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POVZETEK 

 
 

Različni nivo motivacije, različen odnos do pouka in učenja in tudi različne reakcije v učnem 

procesu vplivajo na dosežke učencev. Poznavanje teh razlik učitelju omogoči boljše 

načrtovanje pouka in kvalitetnejše učne rezultate.  Glavni namen našega dela je bil raziskati 

učne stile, ustvarjalnost in odnos do tehnike v 6. razredu in v 9. razredu, ko so učenci že 

absorbirali predmet Tehnika in tehnologija (TiT).   

 

Diplomsko delo v uvodnem, teoretičnem delu, opredeljuje učne stile in njihove značilnosti. 

Predstavljena je ustvarjalnost, tehniška ustvarjalnost in ustvarjalnost pri predmetu Tehnika in 

tehnologija. Opisani so nasveti in metode za spodbujanje ustvarjalnosti doma in v šoli.  

S pomočjo različnih raziskav, ki so bile izvedene, smo ugotavljali odnos učencev 6. in 9. 

razreda do tehnike in tehnologije, njihove učne stile in koliko so ustvarjalni v tem starostnem 

obdobju. Pri raziskavi smo uporabili kompleksen instrumentarij, in sicer anketni vprašalnik 

Tehnika in jaz, anketni vprašalnik o učnih stilih ter test ustvarjalnosti z risanjem. Vsi trije testi 

so zanesljivi, saj močno presegajo mejno vrednost koeficienta korelacije Cronbach α > 0,6. 

Pri ustvarjalnosti ugotavljamo statistično nepomembne razlike (p>0,05) med učenci 6. in 9. 

razreda, v 6. razredu pa se statistično značilne razlike (p<0,05) pokažejo med spoloma, in 

sicer v korist učenk. Rezultati učnih stilov so predstavljeni po kategorijah, pozorni smo na 

statistično značilne razlike (p<0,05) med 6. in 9. razredom. Učenci 6. razreda imajo izrazitejše 

sekvenčni in taktilni učni stil, učni stil, ki ne rabi vnosa, so dopoldanski in popoldanski 

učenci, vztrajni, potrebujejo motivacijo drugih, pri učenju potrebujejo tišino, več svetlobe in 

formalno pohištvo (stol in miza). Učenci 9. razreda so bolj večerni učenci in pri učenju rabijo 

vnos. Pri povezavi med ustvarjalnostjo in učnimi stili je viden obstoj pozitivnih in tudi 

negativnih povezav. Refleksiven učni stil najbolj spodbuja ustvarjalnost, sekvenčni učni stil 

pa jo najbolj zavira. Učenci v 6. kot 9. razredu imajo tako na splošno podpovprečen zaznan 

odnos do tehnike in tehnologije. Ugotavljamo razlike med 6. in 9. razredom v odporu do TiT, 

primernosti TiT po spolu in težavnosti TiT. Učenke imajo v povprečju nižje preference do 

TiT, kar se še zlasti kaže v manjši privlačnosti poklicev v tehniki in inženirstvu, manjšem 

zanimanju za TiT, povečanem odporu do TiT, medtem ko so fantje mnenja, da je TiT bolj 

moška domena.  
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Rezultati našega dela so dobra osnova in usmeritev učiteljem tehnike za izboljšan pouk 

tehnike in tehnologije, hkrati pa smo podali vodila tudi za raziskovalce na področju 

optimizacije tehniškega izobraževanja.  

 

KLJUČNE BESEDE: tehnika in tehnologija, učni stili, ustvarjalnost, odnos do tehnike in 

tehnologije, optimizacija tehniškega izobraževanja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 IX 

 

Learning styles, attitude towards technology and 

creativity of students in 6th and 9th grade of 

elementary school. 
 

 

 

SUMMARY  
 

 

 

Different levels of motivation, different relations towards lessons and learning and also 

different reactions in learning process are the factors that are influencing many achievements 

of the students.  The teacher has to have knowledge of this differences to be more successful 

at planning the lessons and improve educational results. The main goal of our work was to 

explore learning styles, creativity and relation towards the course of engineering in the 6th 

and 9th grade , when the students have already absorbed the course of engineering. 

 

In the introductory theoretical part this dissertation defines learning styles and their features. 

We presented creativity, technical creativity and the creativity in the course of engineering. 

We also described advices and methods to encourage creativity at home and at school. With 

the help of different researches that were carried out we established the relations of students in 

the 6th and 9th grade towards engineering and technology, their learning styles and their 

creativity during this age group. For our research we used a complex instrumentation- 

questionnaire Technology and me, questionnaire about learning styles and a creativity test 

with drawing. All of the three tests above are very reliable, because they strongly surpass the 

minimum value of the coefficient of correlation - Cronbach α > 0,6.  At  creativity we 

established statistically non significant differences  (p>0,05) between students of 6th and 9th 

grade. In the 6th grade statistically significant differences (p<0,05)  are shown according to 

gender, in favour of girls.  The results of learning styles are presented in categories and we 

have been attentive on statistically distinctive differences (p<0,05) between 6th and 9th grade. 

Students of 6th grade have developed strong sequential and tactful learning styles, learning 

styles which do not need input, their learning process is best in the morning and in the 

afternoon, they are persistent,  need motivation from others, require silent learning 

environment, more light and formal furniture (a chair and a desk).The learning process of 



 X 

students of 9th grade is best in the evening and they need input at their studies. We discovered 

positive and negative correlations in the connection between creativity and learning styles. 

Reflexive learning style encourages creativity, while sequential learning style decelerates 

creativity. In general, perceived students attitude toward technology is under average in a 

scale with a mid-point 3. The differences between 6th and 9th grade at the attitude towards 

technology are seen in tediousness towards technology, adequacy of technology across 

gender, difficulty of technology.  Female students in average perceive technology at low 

level, with higher tediousness towards technology, and reduced aspiration toward professional 

occupation in technology and engineering while their male counterparts state that technology 

is more male domain.  

 

The results of our work are good base and direction for technology teachers to improve the 

instruction of engineering and at the same time, we also gave some cues for researchers in the 

area of optimisation of technology education.  

 

KEY WORDS: design and technology, learning styles, creativity, attitude towards 

technology, optimisation of technology education. 
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1 UVOD 

 

Učenci imajo na splošno različen nivo motivacije, različen odnos do pouka in učenja in 

tudi različno reagirajo na določeno učno in situacijo. Bolj kot učitelj razume razlike 

med učenci, lažje si prilagodi pouk za doseganje boljših rezultatov. Razlike med učenci 

se kažejo v glavnem v različni intelektualni zmožnosti, različnem strateškem pristopu k 

učenju in v različnih učnih stilih. Izmed vseh ciljev, ki jih učitelji določijo za 

posamezen predmet, se v zadnjih letih še posebej poudarja spodbujanje ustvarjalnosti 

pri učencih. Ustvarjalnost je ključni dejavnik pri zasnovi novih inovativnih izdelkov in 

procesov kot tudi pri izboljšanju le-teh.  

 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

 

Čeprav se skoraj vsak dan srečujemo z besedami v zvezi z ustvarjalnostjo, pa na 

vprašanje, kaj je ustvarjalnost, ni lahko odgovoriti. Opredelimo jo lahko na več načinov. 

Poleg drugih se v literaturi navajajo: izvirnost, koristnost, odprtost, svobodnost, 

prožnost, napadalnost, neprilagodljivost idr. Nekatere od teh značilnosti so značilnosti 

ustvarjalnih produktov, druge so značilnosti ustvarjalnega procesa in tretje značilnosti 

ustvarjalne osebnosti. Psihologi, ki preučujejo ustvarjalnost, imajo izvirnost za najbolj 

zanesljivo, veljavno in nedvomno merilo ustvarjalnosti. Ustvarjalni odgovor je vedno in 

nujno izviren, torej poda nekaj novega, svojevrstnega, redkega, edinstvenega in 

neponovljivega [1]. Podatki in izkušnje pri nas kažejo, da šolsko ozračje in tradicionalni 

pouk premalo spodbujata  ustvarjalnost in jo pogosto celo dušita. K ustvarjalnosti otrok 

v veliki meri pripomorejo tudi starši. V psihološki literaturi lahko najdemo nekaj 

napotkov, namenjene učiteljem in staršem za razvijanje ustvarjalnega mišljenja: 

spodbuja naj se izražanje divjih, neumnih idej, uporablja naj se odprta vprašanja, 

potrebno je pozitivno ovrednotiti ustvarjalne odgovore, dopuščati in spodbujati je 

potrebno različne poti in načine reševanja nalog, učencem je potrebno dati priložnost za 

kreativno izražanje, preizkušajo naj nove stvari, ne da bi se bali neuspeha, učence je 

potrebno spodbujati, naj sodelujejo pri skupnem ustvarjanju in dopustiti deževanje idej, 

ne da bi pri tem prehitro presojali, spodbujati jih je potrebno k izumljanju [2].  
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Za razvijanje ustvarjalnosti obstajajo različne metode, strategije in modeli, kot so 

Osbornova možganska nevihta, metoda matrike, metodo prisilnih povezav in metoda 

šestih klobukov po de Bonu, ni pa še poznano kateri učni stili najbolj razvijajo 

ustvarjalnost učencev na predmetni stopnji osnovne šole (OŠ).  

 

Učni stil je za posameznika značilna kombinacija učnih strategij, to je specifična 

kombinacija mentalnih operacij, ki jih nekdo uporablja glede na zahteve konkretne učne 

naloge, ki jih običajno uporablja v večini situacij. Stil tvori zbirka strategij, ki jim 

posameznik daje prednost in ki so v nekaterih situacijah bolj, v drugih pa manj  

ustrezne [3]. Pozoren učitelj lahko opazi razlike med učenci, različne stile zaznavanja, 

spoznavanja, mišljenja in učenja ter z upoštevanjem razlik bistveno dvigne uspešnost 

učenja in poučevanja. Učni stili so poleg intelektualnih sposobnosti učencev  in njihovih 

pristopov  k učenju pomembna kategorija, s katero lahko pojasnimo nastale razlike pri 

učenju.  

 

Pomemben dejavnik učenja je tudi motivacija, kot emocionalna komponenta odnosa 

učencev do pouka in tudi do vsebin tehnike in tehnologije (TiT). To bomo še posebej 

preverili, saj so indici, da interes učencev za vsebine TiT upada od 6. do 9. razreda. 

Zanimalo nas bo, kakšna so prepričanja oz. stališče učencev do TiT, njihova percepcija 

in interes TiT, pripravljenost učencev na spremembe TiT in njihov odziv na pozitivne in 

negativne dražljaje, ki jih prinaša nova tehnologija.  

 

Izsledki diplomskega dela bodo lahko v veliko pomoč učitelju TiT, da bo bolje razumel 

razlike med učenci in temu prilagodil oblike, metode in strategije dela za izboljšan 

učinek pouka in dvig ustvarjalnosti. Diplomsko delo bo ponudilo tudi dobro izhodišče 

za raziskovalce na področju optimizacije TiT ter tudi širše za ostale predmete zadnjega 

triletja osnovne šole.  

 

1.2 Namen, cilji in raziskovalna vprašanja 

 

Glavni namen diplomskega dela je pokazati relacije med učnimi stili ter vplivom na 

ustvarjalnost z upoštevanjem odnosa učencev do vsebin TiT. 
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Cilji diplomskega dela (C 1-6): 

C1: Raziskati in predstaviti ustvarjalnost ter tehnično ustvarjalnost. 

C2: Predstaviti učne stile. 

C3: Določiti odnos učencev do tehnike v 6. in 9. razredu OŠ.  

C4: Določiti učne stile učencev 6. in 9. razreda OŠ. 

C5: Izmeriti ustvarjalnost učencev 6. in 9. razreda OŠ.  

C6: Analizirati učne stile, odnos do tehnike in ustvarjalnost učencev 6. in 9. razreda OŠ.   

 

Raziskovalna vprašanja (RV 1-3): 

RV1: Kakšna je ustvarjalnost pri učencih 6. in kakšna pri učencih 9. razreda OŠ? 

RV2: Kateri so prevladujoči učni stili v 6. in 9. razredu OŠ in kako so povezani z 

ustvarjalnostjo? 

RV3: Ali se odnos do tehnike in tehnologije kaj spremeni od 6. do 9. razreda OŠ, in če 

se, kje so ključne razlike? 

 

1.3 Metode raziskovanja 

 

Pri raziskavi bomo uporabili kvantitativni raziskovalni pristop. 

 

M1: Splošna teoretična metoda: deskriptivna metoda - proučevanje domače in tuje 

literature,  analiza in interpretacija izsledkov. 

M2: Empirična metoda pedagoškega raziskovanja: kvantitativna tehnika zbiranja 

podatkov - anketni vprašalnik in test ustvarjalnosti, obdelava podatkov. 

 

Ciljna skupina: učenci 6. in 9. razreda OŠ. 

Vzorec: cca 80 učencev 6. razredov in cca 80 učencev 9. razredov. 

Pripomočki: anketna vprašalnika, test ustvarjalnosti. 

Postopek zbiranja in obdelave podatkov: izvedba anket in testa, program za statistično 

obdelavo SPSS. 
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1.4 Pregled vsebine ostalih poglavij 

 

 Drugo poglavje govori o učnih stilih. Razdeljeni so na: vizualni - vidni,  

avditivni - slušni, kinestetični - čutno-čustveni, stile mišljenja po Gregorcu, stile 

spoznavanja po Rancourtu, učne stile po Kolbu, učne stile po Honeyu in 

Mumfordu, učne stile na podlagi Gardnerjeve teorije ter stile učenja po Dunnu in 

Dunnovi. Opredeljene so značilnosti učnih stilov, prednosti in slabosti. 

 

 V tretjem poglavju je predstavljena ustvarjalnost in njene značilnosti glede na 

ustvarjalni produkt, ustvarjalni proces in ustvarjalno osebnost. Opisani so 

nasveti in metode za spodbujanje ustvarjalnosti doma in v šoli. Opredeljena je 

tehniška ustvarjalnost in ustvarjalnost pri predmetu Tehnika in tehnologija.   

 

 Četrto poglavju govori o odnosu do tehnike in tehnologije, kateri dejavniki 

vplivajo nanj in kakšne so razlike glede na spol. Podatki so pridobljeni iz 

različnih raziskav.   

 

 V petem poglavju je opisan postopek zbiranja in obdelave podatkov. 

Predstavljen je vzorec, anketni vprašalnik o učnih stilih, anketni vprašalnik o 

odnosu do tehnike in tehnologije ter test ustvarjalnosti.  

 

 Šesto poglavje je namenjeno analizi dobljenih podatkov. Predstavljene so razlike 

v ustvarjalnosti glede na razred in spol, kateri učni stil prevladuje v posameznem 

razredu, kakšne so povezave med učnimi stili in ustvarjalnosti ter kakšen je 

odnos do tehnike in tehnologije glede na razred in spol. 

 

 Sedmo poglavje je namenjeno diskusiji, saj so v njem predstavljeni doseženi 

posamezni cilji diplomskega dela. 

 
 Osmo poglavje je zaključek, v katerem so na kratko opisane pridobljene meritve 

in ugotovitve. Ob tem so zapisane in predstavljene sklepne misli in priporočila. 
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2 UČNI STILI 

 

Termin učni stil je oblikoval Herb Thelan leta 1954. Opredelitev učnih stilov je bilo 

tekom razvoja vsaj 25. Predstavljam nekaj opredelitev, iz katerih je razbrati neenotnost 

pojmovanj, ki vlada na tem področju. Učni stil je soroden pojem spoznavnemu stilu, 

vendar je njegov pomen širši. Zajema tipične strategije učenja, pa tudi cilje in 

pojmovanja učenja (Marentič Požarnik). Učni stili so pristopi k učenju in študiranju 

(Woolfolk). Posameznikov učni stil je kombinacija zaznavanja, obdelovanja in 

vrednotenja informacij ter izkušenj (Tomić) [3].  

 

Teoretiki poudarjajo, da je velik pomen učnih stilov v tem, da jih učenec spoznava in jih 

razvija. Gre za področje samospoznavanja in samorazvoja. Cilj je, da učenec pozna 

svoje učne stile in različne učne strategije ter je usposobljen, da uporabi najboljšo 

strategijo za določeno nalogo [3].  

 

2.1 Vizualni-vidni, avditivni-slušni, kinestetični-čutno-čustveni stil 

 

Če ne bi mogli videti ali slišati ter otipati in občutiti stvari, se ne bi imeli s čim učiti. 

Večina se nas uči na več načinov, a običajno dajemo prednost eni od modalitet. Kako 

ugotovite, katera vam najbolj ustreza? Preprost način je, da poslušamo svoj govor in 

smo pozorni na ključne besede, ki jih uporabljamo (»to je videti prav« ali »jasno mi je« 

ali »tole zveni prav«). Drugi način pa je, da opazujemo svoje vedenje, npr. na 

seminarjih. Imamo več od branja pisnega gradiva ali od poslušanja predavanja? 

Avditivni ljudje raje poslušajo kot berejo. Vizualni ljudje pa raje berejo in gledajo 

ilustracije. Kinestetični ljudje se najbolj obnesejo pri ročnih dejavnostih in skupinskih 

interakcijah [4].  

 

Na učni priljubljeni stil pa kažejo tudi mnoge druge vedenjske značilnosti. 

 

Vizualni ljudje: 

 so urejeni in metodični; 

 hitro govorijo; 

 dobro načrtujejo in organizirajo daleč vnaprej; 
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 opažajo podrobnosti v okolju; 

 so usmerjeni na zunanji videz – tako pri obleki kot tudi sicer; 

 znajo dobro črkovati, v mislih vidijo cele besede; 

 bolj si zapomnijo, kar vidijo, kot, kar slišijo; 

 učijo se s pomočjo vizualnih asociacij; 

 hrup jih običajno ne moti; 

 težave imajo pri pomnjenju ustnih navodil in pogosto prosijo ljudi, naj ponovijo, 

kar so rekli; 

 berejo veliko in hitro; 

 berejo raje sami, kot da jim berejo drugi; 

 potrebujejo celovit pregled in namen in so previdni, dokler si mentalno niso na 

jasnem o projektu ali problemu; 

 pozabijo prenesti ustna sporočila; 

 pogosto odgovarjajo na vprašanja preprosto z »da« ali »ne«; 

 raje izvajajo predstavitve, kot da bi imeli govor; 

 bolj kot glasba, jim ugaja druga umetnost; 

 pogosto vedo, kaj hočejo povedati, ne morejo pa za to hitro najti pravih besed; 

 tudi kadar nameravajo biti pozorni, se včasih kar zamaknejo [4]. 

 

Avditivni ljudje: 

 ko delajo, se pogovarjajo sami s seboj; 

 hitro jih zmoti hrup; 

 ko berejo, premikajo ustnice in izgovarjajo besede; 

 radi poslušajo in berejo na glas; 

 zlahka ponavljajo za drugimi in posnemajo barvo glasu; 

 s pisanjem imajo težave, so pa boljši v pripovedovanju; 

 govorijo v ritmičnih vzorcih; 

 pogosto so odlični govorniki; 

 bolj jim ugaja glasba kot kaka druga umetnost; 

 učijo se s poslušanjem, in si bolje zapomnijo tisto, kar slišijo, kot tisto, kar 

vidijo; 

 so zgovorni, radi se pogovarjajo in obširno opisujejo; 

 težave imajo s projekti, ki zahtevajo vizualizacijo, kot je na primer izrezovanje 

med seboj ujemajočih se koščkov; 
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 bolje črkujejo v govoru kot v pisanem besedilu; 

 raje poslušajo šale, kot berejo stripe; 

 vse si zapomnijo po vrsti, po korakih [4]. 

 

Kinestetični ljudje: 

 govorijo počasi; 

 odzivajo se na materialne nagrade; 

 dotikajo se ljudi, da bi vzbudili njihovo pozornost; 

 ko se pogovarjajo, so blizu sogovornika; 

 so fizično naravnani in se veliko gibljejo; 

 mišice se jim razvijejo zelo zgodaj; 

 učijo se z delom oziroma z dejavnostjo; 

 učijo se med sprehajanjem in z opazovanjem; 

 pri branju si pomagajo s prstom; 

 ne morejo dalj časa sedeti pri miru; 

 ne morejo si zapomniti geografskih značilnosti, če na kraju dogajanja tudi zares 

niso bili; 

 uporabljajo besede, ki označujejo dejanja; 

 radi imajo knjige z zapletom – med branjem z gibi izražajo dogajanje v knjigi; 

 lahko imajo prav grdo pisavo; 

 stvari radi odigrajo do konca; 

 radi imajo aktivne igre; 

 važnejši jim je dober občutek kot videz [4]. 

 

So ljudje, ki so dobro delali v srednji šoli, na fakulteti pa se jim je začelo zatikati, tako 

da so celo ponavljali letnik. To se dogaja mnogim ljudem, in večina ne ve, kaj se je 

zgodilo, da so se začeli počutiti tako nesposobne. Resnica verjetno leži v tem, da se 

nista uskladili učenčev priljubljen učni stil in učiteljev stil poučevanja. Ta fenomen je še 

posebno izrazit pri prehodu iz srednje šole na fakulteto, kjer se poučevanje spremeni iz 

pretežno vizualnega v pretežno avditivnega [4].  

 

Najboljši so rezultati, kadar imajo učenci in učitelji enak stil ali kadar je učitelj dovolj 

prožen in svoj način dela prilagaja.  
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2.2 Stili mišljenja po Gregorcu 

 

Identifikacijski sistem V-A-K (vizualni-avditivni-kinestetični) razlikuje načine, kako 

zaznavamo podatke. Da bi določili, kateri del možganov prevladuje ali kako predelamo 

podatke, uporabljamo model, ki ga je prvi razvil profesor Anthony Gregorc. Njegove 

študije so pripeljale do odkritja dveh vrst možganskega predelovanja informacij 

(konkretna in abstraktna percepcija ter zaporedna in naključna sposobnost urejanja). Te 

lahko povezujemo v štiri kombinacije vedenjskih skupin. Gregorc jih poimenuje 

konkretno linearen, abstraktno linearen, konkretno naključen in abstraktno naključen. 

Pri ljudeh, ki se najdejo v dveh skupinah »linearnega« urejanja informacij, prevladuje 

leva možganska polovica, pri »naključnih« mislecih pa desna [4]. 

 

Tako kot pri indetifikaciji V-A-K tudi tu ne moremo vsakega posameznika razvrstiti 

samo v eno od teh skupin. S pomočjo testa, ki ga je oblikoval John Parks Le Tellier 

lahko določimo osebni mišljenjski stil ali klasifikacijo [4].  

 

2.2.1 Konkretno linearni misleci 

 

Konkretno linearni misleci temeljijo na realnosti, podatke obdelujejo v zaporedju, na 

urejen, linearen način. Za njih je realnost sestavljena iz tistega, kar lahko odkrijejo s 

čutili: vidom, tipom, sluhom, okusom in vohom. Z lahkoto opažajo in se spomnijo 

podrobnosti, zlahka si zapomnijo dejstva, posebne podatke formule in pravila. Za te 

ljudi je dober način učenja »aktivnost«. Konkretno linearni misleci morajo svoje delo 

opravljati korak za korakom, na vsakem od njih pa si prizadevajo za popolnost. Radi 

imajo natančna navodila in točen potek postopkov. Tu ljudje so zelo dobri poslovneži 

[4].  

 

Nasveti za konkretno linearne mislece: 

 gradite na svojih organizacijskih sposobnostih; 

 oskrbite se s podrobnostmi; 

 svoje projekte razdrobite na posamezne korake; 

 uredite si mirno delovno okolje [4]. 
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2.2.2 Konkretno naključni misleci  

 

Konkretno naključni misleci radi eksperimentirajo in se vedejo manj strukturirano. Tako 

kot konkretno linearni misleci temeljijo na resničnosti, vendar so se z nalogami 

pripravljeni spoprijeti bolj po metodi slepega preizkušanja. Zato pogosto naredijo 

intuitivne preskoke, ki so nujni za resnično ustvarjalno misel. Močno se trudijo, da bi 

našli alternativne poti in delo opravili na lasten način. Čas jim ne pomeni veliko in 

nagnjeni so k temu, da zlahka pozabijo nanj, zlasti, če se ukvarjajo z zanimivo situacijo. 

Usmerjeni so bolj na postopek, kot na rezultat, zato se njihovi projekti redko končajo, 

kot je bilo načrtovano, saj jih nepričakovane možnosti, ki se pojavljajo med procesom in 

vabijo k raziskovanju, speljejo drugam [4].  

 

Nasveti za konkretno naključne mislece: 

 uporabljajte svoje raznolike sposobnosti; 

 lotite se reševanja problemov; 

 pazite na čas; 

 sprijaznite se s svojo potrebo po spremembah; 

 poiščite nekoga, ki vas bo osebno podpiral [4].  

 

2.2.3 Abstraktno naključni misleci 

 

Za abstraktno naključne mislece je »resnični« svet - svet občutkov in čustev. Uglašujejo 

se glede na odtenke in vibracije, nekateri pa so nagnjeni k misticizmu. Njihovi možgani 

podatke in vtise vsrkavajo ter jih urejajo po premisleku. Najbolje si zapomnijo 

personalizirane podatke. Njihovo učenje lahko zelo spodbudijo ali pa zelo ovirajo. Če 

so podvrženi zelo strukturiranemu okolju, se počutijo utesnjene, zato boste le redke 

našli zaposlene v zavarovalniških družbah, bankah in podobnih ustanovah. Uspešni so v 

nestrukturiranih, k ljudem usmerjenih okoljih. Abstraktno naključni misleci dogodke 

sprejemajo tako, da celotno sliko vidijo naenkrat, ne pa korak za korakom. Zato jim 

pomaga, če vedo, kako so reči povezane v celoto, še preden se lotijo podrobnosti. 

Čeprav abstraktno naključni misleci pomenijo precejšen del prebivalstva, pa večina 

sveta ne deluje po njihovem vzorcu. Taki misleci so zelo uspešni v ustvarjalnih okoljih, 

v strukturiranih razmerah pa morajo delati bolj trdo [4].  
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Nasveti za abstraktno naključne mislece: 

 uporabite svojo naravno sposobnost za delo z ljudmi; 

 spoznajte, kako močno vplivajo čustva na vašo zbranost; 

 zanašajte se na svojo moč učenja z asociacijami; 

 predstavljajte si celotno podobo; 

 bodite pozorni na čas; 

 uporabljajte vizualne pripomočke [4]. 

 

2.2.4 Abstraktno linearni misleci 

 

Za abstraktno linearne mislece je resničnost metafizični svet teorije in abstraktne misli. 

Predvsem razmišljajo v konceptih in analizirajo podatke. Močno cenijo dobro 

organizirane ljudi in dogodke. Zlahka se osredotočijo na pomembne stvari, kot so 

ključne točke in pomembne podrobnosti. Njihovi miselni procesi so logični, racionalni 

in intelektualni. Njihova priljubljena dejavnost je branje. Kadar projekt zahteva 

raziskavo, so pri tem zelo temeljiti. Poznati hočejo vzroke, ki pogojujejo učinke ter 

razumeti teorije in koncepte. Ti ljudje so veliki filozofi in znanstveniki, raziskovalci. Na 

splošno raje delajo sami kot pa v skupinah [4].  

 

Nasveti za abstraktno naključne mislece: 

 vadite se v logiki; 

 hranite svoj razum; 

 usmerjajte se k strukturiranosti; 

 analizirajte ljudi, s katerimi imate opravka [4].  

 

 
2.3 Stili spoznavanja po Rancourtu 

 
Rancourtova klasifikacija stilov spoznavanja oziroma načinov pristopa k znanju temelji 

na tem, kako ljudje sprejemamo, prenašamo, delimo, konstruiramo in uporabljamo 

znanje. Izhaja iz treh osnovnih načinov (modusov) spoznavanja, ki so v različni meri 

prisotni v procesu spoznavanja pripadnikov različnih strok in poklicev. Rancourt 

razlikuje empirični, racionalni in noetični modus. Pri pridobivanju znanja dajemo 

prednost čutilom oziroma zaznavanju (empirični modus – E), razumu oziroma 
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razmišljanju (racionalni modus – R) ali intuiciji (noetični oz. metaforični modus – N) 

[2].  

 

Iz tega izpeljuje Rancourt šest stilov spoznavanja, ki predstavljajo značilne kombinacije 

treh modusov.  

 

Za empirični modus je značilno, da so izhodišče spoznavanja podatki, dobljeni preko 

čutil oziroma z zbiranjem, merjenjem, opazovanjem. Na osnovi podatkov, ki jih 

primerno obdelamo, dobimo osnovo za ugotavljanje, kaj je resnično, objektivno in tudi 

praktično uporabno. Prevladuje induktivno sklepanje, s katerim na osnovi podatkov 

prihajamo do veljavnega znanja. Čutni podatki in konkretne izkušnje so glavni gradniki 

znanja. K spoznavanju jih ženejo predvsem konkretno postavljeni cilji. Na čustva 

drugih se v teh aktivnostih ne ozirajo preveč. Le če imajo skupne cilje, se lahko 

razvijejo v dobre timske sodelavce. Zanimajo jih izkustveno zasnovani podatki. So 

praktično usmerjeni, cenijo uporabna znanja in želijo imeti informacije, predstavljene 

na strukturiran, zaporeden način. Pri pouku cenijo laboratorijske vaje in druge 

aktivnosti, pri katerih si sami zbirajo podatke. Pomembno je, da so učenci aktivni. 

Ustreza jim pouk z jasnimi cilji in sistematično postopnostjo. Zanje je učinkovit pouk 

tisti, ki pomaga učencem potegniti smisel iz praktičnih izkušenj. Cenijo tudi učenje s 

samostojnim odkrivanjem.  Predstavnike najdemo med biologi, kemiki in drugimi 

naravoslovci pa tudi med geografi, medicinci in tehničnimi poklici [5].  

 

Za racionalni modus spoznavanja je predvsem značilno, da so izhodišče našega 

spoznavanja, razmišljanja, mentalni procesi in že osvojene ideje, s katerimi primerjamo 

na novo prihajajoče informacije. Resničnost informacij preverjamo predvsem 

deduktivno, s sklepanjem od splošnih idej k posameznostim. Ljudje, pri katerih 

prevladuje ta modus, se vsakemu problemu približajo na skrben, logičen, metodičen, na 

teoriji zasnovan način. Najprej poiščejo teorijo, pravilo oz. formulo za rešitev problema.  

Svet je v njihovih očeh logičen, predvidljiv, zasnovan na pravilih, ki jih je treba samo 

postopno odkrivati. Uživajo v strukturiranem, logičnem poučevanju pomembnih zadev. 

Bolje se znajdejo v situacijah, v katerih je jasno, kdo je za kaj odgovoren. Pri tem 

skušajo čim bolj izključiti vsakokratne okoliščine in osebno vpletenost. Na osebnostni 

ravni so razumski, avtonomni, vztrajni, ne marajo kompromisov. Zanimajo jih 

teoretična področja in področja, ki so jasno, logično začrtana, neobremenjena z večjim 
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številom podatkov. Radi logično argumentirajo in napravijo vtis na druge z natančnim, 

kontroliranim, logičnim načrtovanjem vsake akcije. Pri pouku dajejo prednost 

sistematičnim predavanjem, študiju po literaturi ter dobro organizirani diskusiji. 

Poučevanje je zanje predvsem trening mišljenja, pri čemer ni potrebno, da učenci sami 

odkrivajo zakonitosti. Ta modus je značilen za matematike in pripadnike nekaterih 

naravoslovnih disciplin (teoretična fizika) [5]. 

 

Noetični modus daje prednost intuitivnemu načinu pridobivanja spoznanj. Pomembna 

je osebna, čustveno obarvana, edinstvena izkušnja, opazovanje pojavov iz subjektivne 

perspektive. Prihajajoče informacije pripadnik tega modusa izbira, vrednoti in sprejema 

na osnovi subjektivne gotovosti. Noetični ljudje intuitivno občutijo, da imajo problemi 

več rešitev. Na pojave gledajo celostno in ne analitično. So boljši na vidno-prostorskih 

kot na slušnih ali kinestetičnih nalogah. So bolj divergentni kot konvergentni. Uživajo v 

čustveno obarvanih diskusijah, v katerih pride do izraza veliko subjektivnih mnenj, ki 

pa niso posebno teoretično zasnovana ali nabita s podatki. So dobri poslušalci, ne 

razmišljajo sistematično, ampak naključno, nestrukturirano, z miselnimi preskoki. 

Njihovo spoznavanje in odnos do problemov označuje spontanost in občasna 

impulzivnost, zato so dobri v umetniškem izražanju in improviziranju [5].  

 

S pomočjo vprašalnika dobimo rezultate za vsak posamezni modus. Za razlago je 

pomemben odnos oziroma razpon med njimi. Najvišji rezultat se imenuje glavni način, 

drugi najvišji rezultat se imenuje pridruženi način, najnižji rezultat pa stranski način. 

Hierarhično razvrstitev načinov spoznavanja pri posamezniku imenujemo stil 

spoznavanja.  

 

2.3.1 Osebe s stilom NER 

 

So dostopne, čustvene, se zavedajo čustev, razumevajoče, rade osrečujejo druge, so 

dobri poslušalci , govorci, so strpne, želijo in pričakujejo rezultate, rade imajo 

anekdotsko, biografsko, osebno [5].  

 

Možne slabosti: preveč zaupljive, intimne, lahko so površne, neorganizirane, preveč 

čustvene, rade zavlačujejo, nagnjene h kompromisom, spregledajo dejstva, ne 

upoštevajo teorije [5].  
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Učenci: uživajo v delu z drugimi, raje imajo celoto, kratkotrajna pozornost, ne marajo 

rutine in strukture, učijo se skozi diskusijo, radi imajo projekcijo, filme, igre vlog, 

projekte, dobro komunicirajo, prehitro sklepajo, radi delajo po svoje [5].  

 

2.3.2 Osebe s stilom NRE 

 

So tekmovalne, cilje dosegajo s pomočjo drugih ljudi, zaupajo drugim, so zelo 

entuziastične, uživajo v statusnih simbolih, odlično komunicirajo, so prijateljske, z 

veliko energije, prevzemajo odgovornost [5]. 

 

Možne slabosti: lahko zlorabijo avtoriteto in položaj, lahko pretiravajo, ne upoštevajo 

dejstev, imajo raje stvari kot ljudi, delujejo nepredvidljivo, nerade zgubljajo, ne marajo 

kompromisov, so nagnjene k ideološkim muham [5].  

 

Učenci: uživajo pri učenju v velikih skupinah, so impulzivni, ne marajo motenj, ne 

marajo učenja s konkretnim poskušanjem, ideje jih zlahka motivirajo, pri zaključevanju 

so čustveni, potrebujejo stalen izziv, rabijo strukturo s strani učitelja, so nemirni in 

nepotrpežljivi, so odlični pri odkrivanju novih rešitev, radi delajo stvari drugače, bolj 

uživajo pri učenju spretnosti kot pri njihovi uporabi, hitro dojemajo besede, simbole, 

metafore, odvisni so od branja in pisanja, imajo radi filme, televizijo, predavanja, kasete 

[5].  

 

2.3.3 Osebe s stilom ENR 

 

So preračunljivo zmerne, prilagodljive, prijateljstvo postavljajo pred dosežke, so 

dosledne v vzdrževanju tempa, pripravljene sprejemati naklonjenost in zavračati 

agresivnost, so zveste in razumevajoče, v oporo pri timskem delu, usmerjene k uslugam 

[5].  

 

Možne slabosti: počasi se odzivajo na nepričakovane spremembe, prehitro se 

prilagodijo avtoriteti, preveč vezane na podatke, težave pri zagledanju celote, ne znajo 

izvajati pritiska, se počasi odločajo [5]. 
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Učenci: uživajo, če delajo sami ali v majhni skupinah, počakajo, preden odgovorijo, ne 

marajo spontanega spraševanja, lahko dolgo delajo na eni stvari, so bolj opazovalci kot 

razumniki, potrebujejo aktiviranje čutil, imajo radi urejeno zaporedje podrobnosti, so 

dokaj potrpežljivi, dobro pregledujejo, kontrolirajo, rabijo praktično pomembna učna 

gradiva, radi se dotikajo stvari in ljudi, dobro sledijo navodilom, uživajo v učnih 

centrih, ob demonstracijskih igrah [5].  

 

2.3.4 Osebe s stilom ERN 

 

So dobre v skupinskem in timskem delu, poudarjajo pravilnosti postopkov, zaupajo v 

znanstveni pristop, usmerjene so v kontrolo kvalitete, so vzdržljive tudi pod stresom, 

sposobnosti dajejo prednost pred prijateljstvom, potrebujejo red in strukturo, vztrajne 

pri zadolžitvah, uživajo v dobro opredeljenih ciljih, dobre sposobnosti analize in 

sklepanja, raje imajo objektivnost kot subjektivnost [5].  

 

Možne slabosti: prelagajo pomembne naloge na druge, so počasne pri odločanju, 

delujejo neodvisno, ne upoštevajo čustev, imajo slabo predstavljivost, so pogosto 

zaskrbljene [5].  

 

Učenci: so radi del tima, sprašujejo »zakaj«, so intelektualno radovedni, za uspešno 

učenje rabijo strukturo, potrebujejo zaporedno organizirano učno gradivo, so mirni, 

lahko postanejo nepotrpežljivi, so odgovorni, notranje motivirani, rade posplošujejo na 

osnovi opazovanj, uživajo pri uporabi različnih virov, radi imajo samostojno učenje, 

individualizirane naloge, učenje ob računalniku [5]. 

 

2.3.5 Osebe s stilom REN  

 

So neodvisne, individualistične, marljive, disciplinirane, odlične pri aktivnostih, 

usmerjenih na naloge, avtoritete na svojem področju, dobre pri organizacijskem 

načrtovanju, razpete med željo po dosežkih in potrebo po kvaliteti, zaupljive, na 

podoben način se približajo ljudem in problemom, zanima jih kontrola, moč in 

odgovornost, so dobre v sklepanju in analitičnih spretnostih [5].  
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Možne slabosti: včasih preveč kritične, iščejo napake, ne marajo timskega dela in 

komisij, so samotarske, bojevite, če je ogrožena individualnost, nepotrpežljive, včasih 

slabo komunicirajo [5].  

 

Učenci: radi delajo sami, so bralci in poslušalci, pojmi, ideje in stvari so jim zanimivejši 

od ljudi, so trdnih prepričanj, rabijo strukturirano, mirno učno okolje z učiteljem v 

središču, uživajo v razvijanju spretnosti sklepanja in analiziranja, raje imajo akademske 

predmete, so počasni v odločanju, bolj razumski kot fantazijski, uživajo v rutini, 

najbolje se učijo korak za korakom, logika jim je važnejša od čustev, učijo se iz 

predavanj, kaset, televizije, učbenikov, motivirajo jih ideje, zgodovinske osebe, 

abstraktni problemi [5]. 

 

2.3.6 Osebe s stilom RNE  

 

Znajo dobro motivirati, so podjetne, tekmovalne, iznajdljive, spodbujajo spremembe, so 

očarljivi, občutljivi intelektualci, imajo visoke osebne ambicije, samodisciplinirane, so 

spretne pri reševanju tehničnih in osebnih problemov, od drugih veliko pričakujejo, 

potrebujejo zelo stimulativno okolje, so visoko motivirane, navdušene [5].  

 

Možne slabosti: ne marajo kompromisov, so prepirljive, neobčutljive, bojevite, se 

zlahka dolgočasijo, so preveč predvidljive, odklanjajo timsko delo, niso praktične, 

preveč usmerjene v prihodnost [5].  

 

Učenci: so dobri poslušalci, raje delajo sami, poglobijo se v novo učno snov, stalno 

težijo k razumevanju stvari, zaverovani so v lastno mnenje, nepotrpežljivi s počasnimi 

sošolci, razkrivajo napake v mišljenju drugih, nelogičnosti jih žalijo, v razredu želijo 

pravičnost, radi imajo tekmovalnost, konflikti so jim izziv, zase iščejo vodilno vlogo, 

potrebujejo neprestano intelektualno spodbudo, uživajo v sokratski metodi, v 

intelektualnih učiteljih, v esejih in deduktivnem mišljenju [5]. 
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2.4 Učni stili po Kolbu  

 
Kolb logično gradi svoj model učnih stilov na pojmovanju izkustvenega učenja. Vsako 

kakovostno učenje naj bi povezalo štiri pole, ki nastanejo s kombinacijo obeh dimenzij 

učenja: dimenzija konkretne izkušnje na eni in abstraktne konceptualizacije na drugi 

strani ter dimenzija razmišljajočega opazovanja in aktivnega poseganja – 

eksperimentiranja. Nekaterim že po naravi bolj leži učenje iz konkretne izkušnje, 

drugim na osnovi abstraktnih spoznanja, ki so sistematično predstavljene v knjigah ali 

na predavanju. Sčasoma razvijejo značilne poudarke na enem od navedenih polov in se 

navadijo, da se pri spoznavanju opirajo predvsem nanje. Tako se oblikujejo modalitete 

učenja. Kombinacija dveh močnih modalitet opredeli značilen stil učenja, ki je lahko 

akomodativen, asimilativen, divergenten ali konvergenten [2]. 

 

2.4.1 Konvergentni učni stil  

 

Opira se na prevladujoče sposobnosti abstraktnega razmišljanja in aktivnega 

preizkušanja eksperimentiranja. Moč ljudi s tem stilom je v reševanju zaprtih, eksaktnih 

problemov, v praktičnem odločanju na osnovi neposredne aplikacije idej oz. modelov. 

Najbolje rešujejo naloge oz. probleme z enim samim pravilnim ali najboljšim 

odgovorom oz. rešitvijo. Znanje imajo organizirano tako, da se s pomočjo hipotetično 

deduktivnega mišljenja osredotočajo na prenos splošnih rešitev na specifične probleme. 

Ljudje s takim stilom učenja imajo običajno rajši tehnične naloge kot take, pri katerih 

imajo opravka z ljudmi ali medosebnimi odnosi. Nagnjeni so tudi h kontroliranju svojih 

čustev. Največ jih najdemo med tehničnimi poklici, inženirji [5].  

 

2.4.2 Divergentni učni stil 

 

Ta ima v nasprotju s prejšnjim krepke točke na področjih, kjer lahko kombinira 

konkretne izkušnje in razmišljajoče opazovanje. Največja moč tega stila je v fantaziji, v 

iskanju smisla in vrednot. Oseba, pri kateri prevladuje ta stil, zna gledati na konkretno 

situacijo iz različnih zornih kotov in številne odnose povezati v smiselno celoto. Izraz 

»divergentni« označuje, da se dobro znajde v situacijah, v katerih gre za ustvarjanje 

novih, raznolikih idej in povezav in za tehtanje njihovih posledic. Ljudje s tem stilom se 
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zanimajo za druge ljudi in se znajo prepustiti čustvom in fantaziji. Tipični predstavniki 

so umetniki [5]. 

 

2.4.3 Asimilativni učni stil 

 

Ta stil gradi na prevladujočem nagnjenju k abstraktnem razmišljanju in premišljenemu 

opazovanju. Največja njegova moč je v induktivnem sklepanju in ustvarjanju teoretičnih 

modelov iz danih idej in opažanj. Te zna organsko povezati, asimilirati v integrirano, 

celovito razlago. Podobno kot za konvergentni stil je tudi za predstavnike tega stila 

značilna manjša usmerjenost v ljudi in večja v ideje in abstraktne pojme. Vendar za 

razliko od konvergentnih posameznikov »asimilativec« ne bo presojal idej in teorij 

glede na njihovo praktično uporabnost, ampak glede na logično zgradbo in točnost. 

Tipični predstavniki so naravoslovni znanstveniki in matematiki [5].  

 

2.4.4 Akomodativni učni stil 

 

Ima obratne prednosti, saj poudarja konkretno izkušnjo in aktivno preizkušanje idej. 

Največja moč ljudi s prevladujočim akomodativnim stilom je vpletenost v izkušnjo in v 

dejavnost ter izpeljava načrtov v konkretni situaciji. Iščejo priložnosti za tveganje in 

akcijo. Stil se imenuje akomodativen, ker je najprimernejši za tiste situacije, v katerih se 

je potrebno prilagajati spreminjajočim se okoliščinam. Če se zgodi, da prvotno 

zamišljene teorije in načrti ne ustrezajo več, bo oseba takega stila raje obrnila hrbet 

teorijam in načrtom in upoštevala konkretno situacijo, medtem ko je pri asimilativnem 

stilu ravno obratno. Tam bo oseba raje ignorirala dejstva in okoliščine ali pa jih 

ponovno proučila. Ljudje z akomodativnem stilom rešujejo probleme pogosteje na 

intuitiven način oz. z poizkusi in napakami. Raje se po informacije obračajo k drugim 

ljudem, kot da bi zaupali svojim analitičnim sposobnostim. Tipični predstavniki so 

socialni poklici, menedžerji [5].  

 

Glavne značilnosti posameznih stilom so predstavljene tudi na sliki 1. Po Kolbu naj bi 

človek do neke mere razvil tudi svoja pomanjkljiva področja, saj je kakovostno učenje 

tisto, v katerem povežemo vse pole oz. modalitete.  
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Slika 1: Značilnosti pripadnikov različnih učnih modalitet in stilov po Kolbu [2]. 

 

 
2.5 Učni stili po Honeyu in Mumfordu 

 

Honey in Mumford sta stile poimenovala dejavnež, mislec, teoretik in pragmatik. 

Sestavila sta tudi vprašalnik za določanje lastnega učnega stila.  

 

2.5.1 Dejavnež 

 

Prednosti:   

 fleksibilni in široki; 

 srečni, da se česa lotijo; 

 srečni, ko se znajdejo v novih situacijah; 

 optimisti do vsega novega in zato nikoli ne nasprotujejo spremembam. 
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Slabosti: 

 velikokrat prehitro ukrepajo, ne da bi pomislili na posledice; 

 pogosto po nepotrebnem tvegajo; 

 preveč naredijo sami, samo da so v središču pozornosti; 

 zaženejo se v delo brez primerne priprave; 

 izvedba nalog ali utrjevanje jih dolgočasita [6]. 

 

2.5.2 Mislec 

 

Prednosti: 

 previdni; 

 temeljiti in sistematični; 

 premišljeni; 

 znajo poslušati druge in zbirajo informacije; 

 redko se naglo odločijo. 

Slabosti: 

 ne sodelujejo neposredno, ampak se raje držijo v ozadju; 

 odločajo se počasi; 

 preveč so previdni in ne tvegajo dovolj; 

 ne pojavljajo se v javnosti in nikoli ne »poklepetajo« [6]. 

 

2.5.3 Teoretik 

 

Prednosti: 

 logični misleci; 

 razumski in objektivni; 

 uspešno »pripravijo teren«;  

 disciplinirani. 

Slabosti: 

 preozko razmišljajo; 

 nikoli ne najdejo opravičila za oklevanje in nered; 

 nestrpni do vsega subjektivnega ali intuitivnega; 

 polni »moraš, treba je« [6]. 
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2.5.4 Pragmatik 

 

Prednosti: 

 radi preskušajo ideje v praksi; 

 praktični, vedno na tleh, realisti; 

 poslovni – takoj preidejo k bistvu; 

 usmerjeni v tehniko. 

Slabosti: 

 zavračajo vse, kar se jim zdi brez praktične vrednosti; 

 teorija in zakoni jih ne zanimajo preveč; 

 ko rešujejo probleme, prevečkrat zagrabijo prvo rešitev; 

 nepotrpežljivi z ljudmi, ki preveč besedičijo; 

 v povprečju jih bolj zanimajo naloge kot ljudje [6]. 

 

2.6 Učni stili na podlagi Gardnerjeve teorije 

 
Armstrong na podlagi Gardnerjeve teorije mnogoterih inteligentnosti izpeljuje osem 

učnih stilov, predstavljenih v tabeli 1, ki so značilni učencem glede na prevladujočo 

nagnjenost k posamezni inteligentnosti. Gardner poudarja, da inteligentnosti niso isto 

kot učni stili, saj ne verjame, da imajo ljudje stalne učne stile.  

 
Tabela 1: Osem vrst učnih stilov [7]. (nadaljevanje na naslednji strani) 

Učenec, pri katerem 

prevladuje 
misli ima rad za učenje potrebuje 

jezikovna 

inteligentnost 
v besedah 

branje, pisanje, 

pripovedovanje 

zgodb, besedne 

igre 

knjige, papir, pisalni 

pribor, dnevnike, 

zgodbe, razprave, 

debate 

logično-

matematična 

inteligentnost 

s sklepanjem 

eksperimentiranje, 

spraševanje, 

reševanje logičnih 

ugank, računanje 

priložnosti za 

raziskovanje, 

znanstveno vsebino, 

obisk prirodoslovnih 

in znanstvenih 

muzejev 
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prostorska 

inteligentnost 

v podobah in 

slikah 

oblikovanje, 

risanje, čečkanje, 

ponazoritve 

umetnost, lego kocke, 

posnetke, filme, 

diapozitive, 

domišljijske igre, 

sestavljanke, slikanice, 

obisk galerij 

telesno-gibalna ali 

kinestetična 

inteligentnost 

skozi telesne 

občutke 

ples, tek, skakanje, 

dotikanje, 

gestikuliranje, 

rokovanje s 

predmeti 

igro vlog, gledališke 

predstave, gibanje, 

gradnjo stvari, športne 

igre, praktične 

izkušnje, tipne 

izkušnje 

glasbena 

inteligentnost 

skozi ritem in 

melodije 

petje, žvižganje, 

brenčanje, brnenje, 

poslušanje, 

udarjanje z nogami 

in rokami 

petje, obisk koncertov, 

melodične igre, igranje 

inštrumentov 

medosebna 

(interpersonalna) 

inteligentnost 

skozi ideje 

drugih ljudi 

vodenje, 

organiziranje, 

povezovanje, 

zabave, 

posredovanje. 

prijatelje, skupinske 

igre, druženje, 

družabne dogodke, 

klube, mentorje 

notranja osebna 

(intrapersonalna) 

inteligentnost 

globoko v sebi 

zastavljanje ciljev, 

meditiranje, 

sanjarjenje, tišino, 

načrtovanje 

skrite kotičke, čas 

zase, samostojne 

projekte, izbire 

naturalistična 

inteligentnost 

skozi naravo in 

naravne oblike 

igranje s hišnimi 

ljubljenčki, 

vrtnarjenje, 

odkrivanje narave, 

vzrejo živali, skrb 

za Zemljo 

dostop do narave, 

ukvarjanje z živalmi, 

orodje za raziskovanje 

narave (daljnogled, 

povečevalno steklo) 
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2.7 Stili učenja po Dunnu in Dunnovi 

 
Rita Dunn s soprogom je izhajala iz teze, da ni najboljših stilov oz. načinov učenja, 

ampak je treba upoštevati vsakokratne okoliščine in individualne posebnosti učencev. 

Namesto dajanja učencem splošnih receptov za učenje je bolje, da jim pomagamo, da 

sami ugotovijo, kaj jim najbolj ustreza, in da to razvijamo. Sestavila je vprašalni z 22 

elementi in ga poimenovala Inventar stilov učenja. Vendar ne gre za stile v ožjem 

smislu, ampak za zbirko najrazličnejših značilnosti, strategij in okoliščin, ki so se v 

raznih raziskavah izkazale pomembne za učenje. Vprašalnik je namenjen učencem od 3. 

razreda osnovne šole do konca srednje šole. Teh 22 elementov je grupiranih v 5 

področij: učno kolje, čustva in stališča, učenje v skupinah, zaznavne značilnosti, 

biološke značilnosti [2].  

 

Okolje  

 Nivo hrupa – glasno ali tiho okolje pri učenju. Nekateri se lahko pri učenju 

zberejo le, če vlada skoraj popolna tišina. Drugi pa se v delo tako zatopijo, da ne 

zaznajo ne hrupa ne gibanja. Nekateri med učenjem najraje poslušajo radio. 

Glasba deluje nanje kot nek zaslon, ki zastira druge moteče dražljaje. Okolje, v 

katerem je veliko hrupa in gibanja, pa je za druge najugodnejše in v njem 

najlažje delajo.  

 Svetloba – svetlo ali temnejše okolje. Pri nekaterih močna svetloba poveča 

razdražljivost. Veliko lažje se zberejo, če je svetloba motna ali kolje nekoliko 

zatemnjeno. Drugim pa svetlo kolje nasprotno olajšuje moč in vztrajnost 

koncentracije.  

 Temperatura – hladno ali toplo okolje. Mnogi učenci težje razmišljajo, če jim 

je zelo vroče, druge bolj moti in se težje zberejo, če jih zebe.  

 Razpored okolja – formalen ali neformalen. Nekateri najlažje delajo v 

formalnem okolju, v šolski klopi, knjižnici ali pri kuhinjski mizi. Drugi pa dlje 

vztrajajo in se več učijo, če jim omogočimo neformalno razporeditev okolja. Če 

lahko med učenjem ležijo na postelji, sedijo na tleh ali si z uporabo blazin 

omogočijo čim ugodnejši položaj, bodo uspešnejši [5].  
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Čustva in stališča 

 Storilnostna motivacija je želja po šolski uspešnosti. Nekateri so oblikovali 

pozitivno stališče do šole in so zelo angažirani v različnih učnih dejavnostih. 

Drugi pa nimajo interesa za šolsko učenje in jih šolske aktivnosti ne pritegnejo.  

 Vztrajnost. Ljudje se med seboj razlikujemo tudi v nagnjenosti k temu, da 

začete naloge izpeljemo do konca ali pa si, nasprotno, vzamemo vmesne odmore 

in se kasneje spet vračamo k zadolžitvam ali učnim dejavnostim.  

 Odgovornost. Nekateri z lahkoto sledijo navodilom in izpolnjujejo pričakovanja 

drugih. Druge pa to, da morajo nalogo izvesti na določen način, razdraži in 

odvrne od dela. Pri izvajanju odgovornosti si želijo imeti večje možnosti lastne 

iniciative.  

 Potreba po strukturi. Ta element zajema potrebo po specifičnih navodilih in 

razlagah pred začetkom in izvajanjem določene zadolžitve. Nekateri želijo 

natančno vedeti, kaj je potrebno naredit, koliko strani naj vsebuje seminarska 

naloga in kako mora izgledati izdelek, da bo učitelj zadovoljen. Drugi pa so bolj 

motivirani v manj strukturiranih okoljih, če jim damo le okvirna navodila in 

prepustimo možnost njihovi iniciativi in domišljiji [5].  

 

Učne skupine 

 Individualno učenje. Nekateri se najraje učijo sami, tedaj si tudi največ 

zapomnijo. 

 Delo v parih. Nekateri se najbolj zberejo in učijo, če je prisotna še ena oseba in 

imajo možnost individualne pozornosti in pogovora.  

 Timi – skupinsko delo. Možnost diskusije in interakcije v skupinskem delu 

olajšuje razumevanje in pomnjenje pri določenih učencih.  

 Prisotnost avtoritete. Če je v učni situaciji prisotna oseba, ki ima določeno 

avtoriteto ali specializirano znanje, se bodo nekateri počutili varneje in bolj 

udobno.  

 Preferiranje raznovrstnosti (pestrosti). Ta element ima dva različna pomena. 

Prvi je ta, da se nekdo lahko uči tako sam kot tudi v skupini, v prisotnosti 

avtoritete ali v katerikoli drugi kombinaciji. Drugi pomen je, da neka oseba 

potrebuje spremembe. Ko postanejo dejavnosti in pristopi rutinski, njihov interes 

in koncentracija upadeta [5].  
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Značilnosti zaznavanja  

 Slušne preference. Nekateri informacije najbolj razumejo in si jih najbolj 

zapomnijo, če jih sprejemajo preko poslušanja besednega gradiva. Zato radi 

obiskujejo predavanja in si med učiteljevo razlago veliko zapomnijo. Tudi 

različne diskusije ali pa poslušanje lastnih posnetkov, v katerih prebirajo ali 

pripovedujejo učno snov, jim omogoča uspešnejše obvladovanje zahtev.  

 Vidno zaznavanje besednega gradiva. Nekateri se lažje učijo, če si snov sami 

preberejo v učbeniku ali zvezku. Predavanja in ustne razlage učiteljev zanje niso 

tako koristen vir informacij, saj težko dlje časa zbrano poslušajo in jim misli pri 

tem kmalu uidejo drugam. Čeprav so zaradi manjše pripravljenosti za slušno 

predstavitev informacij v šoli včasih nekoliko moteči (klepetajo ali počnejo kaj 

drugega), so zaradi dobre sposobnosti vizualnega učenja besednega gradiva 

lahko dobri učenci. Veliko več kot v šoli se naučijo sami doma.  

 Gledanje slik (vizualno predstavljena grafična informacija). Nekateri učenci 

najlažje predelujejo informacije, ki so predstavljene v obliki diagramov, 

miselnih vzorcev ali skic. Ko jih povprašamo po neki informaciji, zaprejo oči in 

pred sabo točno vidijo diagram ali stran, kjer je informacija zapisana. V 

diagramih in miselnih vzorcih so informacije predstavljene kot celotna slika, za 

razliko od branja besednega gradiva, kjer je informacija predstavljena v nekem 

vizualnem zaporedju.  

 Dotikanje. Pri nekaterih učencih je to dominanten način zaznavanja. Otipavanje 

in raziskovanje tridimenzionalnih modelov, podčrtavanje, pisanje zapiskov – 

vse, kar zaposli njihove roke, izboljša tudi njihovo zbranost. Mnogim ljudem, ki 

niso slušni tipi, pisanje zapiskov med predavanjem predvsem omogoča, da 

ohranjajo zbranost. Predavanje bodo avtomatično zapisovali tudi, če so v roke 

dobili pisno gradivo ali če zapisanih informacij sploh ne potrebujejo. 

 Konkretna aktivnost in gibanje. Kinestetični učenec daje prednost gibanju 

celotnega telesa in realnim življenjskim situacijam. Dramske in lutkovne 

aktivnosti, igra vlog, načrtovanje in izdelovanje konkretnega modela ali izdelka, 

obiskovanje, intervjuvanje, igranje – vse te aktivnosti bodo omogočale, da bo 

lahko v resnici uporabljal svoje zmožnosti [5].  
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Biološki elementi 

 Potreba po hranjenju, pitju ali podobnih aktivnostih (grizenje, žvečenje). 

Nekateri niso sposobni zbrano delati dlje časa, če med učenjem ne morejo jesti, 

piti, žvečiti žvečilni gumi ali gristi svinčnik. Drugi pa raje jejo šele tedaj, ko so z 

učenjem končali.  

 Čas učenja. Dnevni ritmi budnosti pozornosti se razlikujejo. Nekateri se 

najlažje zberejo zgodaj zjutraj ali pred poldnevom, drugi pa se veliko lažje učijo 

popoldan ali v večernih urah.  

 Gibljivost (potreba po premikanju med učenjem). Nekateri so lahko med 

sprejemanjem in  predelovanjem informacij zelo dolgo v istem položaju, 

posebno če jih neka dejavnost zanima. Drugi pa potrebujejo pogostnejše kratke 

odmore in se najlažje in najbolj motivirano učijo, če se lahko v učnem okolju 

premikajo.  

 Globalni nasproti analitičnemu stilu. Globalni učenci se želijo najprej 

seznaniti s celotno sliko. Analitični učeni pa raje začnejo na začetku in se 

postopoma premikajo naprej [5].  

 

Le malo je učencev, na katere bi vplivalo vseh 22 elementov, na večino pa vpliva vsaj 6 

do 12 zgoraj opisanih značilnosti. Učna okolja, ki jih posamezni učenec preferira v 

osnovni šoli, se lahko razlikujejo od tistih, ki mu bolj odgovarjajo v srednji šoli [5]. 
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3 USTVARJALNOST  

 

Čeprav se skoraj vsak dan srečujemo z besedami v zvezi z ustvarjalnostjo, pa na 

vprašanje, kaj je ustvarjalnost, ni lahko odgovoriti. Opredelimo jo lahko na več načinov, 

vendar nobeden ni zadosten. Poleg drugih se v literaturi navajajo: izvirnost, koristnost, 

odprtost, svobodnost, prožnost, napadalnost, neprilagodljivost idr. Nekatere od teh 

značilnosti so značilnosti ustvarjalnih produktov, druge so značilnosti ustvarjalnega 

procesa in tretje značilnosti ustvarjalne osebnosti [1]. 

 

Psihologi, ki preučujejo ustvarjalnost, imajo izvirnost za najbolj zanesljivo, veljavno in 

nedvomno merilo ustvarjalnosti. Ustvarjalni odgovor je vedno in nujno izviren, torej 

poda nekaj novega, svojevrstnega, redkega, edinstvenega in neponovljivega [1].  

 

3.1 Ustvarjalnost kot lastnost posameznika  

 

Ta opredelitev ustvarjalnosti se navezuje na razvijanje osebnostnih lastnosti, ki 

pogojujejo oblikovanje ustvarjalnosti pri posamezniku. Predstavniki te skupine 

izpostavljajo, da je možno osebnostne lastnosti, potrebne za ustvarjalnost, raziskati in 

jih kasneje (načrtno) razvijati pri otrocih in mladostnikih. Vendar pa ni mogoče zaznati 

enakega interpretiranja povezave med različnimi osebnostnimi lastnosti posameznika in 

njegovo ustvarjalnostjo. Nekateri poudarjajo inteligentnost, divergentno mišljenje in 

radovednost, drugi pa izpostavijo še odprtost duha in humor [8]. 

 

3.1.1 Inteligentnost  

 

Najbolj problematična dilema v sodobnem stanju psihologije ustvarjalnosti je odnos 

ustvarjalnosti do inteligentnosti. Prišli so do različnih ugotovitev. 

 

Getzels in Jackson sta ugotovila, da je med inteligentnostjo in ustvarjalnostjo obratno 

sorazmerje, ter da je ustvarjalnost težko kvantitativno določati, še težje kot 

inteligentnost, ki je tudi le posredno merljiva. Ena izmed nalog pri testiranju otrok je 

bila, naj narišejo »otroke, ki se igrajo na šolskem vrtu«. Ugotovila sta, da tudi zelo 

inteligentni otroci z visokim IQ, merjenim po standardnih inteligenčnih testih, ne 
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naredijo zelo inteligentnih slik. Le malo je bilo med učenci takih, ki so dali zelo izvirne 

odgovore. Ugotovila sta, da v šolskem uspehu ni nobenih pomembnih razlik med 

učenci, katerih IQ je pod 80. percentilom, a so zelo ustvarjalni, se pravi med zgornjimi 

20 odstotki, in med tistimi, katerih IQ sodi v najvišjih 20 odstotkov, a imajo kreativnost 

le pod 80. percentilom [9].    

 

Primerjala sta tudi učence z različnimi kombinacijami inteligentnosti in ustvarjalnosti in 

ugotovila zanimive razlike med njimi: 

 visoko inteligentni in zelo ustvarjalni učenci se razlikujejo po tem, koliko 

svobode si dovolijo , koliko kontrole potrebujejo in koliko ustvarjalnosti 

izkazujejo; 

 zelo ustvarjalni, a nižje inteligentni učenci, so običajno v konfliktu s šolo in sami 

s seboj; najbolj funkcionirajo v okolju brez pritiskov in prevelikih stresov; 

 manj ustvarjalni, a visoko inteligentni učenci so običajno majhni deloholiki, 

vneto sledijo navodilom, se radi in veliko učijo in trpijo ob neuspehih; 

 učenci z nizko inteligentnostjo in ustvarjalnostjo pa imajo težave pri prilagajanju 

na šolsko okolje in na naloge, ki jim niso kos [2].  

 

Torrance je ugotovil, da je povezanost med inteligentnostjo in ustvarjalnostjo tesnejša 

na nižjih stopnjah; manj inteligentni ljudje imajo manj možnosti za izredne ustvarjalne 

dosežke, pri visoko inteligentnih pa so glede tega izredno velike razlike. Eni so zelo 

ustvarjalni na enem ali več področjih, drugi so srednje ustvarjalni, tretji pa sploh ne [2].  

 

Pri nas je ustvarjalnost osnovnošolcev raziskoval Žagar (1978). Ugotovil je, da imajo 

učitelji rajši učence z visoko inteligentnostjo in nizko ustvarjalnostjo, kot učence z 

obratno kombinacijo. Glede vpliva ustvarjalnosti na učni uspeh je ugotovil velike 

razlike med predmeti pa tudi med šolami.  Na nekaterih šolah so učenci z nižjo stopnjo 

ustvarjalnosti dosegali višje uspehe, to je pojav, ki ga je brez dvoma treba še raziskati 

[2]. 

 

3.1.2 Divergentno mišljenje 

 

V mišljenju sodelujejo konvergentni in divergentni procesi. Beseda konvergenten 

pomeni, da se držijo misli skupaj in tečejo k enemu cilju. Konvergentno mišljenje 
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zahtevajo šole, testi za merjenje inteligentnosti in formalna logika. Povsem drugačno je 

divergentno mišljenje. Beseda divergenten pomeni, da se misli razhajajo, gredo narazen, 

proč od običajnih ciljev [1].  

 

Guilford meni, da moramo ustvarjalnost v prvi vrsti pripisati divergentnemu mišljenju. 

Le-to daje izvirne rešitve  in omogoča prožnost iskanja, medtem ko nas  konvergentno 

mišljenje pripelje do tipičnih, pričakovanih, za vse inteligentne iskalce enakih rešitev. A 

tudi konvergentno mišljenje prispeva k ustvarjalni rešitvi problema, pojavlja se deloma 

že v prvi fazi, ko mislec zbira gradivo, predvsem pa v zadnji, ko zamisel ali idejo 

preverja in ugotavlja veljavnost. Zato lahko rečemo, da sta za ustvarjalnost potrebna oba 

procesa [1]. 

 

3.1.3 Radovednost   

 

Schawlow meni, da je radovednost ključna lastnost za razvoj visoke ustvarjalnosti in da 

najuspešnejši posamezniki pogosto niso tisti, ki so talentirani, ampak tisti, ki jih žene 

radovednost. Ob tem opozori Marentič Požarnikova na pomembnost radovednosti v 

ranem otroštvu. Prepričana je, da s šolanjem ta spontana radovednost usahne in se 

umakne težnji po zgolj zunanjih priznanjih in ocenah ali izogibanju negativnim 

posledicam. Radovednost izzovejo novost predmeta ali pojava, presenečenje, 

sprememba, nesmiselnost, neskladje, kompleksnost, negotovost, medtem ko monotonija 

radovednost »ubija« [8].   

 

3.1.4 Odprtost duha 

 

Večina raziskovalcev ustvarjalnosti navaja kot eno od glavnih lastnosti ustvarjalne 

osebnosti odprtost duha ali pa značilnosti, ki z njo delno sovpadajo.  

 

Za zaprtega duha so značilni čvrsti kalupi, v katere razporeja svoje izkušnje v svetu. 

Zanj so ljudje dobri ali slabi, beli ali črni, ne morejo pa biti oboje hkrati ali včasih eno 

včasih drugo. Tak človek ne trpi podatkov, ki niso vključeni v določeno kategorijo. Zato 

jih nemudoma uvrsti vanjo, če tudi nasilno in neustrezno. Za zaprtega duha je značilno 

tudi nenehno presojanje okolja, ker sojenje pomeni razvrščanje. Nasprotno pa se odprti 

duh vzdržuje prenagljenih sodb in se zadovoljuje z opažanjem pojava. Zaprti duh se drži 
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ustaljenih kategorij, odprti duh pa jih je pripravljen spremeniti. Kategorizacija zaprtega 

duha preprečuje ogrožajočim izkušnjam, da bi prodrle v zavest. Ker odprti duh nima 

take potrebe po obrambi, ne dojema niti izkušenj, ki so v nasprotju z prejšnjimi 

izkušnjami, kot ogrožajoče. Za odprti duh sta značilna tudi miselna neodvisnost in 

odprtost za nove izkušnje [1]. 

 

3.1.5 Humor  

 

Pečjak izpostavlja izrazito korelacijo med ustvarjalnostjo in humorjem ter duhovitimi 

odgovori. Humor najprej dvigne napetost organizma, nato pa nastopi sproščeno stanje. 

Nastane preobrat, ki pripomore k izvirnosti in transformaciji situacije [8].  

 

3.2 Ustvarjalnost kot dosežek   

 

Po mnenju Trstenjaka je razumevanje ustvarjalnosti v behaviorističnih krogih pogojeno 

z dosežkom. Ali se določen dosežek vrednoti kot ustvarjalen, je pogojeno z lastnostmi 

samega dosežka in reakcijami, ki jih vzbudi pri uporabnikih in ne z osebnostnimi 

lastnosti posameznika. Določen dosežek je ustvarjalen pod pogojem, da zadosti 

določenim kriterijem in če je njihova uresničitev prepoznana pri drugih. Med ključnimi 

kriteriji ustvarjalnega dosežka se najpogosteje omenjajo novosti dosežka, njegova 

uporabna vrednost in ustreznost [8].  

 

3.2.1 Novosti dosežka  

 

Najpomembnejši kriterij ustvarjalnosti dosežka je njegova novost, nenavadnost, 

enkratnost ali redkost, ki pa jo lahko presojamo z dveh vidikov. Na eni strani imamo 

psihološki vidik, ki razume pojem ustvarjalnega izdelka zelo široko. Po tej opredelitvi je 

ustvarjalen vsakdo, ki je rešil nek problem tako, da rešitve ni preklical iz spomina, 

ampak jo je razvil na novo. Slednje pomeni, da je ustvarjalen vsak posameznik, še 

posebej otroci, katerih dosežki pogosto temeljijo na spontanosti in ne na poglobljenem 

znanju ali izkušnjah. Po Armstrongovi teoriji je poudarek na subjektivnem  vidiku 

ustvarjalnosti. Ustvarjalnost se skriva v navidezno naključnih gibih dojenčka, v igri 

triletnega otroka s kockami, v napeti igri predšolskega otroka s tovornjaki in v 
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domišljijskih risbah osemletnika. Zaradi teh izhodišč je treba prirojeno ustvarjalnost pri 

otroku skrbno paziti in je ne omejevati z zunanjo prisilo. V obdobju otroštva in 

mladostništva je treba prepoznati in ceniti otrokove sposobnosti in dosežke brez 

presojanja in mu hkrati nuditi podporo. Kroflič ugotavlja, da se ustvarjalnost ne oblikuje 

na podlagi učiteljeve opore, ampak na njegovi avtoriteti in oblikovanju motivacije za 

upor proti obstoječim vzorcem mišljenja in vrednotenja [8].  

 

Na drugi strani pa je presojanje  ustvarjalnosti dosežka povezano z družbenim vidikom. 

V tem primeru je novost dosežka pogojena z družbenim in kulturnim kontekstom. Čim 

bolj je določen dosežek redek, tem bolj je nov in neobičajen. Na ta način je koncept 

ustvarjalnosti, v primerjavi s psihološkim vidikom, izrazito skrčen in je v domeni le 

redkih posameznikov [8].  

 

Vendar panlahko v šoli  zasledimo oba vidika razumevanja ustvarjalnosti kot dosežka. 

Psihološki vidik podpira misel, da je vsak učenec ustvarjalen in jo lahko razvijamo pri 

vsakem. Sočasno pa se pojavlja tudi socialni vidik, ko učitelji prevzamejo vlogo 

družbenega arbitra in med seboj primerjajo dosežke otrok in mladostnikov [8].  

 

3.2.2 Uporabna vrednost dosežka  

 

Kriterij uporabne vrednosti dosežka temelji na trditvi, da je ustvarjalni dosežek tisti, ki 

je širše družbeno uporaben. Vendar pa se pri njem pojavljata dve pomanjkljivosti. 

Uporabnost določenega dosežka je časovno determinirana, kar pomeni, da lahko 

določen dosežek zadosti kriteriju uporabnosti v času stvaritve, lahko pa se ta uporabnost 

pojavi šele kasneje. Prav tako pa so določeni dosežki manj uporabni zaradi same narave 

ustvarjalnega dosežka, imajo pa ostale elemente ustvarjalnosti [8]. 

 

3.2.3 Ustreznost dosežka   

 

Po mnenju Glogovca in Žagarja vseh dosežkov ne moremo opredeliti glede na novost in 

uporabnost, ampak je potrebna tudi ustreznost oziroma primernost dosežka. Ustreznost 

dosežka pa temelji na relativno subjektivnih kriterijih [8]. 
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3.3 Ustvarjalnost kot proces  

 

Predstavniki omenjenega pogleda želijo čim bolj poglobljeno predstaviti posamezne 

faze ustvarjalnega procesa in dejavnike, ki vplivajo nanje. Razlikujejo najmanj tri faze, 

ki jih različno poimenujejo, mnogi od njih pa razlikujejo še dodatne faze in podfaze. 

Kljub različnim opredelitvam faz ustvarjalnega procesa se najpogosteje pojavljajo 

naslednje faze: faza preparacije, inkubacije, iluminacije in verifikacije [8]. 

 

3.3.1 Faza preparacije  

 

Faza preparacije temelji na spoznavanju in opredeljevanju problema ter ugotavljanju že 

obstoječega znanja za podajanje ustvarjalne rešitve problema. V tej fazi se mislec 

seznanja z gradivom, zbira podatke o problemu in o njih premišljuje. Ta faza je nujna v 

vsakem mišljenju [1], [8]. 

 

3.3.2 Faza inkubacije  

 

To je faza navideznega mirovanja, ko razmišljanje poteka v podzavesti. Posameznik se 

v tej fazi ne ukvarja aktivno s problemom in navzven deluje umirjen, vendar se v 

njegovi podzavesti intenzivno odvijajo ustvarjalni procesi [8].  

 

3.3.3 Faza iluminacije  

 

Ta faza temelji na »navdihu« ali »aha efektu«, kar pomeni, da se razsvetlitev pojavi 

nenadoma. Ideja pride tako rekoč »v enem vdihu«. Fazi inkubacije in iluminacije sta 

tesno povezani z divergentnim mišljenjem [1], [8]. 

 

3.3.4 Faza verifikacije  

 

Faza verifikacije temelji na preverjanju ustreznosti rešitve, ki pa lahko pri preprostejših 

problemih izostane. Tovrstni izostanek se pogosto pojavlja pri umetniški ustvarjalnosti, 

ne sme pa izostati pri znanstveni ustvarjalnosti. Faza verifikacije zahteva konvergentno 

mišljenje [8]. 
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3.4 Ustvarjalnost in pouk  

 
Podatki in izkušnje iz tujine in pri nas kažejo, da šolsko ozračje in običajen pouk 

premalo spodbujata k ustvarjalnosti in jo pogosto celo dušita. Na postavljena vprašanja 

se pričakujejo vnaprej določeni odgovori. Nadležna vprašanja učencev, drzne ideje so 

običajno nezaželena ali pa zanje ni časa. Ustvarjalnost v izobraževanju preveč tesno 

povezujemo s področji estetskih in tehničnih predmetih, pozabljamo pa na možnosti pri 

drugih predmetih. Med poukom ne moremo izdelovati ustvarjalnih mislecev, ne bi pa 

smeli zatrti ustvarjalnih idej. Učenci imajo ideje, a jih ne izrazijo, ker jih je zaradi 

nezaupanja v svoje sposobnosti strah, da bi se osmešili [2]. 

 

V psihološki literaturi lahko najdemo nekaj napotkov, namenjene učiteljem za 

razvijanje ustvarjalnega mišljenja: 

 V razredu naj se občasno spodbuja izražanje divjih, neumnih idej. Za to so 

potrebni sproščeno ozračje, dovolj časa in ustvarjalni učitelj. 

 Uporablja naj se odprta vprašanja. Učencem je treba predložiti tudi vprašanja in 

probleme, ki spodbujajo njihovo razmišljanje v različne smeri, npr. vprašanja 

tipa »kaj bi se zgodilo, če…«. 

 Učitelj naj spodbuja vprašanja učencev in izmišljanje novih problemov. 

 Potrebno je pozitivno ovrednotiti ustvarjalne odgovore in njihove avtorje (to ni 

vedno lahko, saj imajo učitelji raje konvergentno misleče učence kot 

divergentne, ki pogosto motijo običajen pouk). 

 Dopuščati in spodbujati je potrebno različne poti in načine reševanja nalog. 

 Učencem je potrebno dati priložnost za kreativno izražanje, naj sami predlagajo 

dejavnosti, potek, način reševanja. 

 Učenci naj preizkušajo nove stvari, ne da bi se bali neuspeha. Ni potrebno, da je 

vsaka aktivnost ocenjevana. 

 Učence je potrebno spodbujati, naj sodelujejo pri skupnem ustvarjanju in 

dopustiti deževanje idej, ne da bi pri tem prehitro presojali. 

 Učitelji morajo sami pokazati ustvarjalnost, domiselnost in ovreči  misel, da je 

ustvarjalnost samo za maloštevilne izbrance. 

 Učitelji naj naročijo učencem, da naredijo izdelke, ki se jih bo razstavilo. 

Spodbujati jih je potrebno k izumljanju [2].  
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Učitelj, ki spodbuja ustvarjalnost: 

 ima že razčiščene pojme o tem, kaj je ustvarjalnost, katere so njene sestavine in 

značilnosti, obvlada tehnike spodbujanja ustvarjalnih idej; 

 predstavlja učencem model odprtosti za novosti, za preizkušanje idej, ima 

ustvarjalna stališča; 

 se je še vedno pripravljen učiti in to tudi kaže; 

 učencem večkrat postavlja uganke, paradokse; 

 učencem ne odgovarja neposredno na njihova vprašanja, ampak vprašanje vrne; 

 je odprt za ideje učencev, njegova povratna informacija je neocenjujoča; 

 ima smisel za humor; 

 rad skupaj z učenci raziskuje in odkriva stvari, ki jih tudi sam še ne pozna; 

 je mentor nadarjenim in je rad v njihovi družbi; 

 spodbuja učence, da v svoje zapiske, dnevnike, zapisujejo ustvarjalne ideje; 

 ustvari primerno skupinsko klimo; 

 ceni umetnost, globlje estetko doživljanje, naravo in izkustveno učenje [2]. 

 

3.5 Ustvarjalnost in starši  

 
Otrokova želja po učenju je rezultat več milijonov let trajajočega procesa, s katerim je 

narava skušala razviti najboljša sredstva za prilagajanje spremembam. S to težnjo se 

otrok že rodi, zato je ni potrebno na novo odkrivati. Starši naj raje iskreno spoštujejo 

otrokov nagon po raziskovanju in omogočijo pogoje, da se bo lahko izražal v zunanjem 

svetu. Oglejmo si nekaj pristopov: 

 Upoštevati je potrebno, da večina resničnega učenja poteka v okviru 

vsakdanjega življenja. Otroci se vseh pomembnih stvari naučijo mimogrede.  

 Učenje cenimo zaradi učenja samega. Radost in samozavest, ki ju otrok doživlja, 

ko se nauči nekaj novega, sta sami po sebi nagrada za učenje. In vendar vse 

pogosteje starši delijo nagrade vseh vrst, da motivirajo otroka za različne naloge. 

Če uporabljamo takšne metode, s tem sporočamo otroku, da učenje samo po sebi 

ni vredno truda.  

 Bodimo pozorni na doživljanje toka v vsakdanjem življenju naših otrok in na 

obdobja, ko je vaš otrok intenzivno osredotočen na neko opravilo, igro ali drugo 

dejavnost. Otroka v takem obdobju ne motimo, da bo lahko dokončal svoje 

veliko ustvarjanje. Bodimo pozorni na to, da je izraz na otrokovem obrazu po 
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končani dejavnosti svež, radosten ali morda sproščen. Iz tega lahko razberemo, 

da je doživel pomembno učno izkušnjo, ki se je dotaknila njegovega notranjega 

genija. 

 Pri učenju je potrebno spoštovati otrokove želje. Kdor nekaj časa dela z otroki, 

kmalu ugotovi, kako težko je otroke prisiliti, da bi se kaj naučili proti svoji volji. 

Pretenje s kaznimi, razni psihološki prijemi pa tudi neprestano rotenje običajno 

na krajši rok zaležejo, vendar se otroci ne naučijo veliko, če jim je nekaj vsiljeno 

od zunaj. Takoj ko otroci zaznajo, da od zunaj vsiljenega znanja v boju za ocene 

ne potrebujejo več, ga bodo mirno pozabili. Naj nas vodi zanimanje naših otrok 

za neko temo, namesto da jih po vašem načrtu usmerjamo zdaj v eno, zdaj v 

drugo dejavnost [10].  

 

3.6 Metode in tehnike spodbujanja ustvarjalnosti  

 

Med metodami, ki so tudi že pri nas dosegle precejšnjo stopnjo priljubljenosti in so 

primerne tudi za uporabo v šoli, je treba omeniti predvsem Osbornovo možgansko 

nevihto. Omeniti velja še metodo matrike, metodo prisilnih povezav in metodo šestih 

klobukov po de Bonu. V Jaušovčevi knjigi Problemski pouk in razvijanje ustvarjalnosti  

poleg navodil za različne razmere in starostne ravni najdemo tudi primere nalog. Knjiga 

je namenjena predvsem učiteljem osnovnošolskega pouka. Werner Kirst in Ulrich 

Diekmeyer pa sta izdala knjigo Vaja ustvarjalnosti, ki je namenjena otrokom in mladini. 

V njej so prikazane naloge v obliki iger, kjer pa ni važna pravilnost, temveč 

bistroumnost, svežina in presenetljivost odgovorov [2].  

 

3.6.1 Možganska nevihta  

 

Pri metodi možganske nevihte ali preplavljanje možganov skupini določimo nek 

problem. Udeleženci ga lahko izberejo tudi sami. Člane skupine prosimo, da povedo 

ideje, ki jih zapisnikar sproti zapisuje po možnosti na plakat, tako da jih vsi vidijo. 

Glavno pravilo je, da idej med »deževanjem« ne komentirajo ali kritizirajo, da se torej 

faza produciranja idej časovno loči od faze kritike. Šele v drugi fazi ideje razvrščajo, jih 

ocenjujejo po kakovosti, primernosti, izvedljivosti, ipd. Pri tej metodi je pomembno, da 

se v skupini, ki naj šteje med 10 do 25 članov, najprej vzpostavi sproščeno, igrivo 
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vzdušje. Skupina naj bi sedela v polkrogu in ne v klopeh. Za pisno obliko te metode 

večjo skupino razdelimo po 5 članov. Vsak član dobi list s petimi razdelki in v prvega 

vpiše v 5 minutah čim več idej na izbrano temo, nato si sosedje zamenjajo liste in 

zapišejo novo serijo idej, pri čemer pa lahko dobijo navdih od že zapisanih. To se 

petkrat ponovi, nato pa lahko dobljene ideje razvrstijo, ocenijo in izberejo najboljše [1], 

[2]. 

 

3.6.2 Metoda matrike 

 

Zelo veliko originalnih idej lahko spodbudi metoda matrike ali šahovnica. Za 

spodbujanje čim več idej pri »reševanju energetske krize na osnovi obnovljivih virov 

energije« pomaga matrika pod sliko 2, pri kateri je treba izpolniti posamezna okenca oz. 

rubrike [2]. Najpogosteje se uporablja morfološka matrika s tremi dimenzijami. 

 

vir 

energije 

raba 

ogrevanje kuhanje sušenje promet 

voda    X 

sonce X    

plima     

veter   X  

biomasa     

Slika 2: Matrika pomaga za spodbujanje čim več idej. 

 

3.6.3 Metoda prisilnih povezav 

 

Za metodo prisilnih povezav je značilno, da zahteva povezovanje elementov, ki se 

vzamejo iz ustreznega gradiva bolj ali manj naključno. Če nas npr. zanimajo nove 

psihološke ideje, lahko vzamemo besednjak s psihološkimi termini, izberemo po 

naključju dva ali tri termine in jih primerjamo. Skušamo jih ustvarjalno povezati. Na ta 

način smo prisiljeni, da povežemo vsebine, za katere nam ne bi nikoli padlo na pamet, 

da imajo kaj skupnega. Običajno se omejimo na ožje področje. Metoda je primerna 

predvsem takrat, kadar še nimamo opredeljenih problemov in jih šele iščemo. V 

visokošolski praksi lahko z njo poiščemo ideje za diplomsko nalogo, v znanosti celo 

raziskovalne ideje. Če pa imamo že opredeljen problem ali pa vsaj področje 
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raziskovanja, ga skušamo povezati s po naključno izbranimi pojmi, kar nam pomaga 

odkriti različne hipoteze ali vsaj osvetliti problem ali področje za nov način. Metoda je 

individualna, dobro pa se obnese tudi v majhni skupini, v kateri sta dva, trije ali največ 

štirje ljudje. Drug drugega spodbujajo k čim izvirnejšemu  povezovanju [1].  

 

3.6.4 Metoda šestih klobukov  

 

Ta metoda izhaja iz spoznanja, da je za produktivno reševanje problemov treba 

kombinirati različne načine mišljenja in poglede. Pri metodi možganske nevihte sta fazi 

produkcije in ocenjevanja idej časovno ločeni. De Bono je izdelal metodo, ki jo danes 

na široko uporabljajo zlasti v podjetjih, pri katerih se v procesu iskanja rešitev razne 

oblike mišljenja sproti menjavajo, prepletajo in povezujejo. Do ustvarjalnih in hkrati 

izvedljivih rešitev prihaja v intenzivnem sodelovanju oziroma dopolnjevanju različnih 

načinov mišljenja. Načine mišljenja je ponazoril z barvami klobukov: 

 Bel klobuk predstavlja nevtralno, objektivno mišljenje; navaja objektivna 

dejstva, podatke, informacije, kaj imamo in kaj še potrebujemo.  

 Rdeč klobuk pomeni čustveno obarvano mišljenje; izraža, kaj mu je pri 

določenih stvareh, rešitvah všeč in kaj ne, izraža slutnje, občutke. 

 Rumen klobuk pomeni pozitivno mišljenje; razpravlja le o pozitivnih vidikih 

problema, išče in poudarja nove možnosti in prednosti danih rešitev.  

 Črn klobuk predstavlja kritično, previdno mišljenje; kaže na tisto, česar se ne da 

storiti, varuje nas pred delanjem napak, analizira problem z vidika izvedljivosti v 

realnih okoliščinah. 

 Zelen klobuk producira ustvarjalne, izvirne, nove ideje, izraža drugačne poglede. 

 Moder klobuk predstavlja objektivno in hkrati pregledno mišljenje, nadzoruje 

celoten proces s tem, da ugotavlja, kje smo, kakšno mišljenje največ 

uporabljamo, kakšni so zaključki, odločitve. Je neke vrste vodja, moderator 

diskusije [2].  

 

Udeleženci lahko ves čas razprave »nosijo« isti klobuk, lahko pa ga tudi zamenjajo. V 

svojih pripombah se usmerjajo na klobuk in ne na osebo; če je kdo preveč črnogled, mu 

lahko rečemo, naj svoj črni klobuk začasno odloži. Če je razprava preveč v oblakih, je 

treba nadeti bel klobuk ipd. Za sistematično obdelavo nekega problema se lahko klobuki 

uporabljajo tudi eden za drugim. Metoda je primerna tudi za učence, saj jim s tem 
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najlažje razložimo razlike med načini mišljenja in jih ozaveščamo metaravni (mišljenje 

o mišljenju) [2]. 

 

3.6.5 Primera iz Jaušovčeve knjige 

 

Prvi primer: Otroci dobijo različne geometrijske like, iz katerih morajo nekaj narediti. 

Na sliki 3 so primeri s kvadrati. Morajo jih povečati, zmanjšati, nekaj dodati in 

odstraniti, pomnožiti, deliti, povezati, spremeniti položaj itd [1].  

 
Slika 3: Otroci morajo na razne načine spremeniti kvadrate [1]. 

 

Drugi primer: Izvirni so tudi dvogovori med glavnim junakom Tinetom in bralcem, 

slika 4. Jauševec je izdelal več takih učnih listov v obliki stripov, pri tem se stopnjujeta 

zahtevnost in odprtost odgovorov, ki jih mora dati učenec [1].  
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Slika 4: Primer iz Jaušovčevega dvogovora med Tinetom in bralcem [1]. 

 

 

3.6.6 Igri iz knjige Wernerja Kirsta in Ulricha Diekmeyerja 

  

V igri Drudel si igralci rečejo dve številki. Prva pomeni vrstice in druga stolpce na 

posebni tabeli s shematskimi, nezadostno strukturiranimi slikami in liki. Igralci morajo 

povedati, kaj jim pomenijo [1]. 

 

V igri Oblikovanje besed  morajo igralci grafično izraziti pomen besed. Prikaze besed 

luknja (Loch), puščica (Pfeil) in seks vidimo na sliki 5.  
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Slika 5: Oblikovanje besed [1]. 

 

 

3.7 Tehniška ustvarjalnost  

 
Prepletanje znanstvenega, tehničnega in umetniškega področja je posledica človeškega 

delovanja in ustvarjanja skozi zgodovino. Želja po ustvarjanju in iskanju ter izumljanju 

novega je ves čas prisotna, saj družba in okolje silita h konstantnemu razvoju in 

napredku. Že vsako navadno opravilo zahteva več ali manj iznajdljivosti. Iznajditeljstvo 

je to, kar navadno imenujemo tehnična ustvarjalnost; čeprav se začenja pri navadnem 

ročnem delu oziroma obrtniških iznajdbah, pa vendarle gre v smeri tehniških iznajdb, v 

katerih dosega svoj višek. Ker se je iznajditeljstvo razvilo iz obrtništva, to pa iz ročnega 

dela, zato ne potrebuje »teorije«, čeprav jo tudi ne izključuje. Toda zgodovinska pot je 

bila obratna: od dela, prek obrti in iznajditeljstva do teorije in znanosti. Tehnika se je 

razvila iz obrti, ta pa iz dela. Danes je seveda tako, da večina iznajdb sloni že na 

prejšnjih izsledkih znanosti in tehnike. Tehniška ustvarjalnost je torej na današnji 

stopnji civilizacije že posledica in posebna panoga znanstvene ustvarjalnosti. Vzročnost 

je potem obojestranska: iznajdljivost opaja znanost in obratno. Toda iznajdljiv je bil 

človek, preden je ustvaril znanost in tehniko. Kako je še danes iznajdljivost v ljudeh 

živa, ne da bi zanjo potrebovali znanost in tehniko, nam zgovorno povejo primeri 

iznajdljivosti [9].  
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V čem je bistvena razlika med iznajditeljem praktikom in znanstvenim teoretikom? 

Iznajditelj mora biti usmerjen v konkretno, delovnotehnično stvarnost, kjer je v ospredju 

vprašanje tehničnega sredstva k tehničnemu cilju, hkrati pa mora biti v dnu svoje 

miselnosti »skeptik«. Znanstvenik je usmerjen v teorijo, večkrat mu je dovolj 

matematični obrazec in matematična obdelava problema, tako da mu zadošča pisalna 

miza, ne potrebuje eksperimentiranja in preverjanja svojih izsledkov. Iznajditelj pa 

mora delati neposredno na orodju, na stroju, skratka na tehničnih sredstvih samih in z 

njimi. Ker se iznajditelji izrazito razlikujejo od neiznajdljivih oseb, moramo iskati 

zadnjo razlago za to razliko v usmerjenosti: iznajditeljske osebe so že od malega 

usmerjene v praktičnotehnično oblikovanje sveta. Temu bi lahko preprosto rekli 

nadarjenost ali talent, ker je pretežno prirojen, čeprav jo učenje in znanje še dodatno 

izpopolnjujeta in podpirata. Tudi pri iznajditelju gre za posebno vrsto inteligence. 

Imenovali bi jo glede na obe razčlenjeni lastnosti praktičnotehnična nazorna inteligenca 

[9]. 

 

Definicija tehniške ustvarjalnosti pravi, da je to sposobnost, nadarjenost človeka za 

preoblikovanje materiala in energije v dobro človeka [11]. Papotnik [12] pravi, da je za 

umetniško in znanstveno-tehnično ustvarjalnost značilno preoblikovanje začetne 

situacije v drugo, nam nepoznano situacijo. Pri tem odkrivamo nov svet in prepletamo 

zavestne in podzavestne dejavnosti. Tehnična ustvarjalnost nam omogoča tako 

reproduktivne in produktivne tehnične dejavnosti. Med reproduktivne tehnične 

dejavnosti sodijo ponavljanje, izvajanje, urejanje delovnih operacij, izvajanje operacij. 

Med produktivne tehnične dejavnosti pa sodijo projektiranje pripomočkov, postopkov 

in načinov dela, konstruiranje modelov, naprav, delovnih postopkov, učil, …[12]. 

Ustvarjalnost v tehniki lahko enačimo s konstrukcijskim, tehničnim in tehnološkim 

razmišljanjem. Faze tehniške ustvarjalnosti so tehniška zamisel, zbiranje in analiza 

materialov za njeno realizacijo, realizacija in kontrola rezultata [11]. Trstenjak [9] 

opozarja, da ne smemo enačiti pojma, kot sta ustvarjalnost in produktivnost, saj 

produktivnost deluje z učinkom, proizvaja nove kvalitete, ustvarjalnost pa se izraža v 

znanstveni in umetniški smeri, kar pomeni, da mnogokrat ne pride do realizacije ideje. 
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3.8 Ustvarjalnost pri predmetu Tehnika in tehnologija    

 

Kot je bilo že v prejšnjem poglavju omenjeno, učenje in znanje še dodatno 

izpopolnjujeta in razvijata tehniško ustvarjalnost, zato imajo pri tem pomembno vlogo 

učitelji. Ob pregledu učnega načrta poglejmo, kako se spodbuja ustvarjalnost pri 

predmetu Tehnika in tehnologija.  

Pri opredelitvi predmeta je napisano, da učenci pri pouku ustvarjalno povezujejo 

naravoslovna in tehnična znanja s prakso ter da imajo ob izdelovanju predmetov in 

gradnji konstrukcij možnost, da razvijajo svoje sposobnosti za iskanje in oblikovanje 

novih rešitev, ustvarjalnost in za odločanje zanje [13]. 

 

Pri splošnih ciljih predmeta lahko najdemo dva cilja, ki omenjata ustvarjalnost. Prvi 

pravi, da učenci z eksperimentiranjem, poustvarjanjem in ustvarjanjem, snovanjem in 

načrtovanjem ter organiziranjem in vrednotenjem dela rešujejo tehnične in tehnološke 

probleme ter si pri tem razvijajo ustvarjalne sposobnosti, drugi pa, da učenci spoznavajo 

svoje sposobnosti in nagnjenja ter jih usmerjajo v ustvarjalno delo v stroki in prostem 

času [13].  
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4 ODNOS DO TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE  

 

Najprej definirajmo pojma tehnika in tehnologija. Tehnika je področje, kjer človek s 

svojimi sposobnostmi, z izkušnjami in s spretnostjo zavestno po svojih duhovnih in 

materialnih potrebah preoblikuje naravni svet v umetno ustvarjeno okolje. Pri tem 

uporablja naprave, objekte, postopke, procese in pridobljena naravoslovna znanja. 

Tehnologijo lahko primerjamo s pojmom znanosti. S pojmom tehnologija označujemo 

znanstveni prikaz in obravnavo tistih naprav, objektov, postopkov in procesov, s 

pomočjo katerih uresničujemo izkoriščenje naravoslovnih spoznanj za civilizacijske in 

kulturne potrebe. Sestavljajo jo različne vrste tehnik glede na značilnosti, uporabo 

materialov, vrste proizvodnje, storitev, itd. Z znanostjo pridobivamo nova spoznanja,  

le-ta pa s pomočjo tehnologije pripomorejo k pridobivanju novih tehnik. S temi znanji 

zadovoljujemo človeške potrebe in hkrati rešujemo težave [14]. 

 

O odnosu do tehnike je bilo narejenih že več raziskav. Keše v svojem diplomskem delu 

ugotavlja, da se je pri učencih 5. in 6. razreda pokazal najboljši rezultat pri zavedanju 

pomembnosti TiT in pri prepričanju o boljših sposobnostih fantov za TiT, v primerjavi z 

dekleti. V odnosu do TiT prihaja do minimalnih razlik med obema razredoma. Opazne 

so razlike med spoloma. Ugotovil je, da imajo dekleta slabši odnos do TiT v vseh 

posameznih merjenih kategorijah. Največji razliki sta pri želji po šolanju oz. poklicu v 

tehniki in inženirstvu ter pri TiT in spolu, zelo majhni razliki pa na področjih zavedanja 

pomembnosti TiT in težavnosti tehnike. Ugotavlja tudi, da so učenci 5. in 6. razreda 

premalo vključeni v raziskovanje in reševanje kompleksnih tehnoloških primerov, ki so 

povezani z življenjskimi izkušnjami. Takšno aktivno učenje pripomore k razvoju 

tehnološke pismenosti, saj poleg znanja izboljšuje tudi zmožnosti in kritično 

razmišljanje ter odločanje. Spodbujanje višjih miselnih procesov pa hkrati omogoča 

učenje, ki temelji na projektnem delu, saj tam učenci načrtujejo, projektirajo in 

oblikujejo [14]. 

 

Dnevi dejavnosti omogočajo učencem utrjevanje in povezovanje znanja, pridobljenega 

pri pouku, uporabljanje tega znanja in njegovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem in 

medsebojnim sodelovanjem in odzivanjem na aktualne dogodke v ožjem in širšem 

družbenem okolju. Pri tem se spodbuja raziskovalno učenje, ki je med učitelji 
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priljubljeno, vendar še ni stalna praksa. V ta namen je bil izveden dvoletni projekt, v 

katerega je bilo vključenih 233 dijakov iz 10 srednjih šol, na temo vodne in vetrne 

turbine. Namen študije je bilo raziskati katero učenje, reproduktivno ali produktivno, je 

bolj učinkovito pri raziskovalnem učenju. Ugotovljeno je bilo, da produktivna metoda 

poučevanja pozitivno vpliva na tehnološko pismenost, še posebej na sposobnost 

reševanja težav, kritično mišljenje in sposobnost odločanja. Pri komponenti 

tehnološkega znanja ni bilo razlik med produktivnim in reproduktivnim učenjem, prav 

tako ni bilo razlik med spoloma. Ugotovljeno pa je bilo, da učenci, ki imajo pozitiven 

odnos in zanimanje za tehnologijo, kažejo boljše rezultate v tehnološki pismenosti [15].  

 

Podoben projekt, izveden na petnajstih srednjih šolah po Sloveniji, je pokazal, da se 

dijaki zavedajo pomena tehnologije za družbo in imajo pozitivno mnenje o njenem 

vključevanju v učni načrt. Prepričani so tudi, da so fantje bolj uspešni in sposobni na 

tem področju oz. pri poklicih, ki se navezujejo na tehnologijo, prav tako pa primanjkuje 

zanimanje pri učiteljih [16]. 

 

Če želimo spodbuditi zanimanje, moramo vedeti, kateri dejavniki vplivajo na pozitiven 

odnos. Različne študije so pokazale, da so značilnosti učencev povezane z njihovim 

odnosom do tehnologije. Osredotočili so se na šest vidikov odnosa: zanimanje, poklicne 

želje, zdolgočasenost, posledice, težave in vprašanje spolov. V raziskavo so bili 

vključeni dijaki, stari od 12 do 14 let, ki obiskujejo prvi in drugi letnik srednje šole v 

Flandriji. Določeno imajo dve uri obveznega tehničnega pouka na teden, kdor pa želi, 

lahko obiskuje še dodatnih pet ur na teden. V drugem letniku pridobijo še dve dodatni 

uri; a raziskava je pokazala, da kljub večjemu vključevanju tehnologije v izobraževanje, 

njihov interes zanjo upada. Drugače je pri dijakih, ki se odločajo za smeri povezane z 

industrijsko znanostjo, gradbeništvom in lesom. Ti že v prvem letniku kažejo povečano 

zanimanje za tehnologijo in njene posledice ter za službe v tehnoloških panogah. 

Raziskave kažejo, da količina časa, porabljenega za učenje v povezavi s tehnologijo, 

korelira s stopnjo interesa in vpliva na dejavnike: pozitivno vpliva na zanimanje za 

tehnologijo in  za poklicne v tehnoloških panogah, na zaznavanje tehnoloških posledic, 

vse to pa zmanjšuje zdolgočasenost pri tehnologiji. Kaj pa glede na spol? Ugotovljeno 

je bilo, da se dekleta manj zanimajo za tehnologijo, za službe v tehnoloških panogah, 

hkrati pa njihov interes hitreje kot pri fantih upada s starostjo (od 10 let naprej). 

Pomembno mesto pri odnosu imajo pozitivne izkušnje s tehnološkimi igračami, saj 
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njihova prisotnost v domačem okolju spodbuja učence k poklicem v tehnologiji. 

Predstavljajo ustvarjalnost, gradbeništvo in razne druge koncepte tehnoloških sistemov. 

Zaznan je učinek pri obeh spolih, je pa le-ta pri fantih veliko močnejši. Problem 

predstavlja stereotipna miselnost fantov, saj ti menijo, da dekleta ne morejo imeti 

kariere v tehnologiji. Obstaja verjetnost, da bodo takšno miselnost kot starši v 

prihodnosti prenašali na svoje potomce. Dekleta menijo, da lahko študirajo in se 

izobražujejo v tehnologiji. Če imajo starši (vsaj eden izmed njih) službo v tehnoloških 

panogah, obstaja veliko večja verjetnost, da bodo tudi njihovi otroci želeli ustvariti 

kariero v tehnologiji. Predvsem pa imajo učitelji velik vpliv na zanimanje za tehnologij 

in na željo po karieri v njej. Učitelji se med seboj močno razlikujejo in nimajo enakega 

učinka na učence, hkrati pa ne predstavijo praktične uporabnosti tehnologije. Tako je 

kasneje manjša verjetnost udejstvovanja šolarjev v tehniških poklicih [17]. 

 

Na Nizozemskem se v srednjih šolah povečuje zanimanje za inženiring. S pomočjo 

študije so preverjali, kako dobro je med dijaki poznan pojem inženiringa. Ugotovili so, 

da jim je pojem dobro poznan in da imajo pozitiven odnos do njega. Torej še ena 

raziskava, ki je pokazala, da imajo učenci pozitiven odnos do stvari, povezanih s 

tehniko in tehnologijo [18]. 
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5 ZBIRANJE PODATKOV  

 

V tem poglavju bodo predstavljeni vsi postopki zbiranja podatkov o ustvarjalnosti, 

učnih stilih in odnosu do tehnike in tehnologije.  

 

5.1 Opis vzorca  

 

Vzorec je sestavljen iz 177 učencev treh osnovnih šol: OŠ Pivka, OŠ Prestranek in OŠ 

Ivana Cankarja Vrhnika.  V OŠ Pivka smo izvedli ankete v dveh razredih 6. in dveh  

9. razreda, v preostalih dveh šolah pa v enem 6. in enem 9. razredu. Ločimo jih lahko po 

spolu, tabela 2 (98 učencev (55,4%) in 79 učenk (44,6%)) in po razredu, ki ga 

obiskujejo (93 učencev je v 6. razredu (52,5%) in 84 v 9. Razredu (47,5%)), tabela 3.  

 

Tabela 2: Prikaz števila učencev glede na spol. 

Šola Razred 
Spol 

M Ž 

OŠ Pivka 

6. a 9 16 

6. b 13 12 

9. a 14 8 

9. b 16 8 

OŠ Prestranek 
6. 14 8 

9. 10 9 

OŠ Ivana Cankarja Vrhnika 
6. 10 11 

9. 12 7 

Skupaj  98 79 

 

Tabela 3: Prikaz števila učencev glede na razred, ki ga obiskujejo. 

Šola 
Število učencev v  

6. razredu 

Število učencev v  

9. razredu 

OŠ Pivka 50 46 

OŠ Prestranek 22 19 

OŠ Ivana Cankarja Vrhnika 21 19 

Skupaj 93 84 
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5.2 Merjenje s vprašalnikom Tehnika in jaz  

 

Vprašalnik Tehnika in jaz, priloga 11.1, bomo uporabili za ugotavljanje učenčevega 

odnosa do tehnike in tehnologije. Le-ta je posledica rekonstruiranih PATT 

instrumentov. Prvotni PATT instrument je imel 100 postavk. Postavke 1 – 11 so 

osredotočene na demografske podatke, 12 – 69 se nanašajo na čustveno komponento 

odnosa do tehnologije, postavka 70 – 100 pa na kognitivno komponento stališč do 

tehnologije. V belgijski raziskavi so mu priredili ter zmanjšali število postavk. Tako so 

vprašalnik spremenili v bolj jedrnato, a še vedno zanesljivo in veljavno različico 

prvotnega PATT vprašalnika za merjenje odnosa do tehnike in tehnologije. Merili so s 

pomočjo 5-stopenjske Likertove lestvice [14].  

 

Vprašalnik Tehnika in jaz je sestavljen iz vprašanj, s pomočjo katerih skušamo ugotoviti 

učenčevo mnenje o tehniki. Vprašanja so razdeljena na šest različnih področij, označena 

s kraticami, ki so predstavljene v tabeli 4.  

 

Tabela 4: Kratice in razlaga kratic pri vprašalniku Tehnika in jaz [14]. 

Področje označeno s kratico Razlaga kratice 

TCA želja po šolanju/poklicu v tehniki in inženirstvu 

IT zainteresiranost za TiT 

TTT odpor do TiT 

TB TiT in spol 

CT konsekvenca TiT (zavedanje pomembnosti TiT) 

TD težavnost TiT 

 

 

5.3 Merjenje s vprašalnikom o učnih stilih  

 

Vprašalnik o učnih stilih, priloga 11.2, bomo uporabili za ugotavljanje učenčevega 

splošnega pristopa k učenju.  

 

Uporaba različnih učnih stilov, metod in strategij pripomore k boljšemu in hitrejšemu 

razumevanju snovi. Avsec in Szewczyk-Zakrzewska [19] sta izdelala vprašalnik DSLI 

(dynamic learning style inventory), ki sta ga testirali na slovenskih in poljskih študentih 

strojništva, da bi ugotovili kateri učni stil prevladuje med študenti. Vprašalnik vsebuje 
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demografska vprašanja (spol, starost in stopnjo študija ) ter 94 vprašanj, razdeljenih na 8 

modulov in 34 podkategorij, tabela 5. Odgovori so podani od 0 = ne drži do  

5 = popolnoma drži. Pri modulih učna orientacija in procesiranje informacij so vključeni 

učni stili po Kolbu, pri mišljenje/razumevanje in sprejemanje informacij po Felderu in 

Silvermanu. Pri ostalih treh modulih so vključeni učni stilu po Dunnu in Dunnovi [19]. 

 

 Tabela 5: Razdelitev vprašanj po modulih in podkategorijah. 

Modul/dimenzija Podkategorija/tip 

Učna orientacija Pragmatik 

Teoretik 

Procesiranje informacij Impulziven 

Refleksiven  

Mišljenje/razumevanje Sekvenčni 

Klasterski 

Globalni 

Sprejemanja informacij Intuitiven 

Razumski 

Fizikalne in preference časa  Vizualni/vidni 

Slušni 

Bralno-pisalni 

Taktilni 

Kinestetični 

Rabi vnos 

Ne rabi vnosa 

Dopoldanski učenec 

Popoldanski učenec 

Večerni učenec 

Rabi mobilnost 

Sociološki vidiki Uči se sam 

Uči se s prijatelji/sošolci 

Pri učenju rabi avtoriteto 

Emotivnost Motivira se sam 

Motivirajo ga drugi 

Vztrajen 

Odgovoren 

Nekomformen 

Rabi strukturo pri učenju 

Okoljski vidik Rabi tišino pri učenju 

Zvok pri učenju ga ne moti 

Rabi več luči 

Uči se ob šibki svetlobi 

Rabi ohlajeno okolje 

Uporablja formalno pohištvo 

Raje ima neformalno pohištvo oz. prosto lego pri 

učenju 
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5.4 Merjenje s testom ustvarjalnosti  

 

Test ustvarjalnosti, priloga 11.3, bomo uporabili za ugotavljanje ustvarjalnosti učencev. 

 

Večina tradicionalnih testov ustvarjalnosti poda le kvantitativne informacije o zelo 

omejenih vidikih ustvarjalnosti. Zaradi pomanjkljivosti v teoretičnih postavkah, 

omejitvah v starosti in kulturni umestitvi, širši ekonomični uporabnosti, času reševanja 

in ne nazadnje pomanjkljivosti v usmerjenosti testov k merjenju inteligence sta nemška 

avtorja Urban in Jellen izoblikovala nov inštrument za merjenje ustvarjalnosti – Test 

ustvarjalnega mišljenja z risanjem. Zasnovala sta ga tako, da vsebuje figurativne 

elemente oziroma dele, ki so podani/narisani kot nedokončani in nepravilni. S tem sta 

želela doseči maksimalno fleksibilnost, ki je nujna za ustvarjalnost. Pri reševanju testa 

udeleženci dobijo nalogo, da dopolnijo risbo na osnovi podanih figurativnih elementov. 

Ti so bili vnaprej oblikovani kot: različni v obliki, geometrični in ne-geometrični, 

okrogli in ravni, samostojni in umeščeni, prekinjeni in neprekinjeni, znotraj in zunaj 

postavljenega okvirja, postavljeni neenakomerno v dani prostor in nedokončani. 

Dodaten in zelo pomemben element testa je »okvir v obliki velikega kvadrata«. Skupaj 

z »majhnim in odprtim kvadratom«, ki se nahaja zunaj velikega okvirja, se tvori meja 

oz. ločnica, ki je namenjena prepoznavanju sestavine ustvarjalnosti, izražene kot 

sposobnost tveganja. Na ravni kriterijev za ocenjevanje sta ta dva elementa zapisana kot 

»preseganje meja« (odvisno ali neodvisno) glede na zunanji element [20]. 

 

Kriteriji v Testu ustvarjalnega mišljenja z risanjem:  

 

1. Stalnost: upošteva se vsaka uporaba, nadaljevanje ali razširitev danih 

figurativnih elementov; kriterij določa od 0 do 6 točk, ki se določijo glede na 

posamezen element. 

 

2. Dovršenost: upošteva se vsak dodatek, zaključek, nadaljevanje ali razširitev 

figurativnega elementa in dopolnilo, ki je uporabljeno; kriterij določa od 0 do 6 točk, ki 

se štejejo glede na posamezen element. 
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3. Uporaba novih elementov: upošteva se vsaka nova figura, simbol ali oblika; 

kriterij določa od 0 do 6 točk, ki se štejejo glede na posamezen nov element. 

 

4. Zveznost med elementi: upoštevajo se povezave z narisano linijo, ki povezuje 

en figurativni element ali figuro ali en element z drugim; kriterij določa od 0 do 6 točk, 

ki se štejejo glede na povezano linijo iz posameznega elementa. 

 

5. Prisotnost tematike: upošteva se vsaka oblika, ki je ustvarjena, da prispeva k 

širši kompoziciji in celostni tematiki – upošteva se ustvarjen motiv (gestalt); kriterij 

določa od 0 do 6 točk, ki se štejejo glede na povezave danega elementa in ustvarjajo 

motiv. 

 

6. Preseganje mej glede na zunanji element: upošteva se uporaba in nadaljevanje 

oz. razširitev majhnega odprtega kvadrata zunaj okvirja; kriterij določa 0, 3, in 6 točk 

glede na način uporabe kvadratka. 

 

7. Preseganje mej brez ozira na zunanji element: upošteva se uporaba prostora 

zunaj okvirja, ki nima povezave z zunanjim elementom, od njega je neodvisna; kriterij 

določa 0, 3 in 6 točk, ki se štejejo glede na moč/obseg neodvisne uporabe prostora zunaj 

okvirja. 

 

8. Uporaba perspektive: upošteva se vsak poskus zunaj dvodimenzionalnosti; 

kriterij določa od 0 do 6 točk, šteje se vsak poskus. 

 

9. Uporaba humorja in čustvenih tem: upošteva se vsaka vrsta risanja, ki izzove 

humoren odziv, prikazuje čutenje, čustvo ali močno ekspresivnost; kriterij določa od 0 

do 6 točk, za vsak posamezen izraz (ob primeru uporabe izjemno ekspresivnega in 

izstopajočega likovnega izraza se določi več točk – dopustno je subjektivno vrednotenje 

za redke, a možne situacije). 

 

10. Nekonvencionalna uporaba materiala: upošteva se vsaka nekonvencionalna 

manipulacija materiala - papirja; kriterij določa 0 ali 3 točke, ki se štejejo za pojav 

manipulacije. 
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11. Nekonvencionalnost v uporabi abstraktnih elementov: upošteva se vsak 

element ali risba, v kateri je prisoten surrealizem, fikcija ali/in abstrakcija; kriterij 

določa 0 ali 3 točke, ki se štejejo za pojav določene nekonvencionalnosti. 

 

12. Nekonvencionalnost v uporabi simbola: upošteva se uporaba simbolov ali 

znakov; kriterij določa 0 ali 3 točke, ki se štejejo za pojav nekonvencionalnosti. 

 

13. Nekonvencionalnost v podanih elementih: upošteva se nekonvencionalna 

uporaba danih elementov testa; kriterij določa 0 ali 3 točke, ki se štejejo za pojav 

nekonvencionalnosti. 

 

14. Hitrost: upošteva se hitrost, ki ima zgornjo mejo petnajstih minut; kriterij 

določa od 0 do 6 točk, za katere upoštevamo vrednosti vnaprej prirejene merske 

lestvice, ki upošteva odklone najvišje in najnižje izmerjenega časa reševanja, sicer pa s 

časom vrednost pada [20].   

 

 

5.5 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

 

Testiranje je potekalo na treh osnovnih šolah (OŠ Pivka, OŠ Prestranek, OŠ Ivana 

Cankarja Vrhnika) v obdobju od novembra 2015 do marca 2016. Vključeni so bili 

učenci 6. in 9. razreda. Pred testiranjem smo pridobili soglasje staršev, priloga 11.4. 

Vprašalnika in test ustvarjalnosti so bili anonimni, zato je bilo potrebno paziti, da vsak 

učenec dobi vse tri teste označene z isto številko. Najprej so izpolnjevali vprašalnik 

Tehnika in jaz, nato vprašalnik o učnih stilih in nazadnje so vsi hkrati pričeli z 

izpolnjevanjem testa ustvarjalnosti, saj je bilo potrebno meriti trajanje risanja.  

 

Podatke smo obdelali s pomočjo tabele in programa za statistično obdelavo SPSS 

verzija 22. 
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6 REZULTATI 

 

V tem poglavju bo predstavljena analiza dobljenih podatkov. 

 

6.1 Zanesljivost  

 

Za preverjanje zanesljivosti uporabimo metodo Cronbach α. 

 

Povprečne vrednosti posameznih kategorij (srednja vrednost lestvice 3) glede na razred, 

kjer pomeni PTI - odnos do poklicev v tehniki in inženirstvu, ZTiT - zanimanje za 

tehniko in tehnologijo, OTiT - odpor do tehnike in tehnologije, TiTS - primernost 

tehnike in tehnologije po spolu, KTiT - konsekvence tehnike in tehnologije in TTiT - 

težavnost tehnike in tehnologije. 

 

Vprašalnika o učnih stilih in o odnosu učencev do tehnike in tehnologije ter test 

ustvarjalnosti so zanesljivi, tabela 6, saj močno presegajo mejno vrednost koeficienta 

korelacije Cronbach α > 0,6. 

 

Tabela 6: Zanesljivost vprašalnikov in testa ustvarjalnosti. 

Učni 

stili 

Odnos učencev do tehnike in tehnologije Test 

ustvarjalnosti PTI ZTiT OTiT TiTS KTiT TTiT 

0,88 0,92 0,74 0,75 0,91 0,76 0,68 0,78 

 

6.2 Ustvarjalnost v 6. in 9. razredu  

 

Analizirane rezultate izvedenega testiranja prikazuje tabela 7, pri čemer N pomeni 

število učencev, M povprečna vrednost in SD standardni odklon. Vseh možnih točk na 

testu je bilo 72.  

 

Iz tabele 7 je razvidno, da so učenci 9. razreda za malenkost bolj ustvarjalni od učencev 

6. razreda (za 1,4 točke). Učenci in učenke 9. razreda so enako ustvarjalni, medtem ko 

so učenke 6. razreda malenkostno bolj ustvarjalne od učencev (za 2,1 točki). Na splošno 

je v obeh razredih ustvarjalnost učencev in učenk enaka. Vzorec je normalno 

porazdeljen, Levenov test na pokaže, da sta varianci v obeh skupinah enaki 

F(1,175)=0,561, statistična pomembnost p=0,454>0,05. Enosmerna analiza variance 
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nam odkrije statistično nepomembne razlike v ustvarjalnosti med  učenci 6. in 9. razreda 

(p=0,07>0,05).  

 
Tabela 7: Ustvarjalnost učencev v 6. in 9. razredu. 

Razred Spol N M SD 

6. razred Ž 47 26,85 4,81 

 M 46 24,83 4,91 

 skupaj 93 25,85 4,93 

9. razred Ž 32 26,97 5,57 

 M 52 27,42 5,13 

 skupaj 84 27,25 5,27 

6. in 9. razred skupaj Ž 79 26,90 5,09 

 M 98 26,20 5,17 

 skupaj 177 26,51 5,13 

 

6.3 Učni stili in ustvarjalnost  

 

Dobljeni rezultati vprašalnika o učnih stilih so predstavljeni po kategorijah. Pri tem je 

pozornost usmerjena k temu, kje nastopijo razlike med 6. in 9. razredom. Statistično 

značilne razlike (p<0,05) so označene s krepkim tiskom. 

 

 Učna orientacija in procesiranje informacij 

 

Iz tabele 8 je razvidno, da pri učnih stilih pragmatik, teoretik, impulziven in refleksiven 

ni bistvenih razlik med učenci 6. in 9. razreda. 

 

Tabela 8: Učni stili učencev glede na kategorijo učna orientacija in procesiranje informacij. 

 Razred N M SD 

Pragmatik 

6. razred 93 3,18 1,09 

9. razred 83 3,15 0,86 

skupaj 176 3,16 1,00 

Teoretik 

6. razred 93 3,25 0,94 

9. razred 83 3,20 0,86 

skupaj 176 3,22 0,90 

Impulziven 

6. razred 93 2,38 0,90 

9. razred 83 2,31 1,01 

skupaj 176 2,35 0,95 

Refleksiven 

6. razred 93 3,31 1,07 

9. razred 83 3,08 0,85 

skupaj 176 3,20 0,97 
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 Mišljenje/razumevanje 

 

Iz tabele 9 je razvidno, da pri klasterskem in globalnem učnem stilu ni bistvenih razlik 

med učenci 6. in 9. razreda. Sekvenčni učni stil pa je bolj izrazit pri učencih 6. razreda, 

torej se raje učijo korak za korakom kot vse naenkrat. 

 

Tabela 9: Učni stili učencev glede na kategorijo mišljenje/razumevanje. 

 Razred N M SD 

Sekvenčni 

6. razred 93 3,69 1,00 

9. razred 83 3,41 0,91 

skupaj 176 3,56 0,97 

Klasterski 

6. razred 93 3,01 1,02 

9. razred 83 2,81 0,88 

skupaj 176 2,92 0,96 

Globalni 

6. razred 93 3,19 1,05 

9. razred 83 3,15 0,87 

skupaj 176 3,17 0,97 

 

 Sprejemanje informacij 

 

Iz tabele 10 je razvidno, da pri intuitivnem in razumskem učnem stilu ni bistvenih razlik 

med učenci 6. in 9. razreda.  

 

Tabela 10:Učni stili učencev glede na kategorijo sprejemanje informacij. 

 Razred N M SD 

Intuitivni 

6. razred 93 2,62 0,85 

9. razred 83 2,62 1,02 

skupaj 176 2,62 0,93 

Razumski 

6. razred 93 3,39 0,99 

9. razred 83 3,44 0,94 

skupaj 176 3,42 0,97 

 

 Fizikalne in preference časa 

 

Iz tabele 11 je razvidno, da pri vizualnem, slušnem, bralno-pisalnem, kinestetičnem in 

učnem stilu, ki rabi mobilnost ni bistvenih razlik med učenci 6. in 9. razreda. Taktilni 

učni stil, dopoldanski in popoldanski učenec in učni stil, ki ne rabi vnosa, so izrazitejši 

pri učencih 6. razreda. Torej ti učenci bolj uživajo pri praktičnem pouku, kjer lahko 

delajo tudi z rokami, raje se učijo v dopoldanskem in popoldanskem času in imajo radi 
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hrano ali pijačo šele ko zaključijo z učenjem oz. nalogo. V 9. razredu se raje učijo oz. 

delajo za šolo zvečer in za boljšo koncentracijo rabijo med učenjem tudi kaj pojesti.   

 

Tabela 11:Učni stili učencev glede na kategorijo fizikalne in preference časa. 

 Razred N M SD 

Vizualni/vidni 

6. razred 93 3,56 0,95 

9. razred 83 3,44 1,02 

skupaj 176 3,51 0,98 

Slušni 

6. razred 93 2,93 1,07 

9. razred 83 3,04 0,88 

skupaj 176 2,98 0,98 

Bralno-pisalni  

6. razred 93 3,35 1,12 

9. razred 83 3,45 0,89 

skupaj 176 3,39 1,01 

Taktilni 

6. razred 93 3,06 0,95 

9. razred 83 2,83 0,83 

skupaj 176 2,95 0,90 

Kinestetični 

6. razred 93 2,95 1,04 

9. razred 83 2,83 0,97 

skupaj 176 2,89 1,00 

Rabi vnos 

6. razred 93 3,12 1,25 

9. razred 83 3,51 1,19 

skupaj 176 3,30 1,24 

Ne rabi vnosa 

6. razred 93 3,01 1,35 

9. razred 83 2,15 1,34 

skupaj 176 2,61 1,41 

Dopoldanski 

učenec 

6. razred 93 2,98 1,37 

9. razred 83 2,55 1,43 

skupaj 176 2,78 1,41 

Popoldanski 

učenec 

6. razred 93 3,34 1,26 

9. razred 83 2,98 1,35 

skupaj 176 3,17 1,32 

Večerni učenec 

6. razred 93 1,96 1,33 

9. razred 83 2,45 1,53 

skupaj 176 2,19 1,45 

Rabi mobilnost 

6. razred 93 3,11 1,26 

9. razred 83 3,13 1,09 

skupaj 176 3,12 1,18 

 

 Sociološki vidik 

 

Iz tabele 12 je razvidno, da pri učnih stilih, kjer se učenci najraje učijo sami  ali se učijo 

s prijatelji ali sošolci, ali pri učenju rabijo avtoriteto, ni bistvenih razlik med učenci 6. in 

9. razreda.  
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Tabela 12: Učni stili učencev glede na kategorijo sociološki vidik. 

 Razred N M SD 

Uči se sam 

6. razred 93 3,28 1,17 

9. razred 83 3,32 1,05 

skupaj 176 3,30 1,11 

Uči se s 

prijatelji/sošolci 

6. razred 93 3,49 1,01 

9. razred 83 3,25 1,04 

skupaj 176 3,37 1,03 

Pri učenju rabi 

avtoriteto 

6. razred 93 3,20 0,94 

9. razred 83 3,05 1,02 

skupaj 176 3,13 0,98 

 

 Emotivnost 

 

Iz tabele 13 je razvidno, da pri učnih stilih, kjer se učenci motivirajo sami, so 

odgovorni, nekomformni ali rabijo strukturo pri učenju, ni bistvenih razlik med učenci 

6. in 9. razreda. Pri učencih 6. razreda sta nekoliko bolj izrazita učna stila, kjer je za 

učenje potrebna motivacija drugih in so učenci pri učenju vztrajni. To pomeni, da tem 

učencem ni težko sedeti za pisalno mizo ure in ure ter jih pri učenju ali delu pogosto 

motivirajo aktivnosti ali povratne informacije drugih.  

 

Tabela 13:Učni stili učencev glede na kategorijo emotivnost. 

 Razred N M SD 

Motivira se 

sam 

6. razred 93 3,72 0,99 

9. razred 83 3,83 0,94 

skupaj 176 3,77 0,96 

Motivirajo ga 

drugi 

6. razred 93 3,63 0,97 

9. razred 83 3,37 0,93 

skupaj 176 3,51 0,96 

Vztrajen  

6. razred 93 3,75 0,82 

9. razred 83 3,43 0,95 

skupaj 176 3,60 0,89 

Odgovoren 

6. razred 93 3,65 1,18 

9. razred 83 3,40 1,15 

skupaj 176 3,53 1,17 

Nekomformen 

6. razred 93 2,53 1,30 

9. razred 83 2,52 1,46 

skupaj 176 2,53 1,38 

Rabi strukturo 

pri učenju 

6. razred 93 3,64 0,95 

9. razred 83 3,50 0,87 

skupaj 176 3,58 0,91 
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 Okoljski vidik 

 

Iz tabele 14 lahko vidimo, da pri učnih stilih kjer učence zvok pri učenju ne moti, se 

učijo pri šibki svetlobi, za učenje rabijo ohlajen prostor in imajo pri učenju raje 

neformalno pohištvo (kavč ali sedežna), ni bistvenih razlik med učenci 6. in 9. razreda. 

Šestošolci so pri učenju bolj občutljivi in rabijo tišino, več luči oz. svetlobe ter za učenje 

potrebujejo mizo in stol (formalno pohištvo).  

 

Tabela 14: Učni stili učencev glede na kategorijo okoljski vidik. 

 Razred N M SD 

Rabi tišino pri 

učenju 

6. razred 93 3,40 1,16 

9. razred 83 2,88 1,37 

skupaj 176 3,16 1,28 

Zvok pri 

učenju ga ne 

moti 

6. razred 93 2,02 1,53 

9. razred 83 2,13 1,63 

skupaj 176 2,07 1,57 

Rabi več luči 

6. razred 93 3,50 1,17 

9. razred 83 3,18 1,32 

skupaj 176 3,35 1,25 

Uči se ob šibki 

svetlobi 

6. razred 93 1,87 1,22 

9. razred 83 1,80 1,26 

skupaj 176 1,84 1,24 

Rabi ohlajeno 

okolje 

6. razred 93 2,90 1,10 

9. razred 83 2,94 1,16 

skupaj 176 2,92 1,12 

Uporablja 

formalno 

pohištvo 

6. razred 93 3,08 1,39 

9. razred 83 2,66 1,52 

skupaj 176 2,88 1,46 

Raje ima 

neformalno 

pohištvo 

6. razred 93 2,63 1,52 

9. razred 83 2,74 1,26 

skupaj 176 2,68 1,40 

 

Moč statistično značilnih razlik (p<0,05), ki nastopajo v učnih stilih med učenci 6. in 9. 

je majhna do zmerna, izražena s koeficientom η
2
 = 0.02 – 0.1. 

 

Povezava med učnimi stili in ustvarjalnostjo 

 

S pomočjo večstranske regresijske analize preverimo možnosti obstoja statistično 

značilnih (p<0,05) povezav med učnimi stili in ustvarjalnostjo učencev 6. in 9. razreda. 

Uteži β opišejo relacijo med napovedno in kriterijsko spremenljivko po tem, ko so 

učinki drugih napovednih spremenljivk odstranjeni. Vrednost uteži β se giblje med +1 
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in -1 , kar pomeni da variacija ene spremenljivke je lahko pojasnjena z variacijo druge. 

Pri razlagi rezultatov je potrebno upoštevati, da večstranska regresija ne pojasni 

vzrokov in učinkov med spremenljivkami, ampak pokaže korelacijo.  

 

Iz tabele 15 so razvidne statistično pomembne povezave (p<0.05). Viden je obstoj 

pozitivnih in tudi negativnih povezav med učnimi stili in ustvarjalnostjo. Refleksivni, 

vizualni/vidni, nekomformni, vztrajni in učni stil, kjer se učenec najraje uči sam 

spodbujajo ustvarjalnost. Pri impulzivnem, sekvenčnem, kinestetičnem, odgovornem in 

učnem stilu, pri katerem uporablja formalno pohištvo pa opazimo negativne povezave, 

torej ne spodbujajo ustvarjalnosti.  

 

Tabela 15: Statistično pomembne povezave med učnimi stili in ustvarjalnostjo, kjer pomeni B-

vrednost nestandardiziranega koeficienta, S.E.-standardna napaka, β-utež standardiziranega 

koeficienta, t-vrednost in p-statistična pomembnost.  

Učni stil B S.E. β t p 

Impulziven -0,76 0,34 -0,15 -2,21 0,029 

Refleksiven 1,32 0,41 0,26 3,17 0,002 

Sekvenčni -1,45 0,40 -0,28 -3,60 0,000 

Vizualni/vidni 1,24 0,38 0,24 3,26 0,001 

Kinestetični -0,84 0,41 -0,17 -2,04 0,044 

Uči se najraje sam 0,88 0,33 0,20 2,61 0,010 

Vztrajen 0,85 0,41 0,15 2,04 0,043 

Odgovoren -0,92 0,37 -0,21 -2,46 0,015 

Nekomformen 0,77 0,26 0,21 2,91 0,004 

Uporablja formalno pohištvo -0,61 0,27 -0,19 -2,24 0,027 

 

Največjo pozitivno napovedno moč ustvarjalnosti imata refleksivni (divergentni tip) in 

vidno-bralni tip, medtem, ko algoritmični in komformni tip napovesta negativen učinek 

na razvoj ustvarjalnosti. 

 

6.4 Odnos do tehnike in tehnologije  

 

Iz grafa 1 lahko vidimo razlike v odnosu do tehnike in tehnologije glede na razred, kjer 

pomeni PTI - odnos do poklicev v tehniki in inženirstvu, ZTiT - zanimanje za tehniko in 

tehnologijo, OTiT - odpor do tehnike in tehnologije, TiTS - primernost tehnike in 
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tehnologije po spolu, KTiT - konsekvence tehnike in tehnologije in TTiT - težavnost 

tehnike in tehnologije. Učenci 6. razreda imajo večji odpor do TiT, menijo, da fantje 

vedo o tehniki in tehnologiji več kot dekleta in da so bolj sposobni opravljati tehniške 

poklice ter da je tehnika in tehnologija samo za pametne ljudi. Splošen odnos učencev 

do tehnike in tehnologije gledano na srednjo vrednost 3 je podpovprečen (2,9).  

 

 
Graf 1: Povprečne vrednosti posameznih kategorij odnosa do TiT glede na razred, kjer je vrednost 

3 kot srednja vrednost na lestvici. 

 

Iz grafa 2 so razvidne razlike v odnosu do tehnike in tehnologije glede na spol. Dekleta 

imajo slabši odnos do poklicev v tehniki in inženirstvu, nimajo zanimanja za tehniko in 

tehnologijo in imajo odpor do nje ter menijo, da so fantje bolj sposobni opravljati 

tehniške poklice. Fantje pa se tudi bolj zavedajo pomembnosti posledic tehnike in 

tehnologije za delo in življenje. 

 

Graf 2: Povprečna vrednost posameznih kategorij odnosa do TiT glede na spol, kjer je vrednost 3 

kot srednja vrednost na lestvici. 
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7 DISKUSIJA 

 

V tem poglavju bomo predstavili, kašni so odgovori na zastavljene posamezne cilje in 

raziskovalna vprašanja ter opisali, kako smo do njih prišli. 

 

C1: Raziskati in predstaviti ustvarjalnost ter tehnično ustvarjalnost 

 

V 3. poglavju je predstavljena ustvarjalnost, ki jo lahko opredelimo lahko na več 

načinov. Poleg drugih se v literaturi navajajo: izvirnost, koristnost, odprtost, 

svobodnost, prožnost, napadalnost, neprilagodljivost idr. Nekatere od teh značilnosti so 

značilnosti ustvarjalnih produktov, druge značilnosti ustvarjalnega procesa in tretje 

značilnosti ustvarjalne osebnosti. Opisani so nasveti in metode za spodbujanje 

ustvarjalnosti doma in v šoli. Opredeljena je tehniška ustvarjalnost in ustvarjalnost pri 

predmetu Tehnika in tehnologija.   

 

C2: Predstaviti učne stile 

 

V 2. poglavju so prestavljeni učni stili, to so pristopi k učenju in študiranju. Teoretiki 

poudarjajo, da je velik pomen učnih stilov v tem, da jih učenec spoznava in jih razvija. 

Gre za področje samospoznavanja in samorazvoja. Cilj je, da učenec pozna svoje učne 

stile in različne učne strategije ter je usposobljen, da uporabi najboljšo strategijo za 

določeno nalogo. Poznamo različne učne stile, ki so največkrat poimenovani po avtorju. 

Več lahko najdemo v 2. poglavju.  

 

C3: Določiti odnos učencev do tehnike v 6. in 9. razredu OŠ 

 

Cilj smo realizirali v poglavju 5.2. S pomočjo anketnega vprašalnika Tehnika in jaz smo 

določili odnos do tehnike v 6. in 9. razredu OŠ. Sestavljen je iz 25 vprašanj, s pomočjo 

katerih skušamo ugotoviti učenčevo mnenje o tehniki. Vprašanja so razdeljena na šest 

različnih področij, označena s kraticami: PTI - odnos do poklicev v tehniki in 

inženirstvu, ZTiT - zanimanje za tehniko in tehnologijo, OTiT - odpor do tehnike in 

tehnologije, TiTS - primernost tehnike in tehnologije po spolu, KTiT - konsekvence 

tehnike in tehnologije in TTiT - težavnost tehnike in tehnologije. Splošen odnos do 
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tehnike in tehnologije glede na srednjo vrednost 3, po kategorijah, je podpovprečen 

(2,9).  

 

C4: Določiti učne stile učencev 6. in 9. razreda OŠ 

 

S pomočjo anketnega vprašalnika smo določili učne stile učencem 6. in 9. razreda OŠ. 

Vprašalnik vsebuje demografska vprašanja (spol, starost in stopnjo študija ) ter 95 

vprašanj, razdeljenih na 8 modulov in 34 podkategorij. Odgovori so podani od 0 = ne 

drži do 5 = popolnoma drži. Pri modulih učna orientacija in procesiranje informacij so 

vključeni učni stili po Kolbu, pri mišljenje/razumevanje in sprejemanje informacij po 

Felderu in Silvermanu. Pri ostalih treh modulih so vključeni učni stilu po Dunnu in 

Dunnovi. Več lahko najdemo v poglavju 5.3. 

  

C5: Izmeriti ustvarjalnost učencev 6. in 9. razreda OŠ 

 

Ustvarjalnost učencev 6. in 9. razreda smo izmerili s pomočjo testa ustvarjalnosti, ki je 

opisan v poglavju 5.4. Pri reševanju testa so učenci dobili nalogo, da dopolnijo risbo na 

osnovi podanih figurativnih elementov. Ti so bili vnaprej oblikovani kot: različni v 

obliki, geometrični in negeometrični, okrogli in ravni, samostojni in umeščeni, 

prekinjeni in neprekinjeni, znotraj in zunaj postavljenega okvirja, postavljeni 

neenakomerno v dani prostor in nedokončani. Testi so bili ocenjeni po naslednjem 

kriteriju: stalnost, dovršenost, uporaba novih elementov, zveznost med elementi, 

prisotnost tematike, preseganje mej glede na zunanji element, preseganje mej brez ozira 

na zunanji element, uporaba perspektive, uporaba humorja in čustvenih tem, 

nekonvencionalna uporaba materiala, nekonvencionalna raba abstraktnih elementov, 

nekonvencionalna raba simbola, nekonvencionalnost v podanih elementih, hitrost. 

 

C6: Analizirati učne stile, odnos do tehnike in ustvarjalnost učencev 6. in 9. 

razreda OŠ    

 

Dobljene rezultate anketnih vprašalnikov in testa ustvarjalnosti smo obdelali s pomočjo 

tabele in programa za statistično obdelavo SPSS. V šestem poglavju je predstavljena 

analiza.  
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RV1: Kakšna je ustvarjalnost pri učencih 6. in kakšna pri učencih 9. razreda OŠ? 

 

Ugotovili smo, da so učenci 9. razreda za malenkost bolj ustvarjalni od učencev  

6. razreda (za 1,4 točke). Učenci in učenke 9. razreda so enako ustvarjalni, medtem ko 

so učenke 6. razreda malenkostno bolj ustvarjalne od učencev (za 2,1 točki). Na splošno 

gledano v obeh razredih je ustvarjalnost učencev in učenk enaka. Vzorec je normalno 

porazdeljen, Levenov test na pokaže, da sta varianci v obeh skupinah enaki 

F(1,175)=0,561, statistična pomembnost p=0,454>0,05. Enosmerna analiza variance 

nam odkrije statistično nepomembne razlike v ustvarjalnosti med  učenci 6. in 9. razreda 

(p=0,07>0,05). Pričakovati je bilo, da se bo ustvarjalnost z leti šolanja višala.  Iz tega 

lahko sklepamo, da učitelji ne zavirajo ustvarjalnosti, a tudi ne pospešujejo je pretirano.  

Poleg tega pa večina anketiranih učencev prihaja iz podeželskega okolja, kjer se še 

igrajo zunaj, kar prav tako pripomore k ustvarjalnosti, zlasti mlajših učencev.  

 

RV2: Kateri so prevladujoči učni stili v 6. in 9. razredu OŠ in kako so povezani z  

ustvarjalnostjo? 

 

Dobljene rezultate vprašalnika o učnih stilih smo v poglavju 6.3 predstavili po 

kategorijah in bili pozorni, kje nastopijo razlike med 6. in 9. razredom. 

 

 Učna orientacija in procesiranje informacij - pri učnih stilih pragmatik, 

teoretik, impulziven in refleksiven ni bistvenih razlik med učenci 6. in 9. 

razreda. 

 

 Mišljenje/razumevanje - pri klasterskem in globalnem učnem stilu ni bistvenih 

razlik med učenci 6. in 9. razreda. Sekvenčni učni stil pa je bolj izrazit pri 

učencih 6. razreda, torej se raje učijo korak za korakom kot vse naenkrat. 

 

 Sprejemanje informacij - pri intuitivnem in razumskem učnem stilu ni 

bistvenih razlik med učenci 6. in 9. razreda.  

 

 Fizikalne in preference časa - pri vizualnem, slušnem, bralno-pisalnem, 

kinestetičnem in učnem stilu, ki rabi mobilnost ni bistvenih razlik med učenci 6. 

in 9. razreda. Taktilni učni stil, dopoldanski in popoldanski učenec, učni stil, ki 



 64 

ne rabi vnosa so bolj izraziti pri učencih 6. razreda. Torej ti učenci bolj uživajo 

pri praktičnem pouku, kjer lahko delajo tudi z rokami, raje se učijo v 

dopoldanskem in popoldanskem času in imajo radi hrano ali pijačo šele, ko 

zaključijo z učenjem oz. nalogo. V 9. razredu se raje učijo oz. delajo za šolo 

zvečer in za boljšo koncentracijo rabijo med učenjem tudi kaj pojesti. 

 

 Sociološki vidik - pri učnih stilih, kjer se učenci najraje učijo sami  ali se učijo s 

prijatelji ali sošolci, ali pri učenju rabijo avtoriteto, ni bistvenih razlik med 

učenci 6. in 9. razreda.  

 

 Emotivnost - pri učnih stilih, kjer se učenci motivirajo sami, so odgovorni, 

nekomformni ali rabijo strukturo pri učenju, ni bistvenih razlik med učenci 6. in 

9. razreda. Pri učencih 6. razreda sta nekoliko bolj izrazita učna stila, kjer je za 

učenje potrebna motivacija drugih in so učenci pri učenju vztrajni. To pomeni, 

da tem učencem ni težko sedeti za pisalno mizo ure in ure ter jih pri učenju ali 

delu pogosto motivirajo aktivnosti ali povratne informacije drugih.  

 

 Okoljski vidik - pri učnih stilih, kjer učencev zvok pri učenju ne moti, se učijo 

pri šibki svetlobi, za učenje rabijo ohlajen prostor in imajo pri učenju raje 

neformalno pohištvo (kavč ali sedežna), ni bistvenih razlik med učenci 6. in 9. 

razreda. Šestošolci pa pri učenju rabijo tišino, več luči oz. svetlobe ter za učenje 

potrebujejo mizo in stol (formalno pohištvo).  

 

Učenci 6. in 9. razreda so bolj pragmatiki kot teoretiki in bolj refleksivni kot impulzivni. 

Glede na mišljenje so bolj sekvenčni kot klasterski ali globalni. So tudi bolj razumski 

kot intuitivni. Raje se učijo s prijatelji ali sošolci kot sami ali z avtoriteto. Za učenje se 

motivirajo sami, so vztrajni, odgovorni in pri učenju potrebujejo strukturo. So bolj 

vizualno-vidni in bralno-pisalni kot slušni ali taktilni ali kinestetični. Raje se učijo 

popoldne kot dopoldne ali zvečer in med učenjem rabijo kaj pojesti ali popiti. Pri učenju 

rabijo tišino, več svetlobe in formalno pohištvo.  

Viden je obstoj pozitivnih in tudi negativnih povezav med učnimi stili in 

ustvarjalnostjo. Refleksivni, vizualni-vidni, nekomformni, vztrajen in učni stil, kjer se 

učenec najraje uči sam, spodbujajo ustvarjalnost. Pri impulzivnem, sekvenčnem, 
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kinestetičnem, odgovornem in učnem stilu, pri katerem učenec uporablja formalno 

pohištvo, pa opazimo negativno povezavo, torej ne spodbujajo ustvarjalnosti. Za rešitev 

predlagamo metode in tehnike spodbujanja ustvarjalnosti, npr. možganska nevihta v 

pisni obliki, veliko neposrednih fizičnih učnih objektov, kjer lahko manipulirajo z 

vsebino in materialom, kriterijsko zasnovane kompleksne problemske naloge in delo z 

konstrukcijskimi zbirkami, kjer sekvenčni in odgovorni učenci lahko abstraktne modele 

preskusijo tudi praktično. Tako učenec sam pride do rešitve, za premislek ima dovolj 

časa in upošteva se vizualni učni stil.    

 

RV3: Ali se odnos do tehnike in tehnologije kaj spremeni od 6. do 9. razreda OŠ, in 

če se, kje so ključne razlike? 

 

Učenci 6. razreda imajo večji odpor do TiT, menijo, da fantje vedo o tehniki in 

tehnologiji več kot dekleta in da so bolj sposobni opravljati tehniške poklice ter da je 

tehnika in tehnologija samo za pametne ljudi. 

 

V odnosu do tehnike in tehnologije glede na spol imajo dekleta slabši odnos do poklicev 

v tehniki in inženirstvu, nimajo zanimanja za tehniko in tehnologijo in imajo odpor do 

nje ter menijo, da so fantje bolj sposobni opravljati tehniške poklice. 

 

Splošen odnos do tehnike in tehnologije glede na srednjo vrednost 3, po kategorijah, je 

podpovprečen (2,9). Če bi želeli, da bi bil odnos nadpovprečen bi morali učence več 

vključevati v raziskovanje in reševanje kompleksnih tehnoloških primerov, ki so 

povezani z življenjskimi izkušnjami. Takšno aktivno učenje pripomore k razvoju 

tehnološke pismenosti, saj poleg znanja izboljšuje tudi zmožnosti in kritično 

razmišljanje ter odločanje. Spodbujanje višjih miselnih procesov pa hkrati omogoča 

učenje, ki temelji na projektnem delu, saj tam učenci načrtujejo, projektirajo in 

oblikujejo. Ena takih metod so dnevi dejavnosti, ki omogočajo učencem utrjevanje in 

povezovanje znanja, pridobljenega pri pouku, uporabljanje tega znanja in njegovo 

nadgrajevanje s praktičnim učenjem in medsebojnim sodelovanjem ter odzivanjem na 

aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem okolju. Druga metoda so pozitivne 

izkušnje s tehnološkimi igračami, saj njihova prisotnost v domačem okolju spodbuja 

učence k poklicem v tehnologiji. Ne nazadnje pa lahko veliko naredijo tudi starši, saj 

svojo miselnost prenašajo na otroke. 
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8 ZAKLJUČEK 

 

Glavni namen diplomskega dela je pokazati relacije med učnimi stili in vpliv na 

ustvarjalnost z upoštevanjem odnosa učencev do vsebin TiT. Raziskali in predstavili 

smo ustvarjalnost ter tehniško ustvarjalnost, predstavili učne stile in odnos do tehnike in 

tehnologije. Podatke smo zbirali s pomočjo anketnih vprašalnikov in testa 

ustvarjalnosti, v katerega so bili vključeni učenci 6. in 9. razreda treh osnovnih šol:  

OŠ Pivka, OŠ Prestranek in OŠ Ivana Cankarja Vrhnika. Vseh učencev je bilo 177, od 

tega 93 šestošolcev in 84 devetošolcev.   

 

S vprašalnikom Tehnika in jaz, ki je rekonstruirani PATT instrument, smo določili 

učenčev odnos do tehnike. Ugotovili smo, da imajo učenci 6. razreda večji odpor do 

TiT, menijo, da so fantje bolj sposobni pri praktičnem delu in opravljanju tehniških 

poklicev kot dekleta in da je tehnika in tehnologija samo za pametne in talentirane ljudi. 

Dekleta imajo slabši odnos do poklicev v tehniki in inženirstvu, nimajo zanimanja za 

tehniko in tehnologijo in imajo celo odpor do nje ter menijo, da so fantje sposobnejši 

opravljati tehniške poklice. 

 

Z vprašalnikom o učnih stilih, ki vsebuje 95 vprašanj in vključuje učne stile po Kolbu, 

po Felderu in Silvermanu ter po Dunnu in Dunnovi, smo ugotovili učenčev splošni 

pristop k učenju. Učenci 6. razreda se raje učijo korak za korakom kot vse naenkrat, 

uživajo pri praktičnem pouku, kjer lahko delajo tudi z rokami in se raje učijo v 

dopoldanskem in popoldanskem času. Hrano ali pijačo imajo radi šele, ko zaključijo z 

učenjem oz. nalogo. Šestošolci pri učenju rabijo tišino, več luči oz. svetlobe in formalno 

pohištvo (mizo in stol). Pri učencih 6. razreda sta izrazitejša tudi učna stila, kjer 

učencem ni težko sedeti za pisalno mizo ure in ure in jih pri učenju ali delu pogosto 

motivirajo povratne informacije drugih. V 9. razredu se raje učijo oz. delajo za šolo 

zvečer in za boljšo koncentracijo potrebujejo med učenjem tudi kaj pojesti. 

 

Pri testu ustvarjalnosti, ki sta ga oblikovala Urban in Jellen, so morali učenci dokončati 

risbo na osnovi podanih figurativnih elementov. S pomočjo 14 kriterijev za ocenjevanje 

smo ugotovili, da so devetošolci za malenkost bolj ustvarjalni od šestošolcev.  
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Učenci in učenke 9. razreda so enako ustvarjalni, medtem ko so učenke 6. razreda 

malenkostno bolj ustvarjalne od učencev. Na splošno gledano v obeh razredih je 

ustvarjalnost učencev in učenk enaka.  

 

Viden je obstoj pozitivnih in tudi negativnih povezav med učnimi stili in 

ustvarjalnostjo. Refleksivni, vizualni-vidni, nekomformni, vztrajni in učni stil, kjer se 

učenec najraje uči sam, spodbujajo ustvarjalnost. Pri impulzivnem, sekvenčnem, 

kinestetičnem, odgovornem in učnem stilu, pri katerem učenec uporablja formalno 

pohištvo, opazimo negativne povezave, torej ne spodbujajo ustvarjalnosti.  

 

V diplomskem delu so ugotovljene pomembne povezave med učnimi stili in 

ustvarjalnostjo ter odnos do tehnike in tehnologije. Za bolj optimalne rezultate bi bilo 

potrebno anketirati več učencev, pri tem pa naletimo na oviro, da nekatere šole oz. 

ravnatelji ne podpirajo izvedbo anket. Ker smo vključili dva anketna vprašalnika in test 

ustvarjalnosti, smo za to porabili kar nekaj časa. Sploh pri učencih 6. razreda, ki berejo 

počasneje, je njihova zbranost, pri vprašalniku o učnih stilih (95 vprašanj), proti koncu 

pešala, tako da je vprašljiva točnost odgovorov. Za rešitev predlagamo krajši vprašalnik 

ali v računalniški obliki, ki bi pritegnil več pozornosti. Pri odnosu do tehnike in 

tehnologije naj bomo pozorni tudi na to, od kod učenci prihajajo (mesto, podeželje) in 

kakšne so razlike med njimi. Na rezultate vplivajo tudi učitelji. Pomembno je, kako oni 

gledajo na ustvarjalnost, ali jo spodbujajo ali zavirajo, kakšen odnos imajo do tehnike in 

tehnologije ter kako jo predstavijo, ali so pozorni na različne učne stile učencev in se 

jim prilagodijo. Predlagamo anketiranje učiteljev in primerjavo rezultatov.   

 

Izsledki diplomskega dela naj bi bili v pomoč učitelju TiT, da bo bolje razumel razlike 

med učenci in temu prilagodil oblike, metode in strategije dela za izboljšan učinek 

pouka in dvig ustvarjalnosti. Diplomsko delo je lahko dobro izhodišče za raziskovalce 

na področju optimizacije TiT ter tudi širše za ostale predmete zadnjega triletja osnovne 

šole.  
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11 PRILOGE 

 

11.1  Vprašalnik Tehnika in jaz  

 

TEHNIKA IN JAZ 

 

Zanima nas, kakšno je tvoje mnenje o tehniki. To ni test. Ni pravilnih ali napačnih 

odgovorov. Ne boš ocenjen/a na osnovi tega.  Za celoten vprašalnik potrebuješ le 5-10 

minut . Prvi sklop vprašanj je o tebi, da bi te lahko bolje spoznali. 

 

Številka: Spol:      M      Ž Starost:    Razred: 

 

Srednja ocena: 

 

                                                                                                        
 Oceni od 1 (nič) do 5 ( zelo veliko) 

Ali ima tvoj oče službo, ki bi bila lahko na kakršenkoli način povezana s 

tehniko? 

1 2 3 4 5 

Ali ima tvoja mati službo, ki bi bila lahko na kakršenkoli način povezana s 

tehniko? 

1 2 3 4 5 

 
Ali imate doma tehnične zbirke, kot so npr. Lego, Fischertechnik, Automat, zbirke 

elektronike/robotike? 

 Da            Ne 

Ali imate doma delavnico ali prostor, kjer lahko izvajate razna tehniška dela in 

popravila? 

 Da            Ne 

Ali doma uporabljaš računalnik tudi za tehnično risanje, 3D modeliranje ali/in 

programiranje? 

 Da            Ne 

Ali razmišljaš, da bi se odločil/a  za poklic na področju tehnike in inženirstva?  Da            Ne 

Ali imaš brate ali sestre, ki imajo tehnične poklice oz. ali se izobražujejo na tem 

področju? 

 Da            Ne 

Ali obiskuješ oz. si obiskoval  tehniško šolo ?  Da            Ne 

 

 
Obstaja več trditev. Ne porabi preveč časa za posamezno vprašanje. Oceni, kako se 

strinjaš s trditvijo!  

                                                                                              

 Izberi od 1 (Ne strinjam se) do 5 (Strinjam se) 
TCA1– Verjetno bom izbral/a  službo na tehniškem/inženirskem področju  1 2 3 4 5 

TCA2– V službi  na tehniškem/ inženirskem  področju bi verjetno zelo 

užival 

1 2 3 4 5 

TCA3– Rad/a bi imel/a kariero nekoč tudi na tehniškem/ inženirskem 

področju  

1 2 3 4 5 

TCA4– Delo na tehničnem/ inženirskem  področju  bi bilo zanimivo 1 2 3 4 5 

IT1– Tehniška in tehnološka znanja so pomembna 1 2 3 4 5 

IT2– Raje ne bi imel/a  pouka tehnike in tehnologije v šoli 1 2 3 4 5 

IT3– Če bi na šoli obstajal klub za tehniko, bi se mu zagotovo pridružil/a 1 2 3 4 5 

IT4– Tehnika in tehnologija me ne zanimata 1 2 3 4 5 

IT5– Moralo bi biti več pouka vsebin tehnike in tehnologije 1 2 3 4 5 



 II 

IT6– Uživam v popravljanju raznih stvari doma 1 2 3 4 5 

TTT1– Ne razumem, zakaj bi si nekdo želel službo na tehniškem/ 

inženirskem področju 

1 2 3 4 5 

TTT2–Večino delovnih mest na področju tehnike/ inženiringa  je 

dolgočasnih 

1 2 3 4 5 

TTT3– Menim, da so stroji, naprave in razna mehanizacija dolgočasni 1 2 3 4 5 

TTT4– Hobiji tehnike so dolgočasni 1 2 3 4 5 

TB1– Fantje so bolj sposobni pri praktičnih zadevah kot dekleta  1 2 3 4 5 

TB2– Fantje vedo  o tehniki in tehnologiji več kot dekleta 1 2 3 4 5 

TB3– Fantje so bolj sposobni  opravljati tehniške/ inženirske poklice kot pa 

dekleta 

1 2 3 4 5 

CT1– Tehnika in tehnologija omogočata, da vse deluje bolje 1 2 3 4 5 

CT2– Tehnika in tehnologija sta zelo pomembni v življenju 1 2 3 4 5 

CT3– Pouk vsebin tehnike in tehnologije je pomemben 1 2 3 4 5 

CT4– Vsakdo potrebuje tehniška znanja 1 2 3 4 5 

TD1– Za študij tehnike in inženirstva  moraš biti pametnejši kot sicer 1 2 3 4 5 

TD2– Tehnika in tehnologija je samo za pametne ljudi 1 2 3 4 5 

TD3– Za študij tehnike in inženirstva moraš biti talentiran 1 2 3 4 5 

TD4– Tehniko oz. inženirstvo lahko študiraš, če si dober tako pri matematiki 

kot pri naravoslovju 

1 2 3 4 5 

 

Hvala vam za vaše sodelovanje in vaš prispevek! 

 

 

11.2 Vprašalnik o učnih stilih  

 

Številka:                             Povp. ocena:______      Spol:  M ,  Ž     Starost:_____    Razred:______  
 

                                                               ANKETA 

 
Anketa je namenjena oceni vašega splošnega pristopa k učenju. Za vsako postavko obkrožite odgovor, ki predstavlja vaš pristop.  
Anketa traja približno 20 minut. Pri vsakem vprašanju se ustavite le toliko, da ga preberete in takoj obkrožite odgovor ! 
                                                                                                                  Odgovori so podani od 0= ne drži do 5=popolnoma drži!  

1 Če je možno, pri pouku raje sedim pri oknu, na svetlejši strani razreda. 0 1 2 3 4 5 

2 Najraje se učim in delam nalogo sam/a. 0 1 2 3 4 5 

3 Rad/a se učim in delam nalogo zvečer ali ponoči. 0 1 2 3 4 5 

4 Poleg zapiskov si rad/a tudi kaj narišem, da snov bolje razumem. 0 1 2 3 4 5 

5 Vedno se spomnim sam, da moram dokončati nalogo. 0 1 2 3 4 5 

6 Da zadevo bolje razumem, jo najraje najprej fizično preskusim. 0 1 2 3 4 5 

7 Bolj se koncentriram na mehkem sedišču ali ležišču. 0 1 2 3 4 5 

8 Učim se po navadi v prijetno ohlajenem prostoru. 0 1 2 3 4 5 

9 Pri učenju me zunanji hrup in zvok ne motita. 0 1 2 3 4 5 

10 Vedno me kdo opozarja kaj moram storiti. 0 1 2 3 4 5 

11 

Hitro se začnem dolgočasiti, če je delo zelo metodično/sistematično in 

natančno. 0 1 2 3 4 5 

12 Uspešen sem pri delu v dvojicah ali skupini. 0 1 2 3 4 5 

13 Raje se učim in delam nalogo pri šibki svetlobi. 0 1 2 3 4 5 

14 Reagiram spontano, prilagodljivo, vnaprej ne planiram stvari. 0 1 2 3 4 5 

15 Vse začete naloge tudi dokončam. 0 1 2 3 4 5 

16 Najbolj si zapomnim, kar slišim. 0 1 2 3 4 5 

17 Ko delam sam, po navadi naredim veliko. 0 1 2 3 4 5 



 III 

18 Raje se učim popoldne kot pa dopoldne. 0 1 2 3 4 5 

19 Za boljšo koncentracijo rabim tudi kaj pojesti. 0 1 2 3 4 5 

20 

Če dobimo veliko nalog za narediti, jih najraje delam s 

sošolci/sošolkami. 0 1 2 3 4 5 

21 

Hrup in zunanji zvoki (TV, govorjenje...) me po navadi 

dekoncentrirajo. 0 1 2 3 4 5 

22 Večkrat pozabim narediti stvari, ki sem si jih želel narediti. 0 1 2 3 4 5 

23 

Če bi bil učitelj, bi raje učil splošne in teoretične predmete kot pa 

strokovne. 0 1 2 3 4 5 

24 

Raje imam predmete, ki poudarjajo abstraktno gradivo (koncepti, 

teorije). 0 1 2 3 4 5 

25 

Lažje se naučim konceptov kot pa samih dejstev (podatkov, 

informacij). 0 1 2 3 4 5 

26 Delovni postopek izdelave nečesa želim izpolniti do popolnosti. 0 1 2 3 4 5 

27 

Če bi bil učitelj, bi raje učil predmet, ki se ukvarja s konkretnimi 

dejstvi in s situacijami z vsakdanjega življenja. 0 1 2 3 4 5 

28 Rad imam spletne strani, ki imajo zanimiv dizajn in vizualne učinke. 0 1 2 3 4 5 

29 Pri delu vedno skrbno razmislim o vseh podrobnostih izdelave. 0 1 2 3 4 5 

30 Bolje zbran sem, če se učim za mizo, kot pa kam naslonjen. 0 1 2 3 4 5 

31 Pri učenju in delu mi je dobrodošel nekdo, ki snov dobro pozna. 0 1 2 3 4 5 

32 Za učenje sem najbolje zbran v dopoldanskem času. 0 1 2 3 4 5 

33 

Ko se učim nove teme sem osredotočen samo na to temo, poskušam se 

učiti največ kar se lahko. 0 1 2 3 4 5 

34 Pri učenju imam raje veliko svetlobe ali luči. 0 1 2 3 4 5 

35 Ko delamo po skupinah, raje vidim, da smo vsi odgovorni za delo. 0 1 2 3 4 5 

36 

Rad vidim, da učitelj ali mentor prepozna moj vložen trud pri delu ali 

učenju. 0 1 2 3 4 5 

37 Raje imam, da učitelj dobro razloži, kaj moram narediti. 0 1 2 3 4 5 

38 Za učenje potrebujem mizo in stol. 0 1 2 3 4 5 

39 Raje vidim, da nam učitelj predstavi gradivo postopoma. 0 1 2 3 4 5 

40 Bolje si zapomnim stvari, ki se jih učim proti večeru. 0 1 2 3 4 5 

41 

Pri skupinskem reševanju problema imam naraje, da najprej 

razmislimo o posameznih korakih reševanja. 0 1 2 3 4 5 

42 

Ko se učim nove teme, najprej poskušam narediti povezavo med to 

temo in sorodnimi temami. 0 1 2 3 4 5 

43 Raje se učim s tem, da učno snov poslušam, kot pa, da bi jo prebral. 0 1 2 3 4 5 

44 

Šele, ko razumem delovanje npr. stroja ali naprave, vidim, kakšna je 

vloga sestavnih delov. 0 1 2 3 4 5 

45 

Pri skupinskem reševanju problemov razmišljam o neki univerzalni 

rešitvi. 0 1 2 3 4 5  
 

 

46 Če je v prostoru preveč toplo, se težje skoncentriram za učenje. 0 1 2 3 4 5 

47 Raje vidim, če mi učitelj postavi rok, do kdaj moram narediti nalogo. 0 1 2 3 4 5 

48 Všeč mi je tako delo, kjer imam čas za temeljito pripravo in izvedbo. 0 1 2 3 4 5 

49 Najraje dokončam najprej eno nalogo, preden se lotim druge. 0 1 2 3 4 5 

50 

Če imam za napisati poročilo, po navadi naredim več osnutkov, 

preden pridem do končne verzije. 0 1 2 3 4 5 

51 

V razpravi sem raje v ozadju, kot pa, da bi jo vodil in po večini tudi 

govoril. 0 1 2 3 4 5 

52 

Rad raziskujem osnovne predpostavke, načela in teorije, ki se 

nanašajo na stvari in dogodke. 0 1 2 3 4 5 



 IV 

53 Nimam rad/a neorganiziranih stvari in jih poskušam spraviti v red. 0 1 2 3 4 5 

54 

Nalogo le redko poskusim narediti najprej sam, raje vprašam za 

mnenje. 0 1 2 3 4 5 

55 Nalogo naredim, tudi, če imam malo možnosti , da uspem. 0 1 2 3 4 5 

56 

Med predavanjem, poukom si delam zapiske, da si kasneje bolje 

zapomnim. 0 1 2 3 4 5 

57 Lahko se sam motiviram za delo in učenje. 0 1 2 3 4 5 

58 Najljubše stvari rad počnem sam. 0 1 2 3 4 5 

59 Prehranjevanje med nalogo ali učenjem me moti. 0 1 2 3 4 5 

60 Boljši in uspešnejši sem, če delam za oceno. 0 1 2 3 4 5 

61 

Pri učenju ali delu me pogosto motivirajo aktivnosti ali povratne 

informacije drugih. 0 1 2 3 4 5 

62 Za nove ideje rabim premislek in določen čas. 0 1 2 3 4 5 

63 Veliko se lahko naučim, če posnemam druge pri delu. 0 1 2 3 4 5 

64 Pri vsaki nalogi ali opravilu se potrudim po najboljših močeh. 0 1 2 3 4 5 

65 Novih stvari se raje učim tudi tako, da kaj izdelam sam. 0 1 2 3 4 5 

66 

V razpravah sem navadno realist, usmerjam ljudi na bistvo in se 

izogibam divjim špekulacijam. 0 1 2 3 4 5 

67 Ideje sodim in cenim po njihovi uporabnosti. 0 1 2 3 4 5 

68 Tehnične/tehnološke probleme večkrat rešim na zelo praktičen način. 0 1 2 3 4 5 

69 Zvečer se mi ravno ne da učiti. 0 1 2 3 4 5 

70 Ko sedim na stolu za mizo sem večkrat nemiren/a. 0 1 2 3 4 5 

71 Učim se lahko kjerkoli, govorjenje ostalih me ne moti. 0 1 2 3 4 5 

72 Zvečer se rad/a učim samo ob namizni svetilki ali lahki svetlobi. 0 1 2 3 4 5 

73 

Rad/a imam hrano in pijačo, vendar šele ko zaključim z 

učenjem/nalogo. 0 1 2 3 4 5 

74 Težje naloge in nove snovi se navadno učim popoldne. 0 1 2 3 4 5 

75 Ljudi si bolj zapomnim po zunanjem videzu kot pa po imenih. 0 1 2 3 4 5 

76 

Počutim se bolj sigurno, če me učitelj pohvali po vsaki fazi učenja ali 

dela. 0 1 2 3 4 5 

77 Pri učenju in domači nalogi rabim popolno tišino. 0 1 2 3 4 5 

78 Z delom bi najraje začel še preden učitelj pove navodila do konca. 0 1 2 3 4 5 

79 Rad/a imam naloge, ki so mi pisane na kožo in me zanimajo. 0 1 2 3 4 5 

80 Uživam pri praktičnem pouku, kjer lahko delam tudi z rokami. 0 1 2 3 4 5 

81 Rad/a se učim novih stvari. 0 1 2 3 4 5 

82 Za pisalno mizo mi je težko sedeti ure in ure. 0 1 2 3 4 5 

83 Pri nalogi ali učenju rad večkrat menjam svoj položaj. 0 1 2 3 4 5 

84 Ob domači nalogi ali učenju vmes kaj pojem ali popijem. 0 1 2 3 4 5 

85 Rad/a delam in se učim postopoma, korak za korakom. 0 1 2 3 4 5 

86 

Rad imam, da učitelj pri pouku veliko uporablja razne pregledne 

diagrame, miselne vzorce, posterje in ostalo slikovno gradivo. 0 1 2 3 4 5 

87 

Šele ko vzamem razne predmete v roke, se spomnim , kaj je kdo 

povedal ali rekel. 0 1 2 3 4 5 

88 Večkrat delam nalogo in se učim na kavču ali sedežni. 0 1 2 3 4 5 

89 

Ko se učim in delam domačo nalogo sem raje bolj športno oblečen, 

tudi, če je hladno. 0 1 2 3 4 5 

90 

Pri reševanju problema poskušam narediti več možnih 

opcij/perspektiv. 0 1 2 3 4 5 

91 

Probleme obravnavam ločeno, nato poskušam poiskati kaj je skupnega 

vsem. 0 1 2 3 4 5 

92 Če se pri reševanju problema pojavi velika negotovost, se večkrat 0 1 2 3 4 5 



 V 

poslužujem mnenja drugih /okolice. 

93 Raje imam pisna kot pa ustna navodila. 0 1 2 3 4 5 

94 Najbolj si zapomnim, kar si preberem ali zapišem. 0 1 2 3 4 5 

95 

Ko se odločam za nov telefona, si poleg cene, preberem tudi tehnične 

karakteristike telefona. 0 1 2 3 4 5 

 

11.3 Test ustvarjalnosti 

 

Številka:        

Spol:     M    Ž Razred: Trajanje risanja:  minut. 
     

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrazec A 



 VI 

11.4 Soglasje staršev  

 

Spoštovani starši! 

Moje ime je Klavdija Modic in zaključujem študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, 

smer matematika in tehnika. V diplomski nalogi bom raziskovala, kateri učni stili 

najbolj razvijajo tehnično ustvarjalnost učencev na predmetni stopnji OŠ ter ali se odnos 

do tehnike kaj spremeni glede na 6. in 9. razred. Rada bi anketirala učence 6. in 9. 

razreda. Anketa je anonimna in je sestavljena iz treh sklopov (stili učenja, ustvarjalnost 

pri TIT in odnos učencev do TIT). Če se strinjate, da je v anketo vključen tudi vaš 

otrok, vas prosim, da podpišete spodnje soglasje.    

 

..............................................................................…………………..................................................................................................... 

 

 

S O G L A S  J E 

 

Podpisani …………………………………………… soglašam,  da lahko moj sin/hči  

………………………………………………………… , učenec/ka ...... razreda,  

sodeluje  v anketi.  

 

 

 

V/na ………………… dne …………………. …           Podpis starša/skrbnika:  

                                                                                          ……………………… 

 

 

 

 

 

 


