. 2004
razvijanje deklarativnega in proceduralnega oz.
procesnega znanja
obravnava držav Evropske unije z obsegom do l. 2004
uporaba novih strategij
obravnava držav Evropske unije z obsegom do l. 2004
vsebinska zaokroženost in celostnost učbenika
obravnava širitve Evropske unije
vidik notranje organiziranosti učnih vsebin
obravnava širitve Evropske unije
vidik uravnoteženosti obravnave naravnogeografskih in
družbenogeografskih vsebin
vidik notranje organiziranosti učnih vsebin
vsebinska zaokroženost in celostnost učbenika
vidik uravnoteženosti obravnave naravnogeografskih in
družbenogeografskih vsebin
vsebinska zaokroženost in celostnost učbenika
razvijanje deklarativnega in proceduralnega oz.
procesnega znanja
uporaba novih strategij

Vrednost
χ2 preizkusa
26,258

Stopinje
prostosti
12

Stopnja
tveganja
0,010

31,211

12

0,002

17,386

8

0,026

16,383

8

0,037

21,046

8

0,007

17,197

4

0,002

16,946

4

0,002

23,845

4

0,000

19,441

6

0,003

13,796

6

0,032

24,068

6

0,001

14,954

6

0,021

78,897

4

0,000

Priloga 53: Proučevanje posameznih spremenljivk – nižja stopnja (35 učbenikov)
Križanje dvojice spremenljivk
zastopanost učne snovi iz Evrope v okviru celotnega
učbenika
uravnoteženosti obravnave naravnogeografskih in
družbenogeografskih vsebin
zastopanost učne snovi iz Evrope v okviru celotnega
učbenika
vsebinska zaokroženost in celostnost učbenika
obravnava držav Evropske unije z obsegom do l. 2004
vidik notranje organiziranosti učnih vsebin
obravnava držav Evropske unije z obsegom do l. 2004
razvijanje deklarativnega in proceduralnega oz.
procesnega znanja
obravnava držav Evropske unije z obsegom do l. 2004
uporaba novih strategij
obravnava držav Evropske unije z obsegom do l. 2004
vsebinska zaokroženost in celostnost učbenika
obravnava širitve Evropske unije
vidik notranje organiziranosti učnih vsebin
obravnava širitve Evropske unije
vidik uravnoteženosti obravnave naravnogeografskih
in družbenogeografskih vsebin
vidik notranje organiziranosti učnih vsebin
vsebinska zaokroženost in celostnost učbenika
razvijanje deklarativnega in proceduralnega oz.
procesnega znanja
uporaba novih strategij

Vrednost
χ2 preizkusa
28,497

Stopinje
prostosti
12

Stopnja
tveganja
0,005

22,290

8

0,004

21,031

4

0,000

10,446

4

0,034

10,339

4

0,035

12,849

4

0,012

10,152

4

0,038

13,110

6

0,041

18,461

4

0,001

5,931

4

0,204

Priloga 54: Proučevanje posameznih spremenljivk – višja stopnja (28 učbenikov)
Križanje dvojice spremenljivk
obravnava držav Evropske unije z obsegom do l. 2004
razvijanje deklarativnega in proceduralnega oz.
procesnega znanja
obravnava držav Evropske unije z obsegom do l. 2004
uporaba novih strategij
obravnava držav Evropske unije z obsegom do l. 2004
vsebinska zaokroženost in celostnost učbenika
obravnava širitve Evropske unije
vidik notranje organiziranosti učnih vsebin
razvijanje deklarativnega in proceduralnega oz.
procesnega znanja
uporaba novih strategij

Vrednost
χ2 preizkusa
10,327

Stopinje
prostosti
4

Stopnja
tveganja
0,035

10,327

4

0,035

11,022

4

0,026

12,691

6

0,048

46,652

4

0,000

Priloga 55: Seznam uporabljenih učbenikov za višjo stopnjo in druge literature, uporabljene pri simulaciji
učbeniških pristopov
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bauer, J., Englert, W., Garten, G., Mack, W., Meier, U., Morgeneyer, F., 2001: Seydlitz Geographie.
Hannover, Schroedel, 320 str.
Bär, O., 1999: Geografie Europas. Interkantonale Lehrmittelzentrale, Zürich,
Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 319 str.
Bunce, V., 1994: World geography. Case studies. Cambridge, Cambridge University Press, 160 str.
Bütow, M., Grabowski, H., Müller, C., Schneider, W., Waldeck, W., Wehrs, K., Winter, W., 2002:
Seydlitz Geographie S II Band 2. Hannover, Schroedel, 320 str.
Collins, C., 1986: Regional Geography of Europe. A Thematic Approach. Dublin, Mentor Publications,
288 str.
Deuringer, L., Lenner, H., Millauer, W., Wittmann, C. E., Ziegler, R., 1996: Fundamente Kursthemen.
Europa – Raumnutzung, Raumverflechtung. Gotha und Stuttgart, Ernst Klett Schulbuchverlag, 223 str.
Drake, G., 1999: Issues in the New Europe. London, Hodder & Stoughton, 270 str.
Kašparovský, K., 2002: Zemepis II. v kostce. Praha, Fragment, 159 str.
Natek, K., Natek, M., 1999: Države sveta 2000. Ljubljana, Mladinska knjiga, 704 str.
Naço, V., Yzeiri, E., Balla, N., 2001: Gjeografia e shteteve. Tiranë, Për shkollat mesme. Shtëpia
botuese e librit shkollor, 186 str.

Priloga 56: Vprašalnik za strokovnjake

VPRAŠALNIK O OSNOVNIH PRISTOPIH V UČBENIKIH
GEOGRAFIJE EVROPE
V okviru vprašalnika je prikazanih šest različnih pristopov. Na koncu vsakega pristopa so VPRAŠANJA ZA
OCENJEVALCA, kjer vpišete svoje vrednotenje posameznega pristopa.

1. PRISTOP: OBČEGEOGRAFSKI (SISTEMATSKI
TEMATSKI) PRISTOP PO POGLAVJIH OBČE
GEOGRAFIJE
Kratka oznaka pristopa: Evrope ne obravnava po posameznih regijah, ampak po glavnih elementih geosfere
(površje, podnebje, prst, prebivalstvo, naselja, kmetijstvo). Vsak vsebinski sklop oz. tema je razdeljen na manjše sestavne
dele oz. podteme (vodovje je npr. razdeljeno na morja, reke in jezera). Pristop je v bistvu takšen kot pri obči geografiji, le
da vse elemente obravnava v okviru Evrope, zato ga lahko imenujemo občegeografski. V ospredju so elementi in ne
regije oz. države. Pristop je sistematičen, pri čemer gre izrazito v širino in se ne spušča v globino oz. posamezne
izstopajoče probleme.

Kazalo celotnega učbenika
GEOLOŠKA ZGRADBA IN POVRŠJE
Geološki razvoj Evrope in nastanek današnjega površja
Kamninska zgradba
Vpliv različnih vrst erozije in današnja izoblikovanost površja
PODNEBJE
Temperaturne razmere
Količina in razporeditev padavin
Podnebni tipi, reke in jezera).
PRST IN RASTLINSTVO
Dejavniki pedogeneze in tipi prsti
Vrste rastlinstva
VODOVJE
Morja
Reke
Jezera
PREBIVALSTVO
Gostota prebivalstva in poselitvene razmere
Naravno gibanje prebivalstva
Notranje in zunanje migracije
Narodnostna in verska sestava prebivalstva
Zaposlitvena sestava prebivalstva
NASELJA
Podeželska naselja
Urbana naselja, urbanizacija in suburbanizacija
Evropska velemesta in njihovi problemi
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KMETIJSTVO
______________________________________________________________________________
Pomen kmetijstva v Evropi
Dejavniki kmetijskega razvoja
PRIKAZANI IZSEK
Glavni evropski tipi kmetijstva
______________________________________________________________________________
RUDARSTVO IN ENERGETIKA
Poglavitne rude in rudarska območja
Premogovništvo
Nafta in zemeljski plin
Alternativni viri energije
INDUSTRIJA
Industrializacija Evrope
Spreminjanje lokacijskih dejavnikov industrije
Stare industrijske panoge: železarstvo, ladjedelništvo in tekstilna industrija
Nove industrijske panoge: avtomobilska in kemična industrija ter industrija visoke tehnologije
PROMET
Železniški promet
Cestni promet
Vodni promet
Letalski promet
TURIZEM
Dejavniki, ki vplivajo na razvoj turizma
Vrste turizma
Glavna turistična območja v Evropi
OKOLJSKI PROBLEMI
Onesnaženost zraka in učinki kislega dežja
Degradacija prsti in vodovja
REGIONALNI RAZVOJ IN EVROPSKO POVEZOVANJE
Robna in osrednja območja
Žarišča regionalnega razvoja in prostorska politika
Evropska zveza – nastanek, razvoj in delovanje njenih institucij
Regionalne skupnosti

Izsek iz učbenika
Poglavje: KMETIJSTVO
POMEN KMETIJSTVA V EVROPI
Kmetijstvo je bilo skozi dolga zgodovinska obdobja najpomembnejša gospodarska dejavnost v Evropi. V
obdobju industrijske revolucije in z njo povezane urbanizacije je njegov pomen začel hitro upadati. To se je
najprej zgodilo konec 18. stoletja v zibelki industrijske revolucije Angliji, nekoliko kasneje v srednji Evropi, še
kasneje pa je ta razvoj zajel tudi ostale dele Evrope. Medtem ko je v »starih« kapitalističnih državah proces
opuščanja kmetijstva in preusmerjanja v sekundarne in kasneje terciarne dejavnosti potekal dokaj umirjeno
od začetkov industrializacije do najnovejših obdobij, pa je bil razvoj na območju nekdanjih socialističnih držav
precej drugačen. V Sovjetski zvezi so že kmalu po 1. svetovni vojni razvoj industrije postavili na prvo mesto,
zato je začel pomen kmetijstva zelo hitro upadati. Tako na zahodu kot vzhodu celine so se največje spremembe
odvijale v obdobju po 2. svetovni vojni, saj se je samo v zahodni Evropi delež v kmetijstvu zaposlenih v
obdobju 1965 – 95 zmanjšal za dve tretjini. To je bilo tudi posledica uvajanja modernih tehnik in načinov
obdelovanja, ki so sprostili ogromno kmečke delovne sile, da se je zaposlila v drugih dejavnostih. Ne glede na
vse to pa je kmetijstvo do danes ohranilo izredno pomembno vlogo v gospodarstvu in družbi evropskih držav. Ta
vloga se kaže v naslednjih postavkah.
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• Proizvodnja hrane. Bistvena funkcija kmetijstva je še danes zadovoljiti potrebe prebivalstva po hrani. To funkcijo
evropsko kmetijstvo bolj ali manj uspešno opravlja. Pri tem pa po posameznih delih Evrope prihaja do precejšnjih razlik.
Večina zahodnoevropskih in srednjeevropskih držav je prehrambeno samozadostna predvsem na področju
najpomembnješih hranil, kot so žitarice in meso. V nekaterih državah se pri tem otepajo z viški hrane (določene vrste
kmetijskih pridelkov v Španiji, Franciji, pa tudi na Danskem in Nizozemskem). Po drugi strani v nekaterih državah z
neugodnimi naravnimi razmerami (Švedska, Norveška, Finska, Švica) ali družbenimi razmerami (Rusija, Ukrajina,
Belorusija, Albanija) določenih vrst kmetijskih pridelkov primanjkuje in jih morajo uvažati.
• Trgovina. Doma proizvedena hrana zmanjšuje potrebe po uvozu, viški pridelka pa se lahko izvažajo. To lahko
pripomore k večji uravnoteženosti zunanjetrgovinske bilance posamezne države. Velik del držav držav v zahodnem delu
celine izvaža hrano (predvsem žitarice in mlečne proizvode) in je postal eno najpomembnejših svetovnih območij
trgovine s prehrambenimi izdelki.
• Zaposlitev. Ne glede na drastični upad števila zaposlenih v kmetijstvu ta dejavnost še vedno nudi zaposlitev
pomembnemu deležu prebivalstva. V najbolj deagrariziranih in urbaniziranih zahodnoevropskih državah je ta delež sicer
že manjši od 5 %, v manj razvitih državah na vzhodu in jugovzhodu Evrope pa je marsikje še vedno večji od 20 %. Na
najbolj perifernih območjih manj razvitih evropskih držav, kjer prevladuje ostarelo prebivalstvo in ni drugih
zaposleitvenih možnosti, je lahko delež še vedno višji od 50 % (npr. v Ukrajini, Moldaviji). Kmetijstvo marsikje konec
koncev še vedno ostaja tista zadnja »rešilna bilka« za skromno preživetje. Na območju postsocialističnih držav, kjer so
množice izgubile zaposlitev v propadlih industrijskih obratih, imamo v določenih primerih celo opravka z reagrarizacijo
(ponovnim oživljanjem kmetijske dejavnosti).
• Multiplikativni učinki. Kmetijstvo proizvaja surovine za številne industrijske panoge (živilsko predelovalna
industrija, pivovarne ipd.). Po drugi strani ustvarja povpraševanje po številnih proizvodih, kot so umetna gnojila,
kmetijski stroji in druge storitve. Rezultat tega je, da posredno povečuje število delovnih mest v industriji in storitvenih
dejavnostih.
• Raba tal. Kljub temu, da so se na nekdanja kmetijska zemljišča v zadnjih desetletjih množično razširile druge
gospodarske dejavnosti (industrija, prometnice, turistična infrastruktura) oz. so to postale zazidalne površine, kjer se
odvijata urbanizacija in suburbanizacija, kmetijstvo glede deleža vsega uporabljenega površja še vedno zavzema prvo
mesto tudi v najbolj razvitih zahodnih državah. Še večji je ta delež v manj razvitih državah na vzhodu celine, kjer je bolj
ekstenzivno in že po naravi svoje proizvodnje potrebuje večje površine. Poleg tega je tam zaradi bistveno redkejše
poselitve kmetijstvu na voljo precej več površin, ki pa so v celoti gledano slabše kakovosti (npr. severna območja
evropskega dela Rusije, Belorusija, gorati deli Balkanskega polotoka).
Glede na vse to lahko pridemo do zaključka, da ima kmetijstvo v različnih delih Evrope različen pomen in funkcijo.
V zahodni Evropi so od njega najbolj odvisne nekatere sredozemske države (Španija, Grčija, Italija, Portugalska) ali pa
Irska, kjer je to tradicionalna dejavnost s sorazmerno ugodnimi možnostmi za določene vrste kmetijske dejavnosti. Od
kmetijstva najmanj odvisna so gospodarsko najbolj razvita ter v sekundarne in terciarne dejavnosti usmerjena območja
evropskega poselitvenega in gospodarskega jedra, ki se širi od južne Anglije do severne Italije. Odvisnost od te
dejavnosti pa spet narašča v smeri proti vzhodu in jugovzhodu celine.
DEJAVNIKI KMETIJSKEGA RAZVOJA
Na razvoj kmetijstva in izoblikovanje različnih tipov kmetijstva vplivajo različni naravni in družbeni dejavniki.
Naravno okolje ima še vedno zelo pomembno vlogo tako pri izoblikovanju tipov kmetijstva, kot tudi pri njegovi kakovosti
in produktivnosti. Čeprav je uporaba modernih agrokemičnih in agrotehničnih sredstev v marsičem zmanjšala vlogo
naravnih dejavnikov, so še vedno številne oblike kmetijstva odvisne predvsem od podnebja, reliefa in rodovitnosti prsti.
• Podnebje. Podnebne razmere so od evropskega Sredozemlja na jugu do skandinavskega in ruskega severa na severu
Evrope zelo različne. Na jugu so glavni omejitveni dejavnik kmetijstva poletne visoke temperature in dolgo sušno
obdobje, kar omogoča samo določene vrste kmetijske dejavnosti. Z uvajanjem obsežnih namakalnih sistemov (za izrabo
predvsem v poletnem času) in uporabo rastlinjakov (za pridelovanje predvsem v drugih letnih časih) so problem visokih
temperatur in poletne suše v veliki meri omilili in celo omogočili hiperprodukcijo določenih vrst pridelkov (npr. zgodnje
zelenjave). V zahodni Evropi so za kmetijstvo najugodnejše razmere na območjih blagega oceanskega podnebja od
jugozahodne Anglije, prek severne Francije, Beneluksa, severozahodne Nemčije do Danske. Celoletne zmerne
temperature in blagi vetrovi z oceana omogočajo ugodne možnosti predvsem za razvoj živinoreje. V bolj celinski
notranjosti so razmere ugodnejše za orno poljedelstvo. To je velja npr. za Pariški bazen, Poljsko-Nemško nižavje ali
Panonsko nižino. Zelo ugodne možnosti predvsem za žitno poljedelstvo so na območju celinskega podnebja severne in
osrednje Ukrajine ter južne Rusije, vendar je tam kmetijska produkcija zaradi zaradi manj ugodnih družbenih razmer
bistveno manjša od naravnih zmogljivosti.
• Geološka zgradba in relief. Geološka zgradba ima marsikje zelo pomemben vpliv na kmetijstvo, saj vpliva na
kemično sestavo prsti. Alkalne prsti so npr. primerne za travniške rastlinske združbe, saj imajo veliko kalcija in so plitve.
Na glacialnih sedimentih nastajajo bolj kisli podzoli, ki so manj primerni za kmetijsko izrabo. Relief še povečuje vplive,
ki jih ima podnebje, tako s svojo nadmorsko višino kot količino padavin. Evropske gorske pregrade, kot so
Skandinavsko gorstvo, Alpe, Pireneji, Dinarsko gorstvo in Karpati, so zaradi svojih nadmorskih višin in strmine
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močan omejitveni dejavnik. Nasprotno so velike evropske nižine, kot so nižavja v Zahodni Evropi, Nemško-Poljsko
nižavje, Padska in Panonska nižina, Vlaška nižina ali Vzhodnoevropsko nižavje, praviloma tudi ugodna za
kmetijstvo. Pomembna je tudi lega pobočij. Blago nagnjena prisojna pobočja so v marsikaterih hribovjih poseljena in
izrabljena za kmetijstvo, nasprotno pa so osojna pobočja primerna kvečjemu za gozdarstvo.
• Prsti. Za večino evropskih držav, ki ležijo severno od Alp, je bila kvartarna poledenitev odločilen
dejavnik za nastanek določenega tipa prsti. Na dvignjenih površinah je pleistocenski led odstranil prst, v globelih
in na ravninah pa so nastale rodovitnejše prsti. Vetrovi so v času poledenitve s periglacialnih območij odnašali
ogromne količine drobnega materiala in ga odlagali v obliki puhlice. Prav na njej so se razvile za poljedelstvo
zelo primerne prsti, ki jih najdemo od severne Francije in Belgije, prek Nemčije in Panonske kotline do
črnozjomnega pasu v Ukrajini in Rusiji. Na območju Sredozemlja prsti od nekdaj niso bile posebej primerne za
kmetijsko rabo, dodaten problem na teh območjih pa je močna erozija prsti. Za kmetijstvo primernejša območja
so predvsem na naplavnih ravnicah v spodnjih tokovih mediteranskih rek.
• Velikost kmetij in lastništvo zemlje. V zahodnem delu Evrope so kmetije še posebej majhne v Italiji, kjer ima 77 %
kmetij manj kot 5 ha. V drugih državah je situacija manj problematična. Precej boljša je v Franciji, Veliki Britaniji ter v
skandinavskih državah. Dejstvo pa je, da v nekaterih državah (npr. na Nizozemskem) opažajo, da so manjše kmetije
relativno bolj produktivne od srednje velikih ali velikih. Pomanjkanje velikosti kompenzirajo z bolj intenzivno obelavo in
modernejšimi tehnologijami pridelave. Kjer so naravne razmere ugodnejše, običajno prevladujejo srednje in večje kmetije.
V Franciji so npr. manjše kmetije značilne predvsem za periferna in manj razvita območja kot je npr. Centralni masiv. V
vzhodnem delu Evrope sta bili majhna velikost kmetij in zemljiška razdrobljenost značilni le za Poljsko in nekdanjo
Jugoslavijo, ki sta edini imeli zemljišča v zasebni lasti. V ostalih socialističnih državah je bila zemlja v državni oz. skupni
lasti (po zgledu sovjetskih kolhozov in sovhozov), kar je omogočalo velike obdelovalne površine, na katerih je bila
nemotena uporaba težke kmetijske mehanizacije. Po odpravi socializma se je tam začel proces reprivatizacije zemljišč.
Zemlja je začela dobivati nove lastnike, vendar so načine obdelovanja povečini nadaljevali v prejšnji obliki.
V zahodnem delu Evrope je bilo lastništvo zemlje sicer vedno zasebno, vendar lastniki niso vedno obdelovali zemlje,
ampak so jo pogosto dajali v zakup. V nekaterih državah, kot so npr. Danska, Italija ali Irska, zakupništvo ni množično,
saj so ga ljudje na teh območij iz zgodovinskih razlogov povezovali z izkoriščanjem kmetijskih delavcev s strani lastnikov
zemlje. V severozahodnih delih Evrope ugotavljajo, da je kmetijska produkcija na zemljiščih, ki so v zakupu, relativno
višja. To si lahko razlagamo z dejstvom, da so kmetje, ki vzamejo zemljo v zakup, običajno manj konzervativni in bolj
motivirani za čim bolj učinkovito izrabo zemljišč.
• Tradicija in moderna tehnologija. Tradicija ima zelo močan vpliv na kmetijsko pridelavo predvsem na manj razvitih
in perifernih območjih, kjer se večinoma ostareli kmetje otepajo vsakršnih inovacij. Produktivnost kmetijstva je temu
primerno nizka. Nasprotno pa lahko opazimo največjo produktivnost prav na območjih, kjer so kmetje naklonjeni vsem
inovacijam v obliki novih tehnologij, kmetijske mehanizacije in uporabe agrokemičnih sredstev. Zato je velikanska razlika
med podjetnim in moderno opremljenim farmarjem na Danskem ali na Nizozemskem na eni strani, ter v tradicijo
usmerjenim kmetom brez potrebnih sredstev za modernizacijo v Vzhodni Evropi, na Balkanu ali na odmaknjenih delih
Sredozemlja.
..... •Bližina tržišča. Ugoden dostop do tržišča igra marsikje ključno vlogo. V tem pogledu so na najboljšem kmetje na
območju ali v neposredni okolici evropske populacijske osi. Še posebej velja to za mlečno govedorejo v okolici
evropskih velemest. Ti kmetje imajo bistveno prednost pred kmeti iz oddaljenih in perifernih območij. Zelo pomembna je
tudi sama prometna dostopnost oz. možnost transporta kmetijskih pridelkov. To se je zlasti pokazalo ob izboljšavi
prometnih zvez iz Sredozemlja proti Zahodni in Srednji Evropi.
..... • Državna kmetijska politika. Ne glede na vse do sedaj omenjene naravne in družbene dejavnike pa je treba posebej
izpostaviti prav uradno državno politiko na področju kmetijstva, ki lahko sicer ugodne možnosti s svojimi ukrepi močno
zavira ali pa vzpodbuja. Tipičen primer dolgoletnega zanemarjanja kmetijstva so prav vzhodnoevropske države, kjer so
večinoma dajali prednost razvoju industrije, zasebno lastništvo zemljišč pa je bilo ovirano ali do določene mere sploh
onemogočeno. V državah, članicah Evropske zveze, je kmetijska politika posameznih držav od leta 1962 dalje tesno
povezana z usmeritvami ti. »Skupne kmetijske politike« Evropske zveze. Ta politika je v zadnjih letih doživela številne
reforme in modifikacije, saj se članice Evropske zveze marsikje otepajo z viški kmetijskih pridelkov. Prav zato so kmetje
v nekdanjih socilaističnih državah, ki so na pragu vstopa v Evropsko zvezo, povečini med najbolj glasnimi nasprotniki
vstopanja v to evropsko integracijo.
GLAVNI EVROPSKI TIPI KMETIJSTVA
Žitno poljedelstvo
Visoko komercialno žitno poljedelstvo je značilno predvsem za ravninska območja z rodovitnimi prstmi, kjer so
relativno visoke poletne in relativno nizke zimske temperature. Padavin je relativno malo (pod 700 mm v zahodni Evropi),
opazen pa je spomladanski ali poletni višek. Večinoma prevladujejo velike farme, ki omogočajo množično uporabo
kmetijske mehanizacije. Specializacija je očitna. Produktivnost kmetijstva sta dvignili hitra dostopnost do tržišča in
konkurenčna borba med farmarji. Žitno poljedelstvo je visoko profitabilno, čeprav lahko okolju prizadene veliko škode.
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Intenzivna uporaba agrotehničnih in agrokemičnih sredstev sta sicer močno dvignili produkcijo, vendar sta povzročili
tudi onesnaženost prsti z nitrati, ukinjanje živih mej in erozijo prsti.
V državah na vzhodu celine, to velja predvsem za Madžarsko, Romunijo, Ukrajino in Rusijo, je žitno poljedelstvo
manj komercialno in bolj ekstenzivno. Bolj ko gremo proti vzhodu, bolj velja ta oznaka.
Mlečna govedoreja
V zahodni Evropi je mlečna govedoreja značilna predvsem za hribovita obalna območja, obalne nižine, Alpe in
bližino velikih urbanih središč. Običajno gre za zelo specializirano obliko kmetijstva, ki je zaradi velikih vlaganj in
moderne tehnologije tudi visoko produktivna. Kljub temu so opazne velike razlike med posameznimi državami. Na
Irskem je npr. večina zemljišč (80 %) v obliki pašnikov, na Danskem pa je pašnikov le 10 %, živino pa krmijo s krmnimi
rastlinami, pridelanimi na njivah.
Mlečna govedoreja je značilna tudi za območja z manj ugodnimi naravnimi razmerami, kot je npr.
Skandinavija, ali za nekatera območja na evropskem vzhodu. V vzhodnoevropskih državah se zaradi težav pri
lastninjenju zemlje in pomanjkanja tradicije zasebne iniciative mlečna govedoreja še ni mogla razviti v tako
komercializirani obliki kot na zahodu.
Mesna govedoreja
V nasprotju z mlečno je mesna govedoreja značilna tudi za območja s slabšimi naravnimi in družbenimi možnostmi.
V zahodni Evropi so to različna periferna in manj razvita območja kot so Mezzogiorno v Italiji, Centralni masiv v
Franciji ali Škotsko višavje. Na drugi strani je mesna govedoreja značilna tudi za nižinska območja na evropskem severu
in vzhodu. Čeprav kmetije, usmerjene v to obliko živinoreje, praviloma potrebujejo velike površine, jih pogosto najdemo
na bolj hribovitih območjih z neugodnimi reliefnimi in podnebnimi razmerami. Številni kmetje so ostareli in slabo
dovzetni za kakršnekoli inovacije, zato je napredek na tem področju precej manj opazen kot pri intenzivni mlečni
živinoreji.
Ovčereja
Praviloma je vezana na še slabše reliefne in podnebne razmere kot mesna govedoreja. Večinoma so to hribovita
območja z večjo količino padavin, strmimi pobočji in plitvimi ali slabo rodovitnimi prstmi. Ovčereja je značilna tudi za
bolj nižinska območja s kraškim površjem v Sredozemlju in drugih kraških delih Evrope. Tradicionalna ovčereja je
ponekod v državah Evropske zveze preživela predvsem zaradi državne podpore, saj je to včasih skoraj edina možna
gospodarska dejavnost na zapostavljenih in prometno težko dostopnih območjih. Razmere na kmetijskem trgu se lahko
dokaj hitro spreminjajo, in z ovčerejo so se začeli ukvarjati tudi na nekaterih območjih, ki se zaradi ugodnejših možnosti
za kmetijstvo precej razlikujejo od prej naštetih.
Tržno vrtnarstvo
To je oblika kapitalno visoko intenzivnega kmetijstva, ki je značilna za majhne kmetije (pod 10 ha) s pridelavo
kakovostnega sadja, zelenjave ali cvetja. Večinoma jih najdemo na območjih v bližini velikih urbanih središč, kjer so za
to razpoložljive naravne razmere. Te so sicer nujen prepogoj za razvoj tržnega vrtnarstva, vendar so za njegov razvoj
pomembnješi družbeni dejavniki: veliko povpraševanje, visoka cena kmetijskih zemljišč, bližina urbanega tržišča, razvito
prometno omrežje in vladna politika na državnem in mednarodnem okviru.
Mediteransko kmetijstvo
S pojmom mediteransko kmetijstvo se je po tradiciji označevalo ekstenzivno pridelavo žitaric, oljk in vina.
Organizacija kmetijstva je bila na nizkem nivoju, produktivnost kmetijstva pa omejena. Na to so vplivali predvsem
naslednji dejavniki: hribovit in razčlenjen relief s strmimi pobočji, neugodno podnebje z majhno in variabilno količino
padavin, slabo rodovitne prsti in denudirana pobočja, oddaljenost od glavnih tržišč, slabo razvite transportne možnosti,
omejena industrializacija, neugodna demografska struktura in problemi z lastništvom zemlje.
V zadnjih desetletjih so pri tej obliki kmetijstva zgodile velike spremembe, ki pa so večinoma omejene na
ožji obalni pas in priobalne ravnine. K temu so pripomogle agrarna reforma, pomoč Evropske zveze,
izgradnja namakalnih sistemov in izboljšana prometna infrastruktura. Na območjih, ki so bila deležna teh
ukrepov, se je tradicionalno kmetijstvo praviloma intenziviralo in specializiralo, produktivnost pa je močno
zrastla. Na drugi strani pa so odmaknjena hribovska območja ostala območja samooskrbnega kmetijstva z
usmeritvijo v ovčerejo, kozjerejo ali govedorejo.

***************************************************************************
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VPRAŠANJA ZA OCENJEVALCA
1 Ali se vam zdi poimenovanje tega pristopa ustrezno? Ali predlagate zanj kakšno drugo ime?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2 Napišite kratko vrednotenje tega pristopa. Kaj so po vašem dobre in kaj slabe lastnosti tega pristopa? Zakaj bi se
odločili, da bi (oz. ne bi) v šoli uporabljali ali napisali takšen učbenik?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. PRISTOP: TEMATSKI PRISTOP PO ŠTUDIJAH
PRIMERA
Kratka oznaka pristopa: Evropo se obravnava po posameznih študijah primera, ki so vpete v okvir različnih
tem, kot so podnebje, kmetijstvo, turizem, naravni viri ipd. Študije primera so razporejene po tematskem principu (po
aktualnih temah) in ne po posameznih regijah (kot so Severna, Zahodna Evropa ipd.). Posamezno temo ali problem se
večinoma obravnava na izbranih ožjih območjih. Na začetku obravnave posamezne teme se ponavadi pove nekaj o temi na
splošno, veliko večino učbenika pa sestavljajo študije primera, ki predstavljajo bistvo učbenika. Učbenik kot celota je
tako mozaik različnih študij primera, ki nas seznanjajo z različnimi detajli in tako na nek način nadomeščajo konkretno
izkušnjo neposrednega opazovanja oddaljenih krajev.
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Kazalo celotnega učbenika
Evropsko podnebje
Temperature in padavine v Evropi
ŠTUDIJA PRIMERA: Sredozemsko podnebje in rastlinstvo
ŠTUDIJA PRIMERA: Arktično podnebje in življenje v tundri
ŠTUDIJA PRIMERA: Kisel dež v Skandinaviji
Reliefne oblike v Evropi
Tektonika plošč in vulkanizem
Erozijski procesi in oblike
ŠTUDIJA PRIMERA: Nestabilno površje na Islandiji
ŠTUDIJA PRIMERA: Nizozemska obala
ŠTUDIJA PRIMERA: Posledice ledeniškega delovanja v švicarskih Alpah
ŠTUDIJA PRIMERA: Rečni relief v nemškem sredogorju
ŠTUDIJA PRIMERA: Delta Donave v Romuniji
Ekosistemi
Pogozdovanje – spreminjanje ekosistema zaradi človekovih dejavnosti
ŠTUDIJA PRIMERA: Camargue v Franciji – ogrožen ekosistem mokrišča
Prebivalstvo
Razporeditev in gostota prebivalstva
Trendi v razvoju evropskega prebivalstva
ŠTUDIJA PRIMERA: Spreminjanje prebivalstva v Nemčiji
ŠTUDIJA PRIMERA: Tujci v Evropski zvezi
ŠTUDIJA PRIMERA: Notranje migracije v Italiji
ŠTUDIJA PRIMERA: Etnična trenja na območju nekdanje Jugoslavije
Urbani razvoj
ŠTUDIJA PRIMERA: Berlin – mesto v spreminjanju
ŠTUDIJA PRIMERA: Spreminjanje funkcije mestnega središča v Sankt Peterburgu
ŠTUDIJA PRIMERA: Zgostitve in segregacija prebivalstva v mestih Velike Britanije
Turizem
Sodobni trendi v razvoju turizma
ŠTUDIJA PRIMERA: Costa blanca – obalno turistično območje v Španiji
ŠTUDIJA PRIMERA: Chamonix – gorsko turistično središče v francoskih Alpah
ŠTUDIJA PRIMERA: Blatno jezero – prodor tujega kapitala na območje postsocialistične Madžarske
Kmetijstvo
Kmetijski sistemi v Evropi
___________________________________________________________________________________________
ŠTUDIJA PRIMERA: Ekstenzivno kmetijstvo v La Manchi (Španija)
ŠTUDIJA PRIMERA: Intenzivno kmetijstvo v Padski nižini (Italija)
PRIKAZANI IZSEK
ŠTUDIJA PRIMERA: Problemi kmetijstva v postsocialistični Poljski
___________________________________________________________________________________________
Industrija
Deindustrializacija in spreminjanje lokacijskih dejavnikov industrije
ŠTUDIJA PRIMERA: Nadnacionalna družba Fiat
ŠTUDIJA PRIMERA: Industrija visoke tehnologije v Škotskem podolju
ŠTUDIJA PRIMERA: Porurje – preobrazba starega industrijskega območja
ŠTUDIJA PRIMERA: Razkroj železarstva v Ukrajini
Regionalni razvoj
ŠTUDIJA PRIMERA: Mezzogiorno včeraj, danes in jutri
ŠTUDIJA PRIMERA: Življenje na periferiji na primeru skandinavskega severa
ŠTUDIJA PRIMERA: Albanske gore se praznijo
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Izsek iz učbenika
Poglavje: KMETIJSTVO
ŠTUDIJA PRIMERA: EKSTENZIVNO KMETIJSTVO V LA MANCHI (ŠPANIJA)
Lega in naravne razmere
Pokrajina La Mancha leži v južnem delu srednje Španije, na planoti imenovani Meseta. Ime La Mancha je postalo
znano po vsem svetu, saj je v njej živel Don Kihot, junak slovitega španskega pisatelja Cervantesa. V slovenskem
prevodu pomeni ime pokrajine »sušna dežela«. La mancha je bila namreč od nekdaj ena od za kmetijstvo najmanj
primernih pokrajin v Španiji.
Večina La Manche leži na nadmorski višini nad 600 m. Prst je rdečkaste barve in zelo siromašna. Zaradi pomanjkanja
padavin je tam od nekdaj uspevalo le sušno travniško rastlinstvo in na poletno sušo prilagojeni gozdovi. Človek jih je v
preteklosti večinoma skrčil, da bi pridobil skromna kmetijska zemljišča. Prst je plitva, travniško rastlinstvo pa
neenakomerno razporejeno, zato na površje marsikje sega živoskalna osnova, velik problem pa je tudi erozija prsti.
Podnebje La Manche je odraz izrazito kontinentalne lege v osrčju Španije. Na pomanjkanje padavin vpliva predvsem
okoliški višji svet, ki preprečuje dostop vlažnemu zraku z Atlantika in iz Sredozemlja. Zaradi izoliranosti od morja so
poletja zelo vroča (dnevni viški pogosto presegajo 40 stopinj C), zime pa često mrzle s temperaturami pod ničlo. Mrzle
zime so tako v ostrem nasprotju z milimi zimskimi meseci ob španski obali. Zaradi zavetrne lege prejema večina pokrajine
manj kot 400 mm padavin, pri čemer jih le neznaten del pade v poletnem obdobju. Nasprotno pa je v zimskih mesecih
padavin nekoliko več, zaradi nizkih temperatur jih precej pade v obliki snega. Dolžina poletne suše se veča v smeri proti
jugovzhodu.
Tradicionalno kmetijstvo
Skrajne podnebne razmere, velika nadmorska višina in nerodovitne prsti so glavni vzrok, da La Mancha od nekdaj ni
bila primerna za kaj drugega kot za ovčerejo. Večino zemlje so imeli v lasti veleposestniki, pašništvo pa se je odvijalo na
ekstenzivni ravni. Ovčarstvo je v teh krajih tako dolga stoletja pomenilo način življenja. Ovčarji so se skupaj s svojimi
čredami poleti selili na višinske poletne pašnike na okoliških hribovjih, v hladni polovici leta pa so se vračali na planoto.
Takšen živinorejski migracijski ciklus imenujemo transhumanca.
Moderno kmetijstvo
Danes le še zelo redki kmetje vzdržujejo tradicionalen način življenja. V glavnem so to le tisti, ki živijo v odmaknjenih
in za druge dejavnosti manj primernih območjih. V času Francovega režima so zajezili zgornja tokova rek Tajo in
Guadiane in začeli vodo uporabljati za namakanje. La mancha je močno spremenila svoj videz. Sušni pašniki so se
spremenili v obdelovalna zemljišča, na katerih se je razvilo ekstenzivno žitno poljedelstvo. Z uporabo kmetijske
mehanizacije in kemičnih gnojil se je pridelek pšenice dvignil do te mere, da je omogočal komercialno kmetijstvo. Poleg
pšenice danes gojijo tudi žafran in vinsko trto. Kmetijstvo je danes v la Manchi glavni vir dohodka, vendar ostaja
pokrajina ena najrevnejših v Evropski zvezi.

ŠTUDIJA PRIMERA: INTENZIVNO KMETIJSTVO V PADSKI NIŽINI
Vpliv lege med Apenini, Alpami in Jadranskim morjem
Padska nižina leži med Alpami na severu, Apenini na jugu in Jadranskim morjem na vzhodu. Vplivi z morja so
prešibki, da bi lahko podnebje te nižini označili za tipično sredozemsko, obenem pa še dovolj veliki, da omogočajo
pridelavo kulturnih rastlin, ki jim ne ustreza hladno kontinentalno podnebje evropske notranjosti. Padska nižina zavzema
16 % italijanskega površja, v dolžino sega 400 km, v širino pa od 80 km na zahodu do 180 km na vzhodu. Nižina se
imenuje po reki Pad, ki zbira številne pritoke predvsem s severa, to je iz Alp. Pad je svojimi pritoki na debelo pokril dno
nižine s prodnimi nanosi, na katerih so se razvile dokaj rodovitne prsti. Padska nižina tako ni le glavno zgostitveno
območje prebivalstva v Italiji in njeno industrijsko srce (predvsem na območju največjih središč Milana in Torina), ampak
tudi njeno najpommebnejše kmetijsko območje. Tu pridelajo devet desetin italijanskega riža in mleka, tri četrtine koruze
in sladkorne pese, polovico pšenice in tretjino vina.
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Prednosti Padske nižine
Nižina ima v primerjavi z drugimi deli Italije glede možnosti kmetijske izrabe številne prednosti:
• Podnebje. Čeprav ima že dokaj močne kontinentalne poteze, se čutijo močni vplivi Jadranskega morja z vzhoda. Poletja
so sicer dokaj sredozemsko vroča, vendar je višek padavin spomladi in poleti, kar ni značilno za Sredozemlje. Pozimi
tople zračne mase z vzhoda preprečujejo, da bi temperature padale globoko pod ničlo.
• Rodovitne prsti. Aluvialna ravnica reke Pad in njenih pritokov ter vulkanske prsti na hribovitem območju Monferrato
so zelo rodovitne. Za aluvialnimi ravnicami, ki se nahajajo ob Padu in njegovih pritokih, se dvigajo višji nanosi
fluvioglacialnega proda in peska in območja z neprepustno glino. Kjer pridejo te neprepustne plasti do površja, so
območja izvirov, ki jih Italijani imenujejo »fontanili«. Na severu nižine na območju velikih jezer so številni tudi veliki
morenski nasipi, ki so tu ostali iz obdobja zadnje poledenitve. Na glinenih nanosih in morenah so prsti slabo rodovitne ali
pa za poljedelstvo povsem neuporabne.
• Namakanje in izsuševanje. Reke iz Alp (pa tudi Apeninov) prinašajo veliko vode, ki jo izrabljajo tako za oskrbo naselij,
kot tudi za industrijo in kmetijstvo. Za potrebe kmetijstva so razvili obsežen namakalni sistem, ki zajema vodo iz Pada in
območja Fontanili. Ker se večina Padske nižine nagiba rahlo proti jugu, so razvili poseben namakalni sistem na osnovi
gravitacije, ki je poznan kot sistem Marcite. Najobsežnejša namakalna območja so v vzhodnem Piemontu in v
Lombardiji. Ravno nasproten problem, to je preobilica vode, pa je značilen za območje delte Pada. Tam so zgradili
številne obrambne nasipe pred poplavami in omrežje izsuševalnih jarkov.
• Bližina tržišča. Glede na to, da so se v Padski nižini že zelo zgodaj razvila večja mestna središča, so potrebe
tamkajšnjega prebivalstva po hrani vzpodbujale obsežno kmetijsko pridelavo. Sčasoma se je razvilo intenzivno mešano
kmetijstvo na majhnih in srednje velikih kmetijah, ki je s sodobnimi agrotehničnimi in agrokemičnimi ukrepi uspelo
močno zvišati pridelek. Zaradi širjenja prometnic, industrijskih površin in v zadnjih dveh desetletjih tudi suburbanizacije
se je delež kmetijskih površin ponekod zmanjšal, obdelava na nekaterih preostalih območjih pa še intenzivirala. Ker
prihaja na nekaterih delih Padske nižine do zgostitve in prepletanja različnih dejavnosti, so se pojavili tudi številni
okoljski problemi.
Kmetijska območja
1. Gričevnato območje Monferrato. Leži jugovzhodno od Torina in ima središče v mestu Asti. Posebnost območja je
vinogradništvo na majhnih kmetijah. Vina s tega območja so se močno uveljavila na domačem in na tujih tržiščih.
2. Vzhodni Piemont in zahodna Lombardija. To je območje velikih mehaniziranih farm, ki često presegajo 100 ha.
Večina zemljišč potrebuje namakanje. Zaradi bližine velikih mest se je močno razvila mlečna živinoreja. Na njivah so zato
zelo pogoste krmne rastline. Območje je znano po proizvodih mlečne industrije, kot so maslo ter znani italijanski siri
parmezan in gorgonzola.
3. Območje Vercelli. Leži jugozahodno od Milana. Je najpomembnješe območje pridelave riža v Italiji in eno
pomembnejših območij izven jugovzhodne Azije. Farme so velike in mehanizirane. Območje je skrbno namakano, saj riž
potrebuje veliko vode.
4. Srednja Lombardija. zajema območje med rekama Ticino in Adda s središčem v Milanu. Dolgo je slovelo po zelo
rodovitnih prsteh in mešanih kmetijah, usmerjenih v pridelavo koruze, pšenice, sadja, zelenjave in mleka.
5. Delta Pada. Kmetijstvo se je začelo tu bolje razvijati šele po obsežnih izsuševalnih projektih, kar je privabilo revnejše
priseljence zlasti z juga Italije. Pred desetletji so pridelovali konopljo, riž in sladkorno peso, danes pa je to območje
pretežno mešanega kmetijstva.

ŠTUDIJA PRIMERA: PROBLEMI KMETIJSTVA V POSTSOCIALISTIČNI POLJSKI
Posebnosti poljskega kmetijstva v obdobju socializma
Nekdanje socialistične države v vzhodnem delu Evrope so se po spremembi družbenoekonomskega sistema znašle pred
velikimi izzivi in problemi. Eden glavnih je bil kako reorganizirati in privatizirati kmetijstvo. V večini socialističnih
držav (izjema sta bili le Poljska in nekdanja Jugoslavija) je bila večina zemljišč v lasti države, kmetijska proizvodnja pa se
je večinoma odvijala na zadružnih in državnih posestvih po vzoru sovjetskih kolhozov in sovhozov. Poljska je zaradi
posebnosti svojega zgodovinskega razvoja zaobšla vsesplošno kolektivizacijo kmetijstva po 2. svetovni vojni in obdržala
v zasebni lasti kar 84 % kmetijskih zemljišč. To je bilo v ostrem nasprotju z ostalimi državami vzhodnega bloka. Ne
glede na to pa se poljska država do kmetijstva ni obnašala bistveno drugače kot druge socialistične države. Na prvo mesto
je postavljala razvoj industrije, zato je bilo kmetijstvo pred njo v marsičem zapostavljeno.
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Problemi poljskih kmetov po odpravi socializma
Po velikih družbenih spremembah v začetku 90. let 20. stoletja so se poljski kmetje morali soočiti z ne ravno najbolj
ugodno dediščino prejšnjega kmetijskega gospodarstva. Ne glede na to je bila na Poljskem situacija v marsičem bistveno
boljša kot v nekaterih drugih državah. Problemi, s katerimi so se morali spoprijeti poljski kmetje, so bili naslednji:
• Poljska težka industrija, še posebej železarstvo in jeklarstvo, sta bili med okolju najbolj neprijaznimi na svetu.
Onesnažen zrak (predvsem z žveplovim dioksidom) je prihajal na Poljsko tudi iz sosednje Češkoslovaške in Vzhodne
Nemčije, kar je imelo za posledico močno degradacijo okolja. Možnosti kmetijske pridelave so tam postale zelo ogrožene.
Kot primer lahko navedemo Zgornjo Šlezijo, kjer je zaradi zakisanja tal pridelek upadel za 20 %.
• Poljski kmetje so v povprečju uporabljali le okoli 70 % tiste količine umetnih gnojil, ki bi bila primerljiva z uporabo v
Evropski zvezi. Ker je bila kakovost gnojil slaba, njihova uporaba pa ne dovolj premišljena, je prišlo do močnega
onesnaževanja prsti in podtalnice.
• Na južnem Poljskem je zaradi neprimernih tehnik obdelovanja in večje količine padavin prišlo do erozije prsti.
• Kmetijska zemljišča so bila še od prej močno razdrobljena, kar je onemogočalo smotrno strojno obdelovanje, številne
izolirane parcele pa so ostajale neobdelane.
• Boljše zaposlitvene možnosti v mestih in državna pomoč prebivalstvu, ki se je preselilo v mesta, sta povzročila velik
odliv mladega prebivalstva s podeželja. Ostareli kmetje so ostali brez mlade delovne sile, kar je marsikje ogrozilo
kmetijsko pridelavo.
• Zaradi visoke inflacije po družbenem preobratu potrošniki kmetijskih produktov nismo mogli sproti loviti naraščajočih
cen. Posledica so bile delno neprodane zaloge hrane, čeprav je bilo na tržišču čutiti pomanjkanje nekaterih vrst hrane.
• Pomanjkanje povpraševanja in negotova prihodnost je številne kmete prisilila, da so manj vlagali v agrotehnična in
agrokemična sredstva. Posledica je bil delni upad kmetijske pridelave.
• Cene krme in umetnih gnojil so naraščale hitreje kot cene kmetijskih produktov. To je zmanjšalo zaslužke in odvračalo
kmete od nadaljnih vlaganj.
• Razpad sovjetskega bloka je pomenil tudi izgubo velikega sovjetskega tržišča. Poljsko kmetijstvo tega ni uspelo
nadoknaditi z novimi trgi na zahodu.
Čeprav je Poljska v osnovi ostala država z velikim kmetijskim potencialom, obilico kakovostnih prsti, ugodnim
podnebjem in nekaterimi kakovostnimi kmetijskimi proizvodi (meso, zelenjava, sadje itd.), je pomenil prehod na tržno
gospodarstvo za kmete svojevrstno »šok terapijo«. V nekaj letih se je stanje sicer počasi nekoliko stabiliziralo, vendar se
je Poljska zaradi vstopanja v Evropsko zvezo kmalu znašla še pred drugačnimi problemi in omejitvami, ki se še posebej
dotikajo prav kmetijstva. To pa je seveda že nova zgodba, ki se danes še piše.

********************************************************************************
VPRAŠANJA ZA OCENJEVALCA
1 Ali se vam zdi poimenovanje tega prsitopa ustrezno? Ali predlagate zanj kakšno drugo ime?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2 Napište kratko vrednotenje tega pristopa. Kaj so po vašem dobre in kaj slabe lastnosti tega pristopa? Zakaj bi se odločili,
da bi (oz. ne bi) v šoli uporabljali ali napisali takšen učbenik?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

3. PRISTOP: TEMATSKI PRISTOP PO IZBRANIH
PROBLEMSKIH TEMAH
Kratka oznaka pristopa: Evropo se obravnava po posameznih izbranih (večinoma) družbenogeografskih širših
temah oz. tematskih sklopih (npr. regionalne razlike, prestrukturiranje gospodarstva ipd.) in ne po posameznih regijah
(kot so Severna, Zahodna Evropa ipd.). Vsako širšo temo oz. tematski sklop sestavlja več ožjih tem. Problematika
posamezne ožje teme je lahko najprej razložena, potem pa še konkretneje podkrepljena s študijo primera (rubrika
»primer«). Teme med seboj niso povezane in se jih lahko obravnava po poljubnem vrstnem redu. Zasnovane so
problemsko. Nanašajo se lahko na Evropo kot celoto, na posamezne države, mesta ali izbrana ožja območja.

Kazalo celotnega učbenika
EVROPA – ENOTNOST IN RAZLIČNOST
Evropa – kaj je to?
Evropski združitveni proces
Evroregija Pomerania
PREVREDNOTENJE PROSTORA – TERCIARIZACIJA
Družba v spreminjanju
Strukturne spremembe na zgostitvenem območju Bukarešte
Strukturne spremembe v Veliki Britaniji
Strukturne spremembe ob slovaško-avstrijski meji
Hrvaška obala se spreminja
RAZVOJNI PROCESI V MESTNIH NASELJIH
Urbanizacija v Evropi
Srednjeevropsko mesto
Spremenjena funkcija poslovnega središča Moskve
London
Suburbanizacija v Pariškem bazenu
Bukarešta in Sofija – metropoli dveh balkanskih držav
GOSPODARSKO PRESTRUKTURIRANJE V VZHODNI SREDNJI EVROPI
Menjava perspektiv: »nazaj v Evropo«
Pogled nazaj: zgodovina Poljske
Praga: zrcalo procesa transformacije
Zgodba o uspehu: Joint venture Volkswagen – Škoda
Madžarska na poti v Evropsko zvezo
Skupna bilanca: Ob desetletnici preobrata
ZAPOSTAVLJENE REGIJE
Kaj so zapostavljene regije?
Stara industrija umira: deindustrializacija v zahodni Evropi
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Deindustrilaizacija v vzhodni Evropi na primeru Slovaške
Cena industrializacije v obdobju socializma: degradacija okolja v vzhodni Evropi
Porast in upad v Španiji
Na periferiji: Grški otoki
Kosovo
Jemanje bogatim, da bi zaščitili revne: regionalna politika Evropske zveze
Evropa – prostorske disparitete v pregledu
KMETIJSTVO – POTREBA PO REFORMI
________________________________________________________________________________________
Preveč na zahodu, premalo na vzhodu
Grožnja okolju
PRIKAZANI IZSEK
Kmetijstvo v vzhodni Evropi: borba za preživetje v tržnem gospodarstvu
_________________________________________________________________________________________
Skupna kmetijska politika Evropske zveze: potrebne so spremembe
Integracija kmetijske in okoljske politike
REAKTORJI ALI VETRNICE?
Upadanje premogovništva
Industrija v stagnaciji: nuklerana energija v zahodni Evropi
Grožnja z vzhoda: nuklearna energija v vzhodni Evropi
Vetrna energija
Globalno segrevanje ozračja
Kisel dež
Bolj učinovita raba energije?
KOMUNIKACIJE: EROZIJA RAZDALJ
Izven kontrole ali vpliv avtomobila na okolje
Omrežje vlaka TGV se širi
Nič več na otoku: Evropredor
Takojšnje komunikacije: vpliv telekomunikacij
NARAVNE KATASTROFE
Plazovi v Alpah
Poplave v Nemško-Poljskem nižavju
Tresoči se otok Islandija

Izsek iz učbenika
Poglavje: KMETIJSTVO – POTREBA PO REFORMI
PREVEČ NA ZAHODU, PREMALO NA VZHODU
Stanje in problemi na evropskem zahodu
Kmetijstvo predstavlja danes le majhen delež evropskega gospodarstva. Kljub temu ima velik vpliv na izgled pokrajine
in na okolje. Zato ne preseneča, da je ta tema pogosto na dnevnem redu zasedanj evropskih vlad.
Skoraj povsod po zahodni Evropi je v zadnjih obdobjih opazen trend intenzifikacije kmetijstva. To se odraža v
naraščanju vlaganj v kmetijsko mehanizacijo, kemična gnojila, melioracije in izboljšave tehnoloških procesov. Opazno je
nadaljnje upadanje deleža kmečkega prebivalstva, saj kmetije postajajo kapitalsko bolj intenzivne. Povečuje se povprečna
velikost posesti, hkrati pa je opazen zvišan hektarski donos. Nekatera zemljišča, ki jih kmetje prej niso uporabljali, se ob
pomoči nove tehnologije usposabljajo za kmetijsko izrabo. Kmetije se specializirajo, in sicer v eno vrsto pridelka ali
živine.
Vse te spremembe pa so kmetijstvo zahodne Evrope pripeljale pred tri ključne probleme:
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1. Intenzifikacija kmetijstva ogroža okolje.
2. Proizvodnja oz. ponudba je presegla povpraševanje. Kmetijstvo v zahodni Evropi proizvaja več kot potrebuje
prebivalstvo.
3. Kmečka delovna sila, ki zapušča kmetije, spremeni kraj bivanja in si išče zaposlitev drugod in v drugih poklicih.
Upadanje kmečke delovne sile ogroža vaške skupnosti in celotno gospodarstvo na nekaterih kmetijskih območjih.
Nakazani problemi se odražajo v svojevrstnem začaranem krogu oz. ciklu, ki ga lahko ponazorimo s 4 fazami. V prvi
fazi se kmet sooči z upadanjem prihodka od kmetijstva. To ga vzpodbudi, da v drugi fazi poveča svoja vlaganja v
mehanizacijo in uporabo umetnih gnojil. V treji fazi se pokažejo kratkoročni učinki teh vlaganj, saj se poveča prihodek od
kmetijstva. V četrti fazi pa to privede do prekomerne produkcije kmetijskih prideLkov, kar povzroči upad njihovih cen na
tržiču in s tem zmanjšanje prihodka. Krog je s tem zaključen, celoten cikel se začne znova.
Zahodnoevropske države so zato morale začeti razmišljati o drugačni kmetijski politiki, sicer bi se množično soočale
z degradacijo okolja, velikimi viški pridelkov ter nadaljnjim slabšanjem socialnih in gospodarskih razmer.

S čim pa se soočajo na evropskem vzhodu?
Vzhodnoevropske vlade se soočajo z drugačnimi problemi. Do odprave socializma v letih okoli 1990 je bilo kmetijstvo
pod državno kontrolo. Cene pridelkov niso bile prepuščene povpraševanju in ponudbi na tržiču, ampak jih je določala
država. V večini primerov je bilo kmetijstvo dokaj zapostavljena dejavnost, ki je trpela zaradi neučinkovitosti, slabega
upravljanja in pomanjkanja vlaganj.
Nepreudarna izraba vlaganj v kmetijstvo in uporabe novih tehnologij sta pripeljala do tega, da hektarski donosi niso
naraščali tako hitro kot na evropskem zahodu. Neučinkovitost kmetijstva je skupaj s splošnim gospodarskim in socialnim
razkrojem ob koncu socialističnega obdobja v večini držav na vzhodu Evrope pripeljala do velikih težav pri oskrbi
prebivalstva s hrano, v nekaterih primerih pa tudi do upada kmetijske produkcije.
To pa seveda ni bil problem, ki bi ga lahko zahodnoevropske vlade kar tako ignorirale. Če bi se kolaps oskrbe z živili
dolgo nadaljeval, bi to lahko privedlo do nepredvidljivih socialnih in notranjepolitičnih posledic v vzhodnoevropskih
državah. Problem je najhuje izbruhnil prav v Rusiji. V razvitih zahodnoevropskih državah so zato začeli z obsežno akcijo
pomoči, ki je ublažila najhujše probleme. Tako se je Rusija, kot tudi večina drugih vzhodnoevropskih držav počasi uspela
prebiti skozi najbolj krizno obdobje, ko je grozil izbruh velikih socialnih nemirov. Cene kmetijskih pridelkov so kljub
socialnemu razkroju velikega dela prebivalstva sprva precej narastle, vendar so se kmalu le začela kazati prva znamenja
njihovega umirjanja. Tudi v vzhodnoevropskih državah so namreč začele delovati tržne zakonitosti, prebivalstvo pa je
uspelo vzdržati svojevrstno »šok terapijo«. Čeprav se stanje še do danes ni povsem stabiliziralo, pa so se prebivalci
soočili s podobnim stanjem, kot ga poznajo v državah tretjega sveta. Nekoč prazne trgovine so danes polne živilskih
artiklov, ki do določene mere prihajajo tudi iz uvoza, na žalost pa mora velik del prebivalstva zelo skrbno premisliti,
katerega od njih si lahko kupi.
Nov problem oz. izziv pa se je pojavil v tistih nekdanjih socialističnih državah, ki so tik pred vstopom v Evropsko
zvezo. Prav sloji prebivalstva, ki živijo od kmetijstva, se praviloma najbolj bojijo vstopanja v Evropsko zvezo.
Učinkovitost njihove kmetijske pridelave se namreč ne more meriti s tisto na zahodu celine, kjer je kmetijstvo marsikje
subvencionirano in lahko zato dostavlja na tržišče svoje viške živil po zelo nizkih cenah.

GROŽNJA OKOLJU
Kaj prinaša skupna kmetijska politika Evropske zveze?
Skupna kmetijska politika Evropske zveze ima velik vpliv na ruralno okolje v vseh svojih članicah. Kmetijske
pokrajine, ki jih je človek ustvaril in počasi preblikoval skozi stoletja, predstavljajo danes prav posebna življenjska okolja
oz. ekosisteme. To je še posebej pomembno za Evropo, saj je v njej ostalo malo območij, ki bi jih lahko označili kot
»divjina« ali »čisto naravno okolje«. Problem je v tem, da je v velikem delu (predvsem zahodne) Evrope hitra
modernizacija kmetijstva vodila do krčenja površin, ki so bile življenjsko okolje številnim rastlinskim in živalskim
vrstam, do degradacije prsti in vizualnih sprememb v pokrajini, ki so prizadele njeno podobo. Po drugi strani pa se je
pod pretnjo znašlo tudi sámo kmetijstvo, saj dolgotrajno slabšanje okoljskih razmer zmanjšuje možnosti, da prebivalstvo
neke države pridela dovolj lastne hrane.
Skupna kmetijska politika Evropske zveze je povezana z vplivom kmetijstva na okolje na tri načine:
1. S ciljem, da cene kmetijskih pridelkov zaradi prevelike ponudbe na tržišču ne bi padle na prenizko raven, je Evropska
zveza določila raven, do katere lahko padejo. To so ti. intervencijske cene, ki so vzpodbudile kmete k dvigu pridelave z
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intenzifikacijo kmetijstva, izrabo do nedavna neobdelanih površin (močvirnih in drugih za kmetijstvo manj primernih
zemljišč) ter s specializacijo kmetijstva v določen pridelek ali živinorejsko panogo.
2. V južni Evropi so grožnja okolju velike investicije Evropske zveze v modernizacijo kmetij in izgradnjo nove
infrastrukture (prometnic in namakalnih sistemov). Ta dotok sredstev iz Evropske zveze je pretnja okolju na zelo široki
ravni.
3. Zaradi velikih presežkov pridelka je bila Evropska zveza prisiljena sprejeti določene ukrepe oz. omejitve, s katerimi so
zmanjšali intenziteto proizvodnje in skrčili obseg kmetijskih površin, ki so v uporabi.
Posledice intervencijskih cen in modernizacije kmetij na okolju
Intenzifikacija kmetijstva zaradi onesnaževanja in hrupa zmanjšuje zmožnost kmetijskih površin, da bi na njih še
naprej živele določene rastlinske in živalske vrste. Še bolj uničujoč poseg za njih so različne melioracije oz. osuševanja
do nedavna neobdelanih močvirnih in podobnih zemljišč, saj dobesedno uničijo življenjski prostor teh rastlinskih in
živalskih vrst. Opazne so tudi posledice specializacije, saj ta »uniformira« pokrajino in odpravi vso tisto raznolikost, ki
jo potrebujejo ta živa bitja. Samo v Veliki Britaniji je na ta način v zadnjih desetletjih izginilo ogromno značilnih senožeti,
nizkih goljav, starih gozdnih površin in na tisoče kilometrov živih mej. Zaradi določenih popravkov skupne kmetijske
politike leta 1992 so se njene posledice na okolje sicer nekoliko zmanjšale, vendar ta politika v osnovi še naprej vzpodbuja
kmete k takšnemu kmetijstvu, ki ni ravno prijazno okolju.
Okoli leta 1993 je Evropska zveza potrošila okoli 30 milijard DEM na leto za zmanjševanje gospodarskih razlik med
različnimi deli Evropske zveze. Okoli 70 % te vsote so porabili za gospodarski razvoj nekaterih regij v Grčiji, Španiji,
Portugalski, Korziki, Irski, južni Italiji, Severni Irski in Španiji. Dodatna sredstva so začela prihajati skozi poseben paket
ukrepov, ki so znani kot »Integrirani mediteranski programi«. Ti ukrepi oz. pomoč so zajeli južno Francijo, Italijo in
Grčijo. Zajemali so naslednje dejavnosti: namakanje, odstranjevanje pregrad in živih mej, izsuševanje, izboljšave
pašnikov, mehanizacijo, uvajanje novih vrst živine, gradnjo cest in novih kmetijskih poslopij.
Vsi ti ukrepi so povzročili ogromno okoljsko škodo. Med živalskimi vrstami, ki so bile prizadete, sta npr. dalmatinski
pelikan v Grčiji ter cesarski orel in ris v Španiji. Vse te živali živijo na območjih, kjer so bile gospodarske spremembe
dolga obdobja zelo počasne, tradicionalen način kmetovanja z majhnimi posegi v okolje pa je omogočal njihovo
preživetje. Sedaj se je stanje drastično spremenilo. Evropska zveza, ki daje sredstva za razvoj in pomoč, ima na žalost zelo
malo kontrole nad tem, kako se ta sredstva potem uporabljajo na samem terenu.
________________________________________________________________________________
PRIMER: Mediteranske stepe in velika droplja
Mediteranske stepe so redek tip kmetijske pokrajine v Španiji. Poleti imajo skrajno vroče, pozimi pa dokaj
mrzle podnebne razmere. Površje je ravno ali rahlo valovito s sušnim grmičevjem, pašniki in polji, posejanimi z
žitaricami. Dreves je malo. Vsak kmet ima več neograjenih parcel, ki so razpršene po različnih tipih zemljišč. V
Španiji se je ohranilo le pet območij teh mediteranskih step, ki se v ekološkem pogledu precej razlikujejo tako
glede nadmorske višine, kot glede količine padavin, temperaturnih razmer in značilnosti prsti.
V mediteranskih stepah živijo številne vrste ptic, ki so evropskega ali celo svetovnega pomena. Ena najbolj
znanih med njimi je velika droplja. Te ogrožene živalske vrste v svetu tako rekoč ni več moč najti, še največ
njene zahodnoevropske populacije se je ohranilo v Španiji.
Velika droplja potrebuje za svoj obstoj pravi »mozaik« različnih tipov zemljišč. Tradicionalen način kmetovanja v
Španiji je stoletja omogočal takšen mozaik, ukrepi oz. sredstva Evropske zveze pa so to nujno raznolikost uničila. Kmetje
so manjše ovčje črede začeli strnjevati v večje, kar je povzročilo prekomerno pašo na nekaterih zemljiščih. zaradi
depopulacije so se opustila nekatera prej stoletja obdelovana zemljišča, druga pa so pogozdili. Ponekod so ob pomoči
namakanja uvedli intenzivno žitno poljedelstvo, drugo pa so na nekdanjih žitorodnih površinah posadili rajši mandljevce
in oljke. V veliko večji meri so začeli uporabljati kemična gnojila in zaščitna sredstva, marsikje so zrastla nova kmetijska
poslopja.
Zaradi vseh teh ukrepov, ki jih povzročila pomoč Evropske zveze, je postala velika droplja resno ogrožena
tudi v Španiji. Ironija usode je v tem, da je to po drugi strani v velikem nasprotju prav z zakonodajo same
Evropske zveze, ki je s posebno uredbo v Španiji določila 15 zaščitnih območij za ogrožene ptičje vrste.
_________________________________________________________________________________

KMETIJSTVO V VZHODNI EVROPI: BORBA ZA PREŽIVETJE V TRŽNEM
GOSPODARSTVU
Dediščina prejšnje ureditve
Delež kmetijskih zemljišč, ki so bila v času socializma v zasebni lasti, je bil v vzhodnem delu Evrope od države do
države različen. Tudi v državah, kot je npr. Poljska, ki je imela kot izjema večino zemljišč v zasebni lasti, je država v
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zvezi s kmetijstvom sprejemala prav vse ključne odločitve. Po vzoru Sovjetske zveze sta obstajala dva tipa kmetijskih
obratov. Eno so bile zadružna posestva po vzoru kolhozov, drugo pa državna posestva po vzoru sovhozov. Pri prvih so se
kmetovalci združili in skupaj obdelovali kolektivno posest, pri čemer so delili delo, izkušnje, kmetijske stroje in
prihodke. Pri drugih so zemljo obdelovali delavci, ki so bili na državnih posestvih zaposleni podobno kot delavci v
tovarnah. V obeh primerih je osrednja državna oblast sprejemala vse ključne odločitve v zvezi s tem, kaj in kako naj se
prideluje, za kakšen trg in kakšne naj bodo cene pridelkov.
Glavno vprašanje vzhodnoevropskega kmetijstva po letu 1990 je bila reorganizacija in preživetje v povsem drugačnih
družbenih razmerah, ki so nastopile s prihodom tržnega gospodarstva. Samo v letu 1992 je kmetijska pridelava padla kar
za 10 %. Privatizacija in različne izboljšave, ki so dvignile učinkovitost načina kmetovanja, so povzročile masovno
izgubo delovnih mest in beg s podeželja v mesta. Celo na najbolj rodovitnih območjih, kot je npr. Velika madžarska
nižina, pa se bo morala produktivnost kmetijstva še precej zvišati, preden se bo lahko merila s tisto na svetovnem tržišču.
Po zahodnoevropskih standardih je delež v kmetijstvu zaposlenega prebivalstva še vedno visoko nad povprečjem. Proti
koncu 80. let je bilo v kmetijstvu na vzhodu celine zaposlenih 21 % prebivalstva, v Evropski zvezi pa le 8 %.
Novim problemom ni konca
Glavni problemi, pred katerimi so se znašle postsocialistične države, so bili naslednji:
1. Eden ključnih problemov je postal lastništvo zemlje. Nove vlade so se znašle pod pritiskom prebivalstva, da bi zemljo
čim prej vrnili prvotnim lastnikom. Z vračanjem zemljišč oz. privatizacijo nekdanje državne lastnine so začeli relativno
zgodaj, vendar se je zaradi različnih ovir proces marsikje zavlekel v drugo desetletje po odpravi socializma. Največje
probleme so imeli na območju nekdanje Sovjetske zveze, saj so tam prvotne lastnike razlastili nekaj desetletij prej kot v
drugih vzhodnoevropskih državah.
2. Številni vodstveni delavci, ki so prej upravljali državna posestva, so proces močno ovirali, saj so s tem izgubljali svoj
nekdanji priviligiran položaj in najboljše kadre, ki so odhajali v zasebni sektor.
3. »Novim« kmetovalcem je primanjkovalo zagonskih sredstev za nakup mehanizacije, vendar se zaradi negotove
prihodnosti niso hoteli zadolževati.
4. Obstoječa infrastruktura za predelavo in prodajo kmetijskih pridelkov se je hitro izkazala kot pomanjkljiva oz.
nezadostna za normalno funkcioniranje v novih razmerah. Tudi nujno potrebne informacije, brez katerih niti kmetje, niti
distributerji ne morejo delovati funkcionalno, so bile pogosto zelo težko dosegljive.
5. Kot hud problem se je pokazalo tudi dejstvo, da zlasti mali kmetje težko prilagodijo svojo miselnost novi
realnosti. Prej je o vsem odločala država, sedaj pa so se v marsikdaj kaotičnih razmerah tržnega gospodarstva
znašli ljudje, ki jim prej desetletja o teh problemih sploh ni bilo potrebno razmišljati. Primeri posameznikov, ki
so po nekajletnih poskusih propadli, so postali zelo slab zgled za ostale in velika ovira za nujno potreben
premik v glavah.
Stanje ni povsod enako
Kmetijstvo je bilo v globoki krizi že pred odpravo socializma. Globina te krize in uspešnost iskanja poti iz nje pa sta se
od države do precej razlikovali.
Najhitreje so se stvari odvijale v nekdanji Vzhodni Nemčiji. Cela država je bila »pripojena« veliki in bogati zahodni
sosedi, ki je imala dovolj sredstev za financiranje in organizacijo nujno potrebnih sprememb. V času združitve Nemčij je
v kmetijstvu delalo 850 000 ljudi, do leta 1992 pa je ta številka upadla na 300 000. Od 550 000 tistih, ki so zapustili
zemljo, jih je 120 000 našlo novo zaposlitev, 105 000 so jih poslali na tečaje za poklicno preusmeritev, 150 000 jih je
ostalo nezaposlenih, ostali pa so se upokojili.
V ostalih postsocialističnih državah je proces tranzicije potekal precej manj gladko. V Bolgariji so se mestna območja
zaradi kaotičnih razmer znašla pred pomanjkanjem hrane, čeprav je bila Bolgarija pred odpravo socializma znana
izvoznica prehrambenih artiklov. Špekulativna dogajanja na tržišču, želja za hitrim zaslužkom pri nekaterih in nezmožnost
hitrega prehoda na nove razmere pri drugih so se izkazali kot precej pomembnejši dejavniki kot sicer za kmetijstvo
ugodne naravne razmere. V najtežjem obdobju je bilo dovolj hrane dostopne le na črnem trgu. Sprostitev cen je hipno
dvignila cene hrane kar za 600 %. Pol kile kave je leta 1991 stalo toliko, kot je povprečen delavec zaslužil v 9 dneh.
Najslabše razmere so bile v Albaniji, kjer je tudi drugače prehod iz enega družbenega sistema v drugega potekal
najtrše. Albanija se je zato takoj po odpravi socializma soočila s pravim eksodusom prebivalstva, ki ga nove oblasti niti
niso skušale preveč zaustavljati. V želji, da bi zaustavile nezaželjen dotok prebivalstva iz te države, so zahodnoevrospke
države (s sosednjo Italijo na čelu) organizirale obsežno humanitarno pomoč v hrani. Albansko prebivalstvo zaradi nje res
ni več stradalo, vendar je imelo to po drugi strani hude dolgoročne posledice. Albanska polja so kljub številnim lačnim
ustom ostala dokaj neobdelana prav do današnjega dne, saj se prebivalstvo, zanašajoč na tujo pomoč, ni ponovno lotilo
kmetijstva.

********************************************************************************
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VPRAŠANJA ZA OCENJEVALCA
1 Ali se vam zdi poimenovanje tega prsitopa ustrezno? Ali predlagate zanj kakšno drugo ime?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
2 Napište kratko vrednotenje tega pristopa. Kaj so po vašem dobre in kaj slabe lastnosti tega pristopa? Zakaj bi se odločili,
da bi (oz. ne bi) v šoli uporabljali ali napisali takšen učbenik?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

4. PRISTOP: ENCIKLOPEDIČNI REGIONALNI
PRISTOP PO DRŽAVAH (ALI SKUPINAH
SORODNIH DRŽAV)
Kratka oznaka pristopa: V učbeniku je najprej obsežno poglavje, ki sistematično obravnava Evropo kot celoto po
posameznih naravnogeografskih značilnostih (površje, podnebje itd.), potem pa po družbenogeografskih značilnostih
(prebivalstvo, gospodarstvo itd.) Sledi obravnava Evrope po posameznih regijah, pri čemer je najprej kratek uvod v
regijo, sledi pa enciklopedična obravnava posameznih držav oz. skupin manjših ali sorodnih držav (npr. pribaltske
države, Beneluks, Češka in Slovaška ipd.). Obravnava se prav vse evropske države. Pri vsaki državi (ali skupini držav) se
pove tako rekoč vse njene značilnosti (o površju, podnebju, prebivalstvu, gospodarstvu itd.) in pri tem navaja zelo veliko
faktografskih podatkov. Obravnava držav je izrazito opisna (in ne problemska), saj se nikjer ne spušča v globino in ne
izpostavlja posameznih problemov. Skoraj celotno besedilo sestavlja nizanje številnih dejstev in podatkov brez jasnejših
povezav med njimi po načelu »vsakega malo, a o ničemer bolj poglobljeno«. Takšen pristop zato imenujemo
enciklopedičen, ker spominja na obravnavo v enciklopedijah.

Kazalo celotnega učbenika
EVROPA KOT CELOTA
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Naravnogeografske značilnosti Evrope
Družbenogeografske značilnosti Evrope
PREGLED PO REGIJAH

Srednja Evropa
Uvod v Srednjo Evropo
Nemčija: Naravne in družbene značilnosti
Avstrija in Švica: Naravne in družbene značilnosti
Poljska: Naravne in družbene značilnosti
Češka in Slovaška: Naravne in družbene značilnosti
Madžarska: Naravne in družbene značilnosti
Južna Evropa
Uvod v Južno Evropo
Iberski polotok: Naravne in družbene značilnosti
Italija: Naravne in družbene značilnosti
Grčija: Naravne in družbene značilnosti
Jugovzhodna Evropa
Uvod v Jugovzhodno Evropo
Države nekdanje Jugoslavije: Naravne in družbene značilnosti
Romunija in Bolgarija: Naravne in družbene značilnosti
Albanija: Naravne in družbene značilnosti
Severna Evropa
Uvod v Severno Evropo
________________________________________________________________________________________
Švedska: Naravne in družbene značilnosti
Danska: Naravne in družbene značilnosti
PRIKAZANI IZSEK
Norveška: Naravne in družbene značilnosti
_______________________________________________________________________________________
Finska: Naravne in družbene značilnosti
Islandija: Naravne in družbene značilnosti
Pribaltske države: Naravne in družbene značilnosti
Vzhodna Evropa
Uvod v Vzhodno Evropo
Rusija: Naravne in družbene značilnosti
Ukrajina in Belorusija: Naravne in družbene značilnosti

Izsek iz učbenika
Poglavje: SEVERNA EVROPA
ŠVEDSKA: Naravne in družbene značilnosti
Velikost in lega. Švedska meri 449 964 km2 in ima 8 860 000 prebivalcev. Leži na vzhodnem delu Skandinavskega
polotoka. Na jugu sega do 55 stopinj s. g. š., na severu pa še daleč prek severnega tečajnika. Njene vzhodne obale
oblivata Baltsko morje in njegov podaljšek Botnijski zaliv, na jugozahodu pa je z morskima ožinama Kattegat in Sund
ločena od sosednje Danske.
Geološka zgradba in površje. Velika večina površja pripada predkambrijskemu baltskemu ščitu. V pleistocenu je
bila celotna Švedska pod debelim ledenim pokrovom, zato je na površju veliko ledeniških reliefnih oblik. Najjužnejši del
Švedske je pokrajina Skanija. To je rahlo valovita ravnina iz mezozojskih in terciarnih plasti, ki so prekrite z ilovnatimi
talnimi morenami. Srednja Švedska med Göteborgom in Stockholmom je tektonska udorina z velikimi ledeniškimi
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jezeri. Severno od jezera Siljan leži hribovit in gozdnati del Švedske, ki ga imenujejo Norrland. Ta del države se počasi
dviguje od Botnijskega zaliva proti severozahodu. Sestavljajo ga predkambrijske kamnine baltskega ščita, ki so jih
prekrili glacialni in fluvioglacialni nanosi. Najvišji vrh Švedske je Kebnekaise (2111 m), ki leži v bližini norveške meje
in že pripada paleozojskemu Skandinavskemu gorovju.
Ob vzhodni obali, predvsem v bližini Stockholma, ležijo tisoči in tisoči majhnih skalnih otočkov. Zato takšno obalo
imenujemo čerasti ali stocholmski tip obale. Švedska ima tudi nekaj večjih otokov. Največja med njimi sta Gotland in
Öland.
Podnebje. V južnem delu države je še oceansko, v srednjem vlažno kontinentalno, na severu pa že zmerno hladno. V
gorah je gorsko podnebje. Padavin razen v gorah ni veliko.
Vodovje. Največja jezera ležijo na srednjem Švedskem. To so Vänern, Vättern in Mäleren. Reke tečejo iz
Skandinavskega gorovja proti jugovzhodu. Najdaljša med njimi je Torneälven (570 km). Močvirja in barja pokrivajo
približno petino površja.
Prst in rastlinstvo. Zaradi goratega in skalnatega površja je na severu države plast prsti zelo tenka. Za južni del države
so značilni predvsem podzoli in rjave gozdne prsti.
Gozdovi pokrivajo 68 % površja. Na jugu države prevladujejo listnati, predvsem bukovi gozdovi, ki proti severu
prehajajo v mešane gozdove. Severno od 60. vzporednika uspevajo le še iglasti gozdovi, v katerih prevladujejo smreka,
rdeči bor in breza. Zgornja gozdna meja je na severu države na nadmorski višini okrog 600 m, proti jugu pa sega višje.
Nad njo je tundrsko in gorsko rastlinstvo.
Prebivalstvo in poselitev. Švedska je redko poseljena država (20 prebivalcev na km2), pri čemer so velike razlike med
gosteje poseljenim jugom in zelo redko poseljenim severom. Večina prebivalcev (89 %) je Švedov. Ob meji z Finsko živi
nekaj Fincev, na severu pa Laponcev (15 000). Švedska je po 2. svetovni vojni veljala za državo blaginje, zato se je
vanjo priselilo veliko tujcev. Najprej so bili to predvsem ekonomski imigranti iz Finske, po letu 1970 pa so vanjo
prihajali številni politični begunci iz Latinske Amerike in z Bližnjega vzhoda. Danes je v državi okoli 580 000 tujcev.
Največja mesta so Stockholm (718 000 preb.), Göteborg (454 000 preb.), Malmö (248 000 preb.), Uppsala (185 000
preb.), Linköping (132 000 preb.), Västeras (124 000 preb.) ter Norrköping (124 000 preb.).
Kmetijstvo. Švedska kljub neugodnim podnebnim razmeram pokriva tri četrtine svojih potreb po hrani. Prevladujejo
majhne in srednje velike kmetije. Povprečna velikost kmetij je okoli 30 ha. Najpomembnješa kmetijska dejavnost je
živinoreja. Ker je tesno povezana s poljedelstvom, pridelujejo na njivah večinoma krmo za živino. Na jugu sta najbolj
razviti mlečna in mesna govedoreja, pomembna je tudi prašičereja. Na severu države je razvito gojenje kožuharjev,
Laponci pa gojijo severne jelene (okoli 280 000). Med poljedelskimi kulturnimi rastlinami so najpomembnejše pšenica,
ječmen, oves, krompir, sladkorna pesa in oljna repica. Nekoliko manj pomembna je rž, v okolici mest pa pridelujejo
povrtnino (zelje, fižol, čebula, grah, paradižnik ipd.).
Ribištvo in gozdarstvo. Večino rib nalovijo na odprtem morju v Atlantskem oceanu, v Baltskem morju pa predvsem
slanike. Zelo pomembna dejavnost je gozdarstvo, saj v njem neposredno dela okrog 40 000 ljudi, dodatnih 130 000 pa v
lesni in papirni industriji..
Rudarstvo. Veliko rudno bogatsvo je bilo v zgodovini eden temeljev švedske vojaške moči. Še danes so zelo
pommebna nahajališča železove rude na severu v okolici Kirune, od koder jo po železnici mvozijo večinoma v norveško
luko Narvik. Pomembne rude so tudi bakrova, svinčeva in cinkova ruda, pirit, ter največja nahajališča arzena v Evropi.
Industrija. Švedska je začela z industrializacijo v 2. polovici 19. stoletja, in sicer predvsem na osnovi domače železove
rude, barvnih kovin, lesa in vodne energije. Po 2. svetovni vojni se je začela načrtno preumerjati v tehnološko in razvojno
intenzivne panoge. Kapital je skoncentriran v velikih državnih koncernih in pri skupinah zasebnikov. Med
najpomembnejše industrijske panoge sodijo kovinska, strojna, papirna, grafična, živilska, tobačna, kemična in
petrokemična industrija, črna in barvna metalurgija ter papirna in lesna industrija. za švedski izvoz so zelo
pomembne avtomobilska (Volvo, Saab – Scania), letalska, elektrotehnična in elektronska industrija (Elekctolux,
Eriksson).
Druge dejavnosti. Švedska ima moderno cestno in železniško omrežje, dokaj razvit pa je tudi vodni promet po
notranjih plovnih poteh. Zelo pomembne so številne trajektne povezave s sosednjimi državami, leta 1994 pa so začeli
graditi moderno cestno in železniško povezavo z Dansko prek ožine Sund. Letno obišče državo okoli 1 milijona tujih
turistov.

DANSKA: Naravne in družbene značilnosti
Velikost in lega. Danska meri 43 094 km2 in ima 5 303 000 prebivalcev. Leži na pomembnem prehodu med Srednjo
Evropo (Nemčijo) in Skandinavskim polotokom. Lega med Severnim morjem na zahodu in Baltskim morjem na
vzhodu je Dansko naredila za pomembno pomorsko državo.
Geološka zgradba in površje. Država obsega polotok Jylland in okoli 490 otokov, med katerimi so največji Sjaelland,
Fyn in Lolland. Površje je ravno ali rahlo valovito, na njem so značilni glacialni in fluvioglacialni nanosi. Površje je v
pleistocenu doživelo kontinentalno poledenitev, zato so morenski nanosi ponekod debeli tudi okoli 200 m.
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Podnebje. Danska ima značilno oceansko podnebje z relativno milimi zimami in zmerno toplimi poletji. Kljub majhni
nadmorski višini je morenski niz na sredini Jyllanda pomembna podnebna ločnica. Zahodno od njega je podnebje bolj
oceansko z več padavinami in močnimi vetrovi.
Vodovje. Za ledeniško preoblikovano površje so značilna številna majhna jezera in barja. Reke so povečini zelo
kratke in imajo enakomerne pretoke prek celega leta. Najdaljša reka je Gudenå (158 km). 8
Prst in rastlinstvo. Prsti so bolj rodovitne na talnih morenah v vzhodnem delu države, kjer prevladujejo gozdne
rjavice. Na peščenih nanosih na zahodu prevladujejo slabo rodovitni podzoli. Naravno rastlinstvo je listnati gozd, v
katerem prevladujejo hrast, bukev in breza. Danes je pod gozdom le še 11 % površja. Večino naravnega gozda so v
preteklosti izkrčili in naredili umetne nasade.
Prebivalstvo in poselitev. Danska je najgosteje naseljena v okolici glavnega mesta na otoku Sjaelland. Od tu gostota
prebivalstva proti zahodu pada. Najredkejša poselitev je na zahodni obali Jyllanda. Prebivalci so večinoma Danci (97 %),
na jugu ob nemški meji pa živi okoli 60 000 Nemcev. Kot narodna manjšina uživajo vse manjšinske pravice.
Največja mesta so København (477 000 preb.), Århus (280 000 preb.), Odense (184 000 preb.), Ålborg (160 000
preb.) in Esbjerg (83 000 preb.).
Kmetijstvo. Danska ima kar 55 % površja pod njivami in trajnimi nasadi ter dodatnih 7,5 % pod travniki in pašniki.
Povprečna velikost kmetij se je povečala na več kot 35 ha. Najpomembnjša kmetijska dejavnost je živinoreja, še posebej
prašičereja ter mesna in mlečna živinoreja. Danska pridela ogromno sira, surovega masla, slanine in jajc, kar v veliki
meri tudi izvaža. Pomembno je tudi gojenje kožuharjev. Poljedelstvo je podrejeno živinoreji in je usmerjeno v
pridelovanje krmnih rastlin. Poleg krmnih rastlin so glavni pridelki ječmen, pšenica, rž in sladkorna pesa. Ponekod
pridelujejo tudi povrtnine in gojijo cvetje v rastlinjakih. Glavna kmetijska območja so na otokih Fyn in Sjaelland ter vna
vzhodu Jyllanda.
Pri razvoju kmetijstva sta imeli zelo pomembni vlogi organiziranost kmetov v različne oblike zadružništva in
povezanost z različnimi raziskovalnimi ustanovami.
Ribištvo. Danska je s svojim velikim ribiškim ladjevjem (okoli 2700 ladij) najpomembnejša ribiška država v Evropski
zvezi. Ribe lovijo tako na Severnem morju kot v različnig delih Atlantskega oceana in njegovih priobalnih morjih. Največ
nalovijo polenovk, slanikov, sardelic, belic in jegulj. Večino ulova predelajo v ribjo moko in ribje olje. Dobro razvita
je tudi marikultura.
Energetika. Država nima rudnega bogastva, zelo pomebna pa so nahajališča nafte in zemeljskega plina v danskem
sektorju Severnega morja. Z njimi pokrivajo domače potrebe po nafti, zemeljski plin pa gre celo v izvoz. Okoli 97 %
električne energije pridobijo iz termoelektrarn, kar 3 % pa iz vetrnih elektrarn.
Industrija. Danska industrija je znana po svojih visokokakovostnih industrijskih izdelkih. To je dosegla z obsežnimi
vlaganji v raziskovalno dejavnost in izobraževanje. V prevladi so majhna in srednje velika zasebna podjetja.
Najpomembnejša je živilska industrija, ki predeluje proizvode mlečne in mesne živinoreje. Uveljavila sta se tudi
predeleva rib in pivovarstvo. Po pomenu ji sledi kovinska industrija. Železarne in jeklarne so v različnih danskih
mestih. Visoko razvite so tudi elektrotehnična, elektronska in finomehanična industrija, ki je usmerjena v izdelavo
medicinskih aparatov in gospodinjskih strojev. Glavni proizvodi kemične industrije so umetna gnojila in zaščitna
sredstva za kmetijstvo ter plastične mase. V državi je več rafinerij nafte. Uveljavili sta se tudi farmacevtska in
pohištvena industrija ter industrija igrač in porcelana.
Druge dejavnosti. Država ima zelo gosto cestno omrežje, poznana pa je tudi po gostem omrežju kolesarskih stez.
Močno je tudi trgovsko ladjevje. Glavna pristanišča so Kobenhavn, Kalundborg, Esbjerg in Fredericia. Pomembna
dejavnost je tudi turizem. Večino tujih turistov privlačijo urejena počitniška bivališča in kampi ob obali. Med njimi
prevladujejo nemški turisti.

NORVEŠKA: Naravne in družbene značilnosti
Velikost in lega. Norveška meri 323 758 km2 in ima 4 430 000 prebivalcev. Leži na zahodnem delu Skandinavskega
polotoka in je z morsko ožino Skagerrak ločena od Danske. Od vseh skandinavskih držav sega najdlje proti severu.
Njeno najbolj severno točko simbolično predstavlja sloviti rt Nordkap.
Geološka zgradba in površje. Največji del norveškega površja predstavlja Skandinavsko gorovje, ki je nastalo v
kaledonski orogenezi. Manjši deli površja na severovzhodu in jugovzhodu so že del predkambrijskega baltskega ščita.
Večina Skandionavskega gorstva je iz peščenjakov in metamorfnih kamnin. Norveška obala je najbolj razčlenjena v
Evropi. Sestavljajo jo tisoči sklanih otočkov in v notranjost globoko zajedeni fjordi. Najdaljši in njaglobji je 204 km dolg
in 1308 m globoki Sognefjord, po svoji obliki in slikovitosti pa je verjetno najbpolj znan Geirangerfjord. Dvignjeni in
planotasti deli površja v notranjosti se imenujejo fjell. Pogosto so pokriti s platojskimi ledeniki. Največji med vnjimi je
Jostedalsbre (486 km2). Najvišji vrh Skandinavskega gorovja je Galdhöpingen (2469 m).
Podnebje. Zaradi vpliva toplega Severnoatlantskega toka ima Norveška obala dokaj blago oceansko podnebje. Obala
pozimi ne zamrzne niti v okolici Nordkapa. V bolj celinskih delih države se podnebje takoj spremeni. V južnih delih je
zmerno hladno, v gorah gorsko, na skrajnem severu pa subpolarno. Zahodna pobočja Skandinavskega gorovja
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prejemajo eno največjih količin padavin v Evropi (tudi prek 4000 mm), v zatišnih legah in vzhodno od razvodja proti
Botnijskemu zalivu pa količina padavin močno upade (tudi pod 500 mm).
Vodovje. Norveške reke so večinoma kratke, a zelo vodnate, zato so kot nalašča za izgradnjo hidroelektrarn. Najdaljše
reke so na jugovzhodu, kjer je reka Glåma (598 km). Jezera so ledeniškega nastanka. Največje je jezero Mjösa.
Prst in rastlinstvo. Večina norveškaga površja ima zelo nerodovitna tla, ki jih sestavljajo kamnišča in podobni tipi
prsti. Marsikje v gorah prsti sploh ni. Bolj rodovitna tla so omejena le na rečne naplavine in zatrepe nekaterih fjordov.
V južnem delu države še najdemo nekaj listnatih gozdov, v katerih uspevata predvsem hrast dob in bukev. N avečjih
geografskih širinah in v nekoliko višjih delih uspevajo iglasti gozdovi, za katere sta značilna smreka in rdeči bor.
Zgornja gozdna meja je na skrajnem severu že ob morju, na jugu države pa je na višini 1100 m. Gozd sega do geografske
širine 70 stopinj. Na severu in v goratih predelih so značilni gozdovi s pritlikavini brezami, ki prehajajo v tundrsko
rastlinstvo.
Prebivalstvo in poselitev. Norveška je redko poseljena država, pri čemer živi velika večina prebivalstva na jugu države
in ob obali. Največ jih živi na območju glavnega mesta Osla. Velika večina (97 %) prebivalstva so Norvežani. V
primerjavi s ssoednjo Švedsko živi v državi manj tujcev. Norvežani uporabljajo dva knjižna jezika bokmål in nynorsk.
Na severu živi okoli 20 000 Laponcev ali Samov. Njihovo kulturno središče je mesto Karasjok.
Največja mesta so Oslo (483 000 preb.), Bergen (223 000 preb.), Trondheim (144 000 preb.), Stavanger (104 000
preb.), Kristiansand (69 000 preb.), Frederikstad (66 000 preb.) in Tromsö (57 000 preb.).
Kmetijstvo. Norveška ima malo njiv, vendar dobiva kmetijstvo veliko podporo države zaradi njegovega pomena za
poselitev. Najpomembnejša dejavnost je živinoreja, in sicer mlečna in mesna govedoreja ter ovčereja. Na severu in
zahodu je razširjeno tudi gojenje kožuharjev, Laponci pa gojijo severne jelene. Glavna kmetijska območja so na jugu
države in v zatrepih fjordov. Največ pridelujejo ječmen, oves, pšenico, rž, krompir in oljno repico, na jugu pa tudi
povrtnino.
Ribištvo. Ribiško ladjevje je eno največjih v Evropi (14 200 ladij), vendar se šptevilo ribičev počasi zmanjšuje. Na
leto ulovijo okoli 2,5 milijona t rib, najpomembnejša ribiška pristanišča pa so Trondheim, Hammerfest, Bergen in
Alesund. Na Lofotih lovijo predvsem polenovke, drugod pa slanike in sardelice. Uveljavila se je tudi marikultura,
zlasti gojenje lososov in postrvi.
Rudarstvo in energetika. Norvežani izkoriščajo železovo, titanovo, bakrovo rudo in magnezit. Bolj kot rude so
pomembni energijski viri. kar 99,5 % električne energije pridobijo iz hidroelektrarn. Leta 1969 so v norveškem sektorju
Severnega morja morja odkrili nafto, od leta 1975 dalje pa jo že izvažajo. Danes je norveška 7. največja proizvajalka nafte
na svetu in 3. proizvajalka zemeljskega plina v Evropi. Nafto in zemeljski plin črpajo ob pomoči vrtalnih ploščadi, potem
pa ju s plinovodi, naftovodi in tankerji dostavljajo na kopno. Naftna prestolnica države je mesto Stavanger.
Industrija. Črna in barvna metalurgija uporabljata domačo železovo, bakrovo in titanovo rudo. Najpomembnješe
je pridobivanje aluminija. Po številu zaposlenih so pomembne živilska, grafična, strojna, kovinska, lesna, pohištvena
in papirna industrija. Zaradi cenene električne energije se je razvila močna bazična kemična industrija, nekaj je tudi
rafinerij nafte. Norvežani so razvili tehnologijo črpanja nafte in izvajažajo tovrstno opremo.
Druge dejavnosti. Promet se je zaradi izredno razčlenjene obale vedno soočal s številnimi preprekami. Norveška ima
dobro razvite trajektne povezave vzdolž celotne obale, saj prek številnih fjordov ni mostov ali okoliških cestnih povezav.
Turizem je čedalje pomembnejša dejavnost, saj letno obišče državo že blizu 4 milijone turistov.

********************************************************************************

VPRAŠANJA ZA OCENJEVALCA
1 Ali se vam zdi poimenovanje tega pristopa ustrezno? Ali predlagate zanj kakšno drugo ime?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2 Napišite kratko vrednotenje tega pristopa. Kaj so po vašem dobre in kaj slabe lastnosti tega pristopa? Zakaj bi se
odločili, da bi (oz. ne bi) uporabljali ali napisali takšen učbenik?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

5. PRISTOP: REGIONALNI PRISTOP PO REGIJAH
IN NJIHOVIH OSREDNJIH PROBLEMIH
Kratka oznaka pristopa: V učbeniku je najprej obsežno poglavje, ki dokaj sistematično obravnava Evropo kot
celoto. Sledi obravnava Evrope po posameznih regijah (Severna, Zahodna Evropa itd.). Pri vsaki regiji je najprej kratek
pregled njenih naravnih in družbenih značilnosti, potem pa sledi obravnava posameznih izbranih tem – osrednjih
problemov te regije, kar je bistvo celotnega pristopa. Posameznih držav se ne obravnava z vsemi njihovimi značilnostmi,
ampak se znotraj regije izpostavlja tiste osrednje probleme, ki izstopajo pri posamezni državi, lahko pa tudi pri več
državah hkrati (npr. narodnostna problematika v treh pribaltskih državah, naftno gospodarstvo na Norveškem). Pri velikih
državah, kot je npr. Francija, se lahko izpostavi več osrednjih problemov, vsakega kot posebno temo. Pristop je
problemski.

Kazalo celotnega učbenika
I. EVROPA KOT KONTINENT
Geografski položaj in meje
Raznolikost geološke zgradbe in površja
Različni podnebni tipi in vrste rastlinstva
Mozaik evropskih narodov in kultur
Sodobnim trendi v razvoju prebivalstva
Urbanizacija in regionalni razvoj
Prometno povezovanje
Gospodarsko in politično povezovanje ter širitev Evropske zveze

II. REGIJE EVROPE
Severna Evropa
Skupne naravne in družbene značilnosti
______________________________________________________________________________________
Otoška dežela Danska izkorišča svojo lego
Naftno gospodarstvo na Norveškem
Od železarstva do izvoza visoke tehnologije in znanja na Švedskem
PRIKAZANI IZSEK
Lesno gospodarstvo na Finskem
______________________________________________________________________________________
Problemi ribištva na Islandiji
Narodnostna problematika pribaltskih držav
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Zahodna Evropa
Skupne naravne in družbene značilnosti
Srednja in robna območja Zahodne Evrope
Centralizem in decentralizacija v Franciji
Mestni problemi Pariza
Visoka in nizka Anglija
London – spreminjanje britanske metropole
Beneluks – predhodnica Evropske zveze

Srednja Evropa
Skupne naravne in družbene značilnosti
Nemčija je ponovno združena
Prestrukturiranje nemške industrije
Problemi poljskega kmetijstva
Češka in Slovaška vsaka na svoji poti
Dileme madžarskega kmetijstva
Promet in turizem v Alpah
Južna Evropa
Skupne naravne in družbene značilnosti
Italija – industrijska država velikih regionalnih razlik
Špansko kmetijstvo med sušo in hiperprodukcijo
Dileme španskega in grškega turizma
Jugovzhodna Evropa
Skupne naravne in družbene značilnosti
Naša soseda Hrvaška
Etnični konflikti na območju nekdanje Jugoslavije
Romunija in Bolgarija na poti v Evropsko zvezo
Vzhodna Evropa
Skupne naravne in družbene značilnosti
Ruska družba in gospodarstvo po družbenem preobratu
Razlike med mesti in podeželjem se povečujejo
Moskva – spremenjena funkcija ruske metropole
Ukrajina na težavni poti
Posledice izolacije na primeru Belorusije

Izsek iz učbenika
Poglavje: SEVERNA EVROPA
OTOŠKA DEŽELA DANSKA IZKORIŠČA SVOJO LEGO
Dežela za preživljanje počitnic in potovanja na Sever
Danska je polotoška in otoška država. Zajema polotok Jylland in okoli 490 večjih in manjših otokov. Že od nekdaj je
predstavljala nekakšno prometno os oz. povezovalni člen med Severno, Zahodno in Srednjo Evropo. Izgradnja sodobne
prometne povezave Hamburg – København – Stockholm je le še povečala njeno tranzitno funkcijo. Ugodna lega med
različnimi deli Evrope, številne naravne in kulturne lepote ter dobro organiziran zasebni in javni turistični managment,
so naredili iz Danske priljubljeno deželo za potovanja in počitnice. Goethejev inštitut v Københavnu zato poziva turiste iz
sosednje Nemčije z naslednjim turističnim povabilom: »Pridite na Dansko, spoznajte spoznajte njeno prelepo pokrajino,
otoke, morje in kulturo.«
Danska je dejansko eno od središč evropske kulture. To še posebej velja za polotok Jylland, ki je s svojimi
več kot 20 pomembnimi muzeji kulturne dediščine »največja umetniška zbirka Skandinavije«. Sprehod po teh
muzejih vodi skozi vsa obdobja. Široka paleta ponudbe vodi od renesančnih gradov do arhitektonskega blišča
nove dobe. Največji naravni zaklad v državi pa je bržkone njena 7500 km dolga obala s čistim morjem in
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ohranjenimi obalami. Tu lahko najdemo vse tipe obal, ki jih ponujata Severno in Baltsko morje: obrežne
plitvine, slikovite peščene sipine, zemeljske kose, ozke zalive in morske čeri.
Čisto morje in nepozidane obale – naravni viri turističnega prometa
Imeti počitniško hišico ob takšni obale je sen skoraj vsakega Danca. Leta 1986 se je tovrstni sen uresničil že vsaki
deseti družini. Ker država ne premore naravnih lepot norveških fjordov ali finskih jezer, so njeni turistični delavci
spoznali, da je treba ponuditi tisto kar imajo, in da je mogoče ravno iz tradicije počitniških hišic narediti veliko turistično
atrakcijo za tujski promet. V turističnih prospektih so turisti kmalu našli naslednjo ponudbo: »Nudimo izredno veliko
izbiro počitniških bivališč v vseh delih Danske. Hišice ležijo v prijetni okolici in so idealen prostor za prijeten dopust.
Ležijo ob čudovitih peščenih plažah, primernih za kopanje, kot tudi v majhnih ribiških vasicah, s pogledom na morje ali v
notranjost. Vsaka od njih je nekaj povsem svojskega. Na voljo imamo zelo širok izbor, od čisto enostavnih bivališč pa do
luksuznih vil s pokritim dvoriščem, solarijem, plavalnim bazenom, savno in odprtim kamninom. Ležijo na najboljših
legah in nudijo možnosti tudi za večje skupine.«
Številnim danskim družinam so se sanje o počitniški hišici lahko uresničile tako, da jih niso zgradili ali kupili,
ampak le najeli. Število počitniških bivališč se je začelo strmo vzpenjati, od dobrih 50 000 leta 1959 do 150 000
kakšnih 15 let kasneje. 80 % jih leži v obalnem pasu, skoraj tretjino pa oddajajo prek različnih turističnih
agencij. Ker so bile hišice sprva raztresene brez pravega reda, je to kmalu pripeljalo do do konfliktov z varuhi
narave in posledičnih omejitev gradnje v obalnem pasu. Vlada je leta 1979 sprejela ti. Plan zelenih območij, s
katerim je začela ostro kontrolirati in omejevati gradnjo ob obali.
Prav obiskovalci počitniških hišic so danes nekakšna »krona« letnega turističnega obiska na Danskem. Masa
obiskovalcev se seveda deli na zelo različne najemnike glede dolžine bivanja, finančnih zmožnosti in posebnih želja.
Nekateri gredo v hotele in penzione, drugi najamejo hišico, tretji se zadovoljijo s kampi. Pomembno pa je to, da je država
s svojimi ukrepi uspela zaščititi naravno okolje ob obali, ki bi bilo sicer danes že močno prizadeto. Deset let kasneje je
danski parlamet odobril velike vsote denarja za nadaljnjo zaščito obale in varstvo vodnih virov ter pripravil nov načrt, da
bi obale vrnili v čim bolj prvobitno stanje. Danska se namreč dobro zaveda, kako krhko je naravno ravnovesje, in kako
uničujoči so lahko učinki nenadzorovanih želja po dobičku v turizmu.

NAFTNO GOSPODARSTVO NA NORVEŠKEM
Bogata ponudba naravnih virov
Norveška razpolaga z nafto, železovo rudo, velikimi količinami hidroenergije, ribolovnimi območji in
gozdnim bogastvom. Gozdno bogastvo Norvešeke pa je skromnejše kot na Švedskem in Finskem. Fjordi in
gorata pokrajina vsako leto privabljajo množice turistov. Hidroenergija je bila od nekdaj podlaga za razvoj
norveške industrije. Izkoriščanje železove rude je izgubilo na pomenu, zato je najpomembneješa surovina v
državi danes nafta.
....Norveške obale so močno razčlenjene. Po globokih fjordih lahko tudi večje ladje plujejo globoko v notranjost.
Pomorske poti so v preteklosti močno vplivale na razvoj poselitve, zato so vsa pomembnejša norveška mesta ob
obali. Ker je povsod po državi na voljo dovolj zaščitenih pristanišč, so Norvežani od nekdaj močno navezani na
pomorsko gospodarstvo. Norveška ima še danes pomembno trgovsko floto, poleg tega je pomembna ribolovna
država. Norveška je bila dolgo šibko industrializirana država. Leta 1955 so ribe, les, papir in kovine predstavljale
53,9 % njenega izvoza. Industrijska država je začela postajati šele po letu 1960, ko se je razvijala predvsem
kovinska industrija.
Pravi preobrat je pomenilo odkritje velikih zalog nafte in zemeljskega plina v začetku 70. let 20. stoletja v
norveškem sektorju Severnega morja. To je namreč sovpadalo s svetovno naftno krizo, ki je sledila arabsko-izraelski vojni
leta 1973. Cene nafte so močno poskočile. Kdor je razpolagal s tem naravnim bogastvom, je imel naenkrat izjemne
primerjalne prednosti pred ostalimi. V Evropi sta si v tistem času z nafto temeljito opomogli Velika Britanija in
Norveška.
.....Vse skupaj pa le ni potekalo tako gladko in enostavno, kot bi se zdelo na prvi pogled. Naftna nahajališča se niso
nahajala na kopnem, ampak pod plitvim šelfnim morjem. Zato je bilo potrebno najprej dodobra razviti izredno drago
tehnologijo črpanja izpod morja. Prav v to je Norveška vložila zelo velika vlaganja, kar pa se ni nikakor moglo
obrestovati kar čez noč. Na morju so zgradili številne vrtalne ploščadi, glavna območja izkoriščanja pa so s podmorskimi
naftovodi in plinovodi povezali s sosednjim kopnim. Sorazmerno nepomembno norveško obalno mesto Stavanger se je
ekspolozivno razširilo, saj je postalo norveška naftna prestolnica.
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Lovljenje ravnotežja med naftnim razcvetom in krizo
.....Gledati na današnji razvoj Norveške zgolj z vidika naftnega gospodarstva bi bilo zelo enostransko. Kljub temu pa je
imelo izkoriščanje nafte v Severnem morju velike posledice na norveško gospodarstvo in družbo. Nobena druga evropska
država ni tako zaradi odkritij nafte doživela tako hitrih in drastičnih sprememb. Posledic naftnega gospodarstva pa ne
smemo presojati le po tej plati. Tveganja pri vlaganjih v črpanje nafte so namreč zelo velika, saj je cena nafte močno
podvržena nihanjim na svetovnem tržišču in občasnim političnim krizam. Časovna razlika med izredno dragimi vlaganji
in kasnejšimi nihajočimi prihodki od nafte lahko traja vrsto let.
Norvežani zato niso enostransko »stavili vseh konjev« na razvoj naftnega gospodarstva kot nekatere druge naftne
države. Pokazala pa se je še druga, ne povsem načrtovana, a zelo pomembna posledica. Norvežani so bili sprva pravzaprav
nekako »prisiljeni« v razvoj novih izredno dragih tehnologij za črpanje. Prav to se jim je kasneje bogato obrestovalo, saj
so postali ena vodilnih držav na tem področju. Danes ne izvažajo le nafte kot energijskega vira, ampak tudi svoje znanje
in tehnologijo črpanja nafte.

OD ŽELEZARSTVA DO IZVOZA VISOKE TEHNOLOGIJE IN ZNANJA NA ŠVEDSKEM
Vzpon med pomembne proizvajalke surovin
Gospodarski razvoj Švedske je stoletja zaznamovalo izobilje železove rude, lesa in vodne nergije. Poglavitni
energijski vir je bil sprva les, kasneje pa ga je zamenjal premog. Hidroenergijo danes na veliko izrabljajo
jeklarne. Železarska industrija je razvijala čedalje bolj učinkovite stroje za predelavo lesa in pridobivanje
energije. Švedska je država z bogato železarsko in jeklarsko tradicijo. Železarstvo se je razvijalo že od 14.
stoletja dalje, in sicer ob nahajališčih rude v srednji Švedski, potem pa se je skoncentriralo v mestih ob obali. Na
prehodu iz 16. v 17. stoletje so se manjši železarski obrati v bolj goratem zaledju začeli opuščati, proizvodnja pa
se je selila v večja središča. Osnova za to so bila velika nahajališča rude, ki je bila bogata z železom, obenem pa
je vsebovala zelo malo fosforja. To je bila idealna kombinacija za začetek proizvodnje visokokvalitetnega
jekla, ki ga še danes poznamo pod imenom švedsko jeklo. Švedi so se že zelo zgodaj začeli zavedati, da ne kaže
izvažati cenenega neobdelanega surovega železa, zato je bil njegov izvoz prepovedan skoraj do konca 19.
stoletja.
Iznajdba Thomasovega postopka na prelomu v 20. stoletje je v jeklarstvu pomenila pravo revolucijo. Do tedaj so lahko
kvalitetno jeklo izdelovali le iz rude, ki ni vsebovala dosti fosforja, s Thomasovim postopkom pa je naenkrat postala zelo
uporabna tudi ruda z veliko fosforja. To je omogočilo izkoriščanje enega največjih nahajališč železove rude na svetu v
Kiruni na daljnjem in neobljudenem severu države. Z izgradnjo železniške povezave med Kiruno in norveško luko Narvik
se je lahko začel masoven izvoz železove rude.
Od proizvajalke surovin do izvoznice visoke tehnologije
V drugi polovici 20. stoletja je železarstvo zašlo v krizo. Površinske zaloge železove rude so bile že izrabljene in Švedi
so morali preiti na dražje podzemeljsko izkopavanja rude. S tem pa so začeli izgubljati svoj vodilni položaj na evropskem
trgu. Izpodrivati so jih začeli konkurenti iz Avstralije in Kanade, ki so z veliki ladjami dovažali cenejšo rudo iz
tamkajšnjih dnevnih kopov. Samo v desetletju 1975 – 84 se je švedska jeklarska proizvodnja prepolovila.
Preudarni Švedi so zato hitro iskali druge rešitve. Proizvodnjo enostavnejših jekel so začeli vedno bolj prepuščati
tujini, sami pa so se preusmerili na izvoz veliko dražjih specialnih jekel. Začeli so z vrhunsko specialno predelavo
kovin in s takšnimi izdelki zasloveli po celem svetu. Kdo danes ne pozna slovitih švedskih krogličnih ležajev, robotov,
medicinske in biotehnične opreme, mobilnih telefonov Eriksson ter avtomobilov Volvo in Saab. Več kot polovico
avtomobilske proizvodnje izvozijo v tujino. Morda še pomembnejša postavka pa so postala velika vlaganja v
raziskovalno dejavnost na različnih področjih (medicina, biotehnika, varstvo okolja in varčevanje z energijo). Temu so
namenili kar 2 % bruto domačega proizvoda. Rezultati niso izostali. Švedska je postala pomemben svetovni izvoznik
tehničnega znanja in izkušenj (know how). Sredi 90. let je tako pri švedskih podjetjih v tujini delalo že prek 300 000
zaposlenih, od tega 30 000 v sicer visoko razviti Nemčiji.

LESNO GOSPODARSTVO NA FINSKEM
Les je obnovljiva surovina
Zaradi prevladujočega kontinentalnega zmerno hladnega podnebja je Finska država z največjim deležem gozdnih
površin na svetu. Gozdno gospodarstvo ima zato v gospodarstvu zelo pomembno vlogo. Les so uporabljali že v prejšnjih
stoletjih kot energijski vir za potrebe fužinarstva. Že od 16. stoletja dalje so izvažali les za kurjavo in gradbeni les, od 18.
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stoletja dalje pa se je razmahnil izvoz žaganega lesa. Poraba lesa se je tedaj zaradi izvoza v Veliko Britanijo in na
Nizozemsko močno povečala. Sredi 19. stoletja so nastale prve tovarne papirja in celuloze, s čimer se je pravzaprav začela
industrializacija Finske.
Les je bil in je še danes glavni naravni vir Finske. Finci so se začeli že zelo zgodaj zavedati njegovega velikega
pomena za narodno gospodarstvo. Zato so bili med prvimi v svetu, ki so kljub navidezno neizmernim zalogam lesa začeli
že konec 19. stoletja načrtno urejati gozdove. Z njim so želeli preprečiti pretirano sečnjo in sproti obnavljati lesne
zaloge. To jim je očitno tudi dobro uspelo. Na Finskem predstavlja predelava lesa petino vse industrijske proizvodnje in
zaposluje petino v industriji zaposlenega prebivalstva. Približno 80 % vseh produktov gre v izvoz. Izdelki lesno
predelovalne industrije znašajo na skoraj dve petini izvoza.
Od žaganega lesa do prevlade proizvodov zahtevnejše obdelave
Vsi ti podatki nam sicer veliko povedo o pomenu lesnega gospodarstva, nič pa o drastičnih spremembah, ki so se
zgodile tako na področju sekanja in transporta kot na področju predelave lesa in strukture izvoznih artiklov. Nekoč so les
transportirali v obliki splavarstva, v zadnjih desetletjih pa je to tradicionalno obliko transporta skoraj povsem izpodrinil
prevoz z velikimi transportnimi tovornjaki in železnico. Izvoz lesa je bil čedalje bolj podvržen nihanjim na svetovnem
tržišču. Finska se je zato morala preusmerjati v druge dejavnosti, obenem pa tudi znotraj lesnega gospodarstva iskati nove
rešitve. Ob odpravi socializma v Vzhodni Evropi jo je še posebej prizadela izguba velikega vzhodnoevropskega tržišča,
kar je v državi povzročilo pravo recesijo. Zato so se morali preusmeriti na druga bolj zahtevna tržišča, z mobilnimi
telefoni Nokia pa so osvojili cel svet.
Na področju predelave lesa so razvili zelo visoko tehnologijo. Namesto nekdanjega žaganega lesa, produktov
mehanske predelave in celuloze zato iz leta v leto izvažajo višji delež dražjih proizvodov, kot so karton, papir in proizvodi
zahtevnejše obdelave. Da ne bi po nepotrebnem pretirano izkoriščali lastnih gozdov, danes del slabše kakovostnega lesa
lesa celo uvažajo.

********************************************************************************
VPRAŠANJE ZA OCENJEVALCA
Tvoja ocena tega pristopa (od 1 do 5): _________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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6. PRISTOP: KOMBINIRAN REGIONALNI
PRISTOP PO REGIJAH IN DRŽAVAH TER
NJIHOVIH OSREDNJIH PROBLEMIH
Kratka oznaka pristopa: Gre za pristop, ki je kombinacija regionalnega pristopa po regijah in njihovih
osrednjih problemih z elementi drugih pristopov. V učbeniku je najprej obsežno poglavje, ki dokaj sistematično
obravnava Evropo kot celoto. Sledi obravnava Evrope po posameznih regijah (Severna, Zahodna Evropa itd.). Najprej je
pri vsaki regiji kratek pregled njenih naravnih in družbenih značilnosti. Temu sledi obravnava izbranih tem – osrednjih
problemov posameznih večjih držav oz. skupin podobnih držav. Bistvena posebnost tega pristopa pa je v tem, da se pri
vsaki državi (oz. skupini podobnih držav) najprej v par stavkih poda njen »geografski okvir« kot nekakšno uvodno
motivacijo, v katerem se zelo na kratko opredeli nekaj njenih najbolj glavnih naravnih in družbenih značilnosti. V ta okvir
se potem »umesti« eno ali več izbranih tem oz. osrednjih problemov (pri manjši državi en osrednji problem, pri večji
državi ali skupini držav pa več osrednjih problemov). Problematika posamezne ožje teme je lahko najprej razložena,
potem pa še konkretneje podkrepljena s študijo primera (rubrika »primer«). Pristop je problemski. Posamezno se
obravnava le večje države (npr. Francijo), načeloma pa se manjše in podobne države združuje (npr. V. Britanijo in Irsko,
države Iberskega polotoka, države Beneluksa). Razlika s prejšnjim pristopom je tudi v tem, da se v naslovu na prvo mesto
ne postavi osrednjega problema posamezne evropske regije, ampak najprej ime države oz. skupine držav, nato pa se
napove izbrane osrednje probleme.

Kazalo celotnega učbenika
I. EVROPA KOT KONTINENT
Geografski položaj in meje
Raznolikost geološke zgradbe in površja
Različni podnebni tipi in vrste rastlinstva
Mozaik evropskih narodov in kultur
Sodobni trendi v razvoju prebivalstva
Urbanizacija in regionalne razlike
Prometno povezovanje
Gospodarsko in politično povezovanje ter širitev Evropske zveze
II. REGIJE EVROPE
Severna Evropa
Skupne naravne in družbene značilnosti
______________________________________________________________________________________________
Islandija: Geografski okvir, Življenje ob dremajočem vulkanu
PRIKAZANI IZSEK
Švedska: Geografski okvir, Se je švedski model države blaginje izčrpal, Od švedskega jekla do izvoza znanja
Danska: Geografski okvir, Model prilagodljivega kmetijstva 21. stoletja
______________________________________________________________________________________________
Finska: Geografski okvir, Nokia je osvojila svet
Pribaltske države: Geografski okvir, Rusifikacija in današnji narodnostni problemi
Zahodna Evropa
Skupne naravne in družbene značilnosti
Francija: Geografski okvir, Centralizem in decentralizacija, Pariz in suburbanizacija Pariške kotline,
Francija kot kmetijska velesila, Problemi francoske industrije, Evropredor in njegovi učinki
Beneluks: Geografski okvir, Življenje v nizozemskih polderjih, Kaj je prinesel delta plan
Britansko otočje: Geografski okvir, Visoka in nizka Anglija, Novi upi v industriji visoke tehnologije,
London – oživljanje prestolnice, Irska je prehitela Veliko Britanijo
Srednja Evropa
Skupne naravne in družbene značilnosti
Nemčija: Geografski okvir, Ena država – dva svetova, Berlin – nova »stara« prestolnica,

Priloga 56

26

Ren – nič več evropsko odlagališče odpadkov, Porurje kot življenjski prostor
Avstrija in Švica: Geografski okvir, Primerjava dveh alpskih držav, Turizem – blagoslov ali prekletstvo,
Alpe kot prometni zamašek
Poljska: Geografski okvir, Problemi postsocialističnega kmetijstva, Zgornješlezijski bazen – borba za preživetje,
Češka in Slovaška: Geografski okvir, Vsaka na svoji poti, Volkswagen – Škoda: zgodba o uspehu
Madžarska: Geografski okvir, Kmetijske dileme nove dobe
Južna Evropa
Skupne naravne in družbene značilnosti
Iberski polotok: Geografski okvir, Polotok treh podnebnih kontrastov, Borba proti poletni suši,
Problemi masovnega turizma, Etnične manjšine in regionalizmi,
Portugalska na obrobju Evropske zveze
Italija: Geografski okvir, Naravne katastrofe na italijanskem jugu, Fiat kot paradni konj italijanske industrije,
Mezzogiorno včeraj, danes in jutri
Grčija: Geografski okvir, Turizem na grških otokih
Jugovzhodna Evropa
Skupne naravne in družbene značilnosti
Države nekdanje Jugoslavije: Geografski okvir, Gospodarstvo kot odraz različnih tipov površja,
Etnični konflikti in posledice vojne, Kosovsko vprašanje včeraj, danes in jutri,
Makedonija na težavni poti, Turizem na Hrvaškem
Romunija in Bolgarija: Geografski okvir, Tekmici za vstop v evropske integracije,
Transilvanija – etnično heterogena regija z negotovo prihodnostjo
Albanija: Geografski okvir, Majhna država velikih problemov
Vzhodna Evropa
Skupne naravne in družbene značilnosti
Rusija: Geografski okvir, Ruska družba in gospodarstvo po družbenem preobratu, Razlike med mesti in
podeželjem se povečujejo, Moskva – spremenjena funkcija ruske metropole
Ukrajina in Belorusija: Geografski okvir, Ukrajina med vzhodom in zahodom, Posledice izolacije na primeru
Belorusije

Izsek iz učbenika
Poglavje: SEVERNA EVROPA
ISLANDIJA

Geografski okvir
Islandija je otoška država v severnem delu Atlantskega oceana tik pod severnim tečajnikom. Otok je vulkanskega
izvora. Zaradi vpliva toplega Severnoatlanstkega toka ima kljub severni legi relativno milo oceansko podnebje. To pa
velja le za obalni pas, v katerem živi vse prebivalstvo. Notranjost otoka je gorata, podnebje pa gorsko oz. subpolarno z
tundrsko vegetacijo in številnimi platojskimi ledeniki. Notranjost je zato povsem neposeljena.
Na Islandiji živi približno toliko ljudi kot v Ljubljani. Najpomembnejša gospodarska dejavnost je ribolov, ki daje
skupaj z ribjimi produkti tri četrtine vrednosti vsega izvoza. Islandci imajo močno ribiško ladjevje. Ker so življenjsko
odvisni od ribolova, so svoje ozemeljske vode razširili na 200 morskih milj, kar je pred desetletji pripeljalo do pravih
ribiških vojn z Veliko Britanijo.

Življenje ob dremajočem vulkanu
Vsesplošna odvisnost od naravnih razmer
Nikjer drugje v Evropi ni življenje ljudi tako tesno povezano z naravo kot na Islandiji. Za poselitev je primeren le ozek
obalni pas. Rastlinska odeja sega le do nadmorske višine 200 m, nad njo pa je zaradi hladnega podnebja le golo skalovje
ali sneg in led. Na otoku skoraj ni gozda, kmetje pa so lahko razvili skromno živinorejsko dejavnost le na nekaterih večjih
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travnih površinah ob obali. Njiv skoraj ne poznajo. Ker je država zainteresirana za vzdrževanje izredno redke poselitve, je
z dohodki od ribištva močno podprla vzdrževanje in modernizacijo samotnih kmetij.
Kako živeti ob stalni grožnji potresov, vulkanskih izbruhov in drugih katastrof
Otok Islandija leži na Srednjeatlanstkem hrbtu, na pomembnem stiku litosferskih plošč. To pomeni, da se skoraj po
sredini otoka razmikata Severnoameriška in Evrazijska plošča, nastale vrzeli pa sproti zapolnjuje lava. Otok se vsako leto
razširi za nekaj centimetrov, njegovo »širjenje« pa spremlja živahna potresna, vulkanska in postvulkanska dejavnost.
Zaradi pogostih katastrof se število prebivalcev v zadnjih tisoč letih ni bistveno povečalo. Bolj kot potresi so nevarni
izbruhi lave. V 18. stoletju je zaradi posledic osemmesečnega izbruha umrla skoraj petina prebivalstva. Ljudje so trpeli
veliko lakoto, saj je vulkanski izbruh zastrupil travo, ki jo je jedla živina. Oglejmo si še nekaj primerov iz novejšega časa.
Leta 1963 se ob južni obali začel močan podmorski izbruh. V nekaj mesecih je iz morja zrastel 130 m visok otok
Surtsey, na katerem so se naselili milijoni ptic, »novi« otok pa je postal ena glavnih znamenitosti. Manj sreče so imeli leta
1973 prebivalci ribiškega mesta Heimaey. Tam se je čez noč odprla 2 km dolga razpoka in lava je počasi zasula mesto.
Prebivalce so sicer pravočasno evakuirali, vendar so se lahko na svoje domove vrnili šele čez pol leta. Morda še bolj
zanimiv primer se je zgodil leta 1994. Vulkanski izbruh pod platojskimi ledeniki na jugu otoka sicer ni neposredno ogrozil
ljudi, vendar se je zaradi njega v zelo kratkem času stalilo na milijone ton ledu. Ogromne vodne mase so odnesle
kilometre edine cestne povezave čez južno polovico države in ohromile celoten promet.
Islandci so se v več kot tisočletnem bivanju na otoku naučili živeti s svojo muhasto naravo. Že leta 930 so pri
Thingvellirju, v veliki skalni razpoki, nastali zaradi razmikanja litosferskih plošč, kar v naravi ustanovili prvi parlament na
svetu. Do dane so več kot 700 vročih izvirov svoje geotermalne vode izrabili za ogrevanje stanovanj (za okoli 80 %
prebivalstva) in rastlinjakov. Čeprav so podnebne možnosti za poljedelstvo povsem neustrezne, pridelajo v teh rastlinjakih
velike količine cvetja, paradižnikov, sadja in drugih pridelkov. Geotermalno vodo uporabljajo tudi za proizvodnjo
električne energije, sušenje sena, pridobivanje soli in za javna kopališča.

ŠVEDSKA

Geografski okvir
Švedska je tako po površini kot številu prebivalstva največja nordijska država. Leži v vzhodem delu Skandinavskega
polotoka. Površje je na zahodu gorato, v vzhodnem in južnem delu države pa rahlo valovito in kaže močne ostanke
pleistocenske poledenitve. Številna so ledeniška jezera, rečne struge pa so zaradi trdne živoskalne osnove in vodnatih rek
zelo primerne za hidroenergetsko izrabo.
Podnebje je na jugu še precej oceansko, v osrednjem delu in na severu pa že precej celinsko in hladno. To se močno
odraža v rastlinstvu, saj Švedska poleg Finske najbolj gozdnata evropska država. Neizmerna prostranstva severnega
iglastega gozda so značilna predvsem za srednji in severni del države. So osnova za visoko razvito lesno in papirno
industrijo.
Zaradi hladnega podnebja je nekoliko gosteje poseljen le južni del države, kjer je tudi nekaj več kmetijskih površin.
Kmetijstvo je visoko produktivno, zaradi naravnih razmer pa usmerjeno predvsem v živinorejo. Švedska je danes poznana
predvsem kot tipična država postindustrijske družbe z visokim standardom in raznovrstno visoko razvito industrijo,

Se je švedski model države blaginje izčrpal?
Nastanek države blaginje in »izvoz« človekovih pravic
Švedska sodi med najrazvitejše in najbogatejše države na svetu. Dolga desetletja je veljala kot model države
blaginje in vsesplošne strpnosti, kot nekakšen nedosegljiv vzor za druge države sveta, v zadnjih letih pa je ta
»idealna« podoba države precej obledela.
Na nastanek države blaginje po 2. svetovni vojni je vplivalo več naravnih in družbenih dejavnikov. Država je bila v
obeh svetovnih vojnah nevtralna in se je izognila pustošenju, ki so ga doživele druge države. Celotno družbeno in
politično življenje v državi je potekalo zelo umirjeno, brez družbenih trenj in pretresov. Mnogi to pripisujejo umirjenemu
severnjaškemu značaju in miselnosti, ki naj bi temeljila na naravnem okolju, predvsem hladnem podnebju. Švedska je
po svoji ureditvi sicer kraljevina, vendar nima kralj nikakršnega vpliva na politično življenje. Država je izredno pozorost
namenila človekovim pravicam in socialni skrbi za vse sloje sloje prebivalstva.
Švedi so se prvi na svetu lotili reševanja nekaterih družbenih vprašanj, ki so bila v preostalem svetu še pravi »tabu«.
Sistematično so se lotili razbijanja predsodkov vseh vrst tudi z uvajanjem posebnih institucij. Prvi so uvedli institucijo
åmbundsmana, kar v švedskem jeziku pomeni »varuh človekovih pravic«. Številne ideje in družbena gibanja, ki so se
porodila na Švedskem, so z večletno zakasnitvijo začele počasi prodirati tudi v druge dele Evrope in sveta. Institucijo
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åmbundsmana ima danes vsaka evropska država, ki da nekaj nase. Švedska je s svojimi idejami odkrito nastopala tudi na
mednarodnem prizorišču, kjer se je kot relativno majhna država uveljavila v mednarodni borbi za mir, odpravo rasizma in
vseh vrst izkoriščanja. Pri tem si je pridobila velik ugled, na Švedskem pa so si poiskali zatočišče številni politični
begunci iz Latinske Amerike, Bližnjega vzhoda in z vojnih območij nekdanje Jugoslavije.
Kriza socialne države in »evropeizacija« Švedske
Švedska je postala model skoraj idealne socialne države, ki v vseh pogledih poskrbi za svoje državljane od rojstva do
smrti. Uveljavila je vzoren sistem otroških vrtcev, šol, univerz, zdravstvenih ustanov in domov za ostarele. Vse to pa je
terjalo zelo visoke državne izdatke. S hudimi davki so denar jemali predvsem tistim, ki so ga ustvarjali. Več ko si ustvaril,
več ti je država pobrala. To pa je mnoge odvrnilo od nadaljnega širjenja dejavnosti. Predraga država je privedla do
velikega državnega dolga in zmanjšanja konkurenčne sposobnosti švedskega gospodarstva. Švedi so se tako koncem 20.
stoletja soočili z gospodarsko krizo in posledično tudi nekaterimi družbenimi pojavi, ki jih prej niso poznali (npr.
odporom proti tujcem). Reševanja kriznih razmer so se lotili z zmanjšanjem socialnih ugodnosti in drugimi ukrepi, ki so
počasi obrodili sadove. Švedska je med tem tudi vstopila v Evropsko zvezo. Njen mit o nedosegljivem vzoru oz. modelu,
ki lahko reši vse probleme, se je sicer razblinil, a še vedno je ostala ena najbogatejših in najbolj socialnih držav na svetu.
Le nekoliko bolj se je »evropeizirala« oz. postala podobna drugim.

Od švedskega jekla do izvoza znanja
Švedsko jeklo je zaslovelo po svetu
Švedska ima večstoletno železarsko in jeklarsko tradicijo. Osnova za ti so bila velika nahajališča z železom bogate
rude. Švedi so se že zelo zgodaj začeli zavedati, da ne kaže izvažati cenenega neobdelanega surovega železa, zato so
njegov izvoz prepovedali skoraj do konca 19. stoletja. Rajši so izvažali kovano železo in visokokakovostno jeklo, ki ga še
danes poznamo pod imenom švedsko jeklo. Nove iznajdbe na področju predelave železove rude so ob prehodu v 20.
stoletje omogočile tudi izkoriščanje enega največjih nahajališč železove rude na svetu, ki je na območju Kirune na
daljnjem severu.
Preusmeritev v izvoz znanja in izkušenj
Pred približno tremi desetletji je švedsko železarstvo in jeklarstvo zašlo v globoko krizo, saj je v Evropo začela
prihajata cenejša ruda iz avstralskih in kanadskih dnevnih kopov. Švedska jeklarska proizvodnja se je prepolovila, vendar
so začeli preudarni Švedi hitro iskati druge rešitve. Usmerili so se na izvoz dražjih specialnih jekel in začeli z vrhunsko
specialno predelavo kovin. Po svetu so zasloveli s švedskimi krogličnimi ležaji, roboti, medicinsko in biotehnično
opremo, avtomobili Volvo in Saab ter mobilnimi telefoni Ericsson. Več kot polovico vse avtomobilske proizvodnje
izvozijo v tujino. Morda še pomembnejša postavka pa so postala velika vlaganja v raziskovalno dejavnost (na področju
medicine, biotehnike, varstva okolja in varčevanja z energijo), ki so dolgoročno dala velike rezultate. Švedska je namreč
danes pomemben svetovni izvoznik tehničnega znanja in izkušenj (know how) na vseh prej omenjenih področjih.
______________________________________________________________________________
PRIMER: Buren razvoj rudarskega mesta Kiruna
V Kiruni na severu Švedske so začeli ob koncu 19. stoletja izkoriščati eno največjih nahajališč izredno
kakovostne železove rude. Velik problem je predstavljal transport nakopane rude, saj železnica do švedskega
pristanišča Luleå ni več zadostovala. Zato so leta 1902 speljali novo železnico v norveško luko Narvik. Sámo
mesto Kiruna je doživelo pravi razcvet, dokler se sredi sedemdesetih let 20. stoletja ni začela velika kriza. Izkop
rude je upadel skoraj za polovico. Številni so izgubili zaposlitev, zlasti mladi z družinami pa so zapustili mesto.
Oblasti so začele iskati nove rešitve. Prebivalcem so omogočili brezplačne izobraževalne tečaje, z ugodnimi
posojili podprli mlade podjetnike, uvedli brezplačno svetovalno službo in organizirali številne trgovinske
konference s tujimi partnerji. Zunanjim podjetnikom so za odpiranje podružnic v Kiruni ponudili zelo ugodne
pogoje. Rudarsko opremo so posodobili, modernizirali predelavo rude in na veliko propagirali razvoj turizma.
Danes v Kiruni že veliko ljudi dela v drugih dejavnostih. Mesto je postalo eno vodilnih središč za raziskovanje vesolja.
Razvila se je industrija elektronske opreme in računalnikov ter specializirane rudarske opreme. V nedotaknjeno naravo v
okolici prihaja vedno več turistov. Danes je Kiruna moderno mesto, v katerega se je vrnilo življenje.
_______________________________________________________________________________
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DANSKA

Geografski okvir
Danska ima zaradi svoje izrazito prehodne lege zelo pomembno tranzitno funkcijo, obenem pa predstavlja
tudi naravni in kulturni prehod med Srednjo in Severno Evropo. Njeno ravno ali rahlo valovito površje ter
ugodno oceansko podnebje nudita bistveno drugačne naravne možnosti za kmetijstvo kot drugi deli Severne
Evrope.
Prebivalstvo ni zgoščeno na jugu, ampak na otoku Sjaelland na vzhodu države, kjer je tudi prestolnica. Zaradi
polotoške in otoške lege ima zelo velik pomen ribolov. Danska ima velikansko ribiško ladjevje in je
najpomembneješa ribiška država Evropske zveze. Rudnega bogastva nima, zato pa v Severnem morju načrpa
dovolj nafte in plina. Danska industrija je visoko razvita in v številnih panogah usmerjena v izdelke visoke
kakovosti. Standard je med najvišjimi na svetu, zelo so razvite vse storitvene dejavnosti.

Model prilagodljivega kmetijstva 21. stoletja
Tradicija visoke kakovosti, šolanja in zadružništva
Kmetijstvo na Danskem zaposluje le še majhen delež prebivalstva, pa tudi pri izvozu je v vsestransko visoko razviti
Danski udeleženo le še s približno petino. Kljub temu ga navajamo kot zgled enega najbolj razvitih in prilagodljivih
kmetijstev na svetu.
Država sodi med največje evropske proizvajalce in izvoznike svinjine, mesnih konzerv, jajc ter mlečnih izdekov (sir,
maslo). Kljub vsestranski razvitosti industrije ima predelava živil še danes prav poseben pomen. Znotraj Evropske unije
danske prizvode tradicionalno uvažata predvsem V. Britanija in Nemčija.
Visoka razvitost kmetijstva, njegova konkurenčnost in prodornost na tujih trgih pa niso nastali kar čez noč. So rezultat
tradicije na eni in velike prilagodljivosti danskih kmetov na drugi strani. K veliki produktivnosti kmetijstva so prispevali
predvsem naslednji dejavniki:
• Zemljišča so v zasebni lasti, kmetje pa obdelujejo večinoma lastno in ne najete zemlje.
• Za seboj imajo več kot stoletno tradicijo obveznega šolanja kmetov na šolah, ki so visoko strokovne.
• Že desetletja imajo razvit uspešen način združevanja kmetov v zadruge, ki pa funkcionirajo precej drugače kot zadruge
v nekdanjih socialističnih državah. Kmetom je na voljo tudi mreža posojilnic.
• Tradicija uvajanja boljših pasem, sodobne mehanizacije, biotehnologije in stroge kontrole kakovosti kmetijskih
pridelkov.
Nenehna prilagodljivost naravnim in družbenim razmeram
Dansko kmetijstvo se je moralo v preteklosti večkrat preusmeriti, saj drugače ne bi zdržalo konkurenčne
borbe. Pri tem so morali vedno izbirati med tistimi možnostmi, ki so jih omogočale naravne razmere.
Še v 19. stoletju so bili najbolj usmerjeni v govedo in žitarice. Tedaj so se morali soočiti s hudo konkurenco
cenejšega žita iz Amerike. To je bilo namreč obdobje, ko so Američani zaradi izgradnje železnic iz prerij lahko
prodrli na evropsko tržišče. Danci so se zato preusmerili v pridelavo svinjskega mesa, mlečno živinorejo in
perutninarstvo. Po letu 1960 se je začelo obdobje specializiranih farm. Z vključevanjem v skupno kmetijsko
politiko Evropske unije so morali spet povečati pridelavo žitaric, po drugi strani pa omejiti mlečno živinorejo.
Dansko kmetijstvo je stalno na preži za potrebami tržišča. Te spremljajo tudi na podlagi najnovejših
tehnologij. Znani so primeri, ko so Danci na osnovi satelitskih posnetkov ugotovili, da so v nekaterih delih
sveta posejali večje količine določenih pridelkov, zato so svoje že posejane površine na Danskem rajši preorali in
na njih posejali drug pridelek.

********************************************************************************

VPRAŠANJA ZA OCENJEVALCA
1 Ali se vam zdi poimenovanje tega prsitopa ustrezno? Ali predlagate zanj kakšno drugo ime?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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2 Napište kratko vrednotenje tega pristopa. Kaj so po vašem dobre in kaj slabe lastnosti tega pristopa? Zakaj bi se odločili,
da bi (oz. ne bi) v šoli uporabljali ali napisali takšen učbenik?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Priloga 57: Vprašalnik za dijake četrtošolce

VPRAŠALNIK O PRISTOPIH H GEOGRAFIJI EVROPE
Dragi četrtošolec!
V lanskem šolskem letu ste obravnavali geografijo Evrope, zato si si o tej učni snovi zagotovo ustvaril lastno mnenje.
Rezultati anketiranja bodo služili raziskavi z naslovom Geografija Evrope v šolskih učbenikih evropskih držav, ki jo avtor
raziskave opravlja v okviru doktorskega študija na Oddelku za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Namen vprašalnika
je ugotoviti, kateri od pristopov, ki uveljavljenih povečini v tujih učbenikih, je najbolj »po meri« naših dijakov. Zato je
tvoje mnenje zelo pomembno. Vprašalnik je anonimen. Sestavljen je iz treh delov. V prvih dveh boš ocenjeval različne
možne pristope pri učbenikih geografije Evrope, v tretjem pa mesto geografije Evrope v štiriletnem gimnazijskem programu.

PODATKI O ANKETIRANEM
Obkroži ustrezen odgovor oz. vpiši odgovor na prazno črto. Vedno se odloči le za en odgovor.
Prosimo te, da zaradi statistične obdelave odgovoriš na vsa vprašanja.
1 GIMNAZIJA: ____________________________ , RAZRED:

4 ____

2 SPOL:
a) moški
b) ženski
3 ZAKLJUČNA OCENA IZ GEOGRAFIJE V LANSKEM ŠOLSKEM LETU
a) odlično (5)
b) prav dobro (4)
c) dobro (3)
č) zadostno (2)
4 ŠOLSKI USPEH V LANSKEM ŠOLSKEM LETU
a) odličen (5)
b) prav dober (4)
c) dober (3)
č) zadosten (2)
5 KAKŠEN SE TI NA SPLOŠNO ZDI PREDMET GEOGRAFIJA? (OCENJUJEŠ PREDMET IN NE UČITELJA!)
a) zelo zanimiv
b) zanimiv
c) manj zanimiv
č) popolnoma nezanimiv

1. DEL
S prvim delom vprašalnika se ugotovlja tvoje mnenje o tem, kateri od pristopov h geografiji Evrope se ti zdi
najustreznejši oz. ti je najbližji. V ta namen je pripravljena simulacija 4 možnih pristopov, narejenih povečini na osnovi
tujih učbenikov. Ker ni namen raziskave, da bi v tej fazi primernost pristopov ocenjevali na osnovi kakovosti slik, kart,
vprašanj in nalog, si dobil v ocenjevanje zgolj besedilo. Ker žal ne moreš dobiti v ocenjevanje že napisanih učbenikov, saj še
ne obstajajo, je za vsak pristop pripravljeno le namišljeno »kazalo« in izsek iz učbenika s primeri nekaj učnih ur oz. učnih
tem. Ta izsek je v kazalu posebej označen. Tvoja naloga ni v tem, da ocenjuješ podrobnosti iz besedila, ampak da oceniš
posamezen pristop kot celoto. Vsakemu pristopu boš dal oceno od 1 do 5, pri čemer pomeni 5 najboljšo, 1 pa najslabšo
oceno. (Enako oceno daš lahko večim pristopom, prosimo pa te, da ne daješ vmesnih ocen.) Na koncu boš vse pristope po
lastni presoji razvrstil po primernosti.
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1. PRISTOP: TEMATSKI PRISTOP PO ŠTUDIJAH
PRIMERA
Kratka oznaka pristopa: Evropo se obravnava po posameznih študijah primera, ki so vpete v okvir različnih tem,
kot so podnebje, kmetijstvo, turizem, naravni viri ipd. Študije primera so razporejene po tematskem principu (po aktualnih
temah) in ne po posameznih regijah (kot so Severna, Zahodna Evropa ipd.). Posamezno temo ali problem se večinoma
obravnava na izbranih ožjih območjih. Na začetku obravnave posamezne teme se ponavadi pove nekaj o temi na splošno,
veliko večino učbenika pa sestavljajo študije primera, ki predstavljajo bistvo učbenika. Učbenik kot celota je tako mozaik
različnih študij primera, ki nas seznanjajo z različnimi detajli in tako na nek način nadomeščajo konkretno izkušnjo
neposrednega opazovanja oddaljenih krajev.

Kazalo celotnega učbenika
Evropsko podnebje
Temperature in padavine v Evropi
ŠTUDIJA PRIMERA: Sredozemsko podnebje in rastlinstvo
ŠTUDIJA PRIMERA: Arktično podnebje in življenje v tundri
ŠTUDIJA PRIMERA: Kisel dež v Skandinaviji
Reliefne oblike v Evropi
Tektonika plošč in vulkanizem
Erozijski procesi in oblike
ŠTUDIJA PRIMERA: Nestabilno površje na Islandiji
ŠTUDIJA PRIMERA: Nizozemska obala
ŠTUDIJA PRIMERA: Posledice ledeniškega delovanja v švicarskih Alpah
ŠTUDIJA PRIMERA: Rečni relief v nemškem sredogorju
ŠTUDIJA PRIMERA: Delta Donave v Romuniji
Ekosistemi
Pogozdovanje – spreminjanje ekosistema zaradi človekovih dejavnosti
ŠTUDIJA PRIMERA: Camargue v Franciji – ogrožen ekosistem mokrišča
Prebivalstvo
Razporeditev in gostota prebivalstva
Trendi v razvoju evropskega prebivalstva
ŠTUDIJA PRIMERA: Spreminjanje prebivalstva v Nemčiji
ŠTUDIJA PRIMERA: Tujci v Evropski zvezi
ŠTUDIJA PRIMERA: Notranje migracije v Italiji
ŠTUDIJA PRIMERA: Etnična trenja na območju nekdanje Jugoslavije
Urbani razvoj
ŠTUDIJA PRIMERA: Berlin – mesto v spreminjanju
ŠTUDIJA PRIMERA: Spreminjanje funkcije mestnega središča v Sankt Peterburgu
ŠTUDIJA PRIMERA: Zgostitve in segregacija prebivalstva v mestih Velike Britanije
Turizem
Sodobni trendi v razvoju turizma
ŠTUDIJA PRIMERA: Costa blanca – obalno turistično območje v Španiji
ŠTUDIJA PRIMERA: Chamonix – gorsko turistično središče v francoskih Alpah
ŠTUDIJA PRIMERA: Blatno jezero – prodor tujega kapitala na območje postsocialistične Madžarske
Kmetijstvo
Kmetijski sistemi v Evropi
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___________________________________________________________________________________________
ŠTUDIJA PRIMERA: Ekstenzivno kmetijstvo v La Manchi (Španija)
ŠTUDIJA PRIMERA: Intenzivno kmetijstvo v Padski nižini (Italija)
PRIKAZANI IZSEK
ŠTUDIJA PRIMERA: Problemi kmetijstva v postsocialistični Poljski
___________________________________________________________________________________________
Industrija
Deindustrializacija in spreminjanje lokacijskih dejavnikov industrije
ŠTUDIJA PRIMERA: Nadnacionalna družba Fiat
ŠTUDIJA PRIMERA: Industrija visoke tehnologije v Škotskem podolju
ŠTUDIJA PRIMERA: Porurje – preobrazba starega industrijskega območja
ŠTUDIJA PRIMERA: Razkroj železarstva v Ukrajini
Regionalni razvoj
ŠTUDIJA PRIMERA: Mezzogiorno včeraj, danes in jutri
ŠTUDIJA PRIMERA: Življenje na periferiji na primeru skandinavskega severa
ŠTUDIJA PRIMERA: Albanske gore se praznijo

Izsek iz učbenika
Poglavje: KMETIJSTVO
ŠTUDIJA PRIMERA: EKSTENZIVNO KMETIJSTVO V LA MANCHI (ŠPANIJA)
Lega in naravne razmere
Pokrajina La Mancha leži v južnem delu srednje Španije, na planoti imenovani Meseta. Ime La Mancha je postalo znano
po vsem svetu, saj je v njej živel Don Kihot, junak slovitega španskega pisatelja Cervantesa. V slovenskem prevodu pomeni
ime pokrajine »sušna dežela«. La mancha je bila namreč od nekdaj ena od za kmetijstvo najmanj primernih pokrajin v
Španiji.
Večina La Manche leži na nadmorski višini nad 600 m. Prst je rdečkaste barve in zelo siromašna. Zaradi pomanjkanja
padavin je tam od nekdaj uspevalo le sušno travniško rastlinstvo in na poletno sušo prilagojeni gozdovi. Človek jih je v
preteklosti večinoma skrčil, da bi pridobil skromna kmetijska zemljišča. Prst je plitva, travniško rastlinstvo pa neenakomerno
razporejeno, zato na površje marsikje sega živoskalna osnova, velik problem pa je tudi erozija prsti.
Podnebje La Manche je odraz izrazito kontinentalne lege v osrčju Španije. Na pomanjkanje padavin vpliva predvsem
okoliški višji svet, ki preprečuje dostop vlažnemu zraku z Atlantika in iz Sredozemlja. Zaradi izoliranosti od morja so poletja
zelo vroča (dnevni viški pogosto presegajo 40 stopinj C), zime pa često mrzle s temperaturami pod ničlo. Mrzle zime so tako
v ostrem nasprotju z milimi zimskimi meseci ob španski obali. Zaradi zavetrne lege prejema večina pokrajine manj kot 400
mm padavin, pri čemer jih le neznaten del pade v poletnem obdobju. Nasprotno pa je v zimskih mesecih padavin nekoliko
več, zaradi nizkih temperatur jih precej pade v obliki snega. Dolžina poletne suše se veča v smeri proti jugovzhodu.
Tradicionalno kmetijstvo
Skrajne podnebne razmere, velika nadmorska višina in nerodovitne prsti so glavni vzrok, da La Mancha od nekdaj ni bila
primerna za kaj drugega kot za ovčerejo. Večino zemlje so imeli v lasti veleposestniki, pašništvo pa se je odvijalo na
ekstenzivni ravni. Ovčarstvo je v teh krajih tako dolga stoletja pomenilo način življenja. Ovčarji so se skupaj s svojimi
čredami poleti selili na višinske poletne pašnike na okoliških hribovjih, v hladni polovici leta pa so se vračali na planoto.
Takšen živinorejski migracijski ciklus imenujemo transhumanca.
Moderno kmetijstvo
Danes le še zelo redki kmetje vzdržujejo tradicionalen način življenja. V glavnem so to le tisti, ki živijo v odmaknjenih in
za druge dejavnosti manj primernih območjih. V času Francovega režima so zajezili zgornja tokova rek Tajo in Guadiane
in začeli vodo uporabljati za namakanje. La mancha je močno spremenila svoj videz. Sušni pašniki so se spremenili v
obdelovalna zemljišča, na katerih se je razvilo ekstenzivno žitno poljedelstvo. Z uporabo kmetijske mehanizacije in
kemičnih gnojil se je pridelek pšenice dvignil do te mere, da je omogočal komercialno kmetijstvo. Poleg pšenice danes gojijo
tudi žafran in vinsko trto. Kmetijstvo je danes v la Manchi glavni vir dohodka, vendar ostaja pokrajina ena najrevnejših v
Evropski zvezi.
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ŠTUDIJA PRIMERA: INTENZIVNO KMETIJSTVO V PADSKI NIŽINI
Vpliv lege med Apenini, Alpami in Jadranskim morjem
Padska nižina leži med Alpami na severu, Apenini na jugu in Jadranskim morjem na vzhodu. Vplivi z morja so prešibki,
da bi lahko podnebje te nižini označili za tipično sredozemsko, obenem pa še dovolj veliki, da omogočajo pridelavo kulturnih
rastlin, ki jim ne ustreza hladno kontinentalno podnebje evropske notranjosti. Padska nižina zavzema 16 % italijanskega
površja, v dolžino sega 400 km, v širino pa od 80 km na zahodu do 180 km na vzhodu. Nižina se imenuje po reki Pad, ki
zbira številne pritoke predvsem s severa, to je iz Alp. Pad je svojimi pritoki na debelo pokril dno nižine s prodnimi nanosi,
na katerih so se razvile dokaj rodovitne prsti. Padska nižina tako ni le glavno zgostitveno območje prebivalstva v Italiji in
njeno industrijsko srce (predvsem na območju največjih središč Milana in Torina), ampak tudi njeno najpommebnejše
kmetijsko območje. Tu pridelajo devet desetin italijanskega riža in mleka, tri četrtine koruze in sladkorne pese, polovico
pšenice in tretjino vina.
Prednosti Padske nižine
Nižina ima v primerjavi z drugimi deli Italije glede možnosti kmetijske izrabe številne prednosti:
• Podnebje. Čeprav ima že dokaj močne kontinentalne poteze, se čutijo močni vplivi Jadranskega morja z vzhoda. Poletja so
sicer dokaj sredozemsko vroča, vendar je višek padavin spomladi in poleti, kar ni značilno za Sredozemlje. Pozimi tople
zračne mase z vzhoda preprečujejo, da bi temperature padale globoko pod ničlo.
• Rodovitne prsti. Aluvialna ravnica reke Pad in njenih pritokov ter vulkanske prsti na hribovitem območju Monferrato so
zelo rodovitne. Za aluvialnimi ravnicami, ki se nahajajo ob Padu in njegovih pritokih, se dvigajo višji nanosi
fluvioglacialnega proda in peska in območja z neprepustno glino. Kjer pridejo te neprepustne plasti do površja, so območja
izvirov, ki jih Italijani imenujejo »fontanili«. Na severu nižine na območju velikih jezer so številni tudi veliki morenski
nasipi, ki so tu ostali iz obdobja zadnje poledenitve. Na glinenih nanosih in morenah so prsti slabo rodovitne ali pa za
poljedelstvo povsem neuporabne.
• Namakanje in izsuševanje. Reke iz Alp (pa tudi Apeninov) prinašajo veliko vode, ki jo izrabljajo tako za oskrbo naselij, kot
tudi za industrijo in kmetijstvo. Za potrebe kmetijstva so razvili obsežen namakalni sistem, ki zajema vodo iz Pada in
območja Fontanili. Ker se večina Padske nižine nagiba rahlo proti jugu, so razvili poseben namakalni sistem na osnovi
gravitacije, ki je poznan kot sistem Marcite. Najobsežnejša namakalna območja so v vzhodnem Piemontu in v Lombardiji.
Ravno nasproten problem, to je preobilica vode, pa je značilen za območje delte Pada. Tam so zgradili številne obrambne
nasipe pred poplavami in omrežje izsuševalnih jarkov.
• Bližina tržišča. Glede na to, da so se v Padski nižini že zelo zgodaj razvila večja mestna središča, so potrebe tamkajšnjega
prebivalstva po hrani vzpodbujale obsežno kmetijsko pridelavo. Sčasoma se je razvilo intenzivno mešano kmetijstvo na
majhnih in srednje velikih kmetijah, ki je s sodobnimi agrotehničnimi in agrokemičnimi ukrepi uspelo močno zvišati pridelek.
Zaradi širjenja prometnic, industrijskih površin in v zadnjih dveh desetletjih tudi suburbanizacije se je delež kmetijskih
površin ponekod zmanjšal, obdelava na nekaterih preostalih območjih pa še intenzivirala. Ker prihaja na nekaterih delih
Padske nižine do zgostitve in prepletanja različnih dejavnosti, so se pojavili tudi številni okoljski problemi.
Kmetijska območja
1. Gričevnato območje Monferrato. Leži jugovzhodno od Torina in ima središče v mestu Asti. Posebnost območja je
vinogradništvo na majhnih kmetijah. Vina s tega območja so se močno uveljavila na domačem in na tujih tržiščih.
2. Vzhodni Piemont in zahodna Lombardija. To je območje velikih mehaniziranih farm, ki često presegajo 100 ha. Večina
zemljišč potrebuje namakanje. Zaradi bližine velikih mest se je močno razvila mlečna živinoreja. Na njivah so zato zelo
pogoste krmne rastline. Območje je znano po proizvodih mlečne industrije, kot so maslo ter znani italijanski siri parmezan in
gorgonzola.
3. Območje Vercelli. Leži jugozahodno od Milana. Je najpomembnješe območje pridelave riža v Italiji in eno pomembnejših
območij izven jugovzhodne Azije. Farme so velike in mehanizirane. Območje je skrbno namakano, saj riž potrebuje veliko
vode.
4. Srednja Lombardija. zajema območje med rekama Ticino in Adda s središčem v Milanu. Dolgo je slovelo po zelo
rodovitnih prsteh in mešanih kmetijah, usmerjenih v pridelavo koruze, pšenice, sadja, zelenjave in mleka.
5. Delta Pada. Kmetijstvo se je začelo tu bolje razvijati šele po obsežnih izsuševalnih projektih, kar je privabilo revnejše
priseljence zlasti z juga Italije. Pred desetletji so pridelovali konopljo, riž in sladkorno peso, danes pa je to območje
pretežno mešanega kmetijstva.
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ŠTUDIJA PRIMERA: PROBLEMI KMETIJSTVA V POSTSOCIALISTIČNI POLJSKI
Posebnosti poljskega kmetijstva v obdobju socializma
Nekdanje socialistične države v vzhodnem delu Evrope so se po spremembi družbenoekonomskega sistema znašle pred
velikimi izzivi in problemi. Eden glavnih je bil kako reorganizirati in privatizirati kmetijstvo. V večini socialističnih držav
(izjema sta bili le Poljska in nekdanja Jugoslavija) je bila večina zemljišč v lasti države, kmetijska proizvodnja pa se je
večinoma odvijala na zadružnih in državnih posestvih po vzoru sovjetskih kolhozov in sovhozov. Poljska je zaradi posebnosti
svojega zgodovinskega razvoja zaobšla vsesplošno kolektivizacijo kmetijstva po 2. svetovni vojni in obdržala v zasebni lasti
kar 84 % kmetijskih zemljišč. To je bilo v ostrem nasprotju z ostalimi državami vzhodnega bloka. Ne glede na to pa se
poljska država do kmetijstva ni obnašala bistveno drugače kot druge socialistične države. Na prvo mesto je postavljala razvoj
industrije, zato je bilo kmetijstvo pred njo v marsičem zapostavljeno.
Problemi poljskih kmetov po odpravi socializma
Po velikih družbenih spremembah v začetku 90. let 20. stoletja so se poljski kmetje morali soočiti z ne ravno najbolj
ugodno dediščino prejšnjega kmetijskega gospodarstva. Ne glede na to je bila na Poljskem situacija v marsičem bistveno
boljša kot v nekaterih drugih državah. Problemi, s katerimi so se morali spoprijeti poljski kmetje, so bili naslednji:
• Poljska težka industrija, še posebej železarstvo in jeklarstvo, sta bili med okolju najbolj neprijaznimi na svetu. Onesnažen
zrak (predvsem z žveplovim dioksidom) je prihajal na Poljsko tudi iz sosednje Češkoslovaške in Vzhodne Nemčije, kar je
imelo za posledico močno degradacijo okolja. Možnosti kmetijske pridelave so tam postale zelo ogrožene. Kot primer lahko
navedemo Zgornjo Šlezijo, kjer je zaradi zakisanja tal pridelek upadel za 20 %.
• Poljski kmetje so v povprečju uporabljali le okoli 70 % tiste količine umetnih gnojil, ki bi bila primerljiva z uporabo v
Evropski zvezi. Ker je bila kakovost gnojil slaba, njihova uporaba pa ne dovolj premišljena, je prišlo do močnega
onesnaževanja prsti in podtalnice.
• Na južnem Poljskem je zaradi neprimernih tehnik obdelovanja in večje količine padavin prišlo do erozije prsti.
• Kmetijska zemljišča so bila še od prej močno razdrobljena, kar je onemogočalo smotrno strojno obdelovanje, številne
izolirane parcele pa so ostajale neobdelane.
• Boljše zaposlitvene možnosti v mestih in državna pomoč prebivalstvu, ki se je preselilo v mesta, sta povzročila velik odliv
mladega prebivalstva s podeželja. Ostareli kmetje so ostali brez mlade delovne sile, kar je marsikje ogrozilo kmetijsko
pridelavo.
• Zaradi visoke inflacije po družbenem preobratu potrošniki kmetijskih produktov nismo mogli sproti loviti naraščajočih cen.
Posledica so bile delno neprodane zaloge hrane, čeprav je bilo na tržišču čutiti pomanjkanje nekaterih vrst hrane.
• Pomanjkanje povpraševanja in negotova prihodnost je številne kmete prisilila, da so manj vlagali v agrotehnična in
agrokemična sredstva. Posledica je bil delni upad kmetijske pridelave.
• Cene krme in umetnih gnojil so naraščale hitreje kot cene kmetijskih produktov. To je zmanjšalo zaslužke in odvračalo
kmete od nadaljnih vlaganj.
• Razpad sovjetskega bloka je pomenil tudi izgubo velikega sovjetskega tržišča. Poljsko kmetijstvo tega ni uspelo
nadoknaditi z novimi trgi na zahodu.
Čeprav je Poljska v osnovi ostala država z velikim kmetijskim potencialom, obilico kakovostnih prsti, ugodnim
podnebjem in nekaterimi kakovostnimi kmetijskimi proizvodi (meso, zelenjava, sadje itd.), je pomenil prehod na tržno
gospodarstvo za kmete svojevrstno »šok terapijo«. V nekaj letih se je stanje sicer počasi nekoliko stabiliziralo, vendar se je
Poljska zaradi vstopanja v Evropsko zvezo kmalu znašla še pred drugačnimi problemi in omejitvami, ki se še posebej dotikajo
prav kmetijstva. To pa je seveda že nova zgodba, ki se danes še piše.

********************************************************************************
VPRAŠANJA ZA OCENJEVALCA
1. Tvoja ocena tega pristopa (od 1 do 5): _________
2 Napiši kratko vrednotenje tega pristopa. Kaj so po tvojem dobre in kaj slabe lastnosti tega pristopa? Zakaj bi se odločil, da
bi (oz. ne bi) uporabljal takšen učbenik?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. PRISTOP: TEMATSKI PRISTOP PO IZBRANIH
PROBLEMSKIH TEMAH
Kratka oznaka pristopa: Evropo se obravnava po posameznih izbranih (večinoma) družbenogeografskih širših
temah oz. tematskih sklopih (npr. regionalne razlike, prestrukturiranje gospodarstva ipd.) in ne po posameznih regijah (kot
so Severna, Zahodna Evropa ipd.). Vsako širšo temo oz. tematski sklop sestavlja več ožjih tem. Problematika posamezne ožje
teme je lahko najprej razložena, potem pa še konkretneje podkrepljena s študijo primera (rubrika »primer«). Teme med seboj
niso povezane in se jih lahko obravnava po poljubnem vrstnem redu. Zasnovane so problemsko. Nanašajo se lahko na
Evropo kot celoto, na posamezne države, mesta ali izbrana ožja območja.

Kazalo celotnega učbenika
EVROPA – ENOTNOST IN RAZLIČNOST
Evropa – kaj je to?
Evropski združitveni proces
Evroregija Pomerania
PREVREDNOTENJE PROSTORA – TERCIARIZACIJA
Družba v spreminjanju
Strukturne spremembe na zgostitvenem območju Bukarešte
Strukturne spremembe v Veliki Britaniji
Strukturne spremembe ob slovaško-avstrijski meji
Hrvaška obala se spreminja
RAZVOJNI PROCESI V MESTNIH NASELJIH
Urbanizacija v Evropi
Srednjeevropsko mesto
Spremenjena funkcija poslovnega središča Moskve
London
Suburbanizacija v Pariškem bazenu
Bukarešta in Sofija – metropoli dveh balkanskih držav
GOSPODARSKO PRESTRUKTURIRANJE V VZHODNI SREDNJI EVROPI
Menjava perspektiv: »nazaj v Evropo«
Pogled nazaj: zgodovina Poljske
Praga: zrcalo procesa transformacije
Zgodba o uspehu: Joint venture Volkswagen – Škoda
Madžarska na poti v Evropsko zvezo
Skupna bilanca: Ob desetletnici preobrata
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ZAPOSTAVLJENE REGIJE
Kaj so zapostavljene regije?
Stara industrija umira: deindustrializacija v zahodni Evropi
Deindustrilaizacija v vzhodni Evropi na primeru Slovaške
Cena industrializacije v obdobju socializma: degradacija okolja v vzhodni Evropi
Porast in upad v Španiji
Na periferiji: Grški otoki
Kosovo
Jemanje bogatim, da bi zaščitili revne: regionalna politika Evropske zveze
Evropa – prostorske disparitete v pregledu
KMETIJSTVO – POTREBA PO REFORMI
________________________________________________________________________________________
Preveč na zahodu, premalo na vzhodu
Grožnja okolju
PRIKAZANI IZSEK
Kmetijstvo v vzhodni Evropi: borba za preživetje v tržnem gospodarstvu
_________________________________________________________________________________________
Skupna kmetijska politika Evropske zveze: potrebne so spremembe
Integracija kmetijske in okoljske politike
REAKTORJI ALI VETRNICE?
Upadanje premogovništva
Industrija v stagnaciji: nuklerana energija v zahodni Evropi
Grožnja z vzhoda: nuklearna energija v vzhodni Evropi
Vetrna energija
Globalno segrevanje ozračja
Kisel dež
Bolj učinovita raba energije?
KOMUNIKACIJE: EROZIJA RAZDALJ
Izven kontrole ali vpliv avtomobila na okolje
Omrežje vlaka TGV se širi
Nič več na otoku: Evropredor
Takojšnje komunikacije: vpliv telekomunikacij
NARAVNE KATASTROFE
Plazovi v Alpah
Poplave v Nemško-Poljskem nižavju
Tresoči se otok Islandija

Izsek iz učbenika
Poglavje: KMETIJSTVO – POTREBA PO REFORMI
PREVEČ NA ZAHODU, PREMALO NA VZHODU
Stanje in problemi na evropskem zahodu
Kmetijstvo predstavlja danes le majhen delež evropskega gospodarstva. Kljub temu ima velik vpliv na izgled pokrajine in
na okolje. Zato ne preseneča, da je ta tema pogosto na dnevnem redu zasedanj evropskih vlad.
Skoraj povsod po zahodni Evropi je v zadnjih obdobjih opazen trend intenzifikacije kmetijstva. To se odraža v
naraščanju vlaganj v kmetijsko mehanizacijo, kemična gnojila, melioracije in izboljšave tehnoloških procesov. Opazno je
nadaljnje upadanje deleža kmečkega prebivalstva, saj kmetije postajajo kapitalsko bolj intenzivne. Povečuje se povprečna
velikost posesti, hkrati pa je opazen zvišan hektarski donos. Nekatera zemljišča, ki jih kmetje prej niso uporabljali, se ob
pomoči nove tehnologije usposabljajo za kmetijsko izrabo. Kmetije se specializirajo, in sicer v eno vrsto pridelka ali živine.
Vse te spremembe pa so kmetijstvo zahodne Evrope pripeljale pred tri ključne probleme:
1. Intenzifikacija kmetijstva ogroža okolje.
2. Proizvodnja oz. ponudba je presegla povpraševanje. Kmetijstvo v zahodni Evropi proizvaja več kot potrebuje prebivalstvo.
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3. Kmečka delovna sila, ki zapušča kmetije, spremeni kraj bivanja in si išče zaposlitev drugod in v drugih poklicih. Upadanje
kmečke delovne sile ogroža vaške skupnosti in celotno gospodarstvo na nekaterih kmetijskih območjih.
Nakazani problemi se odražajo v svojevrstnem začaranem krogu oz. ciklu, ki ga lahko ponazorimo s 4 fazami. V prvi fazi
se kmet sooči z upadanjem prihodka od kmetijstva. To ga vzpodbudi, da v drugi fazi poveča svoja vlaganja v mehanizacijo in
uporabo umetnih gnojil. V treji fazi se pokažejo kratkoročni učinki teh vlaganj, saj se poveča prihodek od kmetijstva. V četrti
fazi pa to privede do prekomerne produkcije kmetijskih prideLkov, kar povzroči upad njihovih cen na tržiču in s tem
zmanjšanje prihodka. Krog je s tem zaključen, celoten cikel se začne znova.
Zahodnoevropske države so zato morale začeti razmišljati o drugačni kmetijski politiki, sicer bi se množično soočale z
degradacijo okolja, velikimi viški pridelkov ter nadaljnjim slabšanjem socialnih in gospodarskih razmer.

S čim pa se soočajo na evropskem vzhodu?
Vzhodnoevropske vlade se soočajo z drugačnimi problemi. Do odprave socializma v letih okoli 1990 je bilo kmetijstvo
pod državno kontrolo. Cene pridelkov niso bile prepuščene povpraševanju in ponudbi na tržiču, ampak jih je določala
država. V večini primerov je bilo kmetijstvo dokaj zapostavljena dejavnost, ki je trpela zaradi neučinkovitosti, slabega
upravljanja in pomanjkanja vlaganj.
Nepreudarna izraba vlaganj v kmetijstvo in uporabe novih tehnologij sta pripeljala do tega, da hektarski donosi niso
naraščali tako hitro kot na evropskem zahodu. Neučinkovitost kmetijstva je skupaj s splošnim gospodarskim in socialnim
razkrojem ob koncu socialističnega obdobja v večini držav na vzhodu Evrope pripeljala do velikih težav pri oskrbi
prebivalstva s hrano, v nekaterih primerih pa tudi do upada kmetijske produkcije.
To pa seveda ni bil problem, ki bi ga lahko zahodnoevropske vlade kar tako ignorirale. Če bi se kolaps oskrbe z živili
dolgo nadaljeval, bi to lahko privedlo do nepredvidljivih socialnih in notranjepolitičnih posledic v vzhodnoevropskih državah.
Problem je najhuje izbruhnil prav v Rusiji. V razvitih zahodnoevropskih državah so zato začeli z obsežno akcijo pomoči, ki je
ublažila najhujše probleme. Tako se je Rusija, kot tudi večina drugih vzhodnoevropskih držav počasi uspela prebiti skozi
najbolj krizno obdobje, ko je grozil izbruh velikih socialnih nemirov. Cene kmetijskih pridelkov so kljub socialnemu razkroju
velikega dela prebivalstva sprva precej narastle, vendar so se kmalu le začela kazati prva znamenja njihovega umirjanja. Tudi
v vzhodnoevropskih državah so namreč začele delovati tržne zakonitosti, prebivalstvo pa je uspelo vzdržati svojevrstno »šok
terapijo«. Čeprav se stanje še do danes ni povsem stabiliziralo, pa so se prebivalci soočili s podobnim stanjem, kot ga
poznajo v državah tretjega sveta. Nekoč prazne trgovine so danes polne živilskih artiklov, ki do določene mere prihajajo tudi
iz uvoza, na žalost pa mora velik del prebivalstva zelo skrbno premisliti, katerega od njih si lahko kupi.
Nov problem oz. izziv pa se je pojavil v tistih nekdanjih socialističnih državah, ki so tik pred vstopom v Evropsko zvezo.
Prav sloji prebivalstva, ki živijo od kmetijstva, se praviloma najbolj bojijo vstopanja v Evropsko zvezo. Učinkovitost njihove
kmetijske pridelave se namreč ne more meriti s tisto na zahodu celine, kjer je kmetijstvo marsikje subvencionirano in lahko
zato dostavlja na tržišče svoje viške živil po zelo nizkih cenah.

GROŽNJA OKOLJU
Kaj prinaša skupna kmetijska politika Evropske zveze?
Skupna kmetijska politika Evropske zveze ima velik vpliv na ruralno okolje v vseh svojih članicah. Kmetijske
pokrajine, ki jih je človek ustvaril in počasi preblikoval skozi stoletja, predstavljajo danes prav posebna življenjska okolja oz.
ekosisteme. To je še posebej pomembno za Evropo, saj je v njej ostalo malo območij, ki bi jih lahko označili kot »divjina« ali
»čisto naravno okolje«. Problem je v tem, da je v velikem delu (predvsem zahodne) Evrope hitra modernizacija kmetijstva
vodila do krčenja površin, ki so bile življenjsko okolje številnim rastlinskim in živalskim vrstam, do degradacije prsti in
vizualnih sprememb v pokrajini, ki so prizadele njeno podobo. Po drugi strani pa se je pod pretnjo znašlo tudi sámo
kmetijstvo, saj dolgotrajno slabšanje okoljskih razmer zmanjšuje možnosti, da prebivalstvo neke države pridela dovolj lastne
hrane.
Skupna kmetijska politika Evropske zveze je povezana z vplivom kmetijstva na okolje na tri načine:
1. S ciljem, da cene kmetijskih pridelkov zaradi prevelike ponudbe na tržišču ne bi padle na prenizko raven, je Evropska
zveza določila raven, do katere lahko padejo. To so ti. intervencijske cene, ki so vzpodbudile kmete k dvigu pridelave z
intenzifikacijo kmetijstva, izrabo do nedavna neobdelanih površin (močvirnih in drugih za kmetijstvo manj primernih
zemljišč) ter s specializacijo kmetijstva v določen pridelek ali živinorejsko panogo.
2. V južni Evropi so grožnja okolju velike investicije Evropske zveze v modernizacijo kmetij in izgradnjo nove
infrastrukture (prometnic in namakalnih sistemov). Ta dotok sredstev iz Evropske zveze je pretnja okolju na zelo široki
ravni.
3. Zaradi velikih presežkov pridelka je bila Evropska zveza prisiljena sprejeti določene ukrepe oz. omejitve, s katerimi so
zmanjšali intenziteto proizvodnje in skrčili obseg kmetijskih površin, ki so v uporabi.
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Posledice intervencijskih cen in modernizacije kmetij na okolju
Intenzifikacija kmetijstva zaradi onesnaževanja in hrupa zmanjšuje zmožnost kmetijskih površin, da bi na njih še naprej
živele določene rastlinske in živalske vrste. Še bolj uničujoč poseg za njih so različne melioracije oz. osuševanja do nedavna
neobdelanih močvirnih in podobnih zemljišč, saj dobesedno uničijo življenjski prostor teh rastlinskih in živalskih vrst.
Opazne so tudi posledice specializacije, saj ta »uniformira« pokrajino in odpravi vso tisto raznolikost, ki jo potrebujejo ta
živa bitja. Samo v Veliki Britaniji je na ta način v zadnjih desetletjih izginilo ogromno značilnih senožeti, nizkih goljav, starih
gozdnih površin in na tisoče kilometrov živih mej. Zaradi določenih popravkov skupne kmetijske politike leta 1992 so se
njene posledice na okolje sicer nekoliko zmanjšale, vendar ta politika v osnovi še naprej vzpodbuja kmete k takšnemu
kmetijstvu, ki ni ravno prijazno okolju.
Okoli leta 1993 je Evropska zveza potrošila okoli 30 milijard DEM na leto za zmanjševanje gospodarskih razlik med
različnimi deli Evropske zveze. Okoli 70 % te vsote so porabili za gospodarski razvoj nekaterih regij v Grčiji, Španiji,
Portugalski, Korziki, Irski, južni Italiji, Severni Irski in Španiji. Dodatna sredstva so začela prihajati skozi poseben paket
ukrepov, ki so znani kot »Integrirani mediteranski programi«. Ti ukrepi oz. pomoč so zajeli južno Francijo, Italijo in
Grčijo. Zajemali so naslednje dejavnosti: namakanje, odstranjevanje pregrad in živih mej, izsuševanje, izboljšave pašnikov,
mehanizacijo, uvajanje novih vrst živine, gradnjo cest in novih kmetijskih poslopij.
Vsi ti ukrepi so povzročili ogromno okoljsko škodo. Med živalskimi vrstami, ki so bile prizadete, sta npr. dalmatinski
pelikan v Grčiji ter cesarski orel in ris v Španiji. Vse te živali živijo na območjih, kjer so bile gospodarske spremembe dolga
obdobja zelo počasne, tradicionalen način kmetovanja z majhnimi posegi v okolje pa je omogočal njihovo preživetje. Sedaj se
je stanje drastično spremenilo. Evropska zveza, ki daje sredstva za razvoj in pomoč, ima na žalost zelo malo kontrole nad tem,
kako se ta sredstva potem uporabljajo na samem terenu.
________________________________________________________________________________
PRIMER: Mediteranske stepe in velika droplja
Mediteranske stepe so redek tip kmetijske pokrajine v Španiji. Poleti imajo skrajno vroče, pozimi pa dokaj mrzle
podnebne razmere. Površje je ravno ali rahlo valovito s sušnim grmičevjem, pašniki in polji, posejanimi z
žitaricami. Dreves je malo. Vsak kmet ima več neograjenih parcel, ki so razpršene po različnih tipih zemljišč. V
Španiji se je ohranilo le pet območij teh mediteranskih step, ki se v ekološkem pogledu precej razlikujejo tako glede
nadmorske višine, kot glede količine padavin, temperaturnih razmer in značilnosti prsti.
V mediteranskih stepah živijo številne vrste ptic, ki so evropskega ali celo svetovnega pomena. Ena najbolj
znanih med njimi je velika droplja. Te ogrožene živalske vrste v svetu tako rekoč ni več moč najti, še največ njene
zahodnoevropske populacije se je ohranilo v Španiji.
Velika droplja potrebuje za svoj obstoj pravi »mozaik« različnih tipov zemljišč. Tradicionalen način kmetovanja v Španiji
je stoletja omogočal takšen mozaik, ukrepi oz. sredstva Evropske zveze pa so to nujno raznolikost uničila. Kmetje so manjše
ovčje črede začeli strnjevati v večje, kar je povzročilo prekomerno pašo na nekaterih zemljiščih. zaradi depopulacije so se
opustila nekatera prej stoletja obdelovana zemljišča, druga pa so pogozdili. Ponekod so ob pomoči namakanja uvedli
intenzivno žitno poljedelstvo, drugo pa so na nekdanjih žitorodnih površinah posadili rajši mandljevce in oljke. V veliko večji
meri so začeli uporabljati kemična gnojila in zaščitna sredstva, marsikje so zrastla nova kmetijska poslopja.
Zaradi vseh teh ukrepov, ki jih povzročila pomoč Evropske zveze, je postala velika droplja resno ogrožena tudi v
Španiji. Ironija usode je v tem, da je to po drugi strani v velikem nasprotju prav z zakonodajo same Evropske zveze,
ki je s posebno uredbo v Španiji določila 15 zaščitnih območij za ogrožene ptičje vrste.
_________________________________________________________________________________

KMETIJSTVO V VZHODNI EVROPI: BORBA ZA PREŽIVETJE V TRŽNEM
GOSPODARSTVU
Dediščina prejšnje ureditve
Delež kmetijskih zemljišč, ki so bila v času socializma v zasebni lasti, je bil v vzhodnem delu Evrope od države do države
različen. Tudi v državah, kot je npr. Poljska, ki je imela kot izjema večino zemljišč v zasebni lasti, je država v zvezi s
kmetijstvom sprejemala prav vse ključne odločitve. Po vzoru Sovjetske zveze sta obstajala dva tipa kmetijskih obratov. Eno
so bile zadružna posestva po vzoru kolhozov, drugo pa državna posestva po vzoru sovhozov. Pri prvih so se kmetovalci
združili in skupaj obdelovali kolektivno posest, pri čemer so delili delo, izkušnje, kmetijske stroje in prihodke. Pri drugih so
zemljo obdelovali delavci, ki so bili na državnih posestvih zaposleni podobno kot delavci v tovarnah. V obeh primerih je
osrednja državna oblast sprejemala vse ključne odločitve v zvezi s tem, kaj in kako naj se prideluje, za kakšen trg in kakšne
naj bodo cene pridelkov.
Glavno vprašanje vzhodnoevropskega kmetijstva po letu 1990 je bila reorganizacija in preživetje v povsem drugačnih
družbenih razmerah, ki so nastopile s prihodom tržnega gospodarstva. Samo v letu 1992 je kmetijska pridelava padla kar za
10 %. Privatizacija in različne izboljšave, ki so dvignile učinkovitost načina kmetovanja, so povzročile masovno izgubo
delovnih mest in beg s podeželja v mesta. Celo na najbolj rodovitnih območjih, kot je npr. Velika madžarska nižina, pa se bo
morala produktivnost kmetijstva še precej zvišati, preden se bo lahko merila s tisto na svetovnem tržišču. Po
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zahodnoevropskih standardih je delež v kmetijstvu zaposlenega prebivalstva še vedno visoko nad povprečjem. Proti koncu
80. let je bilo v kmetijstvu na vzhodu celine zaposlenih 21 % prebivalstva, v Evropski zvezi pa le 8 %.
Novim problemom ni konca
Glavni problemi, pred katerimi so se znašle postsocialistične države, so bili naslednji:
1. Eden ključnih problemov je postal lastništvo zemlje. Nove vlade so se znašle pod pritiskom prebivalstva, da bi zemljo čim
prej vrnili prvotnim lastnikom. Z vračanjem zemljišč oz. privatizacijo nekdanje državne lastnine so začeli relativno zgodaj,
vendar se je zaradi različnih ovir proces marsikje zavlekel v drugo desetletje po odpravi socializma. Največje probleme so
imeli na območju nekdanje Sovjetske zveze, saj so tam prvotne lastnike razlastili nekaj desetletij prej kot v drugih
vzhodnoevropskih državah.
2. Številni vodstveni delavci, ki so prej upravljali državna posestva, so proces močno ovirali, saj so s tem izgubljali svoj
nekdanji priviligiran položaj in najboljše kadre, ki so odhajali v zasebni sektor.
3. »Novim« kmetovalcem je primanjkovalo zagonskih sredstev za nakup mehanizacije, vendar se zaradi negotove
prihodnosti niso hoteli zadolževati.
4. Obstoječa infrastruktura za predelavo in prodajo kmetijskih pridelkov se je hitro izkazala kot pomanjkljiva oz. nezadostna
za normalno funkcioniranje v novih razmerah. Tudi nujno potrebne informacije, brez katerih niti kmetje, niti distributerji ne
morejo delovati funkcionalno, so bile pogosto zelo težko dosegljive.

5. Kot hud problem se je pokazalo tudi dejstvo, da zlasti mali kmetje težko prilagodijo svojo miselnost
novi realnosti. Prej je o vsem odločala država, sedaj pa so se v marsikdaj kaotičnih razmerah tržnega
gospodarstva znašli ljudje, ki jim prej desetletja o teh problemih sploh ni bilo potrebno razmišljati.
Primeri posameznikov, ki so po nekajletnih poskusih propadli, so postali zelo slab zgled za ostale in
velika ovira za nujno potreben premik v glavah.
Stanje ni povsod enako
Kmetijstvo je bilo v globoki krizi že pred odpravo socializma. Globina te krize in uspešnost iskanja poti iz nje pa sta se od
države do precej razlikovali.
Najhitreje so se stvari odvijale v nekdanji Vzhodni Nemčiji. Cela država je bila »pripojena« veliki in bogati zahodni
sosedi, ki je imala dovolj sredstev za financiranje in organizacijo nujno potrebnih sprememb. V času združitve Nemčij je v
kmetijstvu delalo 850 000 ljudi, do leta 1992 pa je ta številka upadla na 300 000. Od 550 000 tistih, ki so zapustili zemljo, jih
je 120 000 našlo novo zaposlitev, 105 000 so jih poslali na tečaje za poklicno preusmeritev, 150 000 jih je ostalo
nezaposlenih, ostali pa so se upokojili.
V ostalih postsocialističnih državah je proces tranzicije potekal precej manj gladko. V Bolgariji so se mestna območja
zaradi kaotičnih razmer znašla pred pomanjkanjem hrane, čeprav je bila Bolgarija pred odpravo socializma znana izvoznica
prehrambenih artiklov. Špekulativna dogajanja na tržišču, želja za hitrim zaslužkom pri nekaterih in nezmožnost hitrega
prehoda na nove razmere pri drugih so se izkazali kot precej pomembnejši dejavniki kot sicer za kmetijstvo ugodne naravne
razmere. V najtežjem obdobju je bilo dovolj hrane dostopne le na črnem trgu. Sprostitev cen je hipno dvignila cene hrane kar
za 600 %. Pol kile kave je leta 1991 stalo toliko, kot je povprečen delavec zaslužil v 9 dneh.
Najslabše razmere so bile v Albaniji, kjer je tudi drugače prehod iz enega družbenega sistema v drugega potekal najtrše.
Albanija se je zato takoj po odpravi socializma soočila s pravim eksodusom prebivalstva, ki ga nove oblasti niti niso skušale
preveč zaustavljati. V želji, da bi zaustavile nezaželjen dotok prebivalstva iz te države, so zahodnoevrospke države (s
sosednjo Italijo na čelu) organizirale obsežno humanitarno pomoč v hrani. Albansko prebivalstvo zaradi nje res ni več
stradalo, vendar je imelo to po drugi strani hude dolgoročne posledice. Albanska polja so kljub številnim lačnim ustom ostala
dokaj neobdelana prav do današnjega dne, saj se prebivalstvo, zanašajoč na tujo pomoč, ni ponovno lotilo kmetijstva.

********************************************************************************

VPRAŠANJA ZA OCENJEVALCA
1. Tvoja ocena tega pristopa (od 1 do 5): _________
2 Napiši kratko vrednotenje tega pristopa. Kaj so po tvojem dobre in kaj slabe lastnosti tega pristopa? Zakaj bi se odločil, da
bi (oz. ne bi) uporabljal takšen učbenik?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3. PRISTOP: REGIONALNI PRISTOP PO REGIJAH
IN NJIHOVIH OSREDNJIH PROBLEMIH
Kratka oznaka pristopa: V učbeniku je najprej obsežno poglavje, ki dokaj sistematično obravnava Evropo kot celoto.
Sledi obravnava Evrope po posameznih regijah (Severna, Zahodna Evropa itd.). Pri vsaki regiji je najprej kratek pregled
njenih naravnih in družbenih značilnosti, potem pa sledi obravnava posameznih izbranih tem – osrednjih problemov te
regije, kar je bistvo celotnega pristopa. Posameznih držav se ne obravnava z vsemi njihovimi značilnostmi, ampak se znotraj
regije izpostavlja tiste osrednje probleme, ki izstopajo pri posamezni državi, lahko pa tudi pri več državah hkrati (npr.
narodnostna problematika v treh pribaltskih državah, naftno gospodarstvo na Norveškem). Pri velikih državah, kot je npr.
Francija, se lahko izpostavi več osrednjih problemov, vsakega kot posebno temo. Pristop je problemski.

Kazalo celotnega učbenika
I. EVROPA KOT KONTINENT
Geografski položaj in meje
Raznolikost geološke zgradbe in površja
Različni podnebni tipi in vrste rastlinstva
Priloga 57

11

Mozaik evropskih narodov in kultur
Sodobnim trendi v razvoju prebivalstva
Urbanizacija in regionalni razvoj
Prometno povezovanje
Gospodarsko in politično povezovanje ter širitev Evropske zveze

II. REGIJE EVROPE
Severna Evropa
Skupne naravne in družbene značilnosti
______________________________________________________________________________________
Otoška dežela Danska izkorišča svojo lego
Naftno gospodarstvo na Norveškem
Od železarstva do izvoza visoke tehnologije in znanja na Švedskem
PRIKAZANI IZSEK
Lesno gospodarstvo na Finskem
______________________________________________________________________________________
Problemi ribištva na Islandiji
Narodnostna problematika pribaltskih držav

Zahodna Evropa
Skupne naravne in družbene značilnosti
Srednja in robna območja Zahodne Evrope
Centralizem in decentralizacija v Franciji
Mestni problemi Pariza
Visoka in nizka Anglija
London – spreminjanje britanske metropole
Beneluks – predhodnica Evropske zveze

Srednja Evropa
Skupne naravne in družbene značilnosti
Nemčija je ponovno združena
Prestrukturiranje nemške industrije
Problemi poljskega kmetijstva
Češka in Slovaška vsaka na svoji poti
Dileme madžarskega kmetijstva
Promet in turizem v Alpah
Južna Evropa
Skupne naravne in družbene značilnosti
Italija – industrijska država velikih regionalnih razlik
Špansko kmetijstvo med sušo in hiperprodukcijo
Dileme španskega in grškega turizma
Jugovzhodna Evropa
Skupne naravne in družbene značilnosti
Naša soseda Hrvaška
Etnični konflikti na območju nekdanje Jugoslavije
Romunija in Bolgarija na poti v Evropsko zvezo
Vzhodna Evropa
Skupne naravne in družbene značilnosti
Ruska družba in gospodarstvo po družbenem preobratu
Razlike med mesti in podeželjem se povečujejo
Moskva – spremenjena funkcija ruske metropole
Ukrajina na težavni poti
Posledice izolacije na primeru Belorusije
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Izsek iz učbenika
Poglavje: SEVERNA EVROPA
OTOŠKA DEŽELA DANSKA IZKORIŠČA SVOJO LEGO
Dežela za preživljanje počitnic in potovanja na Sever
Danska je polotoška in otoška država. Zajema polotok Jylland in okoli 490 večjih in manjših otokov. Že od nekdaj je
predstavljala nekakšno prometno os oz. povezovalni člen med Severno, Zahodno in Srednjo Evropo. Izgradnja sodobne
prometne povezave Hamburg – København – Stockholm je le še povečala njeno tranzitno funkcijo. Ugodna lega med
različnimi deli Evrope, številne naravne in kulturne lepote ter dobro organiziran zasebni in javni turistični managment, so
naredili iz Danske priljubljeno deželo za potovanja in počitnice. Goethejev inštitut v Københavnu zato poziva turiste iz
sosednje Nemčije z naslednjim turističnim povabilom: »Pridite na Dansko, spoznajte spoznajte njeno prelepo pokrajino,
otoke, morje in kulturo.«
Danska je dejansko eno od središč evropske kulture. To še posebej velja za polotok Jylland, ki je s svojimi več
kot 20 pomembnimi muzeji kulturne dediščine »največja umetniška zbirka Skandinavije«. Sprehod po teh muzejih
vodi skozi vsa obdobja. Široka paleta ponudbe vodi od renesančnih gradov do arhitektonskega blišča nove dobe.
Največji naravni zaklad v državi pa je bržkone njena 7500 km dolga obala s čistim morjem in ohranjenimi obalami.
Tu lahko najdemo vse tipe obal, ki jih ponujata Severno in Baltsko morje: obrežne plitvine, slikovite peščene sipine,
zemeljske kose, ozke zalive in mosrke čeri.
Čisto morje in nepozidane obale – naravni viri turističnega prometa
Imeti počitniško hišico ob takšni obale je sen skoraj vsakega Danca. Leta 1986 se je tovrstni sen uresničil že vsaki deseti
družini. Ker država ne premore naravnih lepot norveških fjordov ali finskih jezer, so njeni turistični delavci spoznali, da je
treba ponuditi tisto kar imajo, in da je mogoče ravno iz tradicije počitniških hišic narediti veliko turistično atrakcijo za tujski
promet. V turističnih prospektih so turisti kmalu našli naslednjo ponudbo: »Nudimo izredno veliko izbiro počitniških bivališč
v vseh delih Danske. Hišice ležijo v prijetni okolici in so idealen prostor za prijeten dopust. Ležijo ob čudovitih peščenih
plažah, primernih za kopanje, kot tudi v majhnih ribiških vasicah, s pogledom na morje ali v notranjost. Vsaka od njih je
nekaj povsem svojskega. Na voljo imamo zelo širok izbor, od čisto enostavnih bivališč pa do luksuznih vil s pokritim
dvoriščem, solarijem, plavalnim bazenom, savno in odprtim kamninom. Ležijo na najboljših legah in nudijo možnosti tudi za
večje skupine.«
Številnim danskim družinam so se sanje o počitniški hišici lahko uresničile tako, da jih niso zgradili ali kupili,
ampak le najeli. Število počitniških bivališč se je začelo strmo vzpenjati, od dobrih 50 000 leta 1959 do 150 000
kakšnih 15 let kasneje. 80 % jih leži v obalnem pasu, skoraj tretjino pa oddajajo prek različnih turističnih agencij.
Ker so bile hišice sprva raztresene brez pravega reda, je to kmalu pripeljalo do do konfliktov z varuhi narave in
posledičnih omejitev gradnje v obalnem pasu. Vlada je leta 1979 sprejela ti. Plan zelenih območij, s katerim je
začela ostro kontrolirati in omejevati gradnjo ob obali.
Prav obiskovalci počitniških hišic so danes nekakšna »krona« letnega turističnega obiska na Danskem. Masa obiskovalcev
se seveda deli na zelo različne najemnike glede dolžine bivanja, finančnih zmožnosti in posebnih želja. Nekateri gredo v
hotele in penzione, drugi najamejo hišico, tretji se zadovoljijo s kampi. Pomembno pa je to, da je država s svojimi ukrepi
uspela zaščititi naravno okolje ob obali, ki bi bilo sicer danes že močno prizadeto. Deset let kasneje je danski parlamet odobril
velike vsote denarja za nadaljnjo zaščito obale in varstvo vodnih virov ter pripravil nov načrt, da bi obale vrnili v čim bolj
prvobitno stanje. Danska se namreč dobro zaveda, kako krhko je naravno ravnovesje, in kako uničujoči so lahko učinki
nenadzorovanih želja po dobičku v turizmu.

NAFTNO GOSPODARSTVO NA NORVEŠKEM
Bogata ponudba naravnih virov
Norveška razpolaga z nafto, železovo rudo, velikimi količinami hidroenergije, ribolovnimi območji in gozdnim
bogastvom. Gozdno bogastvo Norvešeke pa je skromnejše kot na Švedskem in Finskem. Fjordi in gorata pokrajina
vsako leto privabljajo množice turistov. Hidroenergija je bila od nekdaj podlaga za razvoj norveške industrije.
Izkoriščanje železove rude je izgubilo na pomenu, zato je najpomembneješa surovina v državi danes nafta.
....Norveške obale so močno razčlenjene. Po globokih fjordih lahko tudi večje ladje plujejo globoko v notranjost.
Pomorske poti so v preteklosti močno vplivale na razvoj poselitve, zato so vsa pomembnejša norveška mesta ob
obali. Ker je povsod po državi na voljo dovolj zaščitenih pristanišč, so Norvežani od nekdaj močno navezani na
pomorsko gospodarstvo. Norveška ima še danes pomembno trgovsko floto, poleg tega je pomembna ribolovna
država. Norveška je bila dolgo šibko industrializirana država. Leta 1955 so ribe, les, papir in kovine predstavljale
Priloga 57

13

53,9 % njenega izvoza. Industrijska država je začela postajati šele po letu 1960, ko se je razvijala predvsem
kovinska industrija.
Pravi preobrat je pomenilo odkritje velikih zalog nafte in zemeljskega plina v začetku 70. let 20. stoletja v norveškem
sektorju Severnega morja. To je namreč sovpadalo s svetovno naftno krizo, ki je sledila arabsko-izraelski vojni leta 1973.
Cene nafte so močno poskočile. Kdor je razpolagal s tem naravnim bogastvom, je imel naenkrat izjemne primerjalne
prednosti pred ostalimi. V Evropi sta si v tistem času z nafto temeljito opomogli Velika Britanija in Norveška.
.....Vse skupaj pa le ni potekalo tako gladko in enostavno, kot bi se zdelo na prvi pogled. Naftna nahajališča se niso nahajala
na kopnem, ampak pod plitvim šelfnim morjem. Zato je bilo potrebno najprej dodobra razviti izredno drago tehnologijo
črpanja izpod morja. Prav v to je Norveška vložila zelo velika vlaganja, kar pa se ni nikakor moglo obrestovati kar čez noč.
Na morju so zgradili številne vrtalne ploščadi, glavna območja izkoriščanja pa so s podmorskimi naftovodi in plinovodi
povezali s sosednjim kopnim. Sorazmerno nepomembno norveško obalno mesto Stavanger se je ekspolozivno razširilo, saj je
postalo norveška naftna prestolnica.
Lovljenje ravnotežja med naftnim razcvetom in krizo
.....Gledati na današnji razvoj Norveške zgolj z vidika naftnega gospodarstva bi bilo zelo enostransko. Kljub temu pa je imelo
izkoriščanje nafte v Severnem morju velike posledice na norveško gospodarstvo in družbo. Nobena druga evropska država ni
tako zaradi odkritij nafte doživela tako hitrih in drastičnih sprememb. Posledic naftnega gospodarstva pa ne smemo
presojati le po tej plati. Tveganja pri vlaganjih v črpanje nafte so namreč zelo velika, saj je cena nafte močno podvržena
nihanjim na svetovnem tržišču in občasnim političnim krizam. Časovna razlika med izredno dragimi vlaganji in kasnejšimi
nihajočimi prihodki od nafte lahko traja vrsto let.
Norvežani zato niso enostransko »stavili vseh konjev« na razvoj naftnega gospodarstva kot nekatere druge naftne države.
Pokazala pa se je še druga, ne povsem načrtovana, a zelo pomembna posledica. Norvežani so bili sprva pravzaprav nekako
»prisiljeni« v razvoj novih izredno dragih tehnologij za črpanje. Prav to se jim je kasneje bogato obrestovalo, saj so postali
ena vodilnih držav na tem področju. Danes ne izvažajo le nafte kot energijskega vira, ampak tudi svoje znanje in tehnologijo
črpanja nafte.

OD ŽELEZARSTVA DO IZVOZA VISOKE TEHNOLOGIJE IN ZNANJA NA ŠVEDSKEM
Vzpon med pomembne proizvajalke surovin
Gospodarski razvoj Švedske je stoletja zaznamovalo izobilje železove rude, lesa in vodne nergije. Poglavitni
energijski vir je bil sprva les, kasneje pa ga je zamenjal premog. Hidroenergijo danes na veliko izrabljajo jeklarne.
Železarska industrija je razvijala čedalje bolj učinkovite stroje za predelavo lesa in pridobivanje energije. Švedska je
država z bogato železarsko in jeklarsko tradicijo. Železarstvo se je razvijalo že od 14. stoletja dalje, in sicer ob
nahajališčih rude v srednji Švedski, potem pa se je skoncentriralo v mestih ob obali. Na prehodu iz 16. v 17. stoletje
so se manjši železarski obrati v bolj goratem zaledju začeli opuščati, proizvodnja pa se je selila v večja središča.
Osnova za to so bila velika nahajališča rude, ki je bila bogata z železom, obenem pa je vsebovala zelo malo fosforja.
To je bila idealna kombinacija za začetek proizvodnje visokokvalitetnega jekla, ki ga še danes poznamo pod
imenom švedsko jeklo. Švedi so se že zelo zgodaj začeli zavedati, da ne kaže izvažati cenenega neobdelanega
surovega železa, zato je bil njegov izvoz prepovedan skoraj do konca 19. stoletja.
Iznajdba Thomasovega postopka na prelomu v 20. stoletje je v jeklarstvu pomenila pravo revolucijo. Do tedaj so lahko
kvalitetno jeklo izdelovali le iz rude, ki ni vsebovala dosti fosforja, s Thomasovim postopkom pa je naenkrat postala zelo
uporabna tudi ruda z veliko fosforja. To je omogočilo izkoriščanje enega največjih nahajališč železove rude na svetu v Kiruni
na daljnjem in neobljudenem severu države. Z izgradnjo železniške povezave med Kiruno in norveško luko Narvik se je lahko
začel masoven izvoz železove rude.
Od proizvajalke surovin do izvoznice visoke tehnologije
V drugi polovici 20. stoletja je železarstvo zašlo v krizo. Površinske zaloge železove rude so bile že izrabljene in Švedi so
morali preiti na dražje podzemeljsko izkopavanja rude. S tem pa so začeli izgubljati svoj vodilni položaj na evropskem trgu.
Izpodrivati so jih začeli konkurenti iz Avstralije in Kanade, ki so z veliki ladjami dovažali cenejšo rudo iz tamkajšnjih
dnevnih kopov. Samo v desetletju 1975 – 84 se je švedska jeklarska proizvodnja prepolovila.
Preudarni Švedi so zato hitro iskali druge rešitve. Proizvodnjo enostavnejših jekel so začeli vedno bolj prepuščati tujini,
sami pa so se preusmerili na izvoz veliko dražjih specialnih jekel. Začeli so z vrhunsko specialno predelavo kovin in s
takšnimi izdelki zasloveli po celem svetu. Kdo danes ne pozna slovitih švedskih krogličnih ležajev, robotov, medicinske in
biotehnične opreme, mobilnih telefonov Eriksson ter avtomobilov Volvo in Saab. Več kot polovico avtomobilske proizvodnje
izvozijo v tujino. Morda še pomembnejša postavka pa so postala velika vlaganja v raziskovalno dejavnost na različnih
področjih (medicina, biotehnika, varstvo okolja in varčevanje z energijo). Temu so namenili kar 2 % bruto domačega
proizvoda. Rezultati niso izostali. Švedska je postala pomemben svetovni izvoznik tehničnega znanja in izkušenj (know
how). Sredi 90. let je tako pri švedskih podjetjih v tujini delalo že prek 300 000 zaposlenih, od tega 30 000 v sicer visoko
razviti Nemčiji.
Priloga 57

14

LESNO GOSPODARSTVO NA FINSKEM
Les je obnovljiva surovina
Zaradi prevladujočega kontinentalnega zmerno hladnega podnebja je Finska država z največjim deležem gozdnih
površin na svetu. Gozdno gospodarstvo ima zato v gospodarstvu zelo pomembno vlogo. Les so uporabljali že v prejšnjih
stoletjih kot energijski vir za potrebe fužinarstva. Že od 16. stoletja dalje so izvažali les za kurjavo in gradbeni les, od 18.
stoletja dalje pa se je razmahnil izvoz žaganega lesa. Poraba lesa se je tedaj zaradi izvoza v Veliko Britanijo in na
Nizozemsko močno povečala. Sredi 19. stoletja so nastale prve tovarne papirja in celuloze, s čimer se je pravzaprav začela
industrializacija Finske.
Les je bil in je še danes glavni naravni vir Finske. Finci so se začeli že zelo zgodaj zavedati njegovega velikega pomena
za narodno gospodarstvo. Zato so bili med prvimi v svetu, ki so kljub navidezno neizmernim zalogam lesa začeli že konec 19.
stoletja načrtno urejati gozdove. Z njim so želeli preprečiti pretirano sečnjo in sproti obnavljati lesne zaloge. To jim je
očitno tudi dobro uspelo. Na Finskem predstavlja predelava lesa petino vse industrijske proizvodnje in zaposluje petino v
industriji zaposlenega prebivalstva. Približno 80 % vseh produktov gre v izvoz. Izdelki lesno predelovalne industrije znašajo
na skoraj dve petini izvoza.
Od žaganega lesa do prevlade proizvodov zahtevnejše obdelave
Vsi ti podatki nam sicer veliko povedo o pomenu lesnega gospodarstva, nič pa o drastičnih spremembah, ki so se zgodile
tako na področju sekanja in transporta kot na področju predelave lesa in strukture izvoznih artiklov. Nekoč so les
transportirali v obliki splavarstva, v zadnjih desetletjih pa je to tradicionalno obliko transporta skoraj povsem izpodrinil
prevoz z velikimi transportnimi tovornjaki in železnico. Izvoz lesa je bil čedalje bolj podvržen nihanjim na svetovnem
tržišču. Finska se je zato morala preusmerjati v druge dejavnosti, obenem pa tudi znotraj lesnega gospodarstva iskati nove
rešitve. Ob odpravi socializma v Vzhodni Evropi jo je še posebej prizadela izguba velikega vzhodnoevropskega tržišča, kar je
v državi povzročilo pravo recesijo. Zato so se morali preusmeriti na druga bolj zahtevna tržišča, z mobilnimi telefoni Nokia
pa so osvojili cel svet.
Na področju predelave lesa so razvili zelo visoko tehnologijo. Namesto nekdanjega žaganega lesa, produktov mehanske
predelave in celuloze zato iz leta v leto izvažajo višji delež dražjih proizvodov, kot so karton, papir in proizvodi zahtevnejše
obdelave. Da ne bi po nepotrebnem pretirano izkoriščali lastnih gozdov, danes del slabše kakovostnega lesa lesa celo uvažajo.

********************************************************************************

VPRAŠANJA ZA OCENJEVALCA
1. Tvoja ocena tega pristopa (od 1 do 5): _________
2 Napiši kratko vrednotenje tega pristopa. Kaj so po tvojem dobre in kaj slabe lastnosti tega pristopa? Zakaj bi se odločil, da
bi (oz. ne bi) uporabljal takšen učbenik?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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4. PRISTOP: KOMBINIRAN REGIONALNI
PRISTOP PO REGIJAH IN DRŽAVAH TER
NJIHOVIH OSREDNJIH PROBLEMIH
Kratka oznaka pristopa: Gre za pristop, ki je kombinacija regionalnega pristopa po regijah in njihovih osrednjih
problemih z elementi drugih pristopov. V učbeniku je najprej obsežno poglavje, ki dokaj sistematično obravnava Evropo kot
celoto. Sledi obravnava Evrope po posameznih regijah (Severna, Zahodna Evropa itd.). Najprej je pri vsaki regiji kratek
pregled njenih naravnih in družbenih značilnosti. Temu sledi obravnava izbranih tem – osrednjih problemov posameznih
večjih držav oz. skupin podobnih držav. Bistvena posebnost tega pristopa pa je v tem, da se pri vsaki državi (oz. skupini
podobnih držav) najprej v par stavkih poda njen »geografski okvir« kot nekakšno uvodno motivacijo, v katerem se zelo na
kratko opredeli nekaj njenih najbolj glavnih naravnih in družbenih značilnosti. V ta okvir se potem »umesti« eno ali več
izbranih tem oz. osrednjih problemov (pri manjši državi en osrednji problem, pri večji državi ali skupini držav pa več
osrednjih problemov). Problematika posamezne ožje teme je lahko najprej razložena, potem pa še konkretneje podkrepljena s
študijo primera (rubrika »primer«). Pristop je problemski. Posamezno se obravnava le večje države (npr. Francijo), načeloma
pa se manjše in podobne države združuje (npr. V. Britanijo in Irsko, države Iberskega polotoka, države Beneluksa). Razlika s
prejšnjim pristopom je tudi v tem, da se v naslovu na prvo mesto ne postavi osrednjega problema posamezne evropske regije,
ampak najprej ime države oz. skupine držav, nato pa se napove izbrane osrednje probleme.

Kazalo celotnega učbenika
I. EVROPA KOT KONTINENT
Geografski položaj in meje
Raznolikost geološke zgradbe in površja
Različni podnebni tipi in vrste rastlinstva
Mozaik evropskih narodov in kultur
Sodobni trendi v razvoju prebivalstva
Urbanizacija in regionalne razlike
Prometno povezovanje
Gospodarsko in politično povezovanje ter širitev Evropske zveze
II. REGIJE EVROPE
Severna Evropa
Skupne naravne in družbene značilnosti
______________________________________________________________________________________________
Islandija: Geografski okvir, Življenje ob dremajočem vulkanu
PRIKAZANI IZSEK
Švedska: Geografski okvir, Se je švedski model države blaginje izčrpal, Od švedskega jekla do izvoza znanja
Danska: Geografski okvir, Model prilagodljivega kmetijstva 21. stoletja
______________________________________________________________________________________________
Finska: Geografski okvir, Nokia je osvojila svet
Pribaltske države: Geografski okvir, Rusifikacija in današnji narodnostni problemi
Zahodna Evropa
Skupne naravne in družbene značilnosti
Francija: Geografski okvir, Centralizem in decentralizacija, Pariz in suburbanizacija Pariške kotline,
Francija kot kmetijska velesila, Problemi francoske industrije, Evropredor in njegovi učinki
Beneluks: Geografski okvir, Življenje v nizozemskih polderjih, Kaj je prinesel delta plan
Britansko otočje: Geografski okvir, Visoka in nizka Anglija, Novi upi v industriji visoke tehnologije,
London – oživljanje prestolnice, Irska je prehitela Veliko Britanijo
Srednja Evropa
Skupne naravne in družbene značilnosti
Nemčija: Geografski okvir, Ena država – dva svetova, Berlin – nova »stara« prestolnica,
Ren – nič več evropsko odlagališče odpadkov, Porurje kot življenjski prostor
Avstrija in Švica: Geografski okvir, Primerjava dveh alpskih držav, Turizem – blagoslov ali prekletstvo,
Alpe kot prometni zamašek
Poljska: Geografski okvir, Problemi postsocialističnega kmetijstva, Zgornješlezijski bazen – borba za preživetje,
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Češka in Slovaška: Geografski okvir, Vsaka na svoji poti, Volkswagen – Škoda: zgodba o uspehu
Madžarska: Geografski okvir, Kmetijske dileme nove dobe
Južna Evropa
Skupne naravne in družbene značilnosti
Iberski polotok: Geografski okvir, Polotok treh podnebnih kontrastov, Borba proti poletni suši,
Problemi masovnega turizma, Etnične manjšine in regionalizmi,
Portugalska na obrobju Evropske zveze
Italija: Geografski okvir, Naravne katastrofe na italijanskem jugu, Fiat kot paradni konj italijanske industrije,
Mezzogiorno včeraj, danes in jutri
Grčija: Geografski okvir, Turizem na grških otokih
Jugovzhodna Evropa
Skupne naravne in družbene značilnosti
Države nekdanje Jugoslavije: Geografski okvir, Gospodarstvo kot odraz različnih tipov površja,
Etnični konflikti in posledice vojne, Kosovsko vprašanje včeraj, danes in jutri,
Makedonija na težavni poti, Turizem na Hrvaškem
Romunija in Bolgarija: Geografski okvir, Tekmici za vstop v evropske integracije,
Transilvanija – etnično heterogena regija z negotovo prihodnostjo
Albanija: Geografski okvir, Majhna država velikih problemov
Vzhodna Evropa
Skupne naravne in družbene značilnosti
Rusija: Geografski okvir, Ruska družba in gospodarstvo po družbenem preobratu, Razlike med mesti in
podeželjem se povečujejo, Moskva – spremenjena funkcija ruske metropole
Ukrajina in Belorusija: Geografski okvir, Ukrajina med vzhodom in zahodom, Posledice izolacije na primeru
Belorusije

Izsek iz učbenika
Poglavje: SEVERNA EVROPA
ISLANDIJA

Geografski okvir
Islandija je otoška država v severnem delu Atlantskega oceana tik pod severnim tečajnikom. Otok je vulkanskega
izvora. Zaradi vpliva toplega Severnoatlanstkega toka ima kljub severni legi relativno milo oceansko podnebje. To pa velja
le za obalni pas, v katerem živi vse prebivalstvo. Notranjost otoka je gorata, podnebje pa gorsko oz. subpolarno z tundrsko
vegetacijo in številnimi platojskimi ledeniki. Notranjost je zato povsem neposeljena.
Na Islandiji živi približno toliko ljudi kot v Ljubljani. Najpomembnejša gospodarska dejavnost je ribolov, ki daje skupaj z
ribjimi produkti tri četrtine vrednosti vsega izvoza. Islandci imajo močno ribiško ladjevje. Ker so življenjsko odvisni od
ribolova, so svoje ozemeljske vode razširili na 200 morskih milj, kar je pred desetletji pripeljalo do pravih ribiških vojn z
Veliko Britanijo.

Življenje ob dremajočem vulkanu
Vsesplošna odvisnost od naravnih razmer
Nikjer drugje v Evropi ni življenje ljudi tako tesno povezano z naravo kot na Islandiji. Za poselitev je primeren le ozek
obalni pas. Rastlinska odeja sega le do nadmorske višine 200 m, nad njo pa je zaradi hladnega podnebja le golo skalovje ali
sneg in led. Na otoku skoraj ni gozda, kmetje pa so lahko razvili skromno živinorejsko dejavnost le na nekaterih večjih
travnih površinah ob obali. Njiv skoraj ne poznajo. Ker je država zainteresirana za vzdrževanje izredno redke poselitve, je z
dohodki od ribištva močno podprla vzdrževanje in modernizacijo samotnih kmetij.
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Kako živeti ob stalni grožnji potresov, vulkanskih izbruhov in drugih katastrof
Otok Islandija leži na Srednjeatlanstkem hrbtu, na pomembnem stiku litosferskih plošč. To pomeni, da se skoraj po
sredini otoka razmikata Severnoameriška in Evrazijska plošča, nastale vrzeli pa sproti zapolnjuje lava. Otok se vsako leto
razširi za nekaj centimetrov, njegovo »širjenje« pa spremlja živahna potresna, vulkanska in postvulkanska dejavnost.
Zaradi pogostih katastrof se število prebivalcev v zadnjih tisoč letih ni bistveno povečalo. Bolj kot potresi so nevarni izbruhi
lave. V 18. stoletju je zaradi posledic osemmesečnega izbruha umrla skoraj petina prebivalstva. Ljudje so trpeli veliko lakoto,
saj je vulkanski izbruh zastrupil travo, ki jo je jedla živina. Oglejmo si še nekaj primerov iz novejšega časa.
Leta 1963 se ob južni obali začel močan podmorski izbruh. V nekaj mesecih je iz morja zrastel 130 m visok otok Surtsey,
na katerem so se naselili milijoni ptic, »novi« otok pa je postal ena glavnih znamenitosti. Manj sreče so imeli leta 1973
prebivalci ribiškega mesta Heimaey. Tam se je čez noč odprla 2 km dolga razpoka in lava je počasi zasula mesto. Prebivalce
so sicer pravočasno evakuirali, vendar so se lahko na svoje domove vrnili šele čez pol leta. Morda še bolj zanimiv primer se je
zgodil leta 1994. Vulkanski izbruh pod platojskimi ledeniki na jugu otoka sicer ni neposredno ogrozil ljudi, vendar se je
zaradi njega v zelo kratkem času stalilo na milijone ton ledu. Ogromne vodne mase so odnesle kilometre edine cestne
povezave čez južno polovico države in ohromile celoten promet.
Islandci so se v več kot tisočletnem bivanju na otoku naučili živeti s svojo muhasto naravo. Že leta 930 so pri
Thingvellirju, v veliki skalni razpoki, nastali zaradi razmikanja litosferskih plošč, kar v naravi ustanovili prvi parlament na
svetu. Do dane so več kot 700 vročih izvirov svoje geotermalne vode izrabili za ogrevanje stanovanj (za okoli 80 %
prebivalstva) in rastlinjakov. Čeprav so podnebne možnosti za poljedelstvo povsem neustrezne, pridelajo v teh rastlinjakih
velike količine cvetja, paradižnikov, sadja in drugih pridelkov. Geotermalno vodo uporabljajo tudi za proizvodnjo električne
energije, sušenje sena, pridobivanje soli in za javna kopališča.

ŠVEDSKA

Geografski okvir
Švedska je tako po površini kot številu prebivalstva največja nordijska država. Leži v vzhodem delu Skandinavskega
polotoka. Površje je na zahodu gorato, v vzhodnem in južnem delu države pa rahlo valovito in kaže močne ostanke
pleistocenske poledenitve. Številna so ledeniška jezera, rečne struge pa so zaradi trdne živoskalne osnove in vodnatih rek
zelo primerne za hidroenergetsko izrabo.
Podnebje je na jugu še precej oceansko, v osrednjem delu in na severu pa že precej celinsko in hladno. To se močno
odraža v rastlinstvu, saj Švedska poleg Finske najbolj gozdnata evropska država. Neizmerna prostranstva severnega iglastega
gozda so značilna predvsem za srednji in severni del države. So osnova za visoko razvito lesno in papirno industrijo.
Zaradi hladnega podnebja je nekoliko gosteje poseljen le južni del države, kjer je tudi nekaj več kmetijskih površin.
Kmetijstvo je visoko produktivno, zaradi naravnih razmer pa usmerjeno predvsem v živinorejo. Švedska je danes poznana
predvsem kot tipična država postindustrijske družbe z visokim standardom in raznovrstno visoko razvito industrijo,

Se je švedski model države blaginje izčrpal?
Nastanek države blaginje in »izvoz« človekovih pravic
Švedska sodi med najrazvitejše in najbogatejše države na svetu. Dolga desetletja je veljala kot model države blaginje in
vsesplošne strpnosti, kot nekakšen nedosegljiv vzor za druge države sveta, v zadnjih letih pa je ta »idealna« podoba države
precej obledela.
Na nastanek države blaginje po 2. svetovni vojni je vplivalo več naravnih in družbenih dejavnikov. Država je bila v obeh
svetovnih vojnah nevtralna in se je izognila pustošenju, ki so ga doživele druge države. Celotno družbeno in politično
življenje v državi je potekalo zelo umirjeno, brez družbenih trenj in pretresov. Mnogi to pripisujejo umirjenemu
severnjaškemu značaju in miselnosti, ki naj bi temeljila na naravnem okolju, predvsem hladnem podnebju. Švedska je po
svoji ureditvi sicer kraljevina, vendar nima kralj nikakršnega vpliva na politično življenje. Država je izredno pozorost
namenila človekovim pravicam in socialni skrbi za vse sloje sloje prebivalstva.
Švedi so se prvi na svetu lotili reševanja nekaterih družbenih vprašanj, ki so bila v preostalem svetu še pravi »tabu«.
Sistematično so se lotili razbijanja predsodkov vseh vrst tudi z uvajanjem posebnih institucij. Prvi so uvedli institucijo
åmbundsmana, kar v švedskem jeziku pomeni »varuh človekovih pravic«. Številne ideje in družbena gibanja, ki so se
porodila na Švedskem, so z večletno zakasnitvijo začele počasi prodirati tudi v druge dele Evrope in sveta. Institucijo
åmbundsmana ima danes vsaka evropska država, ki da nekaj nase. Švedska je s svojimi idejami odkrito nastopala tudi na
mednarodnem prizorišču, kjer se je kot relativno majhna država uveljavila v mednarodni borbi za mir, odpravo rasizma in
vseh vrst izkoriščanja. Pri tem si je pridobila velik ugled, na Švedskem pa so si poiskali zatočišče številni politični begunci iz
Latinske Amerike, Bližnjega vzhoda in z vojnih območij nekdanje Jugoslavije.
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Kriza socialne države in »evropeizacija« Švedske
Švedska je postala model skoraj idealne socialne države, ki v vseh pogledih poskrbi za svoje državljane od rojstva do
smrti. Uveljavila je vzoren sistem otroških vrtcev, šol, univerz, zdravstvenih ustanov in domov za ostarele. Vse to pa je terjalo
zelo visoke državne izdatke. S hudimi davki so denar jemali predvsem tistim, ki so ga ustvarjali. Več ko si ustvaril, več ti je
država pobrala. To pa je mnoge odvrnilo od nadaljnega širjenja dejavnosti. Predraga država je privedla do velikega državnega
dolga in zmanjšanja konkurenčne sposobnosti švedskega gospodarstva. Švedi so se tako koncem 20. stoletja soočili z
gospodarsko krizo in posledično tudi nekaterimi družbenimi pojavi, ki jih prej niso poznali (npr. odporom proti tujcem).
Reševanja kriznih razmer so se lotili z zmanjšanjem socialnih ugodnosti in drugimi ukrepi, ki so počasi obrodili sadove.
Švedska je med tem tudi vstopila v Evropsko zvezo. Njen mit o nedosegljivem vzoru oz. modelu, ki lahko reši vse probleme,
se je sicer razblinil, a še vedno je ostala ena najbogatejših in najbolj socialnih držav na svetu. Le nekoliko bolj se je
»evropeizirala« oz. postala podobna drugim.

Od švedskega jekla do izvoza znanja
Švedsko jeklo je zaslovelo po svetu
Švedska ima večstoletno železarsko in jeklarsko tradicijo. Osnova za ti so bila velika nahajališča z železom bogate rude.
Švedi so se že zelo zgodaj začeli zavedati, da ne kaže izvažati cenenega neobdelanega surovega železa, zato so njegov izvoz
prepovedali skoraj do konca 19. stoletja. Rajši so izvažali kovano železo in visokokakovostno jeklo, ki ga še danes poznamo
pod imenom švedsko jeklo. Nove iznajdbe na področju predelave železove rude so ob prehodu v 20. stoletje omogočile tudi
izkoriščanje enega največjih nahajališč železove rude na svetu, ki je na območju Kirune na daljnjem severu.
Preusmeritev v izvoz znanja in izkušenj
Pred približno tremi desetletji je švedsko železarstvo in jeklarstvo zašlo v globoko krizo, saj je v Evropo začela prihajata
cenejša ruda iz avstralskih in kanadskih dnevnih kopov. Švedska jeklarska proizvodnja se je prepolovila, vendar so začeli
preudarni Švedi hitro iskati druge rešitve. Usmerili so se na izvoz dražjih specialnih jekel in začeli z vrhunsko specialno
predelavo kovin. Po svetu so zasloveli s švedskimi krogličnimi ležaji, roboti, medicinsko in biotehnično opremo, avtomobili
Volvo in Saab ter mobilnimi telefoni Ericsson. Več kot polovico vse avtomobilske proizvodnje izvozijo v tujino. Morda še
pomembnejša postavka pa so postala velika vlaganja v raziskovalno dejavnost (na področju medicine, biotehnike, varstva
okolja in varčevanja z energijo), ki so dolgoročno dala velike rezultate. Švedska je namreč danes pomemben svetovni
izvoznik tehničnega znanja in izkušenj (know how) na vseh prej omenjenih področjih.
______________________________________________________________________________
PRIMER: Buren razvoj rudarskega mesta Kiruna
V Kiruni na severu Švedske so začeli ob koncu 19. stoletja izkoriščati eno največjih nahajališč izredno
kakovostne železove rude. Velik problem je predstavljal transport nakopane rude, saj železnica do švedskega
pristanišča Luleå ni več zadostovala. Zato so leta 1902 speljali novo železnico v norveško luko Narvik. Sámo mesto
Kiruna je doživelo pravi razcvet, dokler se sredi sedemdesetih let 20. stoletja ni začela velika kriza. Izkop rude je
upadel skoraj za polovico. Številni so izgubili zaposlitev, zlasti mladi z družinami pa so zapustili mesto.
Oblasti so začele iskati nove rešitve. Prebivalcem so omogočili brezplačne izobraževalne tečaje, z ugodnimi
posojili podprli mlade podjetnike, uvedli brezplačno svetovalno službo in organizirali številne trgovinske konference
s tujimi partnerji. Zunanjim podjetnikom so za odpiranje podružnic v Kiruni ponudili zelo ugodne pogoje. Rudarsko
opremo so posodobili, modernizirali predelavo rude in na veliko propagirali razvoj turizma.
Danes v Kiruni že veliko ljudi dela v drugih dejavnostih. Mesto je postalo eno vodilnih središč za raziskovanje vesolja.
Razvila se je industrija elektronske opreme in računalnikov ter specializirane rudarske opreme. V nedotaknjeno naravo v
okolici prihaja vedno več turistov. Danes je Kiruna moderno mesto, v katerega se je vrnilo življenje.
_______________________________________________________________________________

DANSKA

Geografski okvir
Danska ima zaradi svoje izrazito prehodne lege zelo pomembno tranzitno funkcijo, obenem pa predstavlja tudi
naravni in kulturni prehod med Srednjo in Severno Evropo. Njeno ravno ali rahlo valovito površje ter ugodno
oceansko podnebje nudita bistveno drugačne naravne možnosti za kmetijstvo kot drugi deli Severne Evrope.
Prebivalstvo ni zgoščeno na jugu, ampak na otoku Sjaelland na vzhodu države, kjer je tudi prestolnica. Zaradi
polotoške in otoške lege ima zelo velik pomen ribolov. Danska ima velikansko ribiško ladjevje in je
najpomembneješa ribiška država Evropske zveze. Rudnega bogastva nima, zato pa v Severnem morju načrpa dovolj
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nafte in plina. Danska industrija je visoko razvita in v številnih panogah usmerjena v izdelke visoke kakovosti.
Standard je med najvišjimi na svetu, zelo so razvite vse storitvene dejavnosti.

Model prilagodljivega kmetijstva 21. stoletja
Tradicija visoke kakovosti, šolanja in zadružništva
Kmetijstvo na Danskem zaposluje le še majhen delež prebivalstva, pa tudi pri izvozu je v vsestransko visoko razviti
Danski udeleženo le še s približno petino. Kljub temu ga navajamo kot zgled enega najbolj razvitih in prilagodljivih
kmetijstev na svetu.
Država sodi med največje evropske proizvajalce in izvoznike svinjine, mesnih konzerv, jajc ter mlečnih izdekov (sir,
maslo). Kljub vsestranski razvitosti industrije ima predelava živil še danes prav poseben pomen. Znotraj Evropske unije
danske prizvode tradicionalno uvažata predvsem V. Britanija in Nemčija.
Visoka razvitost kmetijstva, njegova konkurenčnost in prodornost na tujih trgih pa niso nastali kar čez noč. So rezultat
tradicije na eni in velike prilagodljivosti danskih kmetov na drugi strani. K veliki produktivnosti kmetijstva so prispevali
predvsem naslednji dejavniki:
• Zemljišča so v zasebni lasti, kmetje pa obdelujejo večinoma lastno in ne najete zemlje.
• Za seboj imajo več kot stoletno tradicijo obveznega šolanja kmetov na šolah, ki so visoko strokovne.
• Že desetletja imajo razvit uspešen način združevanja kmetov v zadruge, ki pa funkcionirajo precej drugače kot zadruge v
nekdanjih socialističnih državah. Kmetom je na voljo tudi mreža posojilnic.
• Tradicija uvajanja boljših pasem, sodobne mehanizacije, biotehnologije in stroge kontrole kakovosti kmetijskih
pridelkov.
Nenehna prilagodljivost naravnim in družbenim razmeram
Dansko kmetijstvo se je moralo v preteklosti večkrat preusmeriti, saj drugače ne bi zdržalo konkurenčne
borbe. Pri tem so morali vedno izbirati med tistimi možnostmi, ki so jih omogočale naravne razmere.
Še v 19. stoletju so bili najbolj usmerjeni v govedo in žitarice. Tedaj so se morali soočiti s hudo konkurenco
cenejšega žita iz Amerike. To je bilo namreč obdobje, ko so Američani zaradi izgradnje železnic iz prerij lahko
prodrli na evropsko tržišče. Danci so se zato preusmerili v pridelavo svinjskega mesa, mlečno živinorejo in
perutninarstvo. Po letu 1960 se je začelo obdobje specializiranih farm. Z vključevanjem v skupno kmetijsko
politiko Evropske unije so morali spet povečati pridelavo žitaric, po drugi strani pa omejiti mlečno živinorejo.
Dansko kmetijstvo je stalno na preži za potrebami tržišča. Te spremljajo tudi na podlagi najnovejših tehnologij.
Znani so primeri, ko so Danci na osnovi satelitskih posnetkov ugotovili, da so v nekaterih delih sveta posejali večje
količine določenih pridelkov, zato so svoje že posejane površine na Danskem rajši preorali in na njih posejali drug
pridelek.

********************************************************************************

VPRAŠANJA ZA OCENJEVALCA

1. Tvoja ocena tega pristopa (od 1 do 5): _________
2 Napiši kratko vrednotenje tega pristopa. Kaj so po tvojem dobre in kaj slabe lastnosti tega pristopa? Zakaj bi se odločil, da
bi (oz. ne bi) uporabljal takšen učbenik?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

SKUPNA RAZVRSTITEV VSEH PRISTOPOV
Naredi vrstni red primernosti vseh pristopov tako, da boš na prvo mesto postavil pristop, ki ti je
najbolj všeč, na zadnje mesto pa tistega, ki ti je najmanj všeč.
Na 1. mesto uvrščam pristop št. _______
Na 2. mesto uvrščam pristop št. _______
Na 3. mesto uvrščam pristop št. _______
Na 4. mesto uvrščam pristop št. _______

2. DEL
Z drugim delom vprašalnika se skuša ugotoviti, v kakšnem okvirju (tematskem ali regionalnem) bi naši dijaki najrajši
združevali posamezne teme iz geografije Evrope. Pred seboj imaš pomešan seznam aktualnih geografskih tem oz. tipičnih
primerov geografskih problemov iz različnih delov Evrope. Ta seznam zaenkrat ni urejen niti po tematskih (vsebinskih)
sklopih, niti po regijah ali državah. Na kratko si ga oglej.

SEZNAM AKTUALNIH TEM OZ. TIPIČNIH PRIMEROV GEOGRAFSKIH PROBLEMOV V EVROPI
Mezzogiorno včeraj, danes in jutri
Posledice izolacije na primeru Belorusije
Centralizem in decentralizacija v Franciji
Makedonija na težavni poti
London – oživljanje prestolnice
Turizem in razprodaja obale na Hrvaškem
Borba proti poletni suši v Španiji
Nemčija: ena država – dva svetova
Romunija in Bolgarija – tekmici za vstop v evropske integracije
Turizem v Alpah – blagoslov ali prekletstvo
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Problemi postsocialističnega kmetijstva na Poljskem
Življenje v nizozemskih polderjih
Kaj je Nizozemski prinesel delta plan
Kosovsko vprašanje včeraj, danes in jutri,
Irska je prehitela Veliko Britanijo
Berlin – nova »stara« prestolnica,
Portugalska na obrobju Evropske zvez
Primerjava dveh alpskih držav Avstrije in Švice
Evropredor in njegovi učinki
Zgornješlezijski bazen – borba za preživetje
Pariz in suburbanizacija Pariške kotline
Porurje kot življenjski prostor
Življenje ob dremajočem vulkanu na Islandiji
Se je švedski model države blaginje izčrpal
Visoka in nizka Anglija
Novi upi v industriji visoke tehnologije v Veliki Britaniji
Ren – nič več evropsko odlagališče odpadkov
Španski problemi masovnega turizma
Model prilagodljivega kmetijstva 21. stoletja na Danskem
Etnične manjšine in regionalizmi v Španiji
Alpe kot prometni zamašek
Francija kot kmetijska velesila
Finski mobilni telefoni Nokia so osvojili svet
Rusifikacija in današnji narodnostni problemi v pribaltskih državah
Češka in Slovaška vsaka na svoji poti
Razlike med ruskimi mesti in podeželjem se povečujejo
Problemi francoske industrije
Moskva – spremenjena funkcija ruske metropole
Volkswagen – Škoda: zgodba o uspehu
Kmetijske dileme nove dobe na Madžarskem
Iberski polotok je polotok treh podnebnih kontrastov
Naravne katastrofe na italijanskem jugu
Turizem na grških otokih
Od švedskega jekla do izvoza znanja
Fiat kot paradni konj italijanske industrije,
Gospodarstvo kot odraz različnih tipov površja v državah nekdanje Jugoslavije
Etnični konflikti in posledice vojne v državah nekdanje Jugoslavije
Transilvanija – etnično heterogena regija z negotovo prihodnostjo
Albanija – majhna država velikih problemov
Ruska družba in gospodarstvo po družbenem preobratu
Irsko vprašanje še ni rešeno
Ukrajina med vzhodom in zahodom
Iz teh izbranih tem oz. osrednjih geografskih problemov posameznih evropskih regij in držav moramo sestaviti učbenik. Pri
tem imamo na voljo tri možnosti oz. tri možne pristope:
1. pristop: razporedimo jih po tematskih sklopih (npr. okoljski problemi, kmetijstvo ipd.)
2. pristop: razporedimo jih po evropskih regijah (npr. Severna, Zahodna Evropa ipd.)
3. pristop: razporedimo jih najprej po evropskih regijah, nato pa še po državah oz. skupinah sorodnih držav
Pri vsakem pristopu je najprej nekakšen uvod v tematski oz. vsebinski sklop, potem pa so v okviru tega sklopa razporejene
posamezne teme oz. primeri geografskih problemov s prejšnjega seznama. Besedila teh tem oz. geografskih problemov
ostanejo pri vseh treh pristopih popolnoma nespremenjena. To pomeni, da je velika večina besedila (vse razen uvodov) pri
vseh treh pristopih ista, le razporeditev posameznih tem je drugačna.
Najprej si oglej vse tri pristope. (Za vsakega od njih je pripravljeno KAZALO UČBENIKA). Nato jih oceni s šolskimi
ocenami od 1 do 5, pri čemer pomeni 5 najboljšo, 1 pa najslabšo oceno. Na koncu moraš narediti še vrstni red
primernosti vseh pristopov.
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1. PRISTOP
Posamezne teme oz. primere geografskih problemov razporedimo PO TEMATSKIH (VSEBINSKIH) SKLOPIH
kot so človek v odvisnosti od narave, okoljski problemi, kmetijstvo itd., pri čemer ima vsak tematski sklop najprej
nekakšen skupen uvod.
KAZALO UČBENIKA:
Človek v odvisnosti od narave
Uvod v tematski sklop
Kaj je Nizozemski prinesel delta plan
Življenje ob dremajočem vulkanu na Islandiji
Visoka in nizka Anglija
Iberski polotok je polotok treh podnebnih kontrastov
Naravne katastrofe na italijanskem jugu
Gospodarstvo kot odraz različnih tipov površja v državah nekdanje Jugoslavije
Alpe kot prometni zamašek
Borba proti poletni suši v Španiji
Okoljski problemi in prevrednotenje prostora
Uvod v tematski sklop
Ren – nič več evropsko odlagališče odpadkov
Španski problemi masovnega turizma
Porurje kot življenjski prostor
Turizem in razprodaja obale na Hrvaškem
Turizem v Alpah – blagoslov ali prekletstvo
Turizem na grških otokih
Evropredor in njegovi učinki
Družbeni in politični razvoj
Uvod v v tematski sklop
Posledice izolacije na primeru Belorusije
Se je švedski model države blaginje izčrpal?
Primerjava dveh alpskih držav Avstrije in Švice
Češka in Slovaška vsaka na svoji poti
Ruska družba in gospodarstvo po družbenem preobratu
Ukrajina med vzhodom in zahodom
Albanija – majhna država velikih problemov
Irska je prehitela Veliko Britanijo
Romunija in Bolgarija – tekmici za vstop v evropske integracije
Etnični konflikti in politični problemi
Uvod v tematski sklop
Etnični konflikti in posledice vojne v državah nekdanje Jugoslavije
Kosovsko vprašanje včeraj, danes in jutri
Makedonija na težavni poti
Etnične manjšine in regionalizmi v Španiji
Rusifikacija in današnji narodnostni problemi v pribaltskih državah
Transilvanija – etnično heterogena regija z negotovo prihodno
Irsko vprašanje še ni rešeno
Kmetijstvo – potreba po reformi
Uvod v tematski sklop
Problemi postsocialističnega kmetijstva na Poljskem
Življenje v nizozemskih polderjih
Model prilagodljivega kmetijstva 21. stoletja na Danskem
Francija kot kmetijska velesila
Kmetijske dileme nove dobe na Madžarskem
Industrijski razvoj in gospodarsko prestrukturiranje
Uvod v tematski sklop
Zgornješlezijski bazen – borba za preživetje,
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Finski mobilni telefoni Nokia so osvojili svet
Od švedskega jekla do izvoza znanja
Fiat kot paradni konj italijanske industrije,
Volkswagen – Škoda: zgodba o uspehu
Novi upi v industriji visoke tehnologije v Veliki Britaniji
Problemi francoske industrije
Razvojni problemi v mestnih naseljih
Uvod v tematski sklop
London – oživljanje prestolnice
Berlin – nova »stara« prestolnica,
Pariz in suburbanizacija Pariške kotline,
Moskva – spremenjena funkcija ruske metropole
Regionalni razvoj in zapostavljene regije
Uvod v tematski sklop
Mezzogiorno včeraj, danes in jutri
Centralizem in decentralizacija v Franciji
Nemčija: ena država – dva svetova
Portugalska na obrobju Evropske zvez
Razlike med ruskimi mesti in podeželjem se povečujejo

********************************************************************************

VPRAŠANJE ZA OCENJEVALCA
Tvoja ocena tega pristopa (od 1 do 5): ________

2. PRISTOP
Posamezne teme oz. primere geografskih problemov razporedimo PO EVROPSKIH REGIJAH kot so Severna, Zahodna
Evropa itd., pri čemer ima vsaka regija na začetku uvod z opredelitvijo njenih skupnih naravnih in družbenih značilnosti.
KAZALO UČBENIKA:
I. Evropa kot kontinent
Naravne značilnosti Evrope
Družbene značilnosti Evrope
II. Regije Evrope
Severna Evropa
Uvod v Severno Evropo
Življenje ob dremajočem vulkanu na Islandiji

Se je švedski model države blaginje izčrpal?
Od švedskega jekla do izvoza znanja
Model prilagodljivega kmetijstva 21. stoletja na Danskem
Finski mobilni telefoni Nokia so osvojili svet
Rusifikacija in današnji narodnostni problemi pribaltskih držav

Zahodna Evropa
Uvod v zahodno Evropo
Centralizem in decentralizacija v Franciji
Pariz in suburbanizacija Pariške kotline
Francija kot kmetijska velesila
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Problemi francoske industrije
Evropredor in njegovi učinki
Življenje v nizozemskih polderjih
Kaj je Nizozemski prinesel delta plan
Visoka in nizka Anglija, Novi upi v industriji visoke tehnologije v Veliki Britaniji,
London – oživljanje prestolnice
Irska je prehitela Veliko Britanijo
Irsko vprašanje še ni rešeno
Srednja Evropa
Uvod v Srednjo Evropo
Nemčija: ena država – dva svetova
Berlin – nova »stara« prestolnica
Ren – nič več evropsko odlagališče odpadkov
Porurje kot življensjki prostor
Primerjava dveh alpskih držav Avstrije in Švice
Turizem v Alpah– blagoslov ali prekletstvo,
Alpe kot prometni zamašek
Problemi postsocialističnega kmetijstva na Poljskem
Zgornješlezijski bazen – borba za preživetje
Češka in Slovaška vsaka na svoji poti
Volkswagen – Škoda: zgodba o uspehu
Kmetijske dileme nove dobe na Madžarskem
Južna Evropa
Uvod v Južno Evropo
Iberski polotok je polotok treh podnebnih kontrastov
Borba proti poletni suši v Španiji
Problemi španskega masovnega turizma
Etnične manjšine in regionalizmi v Španiji
Portugalska na obrobju Evropske zveze
Naravne katastrofe na italijanskem jugu
Fiat kot paradni konj italijanske industrije,
Mezzogiorno včeraj, danes in jutri
Turizem na grških otokih
Jugovzhodna Evropa
Uvod v Jugovzhodno Evropo
Gospodarstvo kot odraz različnih tipov površja v državah nekdanje Jugoslavije
Etnični konflikti in posledice vojne
Kosovsko vprašanje včeraj, danes in jutri
Makedonija na težavni poti
Turizem in razprodaja obale na Hrvaškem
Romunija in Bolgarija – tekmici za vstop v evropske integracije,
Transilvanija – etnično heterogena regija z negotovo prihodnostjo
Albanija – majhna država velikih problemov
Vzhodna Evropa
Uvod v Vzhodno Evropo
Ruska družba in gospodarstvo po družbenem preobratu
Razlike med ruskimi mesti in podeželjem se povečujejo
Moskva – spremenjena funkcija ruske metropole
Ukrajina med vzhodom in zahodom
Posledice izolacije na primeru Belorusije

********************************************************************************
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VPRAŠANJE ZA OCENJEVALCA
Tvoja ocena tega pristopa (od 1 do 5): ________

3. PRISTOP
Posamezne teme oz. primere geografskih problemov razporedimo najprej PO EVROPSKIH REGIJAH kot so Severna,
Zahodna Evropa itd., pri čemer ima vsaka regija na začetku uvod z opredelitvijo njenih skupnih naravnih in družbenih
značilnosti, nato pa še PO POSAMEZNIH DRŽAVAH ALI SKUPINAH SORODNIH DRŽAV (npr. pribalstke države,
države Beneluksa itd.) Pri vsaki državi se v kratkem uvodu najprej poda njen »Geografski okvir«, v katerem se v nekaj
vrsticah opredeli njene glavne oz. izstopajoče naravne in družbene značilnosti. Na ta okvir se potem »nasloni« eno ali več
izbranih tem oz. geografskih problemov posamezne države (pri večjih državah več tem oz. problemov).

KAZALO UČBENIKA:
I. Evropa kot kontinent
Naravne značilnosti Evrope
Družbene značilnosti Evrope
II. Regije Evrope
Severna Evropa
Uvod v Severno Evropo
Islandija: Geografski okvir, Življenje ob dremajočem vulkanu
Švedska: Geografski okvir, Se je švedski model države blaginje izčrpal, Od švedskega jekla do izvoza znanja
Danska: Geografski okvir, Model prilagodljivega kmetijstva 21. stoletja
Finska: Geografski okvir, Nokia je osvojila svet
Pribaltske države: Rusifikacija in današnji narodnostni problemi
Zahodna Evropa
Uvod v Zahodno Evropo
Francija: Geografski okvir, Centralizem in decentralizacija, Pariz in suburbanizacija Pariške kotline,
Francija kot kmetijska velesila, Problemi francoske industrije, Evropredor in njegovi učinki
Beneluks: Geografski okvir, Življenje v nizozemskih polderjih, Kaj je prinesel delta plan
Britansko otočje: Geografski okvir, Visoka in nizka Anglija, Novi upi v industriji visoke tehnologije,
London – oživljanje prestolnice, Irska je prehitela Veliko Britanijo, Irsko vprašanje še ni rešeno
Srednja Evropa
Uvod v Srednjo Evropo
Nemčija: Geografski okvir, Ena država – dva svetova, Berlin – nova »stara« prestolnica,
Ren – nič več evropsko odlagališče odpadkov, Porurje kot življensjki prostor
Avstrija in Švica: Geografski okvir, Primerjava dveh alpskih držav, Turizem – blagoslov ali prekletstvo,
Alpe kot prometni zamašek
Poljska: Geografski okvir, Problemi postsocialističnega kmetijstva, Zgornješlezijski bazen – borba za preživetje,
Češka in Slovaška: Geografski okvir, Vsaka na svoji poti, Volkswagen – Škoda: zgodba o uspehu
Madžarska: Geografski okvir, Kmetijske dileme nove dobe
Južna Evropa
Uvod v Južno Evropo
Iberski polotok: Geografski okvir, Polotok treh podnebnih kontrastov, Borba proti poletni suši,
Problemi masovnega turizma, Etnične manjšine in regionalizmi,
Portugalska na obrobju Evropske zveze
Italija: Geografski okvir, Naravne katastrofe na italijanskem jugu, Fiat kot paradni konj italijanske industrije,
Mezzogiorno včeraj, danes in jutri
Grčija: Geografski okvir, Turizem na grških otokih

Priloga 57

26

Jugovzhodna Evropa
Uvod v Jugovzhodno Evropo
Države nekdanje Jugoslavije: Geografski okvir, Gospodarstvo kot odraz različnih tipov površja,
Etnični konflikti in posledice vojne, Kosovsko vprašanje včeraj, danes in jutri,
Makedonija na težavni poti, Turizem na Hrvaškem
Romunija in Bolgarija: Geografski okvir, Tekmici za vstop v evropske integracije,
Transilvanija – etnično heterogena regija z negotovo prihodnostjo
Albanija: Geografski okvir, Majhna država velikih problemov
Vzhodna Evropa
Uvod v Vzhodno Evropo
Rusija: Geografski okvir: Ruska družba in gospodarstvo po družbenem preobratu, Razlike med mesti in
podeželjem se povečujejo, Moskva – spremenjena funkcija ruske metropole
Ukrajina in Belorusija: Geografski okvir, Ukrajina med vzhodom in zahodom, Posledice izolacije na primeru
Belorusije

********************************************************************************

VPRAŠANJE ZA OCENJEVALCA
Tvoja ocena tega pristopa (od 1 do 5): ________

SKUPNA RAZVRSTITEV VSEH PRISTOPOV
Naredi vrstni red primernosti vseh pristopov tako, da boš na prvo mesto postavil pristop, ki ti je
najbolj všeč, na tretje mesto pa tistega, ki ti je najmanj všeč.
Na 1. mesto uvrščam pristop št. _______
Na 2. mesto uvrščam pristop št. _______
Na 3. mesto uvrščam pristop št. _______
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3. DEL
V štirih letih si si dodobra ustvaril svoje mnenje o razporeditvi geogarfskih vsebin po posameznih letnikih. S tretjim
delom vprašalnika se skuša ugotoviti, kje in kako vidiš mesto geografije Evrope v (bodočem) gimnazijskem
programu. V sedanjem gimnazijskem programu zavzema »samostojna« regionalna geografija Evrope dokaj
pomembno mesto. Učni načrti pri geografiji pa so po nekaj letih nujno potrebni prenove in posodobitve. V zvezi s
tem se postavlja vprašanje, v kakšnem okviru naj bi se po tvojem dogajale te spremembe in dopolnitve učnega
načrta in kako v tem okviru tega vidiš geografijo Evrope (še naprej v okviru »samostojnega« učbenika ali kako
drugače). Ali smatraš, da je sedanji okvir »obča geografija + svet + Evropa + Slovenija« dovolj ustrezen? (Pri
čemer bi se lahko vrstni red »svet – Evropa – Slovenija« tudi zamenjal, učbenike in učni načrt pa bilo znotraj tega
okvirja potrebno posodobiti.) Ali pa smatraš, da je takšen osnovni okvir (obča + 3 leta regionalne geografije)
neustrezen in bi ga bilo potrebno v odpraviti ter celoten gimnazijski učni načrt postaviti povsem na novo. V ta
namen ti dajemo v ocenjevanje 4 variante, ki temeljijo na nekaterih aktualnih ali pretehtanih in v javnosti že
predstavljenih predlogih. Pri eni od variant ostane geografija Evrope v samostojnem učbeniku, pri ostalih variantah
pa ne več, saj bi bile vsebine iz geografije Evrope razporejene povsem drugače.

Na voljo imaš štiri predloge, ki jih oceniš s šolskimi ocenami od 1 do 5, pri čemer pomeni 5 najboljšo oceno, 1 pa najslabšo.
Na koncu boš variante razvrstil po primernosti.

VARIANTA 1
(dosedanji pristop z občo geografijo v 1. letniku in regionalno geografijo v 2., 3. in 4.letniku. Vrstni red »svet – Evropa
– Slovenija« bi bil lahko tudi zamenjan, vendar geografija Evrope ostane v »samostojnem« učbeniku)
1. letnik: Obča geografija. V ospredju obravnave so posamezni elementi zemeljskega površja kot so površje, podnebje,
vodovje, prebivalstvo, gospodarske dejavnosti itd., pri čemer je njihova obravnava ponazorjena s kratkimi primeri iz sveta,
Evrope in Slovenije.
2., 3. (in po izbiri 4.) letnik: Regionalna geografija sveta, Evrope in Slovenije ter terensko delo. Vrstni red »svet –
Evropa – Slovenija« bi bil lahko tudi zamenjan (npr. »Evropa – Slovenija – svet« ali kako drugače). Vsakemu
regionalnemu sklopu je namenjen poseben učbenik.
Tvoja ocena te variante (od 1 do 5): _____

VARIANTA 2
(pristop razširjene obče geografije brez regionalne geografije sveta in Evrope ter z bistveno večjim
poudarkom na Sloveniji; ni več samostojnega učbenika geografije Evrope)
1. in 2. letnik: Obča geografija. Obča geografija s tipičnimi primeri iz sveta, Evrope in Slovenije se raztegne na 2 leti.
3. (in po izbiri) 4. letnik: Geografija Slovenije in terensko delo. Geografija Slovenije bi bila precej obsežnejša kot do sedaj.
Tvoja ocena te variante (od 1 do 5): _____

VARIANTA 3
(pretežno tematski pristop; ni več samostojnega učbenika geografije Evrope).
1. in 2. letnik: Tematska geografija sodobnih družbenih procesov v svetu s primeri nekaj izbranih držav Evrope in
sveta. Sveta in Evrope ne bi več obravnavali po kontinentih (npr. Azija, Afrika) ali evropskih regijah (npr. Severna Evropa,
Zahodna Evropa), ampak po izbranih temah in problemih (npr. energijski viri v sodobnem svetu, razvoj terciarnih dejavnosti,
kmetijska politika razvitih držav, ekološki problemi nerazvitega sveta, problemi velikih urbanih središč, regionalne razlike
ipd.). Evrope se ne bi več obravnavalo v celoti, ampak le nekaj izbranih velikih držav (npr. Francija, V. Britanija, Italija,
Nemčija).
3. (in izbirno 4.) letnik: Tematska geografija sodobnih družbenih procesov v Sloveniji in terensko delo. Slovenije ne bi
več obravnavali sistematično po elementih (npr. površje, podnebje, prebivalstvo) in geografskih enotah (npr. Alpe, Predalpska
Slovenija, Subpanonska Slovenija), ampak po temah in problemih (npr. vplivi obmejne lege na regionalni razvoj,
suburbanizacija, kmetijska politika v okviru vključevanja v Evropsko zvezo).
Tvoja ocena te variante (od 1 do 5): _____
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VARIANTA 4
(»čisti« tematski« pristop s seminarskimi nalogami; ni več samostojnega učbenika geografije Evrope)

1. in 2. letnik: Obča (tematska) geografija s primeri iz Slovenije, Evrope in sveta in terenskim delom v domači
pokrajini. Seminarska naloga o eni od slovenskih regij.
3. letnik: Aktualni geografski procesi in problemi iz Evrope in sveta. Terensko delo v eni od slovenskih regij.
(4. letnik: Predpisane evropske ali svetovne regije v obliki projektov, seminarskega dela s predstavitvami.)
Tvoja ocena te variante (od 1 do 5): _____

SKUPNA RAZVRSTITEV VSEH VARIANT
Naredi vrstni red primernosti vseh variant tako, da boš na prvo mesto postavil varianto, ki ti je
najbolj všeč, na zadnje mesto pa tisto, ki ti je najmanj všeč.
Na 1. mesto uvrščam varianto št. _______
Na 2. mesto uvrščam varianto št. _______
Na 3. mesto uvrščam varianto št. _______
Na 4. mesto uvrščam varianto št. _______
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Priloga 58: Proučevanje posameznih spremenljivk dijakov pri šolskih ocenah in rangih pristopov– vzorec
929 dijakov z gimnazij 1 – 8
Križanje dvojice spremenljivk
spol
konsistentnost
spol
regionalno-tematska opredeljenost
spol
ocena prvega regionalnega pristopa iz prve skupine
spol
ocena drugega regionalnega pristopa iz prve skupine
spol
ocena prvega regionalnega pristopa iz druge skupine
spol
ocena drugega regionalnega pristopa iz druge skupine
spol
rang tematskega pristopa iz druge skupine
zaključna ocena
ocena drugega regionalnega pristopa iz prve skupine
zaključna ocena
ocena prvega regionalnega pristopa iz druge skupine
zaključna ocena
ocena drugega regionalnega pristopa iz druge skupine
šolski uspeh
konsistentnost
šolski uspeh
regionalno-tematska opredeljenost
šolski uspeh
ocena prvega regionalnega pristopa iz prve skupine
šolski uspeh
ocena drugega regionalnega pristopa iz prve skupine
šolski uspeh
ocena drugega regionalnega pristopa iz druge skupine
zanimivost predmeta geografija
regionalno-tematska opredeljenost
zanimivost predmeta geografija
ocena prvega regionalnega pristopa iz prve skupine
zanimivost predmeta geografija
ocena drugega regionalnega pristopa iz prve skupine
zanimivost predmeta geografija
rang prvega tematskega pristopa iz prve skupine
zanimivost predmeta geografija
rang prvega regionalnega pristopa iz prve skupine
zanimivost predmeta geografija
ocena prvega regionalnega pristopa iz druge skupine
zanimivost predmeta geografija
ocena drugega regionalnega pristopa iz druge skupine

Vrednost
χ2 preizkusa
15,715

Stopinje
prostosti
1

Stopnja
tveganja
0,000

12,902

4

0,012

21,497

6

0,001

28,964

5

0,000

16,686

5

0,005

32,742

4

0,000

12,197

4

0,016

41,664

20

0,003

34,123

20

0,025

27,611

16

0,035

9,921

4

0,042

48,547

16

0,000

37,520

24

0,039

36,128

20

0,015

27,745

16

0,034

23,877

12

0,021

51,856

18

0,000

63,407

15

0,000

31,205

18

0,027

43.771

18

0,001

28,408

15

0,019

32,225

12

0,001

Priloga 59: Proučevanje posameznih spremenljivk dijakov pri šolskih ocenah in rangih variant učnega
načrta– vzorec 263 četrtošolcev z gimnazij 1 – 8
Križanje dvojice spremenljivk
spol
ocena variante 1 učnega načrta
spol
ocena variante 2 učnega načrta
spol
rang variante 1 učnega načrta
spol
rang variante 2 učnega načrta
šolski uspeh
ocena variante 3 učnega načrta
zanimivost
rang variante 1 učnega načrta
zanimivost
rang variante 3 učnega načrta
zanimivost
rang variante 4 učnega načrta

Vrednost
χ2 preizkusa
16,650

Stopinje
prostosti
4

Stopnja
tveganja
0,002

20,479

4

0,000

13,073

3

0,004

11,229

5

0,047

25,535

15

0,043

18,020

9

0,035

83,089

15

0,000

34,919

12

0,000

Priloga 60: Proučevanje posameznih spremenljivk dijakov pri šolskih ocenah in rangih pristopov–
vzorec 251 dijakov z gimnazij 9 – 17
Križanje dvojice spremenljivk
spol
ocena drugega regionalnega pristopa iz prve skupine
zaključna ocena
ocena drugega tematskega pristopa iz prve skupine
šolski uspeh
rangi prvega regionalnega pristopa iz prve skupine
šolski uspeh
ocena drugega tematskega pristopa iz prve skupine
zanimivost predmeta geografija
regionalno-tematska opredeljenost
zanimivost predmeta geografija
ocena prvega regionalnega pristopa iz prve skupine
zanimivost predmeta geografija
rang prvega tematskega pristopa iz prve skupine
zanimivost predmeta geografija
rang prvega regionalnega pristopa iz prve skupine
zanimivost predmeta geografija
ocena prvega regionalnega pristopa iz druge skupine
zanimivost predmeta geografija
ocena drugega regionalnega pristopa iz druge skupine

Vrednost
χ2 preizkusa
10,595

Stopinje
prostosti
3

Stopnja
tveganja
0,014

21,071

12

0,05

23,060

12

0,027

21,985

12

0,038

20,839

8

0,008

41,133

8

0,000

22,545

10

0,013

16,839

8

0,032

30,564

6

0,000

17,882

6

0,007

